
STRUIKELSTENEN 
GOUDSBLOEMLAAN

ingetogen plechtigheid 
maakt diepe indruk
PAG 31 

HERDENKINGSBORD 
HYACINTTUIN

blijvende herinnering aan 
verdwenen Joodse kinderen
PAG 23

FOTOBOEK PLUS 
FAHRENHEITSTRAAT

geschiedenis van Segbroek 
mooi in beeld gebracht     
PAG 9

   K AR E L VAN D E R B E NT

EEN UITGAVE VAN HET WIJKBERAAD BLOEMENBUURT DE HYACINT  •  JAARGANG 44  •  OKT 2022  •  NUMMER 4



IN DIT NUMMER WIJKWIJS  •  NUMMER 4 • OKT 2022  •  JAARGANG 44

3 VOORWOORD WIJKBERAAD

 

3 REDACTIONEEL

 

9 KORTE BERICHTEN

 

17 WAT EET DE BLOEMENBUURT?

 

20 ACTIVITEITENOVERZICHT

 

25 FOTOCOLLAGE WIJKFESTIVAL

 

27 WIJKWIJS CRYPTOGRAM

 

27 AD-JE

 

35 AFSCHEID WIJKAGENT

 

37 NUTTIGE INFORMATIE

 

38 OPROEP OEKRAÏNERS

 

38 OPROEP REDACTIELEDEN

 

39 UIT DE OUDE PERS

4  IN GESPREK MET ELISA CECCHINI 
         
 ‘Nederlanders gunnen zichzelf meer de tijd’

7  MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN          

Elly Hemmelder wil dat PLUS een sociaal gezicht heeft

10  KENNISMAKING MET EVERT DE VREUGD
           
over schilderkunst, oude auto’s en succulenten

14    VERHOGING VAN JE WOONPLEZIER: DE DAKOPBOUW
            
een goede voorbereiding voorkomt veel problemen 

18  DE NATUUR ALS PODIUM
           
Sjaak Kroes maakt gedichten op maat in de duinen

28 BUURTBURGEMEESTER RONALD SCHOLTEN
           
waakt over het wel en wee van de wijk

32    VELE GROENE HANDEN MAKEN LICHT WERK
           
samen wieden en schoffelen in het Rozenplantsoen

14 18 31

1074



'geknipt' 'bende'

VOORWOORD

3WIJKWIJS  NO 4  2022

Voorwoord

Een ongekend mooie zomer ligt alweer langere tijd achter 
ons. Die zomer kwam echter ook met een prijs, de planten 
in mijn tuin bijvoorbeeld zijn deels verbrand door de felle 
zon. De natuur kan nu weer wat bijkomen.

We kijken terug op ons geslaagde Wijkfestival dat op 17 
september heeft plaatsgevonden. Het was heerlijk Hollands 
weer. Het festival had als thema ‘Marche Fleuri’. Muziek, 
lekker eten en drinken, vrolijke kinderen en daardoor blije 
ouders, lachende mensen: veel mooier kan het toch niet. 

Tijdens dat festival is in de Hyacinttuin een herdenkingsbord 
onthuld door burgemeester Jan van Zanen ter blijvende 
herinnering aan Joodse buurtkinderen. Kinderen die op de 
toenmalige kleuterschool zaten en in de oorlog zijn weg-
gevoerd en omgekomen. Het bord is geïnspireerd door de 
Stolpersteine, die op verschillende plekken in onze buurt 
zijn gelegd ter herinnering aan in de oorlog gedeporteerde 
buurtbewoners. 

Ook nu woedt er een oorlog in Europa. De gevolgen daar-
van zijn eveneens immens. Het raakt ons allemaal, direct 
of indirect! We zullen helaas moeten leren ons daarmee te 
verhouden. 

Jan Vonk
Voorzitter De Hyacint

Filmisch
Sinds de publicatie van het bericht over de twee 
‘geknipte’ inbrekers met connecties in de wijk 
(zie blz. 39) is er wel het een en ander veranderd. 

De Ranonkelstraat in zijn toenmalige vorm 
bestaat niet meer. Die werd afgebroken in 1942/3 
om plaats te maken voor de Atlantikwall, de 
verdedigingslinie van de Duitse bezetter. Feno-
menen als een inwonende dienstbode kennen 
we alleen nog uit tv-series. Woorden als ‘geknipt’ 
hebben hun vroegere betekenis verloren en de 
schrijfwijze is her en der vereenvoudigd. Maar 
vooral de gedetailleerde inhoud en toonzetting 
van het bericht zullen we niet gauw meer aan-
treffen in de hedendaagse krant.

Als in een film krijgt de lezer de achtereenvol-
gende gebeurtenissen op zijn netvlies geprojec-
teerd, inclusief enkele slapstickachtige scènes. 
Fotografie was al geruime tijd in opkomst, maar 
als je de editie van De avondkrant doorbladert 
waaruit het bericht komt, dan valt op hoe domi-
nant tekst daarin is. Levendige beschrijvingen 
trokken de lezer het verhaal in en maakten hem 
deelgenoot van de gebeurtenissen, de beelden 
fantaseerde hij er zelf bij. 

Dat is tegenwoordig anders. Het beeld heeft 
een grote vlucht genomen en vormgeving is tot 
kunst verheven. In de balans tussen woord en 
beeld zijn berichten veelal soberder geworden en 
kranten en tijdschriften beeldrijker, kleurrijker. 
Aantrekkelijker. De mens is visueler ingesteld.

Daarom dit maal in Wijkwijs ruim baan voor 
beeld. Om alles wat zich heeft afgespeeld in de 
buurt mee te beleven en mee te leven.

Elisabeth van Elsen



Elisa Cecchini (spreek uit Tjsjekkini), geboren in Assisi, kwam in 2017 met haar echtgenoot Ales-
sandro Barilari en twee kinderen naar Den Haag, omdat hij ging werken bij Europol. In Italië was 
hij financieel rechercheur, zijn werkterrein voor de Europese politieorganisatie ligt bij het civiele 
departement in de IT. Hun zoon Daniël is inmiddels 11 jaar en hun dochter Bianca telt 7 lentes. Ze 
bewonen een mooi gerenoveerd huis aan het Chrysantplein, met een ruime achtertuin grenzend 
aan het Rozenplantsoen. 
  
Deze buitenruimte was een belangrijk argument voor 
het gezin om voor deze woning te kiezen. Elisa: ‘Nadat 
wij in 2017 in Den Haag waren aangekomen, huurden 
wij eerst een woning in het Benoordenhout. Maar toen 
wij besloten een huis te gaan kopen, kwamen we na lang 
zoeken in deze buurt terecht. Deze plek beviel ons beter 
dan andere locaties die we bekeken hadden, zoals in het 
Statenkwartier en het Belgisch Park. Hoewel daar veel 
expats zoals wij wonen, vonden wij het daar allemaal 
te druk.’

Een wereld van verschil
‘We zochten een rustige omgeving en die vonden wij 
hier met een ruim uitzicht op het Chrysantplein en een 
achtertuin en zelfs een gemeenschappelijke binnentuin 
waar de kinderen vrij kunnen spelen. Bovendien is het 
dicht bij de Europese School aan de Houtrustlaan waar 
de kinderen naartoe gaan. Toen wij op een mooie zonnige 
dag in deze buurt gingen kijken, werd ik meteen verliefd 
op de kleuren en het licht. De kleuren van de bomen, het 
licht van de ruime en lage bebouwing, de tuinen en de 

ITALIAANSE ELISA:

‘NEDERLANDERS GUNNEN 
ZICHZELF MEER DE TIJD’

INBURGEREN
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4 WIJKWIJS  NO 4  2022



beplanting, de hele atmosfeer.’ Hoewel slechts enkele 
tientallen meters van de Laan van Meerdervoort, is de 
stilte en rust die het Chrysantplein uitstraalt opmerkelijk. 

In 2009 verhuisde zij met haar echtgenoot van het lan-
delijke Perugia naar Rome. Dat was al een enorme veran-
dering, maar de verhuizing van de Italiaanse hoofdstad 
naar Den Haag moet op zijn zachtst gezegd ook wel even 
wennen zijn geweest. ‘Dat was het zeker,’ beaamt Elisa, 
‘er is een wereld van verschil. Rome is een prachtige 
stad voor vakantie en toerisme met zijn vele historische 
bezienswaardigheden, maar veel te druk om te wonen. 
Den Haag is veel rustiger.’

Het grote verschil tussen het dagelijks leven in Italië en 
Nederland is volgens Elisa de manier van leven. ‘In Italië 
zijn wij constant aan het rennen. Waarom weet ik niet, 
maar Italianen hebben altijd haast. Nederlanders gun-
nen zichzelf meer de tijd. Hier wordt veel meer belang 
gehecht aan de vrijetijdsbesteding. Dat was echt nieuw 
voor ons, maar het is goed; het levensritme hier bevalt 
ons prima. Italianen zijn wel veel spontaner en makke-
lijker in de omgang met elkaar. Als twee Italianen elkaar 
tegenkomen gaan ze meteen samen een espresso drinken. 
Nederlanders moeten elkaar beter leren kennen om een 
koffie-afspraak te maken.’

Vrijwilligerswerk
Elisa werkt twee dagen per week als vrijwilliger bij Access 
op het Lange Voorhout, een organisatie waar expats terecht 
kunnen voor alle mogelijke vragen, problemen en andere 
zaken die met het leven, werken en wonen in Nederland 
te maken hebben. Ze is er vorig jaar mee begonnen. De 
bedoeling was eerder, maar daar stak de covid epidemie 
een stokje voor. ‘Ik moest thuis op de kinderen passen, 
en dat is met Italiaanse kinderen 
een hele job,’ lacht Elisa. Ze vond 
het heerlijk om weer aan het 
werk te kunnen, nadat zij 12 jaar 
geleden, vanwege de verhuizing 
naar Rome, afscheid van haar 
baan als secretaresse op een 
advocatenkantoor had moeten nemen.

Engels
Een ander gevolg van de covid epidemie is dat wij dit 
interview in het Engels moeten doen omdat de cursus 
Nederlands die zij ruim twee jaar geleden zou gaan vol-
gen vanwege de lockdown werd afgeblazen. ‘Daarna is 
het er niet meer van gekomen,’ verontschuldigt zij zich. 
De uitdaging om de draad alsnog op te pakken is niet 
eenvoudig: ‘Wij ontmoeten niet vaak alleen Nederlan-
ders, vaker mensen van verschillende nationaliteiten. 
Verder weten we niet hoe lang we hier nog blijven. Met 

mijn buren, met wie wij goed contact hebben, spreken 
wij hoofdzakelijk Engels, zoals ook met mijn collega’s bij 
Access, die van mijn man bij Europol en de ouders van de 
kinderen op de Europese School.’

Pizza’s
Heeft zij veel Italiaanse vrienden en kennissen in Neder-
land? ‘Ja en nee. Of liever gezegd: niet veel. Veel Italianen 
die wij hier kenden zijn vanwege covid naar Italië terug-
gegaan. Bovendien is het leggen van nieuwe contacten 
vanwege de afstand die we van elkaar moesten houden 
en de mondkapjes er niet makkelijker op geworden. Ook 
bij de Europese School sprak je bijna niemand en was het 
allemaal heel onpersoonlijk. Momenteel gaan wij om met 
twee of drie Italiaanse vrienden. Dit ondanks het feit 
dat er volgens Elisa in Den Haag veel Italianen wonen. 
Bezoekt zij wel eens een Italiaans restaurant? ‘Jazeker, 
al was het alleen al voor de pizza’s.’ Om een echte goede 
Italiaanse pizza te kunnen eten, maakt de familie graag 
een ommetje. De beste Italiaanse pizzeria is volgens Elisa 
Donato in de Theresiastraat. Maar ze voegt er snel aan 
toe dat er ook in de buurt Italianen zijn waar je voor een 
goede pizza terecht kunt.

Thuis
Hoe probeert zij zich in Nederland en met name Den Haag 
thuis te voelen? ‘Ik probeer mij niet thuis te voelen, want 
dat ben ik hier niet. Dat heeft vooral met het werk van 
mijn man te maken. Nu wonen we in Den Haag, maar waar 
we over een paar jaar zitten is onbekend. Daarom is Italië 
mijn “thuis”. Ik ben en blijf een Italiaanse, maar ik voel 
me hier wel op mijn gemak en gelukkig. Ik leg contacten 
met mensen uit de buurt en doe boodschappen in het 
winkelgebied rond de Goudsbloemlaan. Daar bij de Jumbo 
en veel andere winkels, zoals ook op de Thomsonlaan en 

in de Fahrenheitstraat kun je voor 
al je dagelijkse inkopen terecht.’ 
Er blijkt een groot verschil te zijn 
met boodschappen doen in Italië: 
‘Neem een winkel als het Kruid-
vat. Dat is een drogisterij maar je 
kunt er ook allerlei andere dingen 

halen, zoals cosmetica, speelgoed, etenswaren, schoenen, 
boeken en noem maar op. Dat bestaat in Italië niet. Daar 
zijn alle winkels speciaalzaken.’ 

Ze voelt zich vooral gelukkig dankzij de omgeving, de 
Bloemenbuurt, waarin ze woont. ‘De kinderen kunnen 
hier heerlijk vrij buiten spelen. Op straat maar ook in de 
grote tuin achter het huis. Je kunt ze zonder je zorgen te 
maken een boodschap laten doen bij de supermarkt. Dit 
soort omstandigheden maken dat ik mij hier prima op 
mijn gemak voel.’  

Ж

'HET LEVENSRITME HIER BEVALT 
ONS PRIMA.’
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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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Rechtvaardig? Tijdens de coronalockdowns stegen omzet en winsten van supermarkten flink. Nu 
houden zij hun winst op peil door prijsstijgingen door te berekenen aan de consument. En dat ter-
wijl steeds minder mensen kunnen rondkomen. Voor een kleine buurtsuper is het echter lastig het 
hoofd boven water te houden. Elly Hemmelder, die samen met haar man Frans eigenaar is van de 
PLUS in de Fahrenheitstraat, wil hoe dan ook dat de winkel een sociaal gezicht heeft.

Op 7 september was het een drukte van belang in de PLUS 
aan de Fahrenheitstraat. Het hoofdkantoor (PLUS Retail 
in Utrecht) heeft de winkel van Elly en Frans uitgekozen 
als decor voor de aankondiging dat het nog uitsluitend 
biologische melk als huismerk wil verkopen. Elly: ‘We 
hebben het volledige zuivelschap omgebouwd en gevuld 
met alleen maar biologische zuivel van het huismerk Plus. 
Vertegenwoordigers van biologische belangengroepen, 

pers, influencers, er waren veel mensen aanwezig. Deze 
introductie is een oprechte poging om samen met de 
boeren bij te dragen aan positievere impact op het milieu.’

Gelijke prijs
Bijzonder is dat de klant de biologische producten voor 
dezelfde prijs krijgt aangeboden als de producten van 
de intensieve veehouderij. Biologisch wordt hierdoor 

INTERVIEW

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

ELLY WIL DAT PLUS 
EEN SOCIAAL 

GEZICHT HEEFT

UITSLUITEND BIOLOGISCHE MELK 
ALS HUISMERK BIJ PLUS IS UNIEK IN 

NEDERLAND
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bereikbaar voor iedere klant. PLUS is de eerste super-
markt die binnen het huismerkassortiment uitsluitend 
biologische zuivel verkoopt. Omdat biologisch boeren over 
het algemeen duurder is, neemt PLUS het prijsverschil 
voor zijn rekening. Het prijsverschil ontstaat door de 
andere bedrijfsvoering, legt Elly uit: ‘Biologische boeren 
zijn niet gericht op maximalisatie van de melkproductie. 
De koeien hebben meer stalruimte, lopen meer dan 180 
dagen in de wei en krijgen biologische voeding. Ook heb-
ben de boeren extra zorg voor de bodem, wat bijdraagt 
aan de biodiversiteit, en ze werken zonder kunstmest en 
gewasbeschermingsmiddelen. Ik ben er trots op dat we 
dit doen, want zo komt biologische melk, die veel beter is 
voor mens en milieu, beschikbaar voor iedereen.’

Een gelukkige bijkomstigheid van dit soort acties is dat 
ze de gevolgen van de inflatie voor de klanten beperken. 
‘Helaas hebben we in onze winkel te maken met flinke 
prijsstijgingen van onze toeleveranciers. Voor onze 
supermarkt geldt dat de marges steeds verder onder 
druk komen te staan, omdat wij – net als 
onze klanten – geconfronteerd worden met 
dezelfde kostenstijgingen, zoals van energie 
en huur. Dat is de reden dat wij de prijzen 
verhogen. Door de inflatie verandert ook het 
koopgedrag, klanten zoeken vaker naar acties 
en naar onze zogenaamde Laagblijvers. Die 
producten met een extra lage prijs zijn echt van 
goede kwaliteit. Ook als je de seizoengroenten 
koopt, kun je bij ons voor weinig geld gezond 
eten. Nu zijn bijvoorbeeld de Elstar appelen 
goedkoop: een kilo voor € 1,39. Daarnaast 
zorgen we voor aantrekkelijke promoties die 
het leed moeten verzachten.’  

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
PLUS is een coöperatie van 331 ondernemers, met ruim 
569 winkels in uitsluitend Nederland. Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Albert Heijn die ook in het buitenland 
winkels heeft. PLUS heeft een meerderheidsbelang in 
Spar en is begin dit jaar gefuseerd met COOP. Binnen 
drie jaar worden alle COOP’s omgebouwd tot een PLUS. 

In 2021 werd PLUS voor de zevende keer op rij uitgeroepen 
tot meest verantwoorde supermarkt van Nederland. De 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen strategie 
(MVO) kent vijf sporen: 1. verantwoorde herkomst van 
producten; 2. gezondheid en vitaliteit; 3. een beter mi-
lieu; 4. lokale betrokkenheid; en 5. goed werkgeverschap. 
Concreet komt het erop neer dat de productie en distri-
butie van producten zo min mogelijk ten koste mag gaan 
van het milieu en het welzijn van dieren. Daarnaast wil 
PLUS consumenten helpen met het ontwikkelen van een 
gezondere leefstijl en het makkelijker maken om bewust 

te kiezen. En PLUS wil met verschillende activiteiten een 
positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving.

Heerlijk van dichtbij
Elly en Frans krijgen van de coöperatie ruimte extern 
in te kopen, mits dit aansluit bij de waarden van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij werken 
samen met een groot aantal lokale producenten. Zo wor-
den bijvoorbeeld de producten van ‘Heerlijk van dichtbij’ 
verkocht, een coöperatie van boeren in Delft. ‘Het is zo 
leuk dat vrijwilligers die producten bij de achterdeur 
komen afleveren,’ vertelt Elly enthousiast. ‘Ook kopen 
we spruiten van Jelle in. Die komen rechtstreeks uit 
het Groene Hart. Jelle zet soms een spruitenplant in de 
winkel. Dan maken onze klanten, echte stadsmensen, 
foto’s. Zoiets hebben ze nog nooit gezien.’

Too good to go
Elly doet ook mee aan Too good to go: ‘In de ochtend maak 
ik voedselpakketjes met producten met de houdbaarheids-

datum van die dag. Daarop kunnen mensen 
via de app van Too good to go intekenen 
en het pakket om half zeven ophalen. De 
waarde van zo’n complete maaltijd is circa 
€ 15,00 maar het gaat voor € 4,95 weg. Voor 
klanten die moeite hebben om rond te ko-
men, kan dit een uitkomst zijn. Of zij ook de 
afnemers zijn, weten we niet. Het lijkt erop 
dat vooral goed opgeleide, milieubewuste 
buurtbewoners de pakketjes kopen.’

Sociaal gezicht
Elly vindt het belangrijk dat hun winkel 

een sociaal gezicht laat zien. Ze biedt altijd plek aan sta-
giaires, vaak mbo’ers in een leer-werktraject. Ze neemt 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst; 
mensen met een fysieke of psychische beperking. En ze 
neemt de tijd voor oudere klanten. ‘Overdag komen veel 
ouderen uit de buurt. Het is dan rustiger in de winkel en 
medewerkers nemen de tijd voor een praatje. Voor deze 
mensen is dit vaak het sociale uitje van de dag. Ze vinden 
het fijn gezien te worden. Ik vind het belangrijk dat we 
daarvoor zorgen.’ 

Lokale samenleving
Dat de supermarkt van Elly en Frans een positieve bij-
drage levert aan de lokale samenleving, onderdeel van 
de MVO-strategie, staat buiten kijf. Dat blijkt ook uit 
het initiatief om een album over de geschiedenis van de 
buurt met buurtbewoners te maken. Elly en Frans zijn 
dan ook zelf actieve buurtbewoners. Met hun kinderen 
Nout, Loek en Floor zijn ze ook veel te vinden op de voet-
bal- en hockeyvereniging HBS - Craeyenhout in de 
Bosjes van Pex. Ж
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PLUS PRESENTEERT FOTOALBUM SEGBROEK

Een dag vóór de start van de verzamelactie op 18 sep-
tember werd in de PLUS aan de Fahrenheitstraat het 
eerste fotoalbum over de geschiedenis van het stadsdeel 
Segbroek overhandigd aan wethouder Robert van Asten. 
Elly en Frans Hemmelder, de eigenaren van PLUS Fahren-
heitstraat, hebben het initiatief genomen om dit boek  uit 
te brengen omdat zij begaan zijn met hun omgeving. Het 
historisch verzamelalbum kan gevuld worden met foto’s 
die in setjes van 4 bij elke 10 euro aan boodschappen 
kunnen worden verzameld en ingeplakt. 

Aan het boek is samen met Elly een half jaar intensief 
gewerkt door redactieleden van verschillende wijk-
bladen uit Segbroek en kunsthistoricus Jan de Lange. 
Voor de Bloemenbuurt nam Elisabeth van Elsen deel. Zij 
hebben alle foto’s verzameld, de thema’s en de volgorde 
bepaald, en de teksten geschreven. Bij de feestelijke 
overhandiging zagen ze voor het eerst het album gevuld 
met alle plakplaatjes. Zij mogen met recht trots zijn op 
het resultaat. 

Het fotoalbum is echt voor de liefhebbers van geschie-
denis en onze wijk. Plakken maar! 

  MARJA STAM

Korte berichten
→

VOEDSELKASTJE

In de Thomas Schwenckestraat 28 - 30 staat sinds enige 

tijd een voedselkastje bij buurt-en-kerkhuis Bethel. Je kunt 

eruit halen wat je nodig hebt en iets terug zetten als je dat 

kunt missen (langdurig houdbare producten). Zo voorkom je 

verspilling en help je mensen die het niet zo breed hebben. 

Het voedselkastje is een initiatief van de oecumenische ge-

loofsgemeenschap Haagse Dominicus. Meer weten? Kijk op 

  www.haagsedominicus.nl

→
DUURZAAM DAK VOOR VVE

Als je een duurzaam dak wilt maar je woning maakt deel 

uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan heeft dat meer 

voeten in aarde dan wanneer je de enige eigenaar van het pand 

bent. Alle ins and outs voor het plaatsen van een duurzaam dak 

voor een VvE vind je op  https://duurzamestad.denhaag.nl/

woning/duurzaam-dak-op-vve/ Op dezelfde site vind je ook 

een stappenplan voor het plaatsen van zonnepanelen. 

→
HELEMAAL DOOR MIJN HOOFD GESCHOTEN!

In het juli nummer deden we een oproep voor nieuwe 

redactieleden. Misschien is die je toen ontgaan of dacht je: 

dat komt na de zomer wel. En toen: finaal vergeten! Pak deze 

tweede kans en schrijf ons  redactiewijkwijs@gmail.com 

→
UPDATE ORACS

Het traject dat gaat uitmonden in de plaatsing van 

ORACS (ondergrondse afvalcontainers) in de Bloemenbuurt 

- Oost wordt telkens opgerekt. De brief van de gemeente met 

het concept plaatsingsplan voor de ORACS valt volgens de 

laatste berichten in de loop van oktober op de mat. Mocht je 

het niet eens zijn met een gekozen plek voor een container, dan 

heb je zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Op de 

agenda staat ook een informatieavond. Op de hoogte blijven? 

Zie  https://oracbloemenbuurt.denhaag.nl/

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

Advertentie

www.mgfinancieelconsult.nl 

MG  Financieel en Fiscaal Advies
Voor al uw vragen op het gebied van belastingen en financiële 
zaken en het daadwerkelijk verrichten van belastingaangiften:
• Particulier                    vanaf :  €   59,50      
• Ondernemer                vanaf :  €   225,00     
• Aangifte erfbelasting   vanaf :  €  275,00     

Bel: 070-361 17 95 / 070-346 58 22 of Mail: mginvest1623@cs.com

Advertentie
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Evert de Vreugd is geen onbekende in de wijk. Tijdens de Parelroute, waarbij kunstenaars en men-
sen met bijzondere hobby’s hun huis openstelden voor belangstellenden, waren buurtbewoners al-
tijd welkom om zijn schilderijen te komen bekijken. Helaas is de Parelroute in onze buurt verdwe-
nen in het geweld van de covid-19 epidemie. Maar wie af en toe een blik werpt op buurtapp Hoplr, 
komt Everts naam geregeld tegen. Is het niet om een portie eten te bestellen bij jeugdige hobbykok 
Guus uit de Wingerdstraat (zie Wijkwijs 3 van dit jaar), dan is het wel om stekjes te ruilen of weg 
te geven.
 
Alle reden dus voor een bezoek aan Evert in de Rozenstraat, 
waar hij enthousiast vertelt over zijn passies: schilderen, 
oude auto’s en succulenten, ofwel vetplanten. 

Het avontuur met verf
Evert is geen kunstenaar van beroep, hij noemt zichzelf 
liever amateur. ‘Ik heb de kunstacademie niet gedaan, wel 
lessen gehad in het schilderen, van landschappen vooral. 

Dat was niet waar ik helemaal door gegrepen werd. Er zijn 
zoveel betere landschapsschilders. Voor mij is schilderen 
meer het avontuur van het maken en de problemen die ik 
daarbij tegenkom oplossen, en dan achteraf de verbazing: 
ik wist niet dat ik dit kon!’ 

Toen hij een keer een auto naar de sloop bracht, zag hij 
daar die stapels oude auto’s staan. ‘Dát vond ik pas mooi 

BUURTBEWONER IN BEELD

PAC HYPO D I U M SAU N D E RS I I 

OVER DE LIEFDE 
VOOR OUDE AUTO’S 
EN SUCCULENTEN

 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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om vast te leggen. Wel plaatste ik soms auto’s in land-
schappen, dan kon ik die vaardigheid mooi ook nog eens 
gebruiken.’ Het resultaat is duidelijk te zien in Everts 
huis: aan de muur hangen de prachtigste schilderijen van 
auto’s. Als je snel kijkt, lijken het wel foto’s. Het wekt mijn 
nieuwsgierigheid: ‘Ga je uit van foto’s, zijn die de basis 
van je werk?’ Ze blijken wel een rol te spelen: ‘Ik neem 
wel foto’s vanuit diverse hoeken, maar daarna verander 
ik van alles als ik schilder: kleur, licht(inval), achtergrond. 
Je zou kunnen zeggen dat ik photoshop met verf.’

Aan de slag met vetplanten
Als je op Everts site kijkt, zie je dat hij 
ook druk is met succulenten in een kas-
je in zijn tuin. ‘Ja, op het ogenblik ben 
ik wat minder met schilderen en oude 
auto’s bezig, en meer met vetplanten.’ 
Die accentverschuiving kwam door de 
corona-epidemie: ‘We hebben ruim 25 jaar Citroën DS 
gereden waarvan de laatste 17 jaar met die lichtblauwe 
“Snoek”, die voor de deur staat. Het plezier in het rijden 
en de belangstelling voor auto’s in het algemeen, is door 
corona minder geworden. De bewegingsvrijheid werd 
ernstig beperkt, je kon nergens meer heen. Zo ging mijn 
aandacht naar een andere, al lang aanwezige liefde, de 
vetplanten. Je kunt ze stekken, ruilen, maar het mooiste 
vind ik zelf zaad winnen en zo vermeerderen. Een ideale 
bezigheid tijdens de lockdown.’

Om die stille, saaie periode wat kleur te geven bedacht 
Evert de stekjeskraam. ‘Het begon ermee dat ik de Latijnse 
naam van de prikneus tegenkwam: Lychnis Coronaria. 
Hoe leuk is het om met stekjes daarvan aan de stoep te 
gaan staan in de coronaperiode! Nu heb ik een paar keer 
per jaar ‘stekjesdagen’ die ik op Hoplr zet en op Facebook 
in diverse plantengroepen. Ik geef ze weg of vraag er een 
klein bedrag voor.’

We nemen een kijkje in het kasje. ‘Het is 2,1 x 2,1 m, zodat 
er voldoende tuin overblijft, maar het is wel 2 m hoog, 
zodat ik er comfortabel in kan werken. Ik heb inmiddels 

een heel netwerk van plantenliefhebbers in Nederland 
en België opgebouwd bij wie ik ook wel op kasbezoek ga.’

Soortenrijkdom
Ik reageer meteen enthousiast op de vleesetende planten. 
‘Die zijn vooral bedoeld om kleine vliegjes te vangen, 
want de larfjes daarvan eten de wortels van mijn planten 
op.’ Vragen stellen is niet echt nodig. Evert vertelt aan 
één stuk door. ‘De Euphorbia en de Pachypodiums zijn 
de belangrijkste voor mij.’ Hij wijst mij op een groepje 
planten: ‘Kijk, deze Pachypodiums zijn gekocht of zelf-

gekweekt van gekochte zaden, maar het 
mooiste is planten in bloei krijgen en van 
je eigen planten het zaad winnen. En dit is 
de Euphorbia Obesa, de dikke wolfsmelk. 
Ik was erachter gekomen dat de ene het 
vrouwtje was en de andere het mannetje 
vanwege de verschillende bloemen, toen 

heb ik die bestoven en kijk: dit zijn de kindjes.’ Evert laat 
me trots een bakje met piepkleine plantjes zien. ‘Dit is de 
Euphorbia Caudex die het vocht in een knol opslaat, niet 
in de bladeren. En deze hier, ook een Pachypodiumsoort, 
komt alleen op Madagaskar voor.’

Evert vindt het leuk om een hele verzameling op te 
bouwen van bijzondere planten en roept hierbij Euphor-
bia-liefhebbers op om plantjes te ruilen. ‘Als je eenmaal 
zaad hebt, heb je soms zo weer 12 dezelfde plantjes en ja, 
wat moet je daarmee?’

Passies combineren
Tot slot laat Evert me zijn atelier zien waar hij, als het 
kouder wordt en de succulenten naar binnen gaan, weer 
meer zal gaan schilderen. Het schilderij van zijn kasje 
is al aardig ver gevorderd en verder gaat hij door met 
portretten maken van zijn planten. De eerste hebben al 
in Pulchri Studio gehangen.

Het is beslist een aanrader op de site van Evert te kijken: 
  www.evertdevreugd.nl, je krijgt dan een mooie 

indruk van zijn werk.

Z A ADWI N N I N G E U PH O R B IA O B E SA

Ж

'HET MOOISTE 
IS  

IETS MÁKEN'
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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!
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EEN GOEDE 
VOORBEREIDING 
VOORKOMT 
VERRASSINGEN VOOR 
JOU EN DE BUREN

Sinds een aantal jaren staat de gemeente toe je woning te vergroten door een dakopbouw te laten 
plaatsen. In onze wijk is door eigenaren al veel gebruikgemaakt van deze mogelijkheid, zowel op 
het platte dak van een eengezinswoning als op het dak van bovenwoningen. In eerste instantie 
werd door de omgeving wat sceptisch gereageerd, begrijpelijk vanwege de veranderende aanblik 
van het straatbeeld. Inmiddels is er in bijna elke straat wel een aantal te zien, veelal netjes opge-
trokken in de stijl van de oorspronkelijk architectuur. 

Onze wijk is in de twintiger en dertiger jaren van de 
vorige eeuw gebouwd volgens de destijds voor Den Haag 
kenmerkende stijl: portiekwoningen en woonhuizen met 
maximaal drie woonlagen, veel pleinen en ruimte voor 
groen. Het vertrouwde straatbeeld is nog steeds duidelijk 
herkenbaar, met uitzondering van de westrand van de 
wijk, waar hele huizenblokken werden afgebroken voor 
de aanleg van de Atlantikwall en naoorlogse nieuwbouw 
verrees. 

De hoogte in
Na de eeuwwisseling vatten enkele woningeigenaren het 
plan op om hun beschikbare woonruimte te vergroten 
zonder dat ze zouden hoeven te verhuizen. Vergunnin-
gen voor een dakopbouw werden aangevraagd en door 
de gemeente, onder voorwaarden, verleend. Natuurlijk 
moet bij een dergelijke woninguitbreiding aan de be-
staande regelgeving worden voldaan, met name op het 
gebied van constructieve veiligheid, functionaliteit en 

BOUWEN IN DE WIJK

‘VERHOGING’ VAN JE WOONGENOT: EEN 

DAKOPBOUW
  KE E S AKS E    K AR E L VAN D E R B E NT
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‘VERHOGING’ VAN JE WOONGENOT: EEN 

DAKOPBOUW

gezondheid. Constructieve veiligheid houdt in dat de 
constructie voldoende sterk en stijf is. Met functionaliteit 
wordt bedoeld de aanwezigheid van een goed beloopbare 
trap, ramen die open en dicht kunnen en dergelijke. Eisen 
aan gezondheid omvatten bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om te kunnen ventileren en verwarmen. Verder kijkt de 
gemeentelijke welstandcommissie mee, de nieuwe gevel 
dient in het algemeen te passen in het bestaande gevelbeeld. 
Dat is in het begin niet altijd goed gegaan getuige enkele 
voorbeelden in onze wijk. 

Ondersteuning
Als je van plan bent om een opbouw te laten maken, is het 
bij gebrek aan bouwkundige kennis zinvol een architect 
in de arm te nemen. Deze zorgt voor de nodige tekeningen 
en berekeningen, toetsing aan de regelgeving en indiening 
van de bouwvergunning. (Raadpleeg in dat verband 

 www.omgevingsloket.nl .) Hiermee kan een aannemer aan 
het werk. Toch is het wel handig om mee te kunnen denken 
en praten in het proces van voorbereiding en realisatie. 
Hieronder een beknopte toelichting op het bouwproces, 
aangevuld met wat aandachtspunten.

Constructie
Om de bestaande fundering niet 
te veel te belasten wordt in het 
algemeen gebruikgemaakt van 
een relatief lichte constructie zoals 
houtskeletbouw. De dragende en niet 
dragende wandconstructies worden 
uitgevoerd in een skelet van houten staanders en liggers, 
met aan de buitenzijde beplating en een waterdichte afwer-
king. In de constructie wordt warmte-isolatie opgenomen. 
Het (meestal) platte dak wordt uitgevoerd in een houten 
balklaag met houten dakbeschot en een waterdichte laag 
zoals bitumineuze of kunststof dakbedekking. Vraag de 
architect/aannemer voldoende aandacht te besteden aan 
de uitvoering van de isolatie. Hierbij gaat het om de keuze, 
dikte en plaats van het isolatiemateriaal. 

De dragende wanden worden geplaatst op de bestaande 
constructieve muren. Dat zijn de gemetselde woningschei-
dende muren tussen jouw woning en die van de buren, of 
de zijmuur bij een hoekwoning. Als gekozen wordt voor 
een geheel open ruimte, dus zonder tussenmuur die op 
de bestaande tussenmuur van de verdieping daaronder 
steunt, dan zal voor een wat ‘zwaardere’ - lees sterkere - 
dakconstructie moeten worden gekozen. Dit om te grote 
doorbuiging te voorkomen, bijvoorbeeld ten gevolge van 
eventuele later te plaatsen zonnepanelen. Verder is een 
correct gedetailleerde wateraansluiting van belang: de 
buitenwanden van de nieuwe opbouw moeten waterdicht 
aansluiten op de bestaande dakbedekking van het pand.

Uitvoering
De aanvoer van materialen geschiedt van buitenaf met 
behulp van een bouwlift of mobiele kraan en een steiger. 
Leg in het contract met de aannemer vast dat het werk 
aansluitend wordt uitgevoerd, natuurlijk rekeninghou-
dend met mogelijke stagnaties door vertraagde materiaal 
leveringen. Vraag verder naar de algemene voorwaarden 
en lees die goed door. Wat staat daar bijvoorbeeld in over 
aansprakelijkheid voor schade tijdens de uitvoering aan 
jouw eigendommen en die van de buren of anderen? Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de gevaren van regen, gebruik van 
open vuur en het belopen van het dak van de buren? Let ook 
op andere ‘kleine lettertjes’ met betrekking tot zaken als 
garantiebepalingen, leveringstermijnen, betaling et cetera.

Communicatie
Tenslotte de buren. De gemeente stelt dat rekening ge-
houden moet worden met het woongenot van de buren. 
Bespreek vooraf wat je van plan bent, waar je vergunning 
voor aanvraagt. Laat zien in hoeverre jouw toekomstige 
constructie aansluit op die van hen. In voorkomend geval 

moet de buren de mogelijkheid om 
later zelf een opbouw te realiseren 
niet worden ontnomen. Bespreek 
ook de mogelijke situatie waarbij de 
eigendomsgrens door de afwerking 
van jouw buitenwand wordt ‘over-
schreden’. Deze bevindt zich kort 
gezegd op de helft van de bestaande 
woningscheidende muur tussen 

jouw woning en die van de buren. En vraag de aannemer 
bij de uitvoering zo min mogelijk gebruik te maken van 
het dak van de buren. Als het niet anders kan, dan dienen 
in goed overleg de nodige beschermingsmaatregelen te 
worden getroffen. 

Al met al is sprake van een ingrijpend en complex proces. 
Een goede voorbereiding voorkomt verrassingen voor 
jou en de buren, dus laat je bijstaan door een deskundig 
architect en/of aannemer.

Vervolg
Dit is het eerste artikel in een reeks over dakopbouwen. 
In de volgende aflevering gaan we in gesprek met een 
ervaringsdeskundige. 

In de pers
Onlangs verschenen twee berichten over dakopbouwen in 
de Bloemenbuurt. Volgens een gerechtelijke uitspraak mag 
in een deel van de wijk, met name bij de Begoniastraat en 
de Geraniumstraat, geen vierde bebouwingslaag komen, 
zie  https://is.gd/wmjEbH. Ook werd gewaarschuwd 
voor ondeugdelijk werk  https://is.gd/uCjmeK
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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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Pasta met mosselen en fruittaart toe 
Wist je dat mosselen goede vleesvervangers zijn en duurzaam en relatief goedkoop? Er stond al eerder een recept met 
mosselen van mijn hand in Wijkwijs, hier is een tweede mosselgerecht, dat wat zachter van smaak is. Als nagerecht een 
heerlijke oktobertaart met appels en zacht fruit. Vers fruit mag altijd, maar diepvries is vaak goedkoper en net zo lekker.   

Prima pasta 
Ingrediënten voor 4 personen
300 gr pasta, klein van vorm, bijvoorbeeld farfalle of fusilli; 
400 gr gekookte mosselen; 1 courgette, 1 rode en 1 gele 
paprika, 3 uien, 4 tenen knoflook; 600 gr gewassen spinazie; 
4 eetlepels zonnebloemolie, 1 visbouillonblokje, sap van 2 
citroenen; 2 theelepels mosterd, 3 laurierbladen, 1 bakje 
ricotta en 1 bakje paturain van 250 gram; nootmuskaat, peper.

Bereiding
Pak 2 hapjespannen en 1 gewone pan voor de pasta. 

Schil en snipper de uien. Was de paprika's, verwijder de 
zaadlijsten, en snijd ze in stukjes. Snijd de courgettes in 
stukjes of reepjes en de knoflook fijn. Verwarm in een grote 
pan de olie, doe alle gesneden groenten erin (dus niet de 
spinazie!) met het verkruimelde bouillonblokje. Voeg de 
kruiden toe, laat even bakken en doe dan de mosselen 
erbij. Voeg op het laatst de roomkazen, het citroensap 
en de mosterd toe.

Kook in een andere pan de pasta gaar en wok in een derde 
pan de spinazie in porties in wat olie. Voeg op het eind de 
spinazie toe aan de groente met mosselen. Giet de pasta 
af en dien apart op. Misschien is de saus wat dun, maar hij 
is zó lekker, dus ik zou zeggen: gewoon oplepelen.

Oktober fruittaart
Benodigdheden
250 gr zachte roomboter; 220 gr fijne suiker, snufje zout; 
5 eieren; 250 gr bloem en een half zakje bakpoeder;  
3 Elstar appels; 200 gr (diepvries) bramen of bosbessen; 
1 citroen, wat (riet)suiker, 1 theelepel kaneel.

Aan de slag
Verwarm de oven voor op 170 graden en vet een quiche- 
of springvorm van 26 cm doorsnede goed in met boter.

Mix de boter met de suiker en meng heel rustig roerend één 
voor één de eieren er doorheen. Snufje zout erbij. Zeef de 
bloem samen met het bakpoeder boven het eiermengsel en 
roer het er met een houten lepel rustig doorheen. Verdeel 
het deeg over de vorm.

Was de appels goed, verwijder het klokhuis en de pitjes, 
en snijd in partjes. Schillen mag maar hoeft niet. Pers de 
citroen uit en meng het sap door de appels. Roer de kaneel 
erdoor met de bessen of bramen. Verdeel het fruit over 
het deeg en bestrooi met de rietsuiker. Bak ongeveer 45 
minuten en kijk naar de kleur of de cake gaar is. Prik met 
een vork middenin de taart, komt deze er droog uit en ziet 
de kleur er mooi uit, doe dan de oven uit. Een eetlepel 
Griekse yoghurt is hierbij heel erg lekker!

Wat eet de 
Bloemenbuurt?

 ANJ E B RO E KMAN   K AR E L VAN D E R B E NT 
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Als je geluk hebt, kom je Sjaak tegen in de duinen op weg naar het strand, bijvoorbeeld onder de 
bomen richting strandtent De Kwartel. Daar zit hij aan een tafeltje met een toetsenbord voor 
zich en een uitnodigende stoel daar tegenover. ‘Kom zitten en vertel je verhaal. Welk gedicht 
mag ik voor je schrijven?’

Sjaak Kroes is een straatdichter. Hij heeft jaren geleden 
zijn talent voor het schrijven van poëzie ontdekt en zet 
dat nu in voor anderen. Zijn studiejaren als psycho-
loog helpen hem daarbij. Hij is geboren en opgegroeid 
in Scheveningen, waar zijn vader vandaan komt, 
en woont nu in de Schilderswijk, waar zijn moeder 
vandaan komt.

Verrassend
Sjaak zit zo’n vijf à tien keer per jaar op de opgang naar 
De Kwartel. ‘Hier onder de bomen is de beste plek van 
Den Haag als het erg warm is. Ik zit ook wel bij strandtent 
De Staat of strandtent Het Puntje (het Noorderstrand). 
Ik ben graag in de duinen, zoals hier of in de Kennemer-
duinen, maar voel me op veel plekken thuis.’ 

DE PASSIE VAN

   MARJA STAM

DE NATUUR
ALS PODIUM

DICHTER IN DE DUINEN
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Sjaak wisselt geregeld van stek om verrassend te blijven. 
‘Ik doe het overal en nergens, daarom is het leuk als men-
sen uit bijvoorbeeld Groningen of Utrecht mij hier weer 
eens tegenkomen.’ Hij is met een tafel en twee stoeltjes 
begonnen in de stad, bij het station en de ministeries daar 
in de buurt. Daarna waaierde hij uit naar andere plaatsen 
en steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 

Dienstbaar
Intussen doet Sjaak het straatdichten al weer zeven jaar. 
‘Ik was 28 en wilde iets anders met mijn leven doen, iets 
waar ik meer plezier aan beleefde. Een vriendin van mij 
had dit gezien in New York en dacht dat het iets voor mij 
was.’ En dat klopte. Sjaak is bevlogen over wat hij doet. 
‘Het is mijn lust en mijn leven. Ik sta ermee op en ga er-
mee naar bed. Ik hou van het puzzelen met woorden, ik 
ben een woordkunstenaar. En met mijn kunstvorm wil 
ik dienstbaar zijn aan een ander. Dat is anders als je vrij 
werk schrijft. Ik werk met anderen in gedachten. Daarbij 
heb ik altijd drie aspecten: degene die tegenover me zit, 
degene aan wie het gericht is en ikzelf natuurlijk. Soms 
gaat het erom het allermooiste te schrijven wat je in je 
hebt, soms om te troosten of om iemand een plezier te 
bezorgen. Maar het gaat bovenal om dienstbaar te zijn.’ 

Hij heeft wel eens een gedicht geschreven voor iemand, 
waarvan later de partner kwam om een gedicht voor die 
ander te laten maken. In een andere situatie heeft hij op 
een regenachtige dag in Amsterdam de jeugdige liefde 
kunnen beschrijven van een koppel met op dat moment 
relatieproblemen. ‘Later heeft de vrouw van het stel mij 
gezegd dat dat een waardevol keerpunt was.’ Hij is daar 
best trots op. Zo heeft zijn werk voor iedereen een andere 
betekenis. 

On the spot
Om een gedicht voor iemand te kunnen maken probeert 
Sjaak zoveel mogelijk informatie uit het gesprek van zo’n 
20 minuten te halen. In de stoel op het pad of waar dan 
ook stelt hij vragen, soms heel direct en persoonlijk. ‘Vaak 
willen mensen een gedicht voor een ander. Ik probeer de 
band uit te diepen die zij met diegene hebben. Als de liefde 
in het spel is, is het makkelijker. Ik vraag bijvoorbeeld: 
wat zeg je tegen elkaar, wat maakt jullie echt jullie? Ik 
zie verschillen tussen mensen die net samen zijn of die 
al heel lang samen zijn.’ Vervolgens stelt hij voor dat ze 
even naar zee gaan. Intussen maakt hij het gedicht op 
zijn typemachine ‘on the spot’. Hij heeft een associatief 
brein en kan goed werken onder druk. Hij vertrouwt er 
altijd op dat het goed komt. Bij hun terugkomst leest hij 
het gedicht voor en stuurt het per mail toe. Betalen kan 
ter plekke.

Speels
Hij vindt het leuk om met andere mensen in contact te 
zijn. Daarom doet hij veel, soms teveel. Want hij schrijft 
niet alleen gedichten, hij heeft ook dichtkaarten en zelfs 
twee boeken geschreven. ‘Mijn glas is avontuurlijk vol. 
Dat stroomt ook wel eens over. Dan ben ik meer aan het 
werk dan dat ik vrije tijd heb en moet ik meer rust pakken. 
Schrijven is kijken en ik heb oog voor detail. Ik ben veel 
bezig met wat ik om me heen zie en wat ik mooi vind, want 
dat kan me van pas komen.’ De bronnen voor zijn werk zijn 
heel divers. ‘Ik hou van kleine dingen, het speelse, een kind 
dat een radslag maakt. Maar je moet ook de grote zaken, 
zoals een gala, niet vergeten. Alleen moet je dat niet te 
serieus nemen. Het gaat om alle facetten van het leven.’

Zijn gedichten zijn vaak een cadeau. ‘Veel mensen hangen 
het op, ook wel op de wc. Niet de beste plek, maar dan 
wordt het tenminste wel gelezen!’ Hij vindt het leuk als 
mensen positief op hem reageren, bijvoorbeeld dat ze een 
gedicht van hem hebben gehad. Positieve reacties krijgt hij 
ook bij evenementen en bruiloften. Dan willen de gasten 
graag een gedicht. Zij staan ervoor open en nemen er de 
tijd voor. In de publieke ruimte werkt dat anders. Daar zijn 
mensen meer gehaast. ‘Zaterdag ga ik voor het eerst twee 
geliefden ceremonieel trouwen, daar kijk ik erg naar uit. Ik 
richt de ceremonie poëtisch in, door een portret over hun 
liefde neer te zetten. Toch vind ik het allerleukste om op 
straat spontaan met iemand een gedicht te maken. Daar 
haal ik nog elke dag voldoening en plezier uit. Het is het 
mooiste wat er is.’

 Sjaakkroes.nl
 06 349 750 71

Avondzee

Even makkelijk op een leenfiets
Slippertjes aan

Jij, die met me meefietst
door de kronkels van de Vogelwijk

Wijk aan zee
Handdoek om je nek

Onze fietsen straks onvindbaar
in een houten rek

Even een zeetje pakken
Die avondzon op de blonde sproeten

Gooi me nat, nadat
jij door bent, of anders

Den Haag
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09 : 00
10 : 15

10 : 30
11 : 45

18 : 00
21 : 30

16 : 00
18 : 00

20 : 00
22 : 00

19 : 30
21 : 30

YOGA

YOGA

KOOK & EETCLUB

LEESCLUB

LEESCLUB

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MAAND

4E WOENSDAG VAN DE MAAND

09 : 45
12 : 15

10 : 00
13 : 00

13 : 30
14 : 45

BREICLUB

HAAGS ONTMOETEN

YOGA

DONDERDAG

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

10 : 00
13 : 00

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

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

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

YOGA15 : 00
16 : 45

10 : 00
12 :00

Agenda & Activiteiten
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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 
HAAGS ONTMOETEN

OKTOBER: 16, 23, 30

NOVEMBER: 6, 13, 20, 27

DECEMBER: 4, 11, 18, 25

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

LEESCLUB
Loukie Nak   070 - 363 66 04 

EETCAFÉ
Fokko van den Bosch  en Rob van Ooijen

eetcafe@dehyacint.nl

HAAGS ONTMOETEN 

Ellen van der Mark     06 - 266 349 05 

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 

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 GAAT DOOR!

ELKE ZATERDAG VAN 10 TOT 11 UUR REPETEERT DE 

BUURTBAND WEER IN HET WIJKGEBOUW DE HY-

ACINT. IEDEREEN VANAF 16 JAAR KAN MEEDOEN. 

MAAK JE GRAAG MUZIEK OF ZOU JE DAT WILLEN 

LEREN? MELD JE AAN! ONDER BEGELEIDING VAN 

EEN ORKESTLEIDER WERKEN WE TOE NAAR EEN 

SCHITTEREND OPTREDEN OP 18 DECEMBER. 

VTVDENHAAG@VTVZHN.NL OF BEL VOOR MEER 

INFORMATIE  070 - 305 19 19
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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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HERDENKINGSBORD IN HYACINTTUIN

Tijdens het wijkfestival onthulde burgemeester Jan van Zanen in de Hyacinttuin een herdenkings-
bord voor twee weggevoerde en in Auschwitz vermoorde Joodse buurtkinderen. Zij zaten op de 
school die destijds in het wijkgebouw was gevestigd. Op het herdenkingsbord staat een foto van 
deze kinderen, Greetje en Jaap met hun speelkameraadjes. Twee van de andere kinderen op de foto, 
de tweeling Drubbel, waren bij de onthulling aanwezig.
 
Het herdenkingsbord is een burgerinitiatief van wijkbe-
woners Miranda Vermeulen en Arthur Gelink. Zij doen al 
langer onderzoek naar Joodse inwoners die in de Bomen- 
en Bloemenbuurt hebben gewoond. Uit hun onderzoek 
blijkt dat tijdens de oorlog 50 Joodse inwoners uit de 
Bloemenbuurt - Oost zijn gedeporteerd en vermoord; 
onder hen 13 kinderen tussen de 2 en 20 jaar oud. Tijdens 
hun onderzoek kwamen ze in contact met de (niet Joodse) 
tweeling Drubbel: Martha Bakkum - Drubbel en Barbara 
Verdonck - Drubbel, beiden nu 91 jaar oud. Miranda was de 
foto die te zien is op het herdenkingsbord, tegengekomen 
op de site van het Joods Monument. Hij was beschikbaar 

gesteld door Martha Bakkum - Drubbel. De tweeling 
Drubbel is op de foto te zien als de meisjes met de witte 
strikken in het haar.

Bewaarschool Anemoonstraat
Geïntrigeerd door de foto besloten Miranda en Arthur 
verder onderzoek te doen naar de andere kinderen en de 
locatie van de foto. Hij bleek gemaakt te zijn in de huidige 
Hyacinttuin, achter het wijkgebouw aan de Anemoonstraat. 
Daar zat voor de Tweede Wereldoorlog een kleuterschool. 
Op de foto bleken twee Joodse kinderen te staan: Gretha 
‘Greetje’ Cohen, met de witte haarband, en haar broertje 

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

IN EN OM HET WIJKGEBOUW

VERMOORDE JOODSE BUURTKINDEREN 

BLIJVEND HERINNERD
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Jacob ‘Jaap’. Ze woonden destijds in de Berberisstraat 20. 
Beide kinderen, in 1942 11 en 7 jaar oud, zijn met hun moeder 
Hannah direct na aankomst in Auschwitz vermoord. Hun 
vader is tijdens het transport naar Auschwitz uit de trein 
gehaald en tewerkgesteld in een werkkamp; hij overleed 
in 1945 tijdens een van de dodenmarsen.

Blijvende herinnering
Greetje en Jaap zullen dankzij het herdenkingsbord 
blijvend herinnerd worden. ‘Doel van het herdenkings-
bord is om Greetje en Jaap terug te brengen naar het 
schoolplein waar zij als kleuters vlak voor de oorlog nog 
vrolijk en onbezorgd in de zandbak speelden met hun 
vriendjes en vriendinnetjes. Het herdenkingsbord geeft 
hun letterlijk en figuurlijk hun naam terug. Het noemen 
van namen van mensen die er niet meer zijn, is een oude 
Joodse traditie die zegt dat zolang de naam van iemand 
nog genoemd wordt, die persoon ook in herinnering blijft 
voortleven,’ aldus Arthur. ‘En we willen zo ook de jongere 
generaties kennis laten nemen van dit tragische stukje 
oorlogsgeschiedenis van de wijk.’

Ontroerend lied
Heel bijzonder was de aanwezigheid van de tweeling 
Drubbel bij de onthulling. Wijkwijs sprak kort met hen. 
‘We zaten voor de oorlog met Greetje op de kleuterschool 
aan de Anemoonstraat. Zelf woonden we in de Sneeuw-
balstraat. Jaap was een stuk jonger maar met Greetje 
speelde ik vaak,’ vertelt Martha. ’Buiten school hadden 

we ook contact met de familie Cohen omdat onze vader 
zijn maatpakken liet maken bij hun kleermakerij,’ vult 
Barbara aan. ‘Mijn zus en ik waren 10 jaar oud en zaten op 
de lagere school aan de Haviklaan toen Greetje en Jaap 
werden gedeporteerd en vermoord.’ De gruwelijke details 
hebben ze pas na de oorlog gehoord. Wel herinnert Martha 
zich dat Greetje op een dag een ster op haar kleren droeg. 
‘Ik wilde met haar naar het bos en toen zei Greetje dat 
ze dat niet mocht. Toen ik vroeg waarom niet, wees ze 
naar de ster. Het bos was verboden terrein voor Joodse 
mensen.’ Wat vindt de tweeling van het herdenkingsbord? 
‘Geweldig, er is zoveel liefde en aandacht in gestopt. En 
wist je dat de initiatiefnemer van het bord, Arthur Gelink, 
zelf nog een lied over Greetje en Jaap geschreven 
heeft? Dat ontroerde ons nog het meest.’

Extra informatie
Het herdenkingsbord is te zien in de Hyacinttuin ach-
ter het wijkgebouw, Anemoonstraat 25; de ingang is te 
vinden in de hoek links na de 
Jumbo. Het door Arthur Gelink 
geschreven lied over de afgevoer-
de kinderen, uitgevoerd door 
Ton Jenner, is via de QR code te 
vinden op Youtube. Of zoek op 
trefwoorden: 2022 Meisje met 
de witte haarband.

G R E THA (G R E E TJ E)  C O H E N (VO O R A AN M E T HA AR BAN D) E N JAC O B (JA AP) C O H E N (Z IT TE N D R EC HT S M E T SC H E P)
B RO N : PR IVÉC O LLECTI E MARTHA BAKKU M-D RU B B E L
Z I E O O K: W W W. J O O D S M O N U M E NT. N L/N L/PAG E/14 87 17/G R E THA- C O H E N

Ж

24 WIJKWIJS  NO 4  2022



SCHILDERIJ UITZOEKEN
BIJ EMMA DESSENS

JEUGDIGE KUNSTENAARS

BURGEMEESTER VAN ZANEN MET DE DAMES DRUBBELLEKKER SMIKKELEN BIJ LINDA KEUS

ACCORDEONIST PEER BIJ HANDWERKATELIER SARI
SIERADEN TE KUST EN TE KEUR BIJ YOKE RIETBROEK

OPPERSTE CONCENTRATIE BIJ TAI CHI

    K AR E L VAN D E R B E NT VERSLAG 
Wijkfestival
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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

De kunstenaar op het strand verleidt de afgetrainde 
man in roze zwembroek voor de spiegel te gaan staan. 
Een mobiele telefoon, ingebouwd in de spiegel, zal 
een video-opname van hem maken. De man kijkt 
over de rand van de spiegel naar de zee. Een minuut 
verstrijkt waarin hij ongemakkelijk met zijn hand door 
zijn haar strijkt. Dan positioneert hij zich opnieuw, 
borst vooruit, buik in en begint hardop te denken. 
‘Dit heeft iets weg van mediteren. Bijzonder project, 
ja bijzonder project. Wat ging je nu met die opnames 
doen? Hoop niet dat ik te ijdel overkom. Je zei toch 
dat meer strandgangers voor de spiegel gaan staan…’ 
Hij lult en hij lult maar door, krampachtig probeert hij 
zo te verbloemen dat hij voor lul staat.

AD-je wordt sinds 2021 geschreven door redactielid 
en buurtgenoot Annemarie Dracht. In maximaal 150 
woorden zoomt ze in op iets wat haar is opgevallen 
in de buurt. AD-je staat niet alleen voor haar initia-
len maar ook voor ‘ad fundum’, het in één teug naar 
binnen slaan van een borrel of biertje. Wij zien het als 
een mentaal opkikkertje, iets waarom je even moet 
glimlachen.

AD-JE

WIJKWIJS CRYPTOGRAM
Daar is ie weer: de puzzel! Cryptische omschrijvingen rond een thema, losjes geïnspireerd op een artikel in deze 
Wijkwijs. Om een beetje houvast te hebben, kun je eerst het woord in de gekleurde kolom zoeken. 

Verticaal: Gaat op reis langs de voorzijde van het pand.

Omschrijvingen:
1. Fuifnummer produceert na de ves-

tibule.
2. Familielid van de kok.
3. Gevleugeld vriendje van de langoor 

uit 11.
4. Onroerend goed veehouder.
5. Bloeit niet echt op aan de wand.
6. Ligt laveloos op zijn dekschild in de 

krochten.
7. Tegenovergestelde van een sloper.
8. Poortwachter die echt niet bij de 

ingang blijft staan.
9. Net zoiets als een gezelschapsdame?
10. Gevederde mannelijke tegenhanger 

van de kwezel.
11. Langoor met voorkeur voor hoogtes. 
12. Dit boefje stookt de boel lekker op.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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‘MIJN DRIJFVEER IS 
DAT IK ALTIJD IEDEREEN 
WIL HELPEN EN 
GELUKKIG WIL MAKEN’

BIJZONDERE BUURTBEWONER

DE BUURT-
BURGEMEESTER

    J U L I E  PLU IJ M E RS 

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat het eerste deel van de Goudsbloemlaan werd gebouwd. 
Reden voor straatbewoner Ronald Scholten om samen met een aantal buren een feestcommissie 
op touw te zetten en een plan te bedenken voor de viering van dit bijzondere jubileum. Tijd om na-
der kennis te maken met deze betrokken buurtbewoner.

Ronald kwam in 2005 op de Goudsbloemlaan wonen en 
heeft een dochter, Bibi, van 15. Zijn moeder overleed begin 
dit jaar en hij is mantelzorger voor zijn vader. Voor zijn 
huis staat heel uitnodigend een houten bank. ‘Toen ik 
in 2007 mijn achtertuin ging renoveren moest er zwaar 
sjouwwerk worden verricht. Gelukkig wilde een aantal 
sterke buren mij helpen. Na afloop aten we samen een 
broodje en zo ontstond er een gezellig burencontact. 
Een klein wit bankje waarvoor in de achtertuin geen 
plaats meer was, verhuisde naar de voorkant. Dat bankje 
werd een begrip. Als ze aan mij vroegen waar ik woonde, 
hoefde ik alleen maar te zeggen “bij het witte bankje”. 

Dat kende iedereen. Ik zat daar geregeld en raakte op 
die manier met buurtbewoners aan de praat. Uiteraard 
had dat bankje niet het eeuwige leven, inmiddels zijn we 
drie banken verder.’

De anekdote van de verdwenen kussens
Op mijn vraag of hij niet bang is voor diefstal of van-
dalisme vertelt Ronald een voorval dat exemplarisch is 
voor de manier waarop hij zich inzet voor de buurt. ‘De 
kussens op het bankje waren op zeker moment verdwe-
nen. Het viel mij op dat mijn hond tijdens ons dagelijkse 
rondje door het Segbroekplantsoen steeds aansloeg bij 
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een bruggetje. Ik ontdekte dat een dakloze man, op mijn 
kussens, onder die brug lag te slapen. Handhaving heeft 
zich er toen mee beziggehouden en een paar dagen later 
lagen mijn kussens weer netjes op het bankje. Toen de 
dakloze een week later opnieuw op mijn kussens onder 
de brug lag, heb ik samen met een buurtbewoner hulp 
voor hem gezocht, zodat hij een plek kon krijgen in een 
reguliere opvang.’

Het bankje werd, aangevuld met wat stoeltjes, een ont-
moetingsplek waar op vrijdagmiddag als de zon schijnt 
vaak spontaan een drankje wordt gedronken. ‘Ook als ik er 
niet ben, zit het trottoir vol. Bij de grote voetbaltoernooi-
en komt er een scherm en maken we met z’n allen iets te 
eten. Paella als Oranje tegen Spanje speelt en Bratwurst 
als we tegen Duitsland spelen. Dan zitten er wel zo’n 35 
man voor de deur.’                

Burgemeester
Ronald staat in de buurt bekend als iemand die waakt 
over het wel en wee van de wijk. Men noemde hem 
daarom al snel de ‘buurtburgemeester’. Waarom zet hij 
zich zo in voor de buurt? ‘Mijn drijfveer is dat ik altijd 
iedereen wil helpen en gelukkig wil maken. Ik bemoei 
me al snel met alles. Ik wil de straat netjes houden en 
meld vandalisme, beschadigingen, graffiti en onveilige 
situaties bij de gemeente en handhaving. Als er brand 
is, sta ik als eerste vooraan om te helpen. Ik ben handig, 
kan goed organiseren maar ik kan ook geen nee zeggen.’

Feest
En dan het feest! Op zaterdag 27 augustus was het zover. 
‘Het moest een feest voor de hele straat worden en dat is 
gelukt. We kregen € 750,- subsidie van de gemeente, waar-
mee we een aantal zaken konden financieren. In december 
2021 bedacht ik: we gaan een straatfeest organiseren, 
maar door alle drukte zijn we pas in juni gestart. We zijn 
snel vergunningen gaan aanvragen en begin augustus 
was alles rond. Door middel van een flyer wist de straat 
al vroeg van onze plannen en deden we een oproep om je 
huis te versieren, met ideeën te komen of hulp te bieden.’ 
Omdat de straat niet mocht worden afgezet, besloten ze 
de activiteiten te concentreren aan de zonnige kant van 
de straat. De wijkagenten werden uitgenodigd om een 
oogje in het zeil te houden.

De ondernemers uit de straat reageerden allemaal positief 
en doneerden de heerlijkste versnaperingen. Veel bewo-
ners versierden hun huizen en maakten lekkere hapjes 
en zoetigheden. Drankjes waren voor een klein bedrag 
te koop maar je kon ook je eigen drankje meenemen. Er 
was popcorn, een springkussen, een open podium, 
je kon darten en er klonk muziek. 

Architectuur
Ook was er aandacht voor de huizen zelf. Na de onthulling 
van een informatiebord over de stedenbouw en kunst van 
de naoorlogse Wederopbouwperiode in de wijk, vertelde 
oud-straatbewoner Gerwin van Vulpen het een en ander 
over de de bouwstijl van de straat. ‘Het was een gewel-
dige middag. De sfeer was goed en we hebben heel veel 
positieve reacties gekregen,’ glundert Ronald. ‘Volgend 
jaar doen we het weer!’

Ж

100 JAAR OUD

LEKKER OP 
PAPA'S SCHOUDER

WIJKAGENT 
BLIKT OMHOOG

AANGENAME DRUKTE 
OP STRAAT

VERRUKKELIJKE 
VERSNAPERINGEN

FRAAI VERSIERDE HUIZEN

UITLEG BOUWSTIJL 
GOUDSBLOEMLAAN

OPTREDEN OP HET 
OPEN PODIUM
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Onthulling 
informatiebord

Wederopbouw
 E L I SAB E TH VAN E L S E N   J U L I E  PLU IJ M E RS

   J U L I E  PLU IJ M E RS

Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de 
Goudsbloemlaan onthulde historicus en schrijver Willem 
van Ham een informatiebord over het stedenbouwkun-
dig ontwerp en de kunst van de Wederopbouw in onze 
wijk. Hij werd daarbij geassisteerd door de buurmeisjes 

Lara Klaassen en Benthe Nerderhoed. Van der Ham is 
initiatiefnemer van het plan om onze buurt met kunst 
uit de naoorlogse Wederopbouwperiode te verfraaien. In 
het kader van het Wijkbudget kreeg hij van de gemeente 
een bedrag toegekend om zijn plan te realiseren. 

Plaatsing
Stolpersteine
Goudsbloemlaan
Onder grote belangstelling werden op 13 juli zes Stolper-
steine (struikelstenen) gelegd in de stoep voor de huizen op 
de Goudsbloemlaan van waaruit wijkbewoners tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd. In Wijkwijs 
3 vertelde buurtbewoonster Tony Visée hoe zij tot dit ini-
tiatief is gekomen. Van twee getroffen families waren bij 
de plaatsing nabestaanden aanwezig. Een achternicht van 
de bewoner van nummer 21 en een achterkleindochter van 
de bewoners van nummer 29. De ingetogen plechtigheid 
maakte diepe indruk op de aanwezigen.

GESCHIEDENIS
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Omsloten door een vierkant huizenblok tussen de Rozenstraat en het Chrysantplein, ligt een ge-
meenschappelijke binnentuin: het Rozenplantsoen.

Het centrale deel van het plantsoen is een grasveld dat 
geregeld wordt gemaaid. De border eromheen was een 
wildgroei aan struiken zonder bloeiende planten. Het 
zevenblad groeide weelderig op te veel plekken en de 
Japanse duizendknoop had zich ook tussen de struiken 
genesteld. 

Herinrichting
Elza, een van de bewoners, nam contact op met de ge-
meente en trof gelukkig de groenbeheerder van Segbroek, 
Jan Eisse Pentinga. Hij ontwierp een border met varens 
als schaduwplanten en bloeiende vaste planten voor de 
bijen, die ook twee hotels kregen; terwijl zijn collega Tom 
Jonker de wilgentenen hutten en paden ontwierp. Er 
werd gerooid, kostbare aarde gestort, en vaste planten 
en heesters geplant. Het onderhoud echter is kostbaar 
en er is te weinig mankracht. Verschillende uitvoerders 
hebben verschillende taken en die sluiten niet altijd op 
elkaar aan.

Leren onderscheiden
Daar maakte het onkruid dankbaar gebruik van. Enkele 
bewoners rooiden brandnetels en schoffelden, en verwij-
derden telkens de opkomende scheuten van de Japanse 
duizendknoop - die zich niet snel gewonnen geeft. Andere 
bewoners wilden wel helpen maar wisten onvoldoende 
welke planten gewenst waren en welke niet. Koffie, thee, 
cake en enthousiasme waren voldoende om Jan Eisse 
onderricht te laten geven in de verschillen. 

Groenparticipatie
Het begrip - voor het ontwerp van de border en de kennis 
over de planten - maakt nu dat de bewoners enthousiast 
het deel van de border wieden dat grenst aan de achterzijde 
van hun huis. Als er voldoende uitgetrokken onkruid is, 
laat Jan Eisse de biomassa verwijderen. En Tom Jonker, 
die eerste hovenier is van de uitvoerende partij, komt 
regelmatig langs om het ontwerp mooi te houden. Ze zijn 
er trots op. Leuk toch, samenwerken.

NATUUR

GEMEENTEPLANTSOEN ROZENSTRAAT: 

BEWONERSLUSTHOF

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

21-12-18

EVEN GENIETEN

BUREN WORDEN GESCHOOLD

BIJEN DIE WE WILLEN

TOM JONKER IS TROTS NA DE LAATSTE SCHOONMAAK
22-09-19

ALLES GEROOID, HIER HUIST 
DE JAPANSE DUIZENDKNOOP

DE VASTE PLANTEN ZIJN ER

START BEPLANTING, VARENS 
AAN DEZE KANT VAN HET VELD

JEUDIGE VRIJWILLIGERS

ALLES WEG, KOSTBARE AAR-
DE ER OVER

JEUDIGE VRIJWILLIGERS

DE PADEN

DRINKENDE WESP

UITLOPERS VAN DE  
WILGENSTAMMEN  VERWIJDEREN
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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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Na 5 jaar als wijkagent in de Bloemenbuurt te hebben gewerkt heeft Pascalle Visser afscheid geno-
men. Zij is coördinator geworden van een onderdeel van het Innovatieteam van de Politie Eenheid 
Den Haag. Daar gaat zij zich bezighouden met het oppakken van vraagstukken van politieteams 
uit de hele stad. Het werk is een kolfje naar haar hand.
 
Pascalle: ‘Mijn interesse lag altijd al bij veranderen en 
vernieuwen. Er zijn altijd verbeterslagen te maken, niet 
alleen binnen de politie maar ook in de verbinding met 
de wijk. Net als veel andere organisaties heeft de politie 
een strategisch kompas opgesteld: hoe kunnen we naar de 
toekomst kijken en wat moet er anders? En dat willen ze 
natuurlijk heel graag naar de eenheden vertalen. Vanuit 
die gedachte is vorig jaar het Innovatieteam ontstaat.’ 

Kogel door de kerk
Tijdens haar werk als wijkagent raakte ze intensief be-
trokken bij het Innovatieteam. ‘Een maand of 10 geleden 
werd ik gevraagd of ik een van de “voelsprieten” van het 
Innovatieteam wilde zijn, binnen mijn eigen district 
dat bestaat uit 4 basisteams. Mijn taak was alle goede 
ideeën die er leven door te geven en ook 
de problemen waar de collega’s tegenaan 
lopen. Maar van lieverlee werden dat 
steeds meer uren en werd ik uiteindelijk 
verantwoordelijk voor de hele stad Den 
Haag. Dat zijn 11 basisteams dus dat was 
best wel een behoorlijk werkgebied en 
daardoor was ik steeds minder aanwezig 
in de wijk.’ Gelukkig was collega Zuhal Gunes helemaal 
ingewerkt, zodat Pascalle met een gerust hart haar 
werkzaamheden als wijkagent kon neerleggen, toen ze 
vlak voor haar vakantie hoorde dat zij haar tijd volledig 
aan het Innovatieteam mocht gaan besteden. 

Brede rol
Het werk heeft veel facetten en is een hele andere tak 
van sport dan wat ze de afgelopen jaren heeft gedaan. 
Maar er zijn ook overeenkomsten. Ook hier moet ze altijd 
de verbinding zoeken tussen mensen en middelen. ‘Ik 
vertaal de rol die ik als wijkagent had naar de eenheden: 
hoe kunnen we met elkaar tot de beste ideeën en oplos-
singen komen? Als facilitator leid ik bijeenkomsten om 
vraagstukken binnen teams om te zetten in vernieuwende 

oplossingen. En als coördinator houd ik goed in de gaten 
wat er landelijk speelt, want succesvolle innovaties kun-
nen natuurlijk breder uitgerold worden. Binnen de politie 
werken innovatiemakelaars, die haken aan bij lopende 
vernieuwingsprojecten. Met twee van hen onderhoud ik 
intensief contact.’ Kortom, het is veel netwerken en met 
veel mensen praten, ook omdat het innovatieteam als 
nieuwe afdeling binnen de politie nog volop in opbouw is. 

Technische snufjes
De eerste successen zijn er al wel. ‘We hebben een systeem 
ontwikkeld waarop collega’s met een bureaufunctie zich 
kunnen inschrijven voor diensten op straat. Zo ontlasten 
ze de collega’s binnen de “blauwe diensten”. En met de 
gemeente Den Haag is een systematiek ontwikkeld op 

grond waarvan we kunnen bepalen wat 
de juiste politie-inzet is op een bepaalde 
plek op een bepaald moment, bijvoorbeeld 
op Scheveningen. Zo wordt over- en onder-
capaciteit voorkomen en het gevoel van 
veiligheid op straat vergroot.’ Momenteel 
werken ze aan een virtual reality bril 
waarin politietrainingen kunnen worden 

ge-upload. ‘Wie weet hoeven we dan niet meer elke drie 
maanden en masse naar een trainingscentrum.’ Naast 
het technische verhaal is er de sociale kant, waarin ze 
zich buigen over de vraag hoe ze een en ander definitief 
gaan realiseren en hoe dergelijke innovaties de cultuur 
binnen de politie veranderen.

Afscheidsrondje
Pascalle heeft onlangs een rondje gemaakt door de wijk 
om afscheid te nemen van een aantal bewoners, de win-
keliers en de vele partners met wie ze al die jaren heeft 
samengewerkt. Ook de scholen is ze nog langsgegaan, 
want naast wijkagent was ze schoolagent. En nu 
is het klaar, na zoveel jaar in uniform. Wij wensen 
haar veel succes met haar nieuwe job.

  E L I SAB E TH VAN E L S E N     U IT  E I G E N B RO N

INTERVIEW

AFSCHEID 
VAN DE WIJKAGENT

'MIJN INTERESSE 
LAG ALTIJD AL BIJ 
VERANDEREN EN 

VERNIEUWEN'

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 

WIJKAGENT

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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COLOFON

REDACTIE  
Elisabeth van Elsen | Take Padding | Kees Akse 
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 4 - oktober 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
 bezorgingwijkwijs@dehyacint.nl 

FOTOGRAFIE | Karel van der Bent

ART DIRECTION | Alain Soetermans 

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
20 november 2022 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 5
16 december 2022

OPROEP 
OEKRAÏENSE GASTEN
Beste Buurtbewoners,

Sinds een paar weken hebben wij Oekraïense gasten, die 
ook wel een tijdje zullen blijven. Graag zouden wij (en zij) 
willen weten of er in onze buurt meer Oekraïense gasten 
inwonen bij buurtgenoten. Misschien kunnen zij (en wij) 
leren van elkaars ervaringen. Ook kunnen ze misschien 
samen iets doen. Van de voorzitter van het wijkberaad 
hoorden we dat er wellicht ruimte is in het wijkcentrum, 
mocht er behoefte zijn aan een plaats van samenkomst. 

Graag contact opnemen met: Sjoerd Colijn en Wilma 
Verheggen,  scolijn@planet.nl

ZORG DAT JE ERBIJ 
KOMT!
En? Heb je genoten van de artikelen van Annemarie, 
Dave, Dick, Elisabeth, Jan, Julie, Karel, Marja, Rosalien 
en Take? Heb je zelf een vlotte pen? (Niet zo bescheiden!) 
Of lijkt het je leuk eens een keertje iets te schrijven voor 
Wijkwijs om te zien hoe dat gaat en wat het resultaat is? 
Wij komen graag met je in contact. 

Misschien heb je wel een goed idee voor een nieuwe 
rubriek of een korte serie artikelen. Laat het ons weten 
dan maken we een afspraak om er een keertje over van 
gedachten te wisselen. De in deze Wijkwijs gestarte serie 
over dakopbouwen is ook zo tot stand gekomen. 

Kortom: schrijf ons! We kijken uit naar je bericht.

 redactiewijkwijs@gmail.com

1. Fuifnummer produceert na de vestibule (ganGmaker); 2. 
Familielid van de kok (keukEnman); 3. Gevleugeld vriend-
je van de langoor uit 11 (torenValk); 4. Onroerend goed 
veehouder (huisjEsmelker); 5. Bloeit niet echt op aan de 
wand (muurbLoempje); 6. Ligt laveloos op zijn dekschild 
in de krochten (kelderTor); 7. Tegenovergestelde van een 
sloper (opbOuwwerker); 8. Poortwachter die echt niet bij 
de ingang blijft staan (dEurwaarder); 9. Net zoiets als een 
gezelschapsdame? (kameRheer); 10. Gevederde manne-
lijke tegenhanger van de kwezel (kerkuIl); 11. Langoor met 
voorkeur voor hoogtes (dakhaaS); 12. Dit boefje stookt 
de boel lekker op (keTelbinkie).

Verticaal: Gaat op reis langs de voorzijde van het pand 
(geveltoerist).

WW CRYPTOGRAM | OPLOSSING
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  HA AG S G E M E E NTE ARC H I E F

N I E U WE PAR KL A AN 20,  WO O N H U I S VAN M . O PPE N H E I M E R  

E N D. R . E .  O PPE N H E I M E R-B E L I N FANTE .  

E E TK AM E R (R EC HT S) E N VO O R Z IJ D E (O N D E R )

UIT DE OUDE PERS

BRONNEN

 https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/
beeldcollectie/?mode=gallery&view=horizontal&-
q=parklaan%2020&rows=1&page=1

 https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMK-
B27:017938008:mpeg21:a00114

Uit: De avondpost, 5 april 1937

Twee inbrekers geknipt
Op heeterdaad betrapt bij het plunderen van een villa.

Naar wij vernemen heeft de Haagsche Politie gisteravond in 
een villa aan de Nieuwe Parklaan twee inbrekers op heeter-
daad betrapt die daar gebruik makend van de afwezigheid der 
familie hun slag sloegen. Omstreeks half negen werd er aan 
de villa van mr. M. O. aan de Nieuwe Parklaan 20 gebeld. Het 
dienstmeisje dat alleen thuis was en zich op dat moment naar 
bed wilde begeven, keek vanuit haar kamer naar beneden en 
zag tot haar groote verbazing niemand staan. Dit wekte bij haar 
argwaan, zoodat ze bleef kijken. Van de overzijde van de laan 
zag zij plotseling twee mannen de straat oversteken en door het 
tuinhek den tuin voor de villa binnen stappen.

De beide mannen begaven zich naar de achterzijde van de villa, 
waar zij voor het meisje onzichtbaar waren. Haastig deed ze 
eenige kleedingstukken aan en zonder door de beide mannen 
opgemerkt te zijn, begaf zij zich naar de naast bijgelegen vil-
la, vanwaar men de politie opbelde. Het meisje had bij haar 
vertrek uit de villa eenige deuren, welke op de hal uitkwamen, 
gesloten, teneinde de inbrekers aldus de vlucht onmogelijk te 
maken. Bovendien had zij den huissleutel bij zich gestoken. 
Na den telefonischen oproep verschenen eenige oogenblikken 
later agenten der motorpolitie en haastig lichtte het meisje 
deze politiemannen in. Bovendien gaf zij hun den huissleutel. 
De motoragenten begaven zich naar de villa, doch eenmaal in 
de hall gekomen, konden zij niet verder, aangezien het meisje 
alle deuren had afgesloten. 

De agenten begaven zich daarop naar de achterzijde van het 
huis, waar zij een door de dieven verbroken raam vonden, dat 
eerst met groene zeep was ingesmeerd. Langs denzelfden weg, 
waar langs de inbrekers waren binnen gedrongen begaven 

de politie mannen zich naar binnen. In verschillende kamers 
bleken kasten en laden opengebroken, terwijl de inhoud over 
den grond verspreid lag.

In de hal gekomen hoorden de agenten op de eerste étage het 
geluid van voetstappen. Eenige oogenblikken bleven zij daar 
wachten. Toen kwamen beide inbrekers naar beneden. Terwijl 
zij nog op de trap stonden, klonk plotseling het bevel „Handen 
omhoog" en direct daarop „Kom naar beneden". 

Twee revolverloopen, die dreigend op de dieven waren gericht, 
zetten aan dit bevel kracht bij. De beide inbrekers werden 
gearresteerd en door de inmiddels ter plaatse aangekomen 
rechercheurs per auto naar het Hoofdbureau van Politie over-
gebracht. Daar bleek, dat door deze arrestatie der politie twee 
zeer beruchte inbrekers in handen waren gevallen. Het waren 
de 22-jarige D. O. de D. en de eveneens 22-jarige E. K.

Dit tweetal maakte deel uit van een inbrekersbende, die de 
politie reeds geruimen tijd handen vol werk heeft gegeven. 

Zaterdagavond 27 Maart waren reeds twee leden van deze 
bende op aanwijzing van een soldaat gearresteerd, toen zij 
hadden ingebroken in een woning aan den Houtrustweg. De 
derde man, die bij deze inbraak op den uitkijk had gestaan, 
werd Woensdagmorgen 31 Maart van zijn bed gelicht. Thans 
zijn ook de nummers 4 en 5 van de bende gearresteerd, die haar 
verzamelpunt had in de woning van zekeren K. aan de Ranon-
kelstraat. Van daaruit ondernamen zij herhaaldelijk rooftochten, 
o.a. in de Boomen- en Bloemenbuurt, het villapark Marlot en 
aan den Waalsdorper weg. Bovendien schijnen zij ook buiten de 
stad verschillende inbraken te hebben gepleegd. Herhaaldelijk 
zagen deze dieven kans aan de achtervolgingen der politie te 
ontkomen doch ditmaal zijn zij door de oplettendheid van de 
dienstbode van mr. O. bijtijds gearresteerd. Beide arrestanten 
zijn na het verhoor aan het Hoofdbureau van Politie ingesloten. 
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