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 OMSLAGFOTO
De omslagfoto van dit kerstnummer is ge-
maakt met behulp van DALL-E, een kunst-
matig intelligentieprogramma dat beelden 
creëert uit tekstuele beschrijvingen. 
In dit geval: high definition photo of an old man 

with a grey beard standing in a dark city street 

lit by bright yellow christmas lights and falling 

snow holding in his hand a snowglobe containing 

exotic flowers. 

VOORWOORD

Voorwoord

December is al weer ruim over de helft. Het lijkt wel of een 
jaar steeds sneller gaat. Gelukkig kan het wijkberaad terug-
kijken op een goed jaar! Alle activiteiten in het wijkcentrum 
(kom ook eens een keer langs!) zijn weer opgestart, we 
hadden het goedbezochte Wijkfestival in september, met 
de onthulling van het herdenkingsbord in de Hyacinttuin 
door de burgemeester, en ga zo maar door. 

Alle vrijwilligers ook vanaf deze plek een warm dankjewel 
voor het mogelijk maken van de activiteiten, de inzet en 
ondersteuning! 

Dat het jaar voor velen ook minder fijne kanten kent, zal 
geen verassing zijn. Mensen om ons heen die ons ontvallen 
zijn en natuurlijk de gebeurtenissen in Oekraïne. Gelukkig 
krijgen we verhalen over de opvang van Oekraïners in onze 
wijk en elders, en over inzamelingsacties en donaties om 
in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Ook dat hoort 
erbij; er zijn altijd mensen in de omgeving die het minder 
hebben dan wij. Zeker in deze maand is het goed daar even 
bij stil te staan.

Ook is het goed om in de koudere maanden die nu op ons 
afkomen, regelmatig buiten te komen. Ga eens op onderzoek 
in de wijk! Maak een ommetje; hap wat frisse lucht. Onze 
mooie buurt waarin het zo fijn toeven is voor jong en oud, 
heeft talloze leuke straatjes en veel groen.

Tenslotte nog dit. Aan het einde van het jaar blikken we altijd 
terug. Maar we kijken ook naar de toekomst. Ik wens u allen 
naast gezellige feestdagen veel (wijk)wijsheid voor 2023. 

Tot binnenkort in onze wijk.

Geert van Drimmelen
Wijkberaad De Hyacint

Oog voor elkaar
Ik behoor tot een uitstervend ras: de mens die 
nog fietst op eigen beenkracht. Dat vereist 
aangepast verkeersgedrag. 

Ik stap de laatste tijd geregeld af aan de rech-
terkant van de weg om te kijken of ik linksaf 
kan slaan. Alleen een blik over mijn schouder 
werpen is vaak onvoldoende om zonder kleer-
scheuren de bocht te kunnen nemen. Voor je het 
weet lig je te grabbel op het voorwiel van een 
voorbijrazende fiets of in de bak bovenop het 
kroost. Overigens kijk ik ook bij het oversteken 
van de straat tegenwoordig goed en vooral lang 
uit mijn doppen om de snelheid van rijwielen 
in te schatten. Het risico op ontvelde hielen is 
me te groot.

Een mens past zich aan om veilig de overkant 
te bereiken en na verloop van tijd weet je niet 
beter. Het went. 

Toch geeft het te denken. Wat als beide ver-
keersdeelnemers oog hebben voor elkaar? Even 
de snelheid inhouden, even galant iemand voor 
laten gaan… Dat tovert toch een glimlach op 
ieders lippen! 

Als we de ander met mildheid bejegenen, wordt 
het stukken aangenamer. Laten we in het nieuwe 
jaar vooral oog hebben voor elkaar.

Namens de hele redactie wens ik u een goed 2023.

Elisabeth van Elsen



‘In de jaren ’90 waren de trams in Den Haag geel. We trilden in ons bed als er ’s avonds een langs 
de Laan van Meerdervoort reed. Dat was voorbij toen de “rode” (officieel rood/crème) tram kwam.’ 
Wie kent ze nog? Kees Bontje uit de Primulastraat zeker. Zijn fascinatie betreft ook Haagse trams 
van ver daarvoor. 

Soms pakken mensen al op jonge leeftijd een belangstel-
ling op die een leven lang blijft. Zo ook Kees, inmiddels 
een 70’r en al een aantal jaren met pensioen. ‘Mijn opa 
en oma woonden in Leidschendam. Daar gingen we wel 
eens naartoe, met de Blauwe Tram. We stapten op de Be-
zuidenhoutseweg op en bij de Damlaan in Leidschendam 
weer uit. Voor mijn 7e verjaardag kreeg ik een treintje op 
een batterij, een Trix Express, je kon er een cirkeltje mee 
rijden. Daar is mijn belangstelling voor trams en treinen 
geboren.’

Opknappen
Een tijdlang was de passie van Kees sluimerend, tot hij 
in 1971 ging studeren in Leiden. Op de fiets naar Hollands 

Spoor kwam hij onderweg geregeld oude trams tegen die 
gebruikt werden om personeel van de HTM te instrueren. 
Hij zag ze bij de remise aan de Lijsterbesstraat en later ook 
bij de Parallelweg, waar toen de remise Frans Halsstraat 
was. Bij de remise aan de Lijsterbesstraat ontdekte hij dat 
op zaterdag een paar mensen oude trams opknapten. Dat 
leek hem wel wat.

Vanaf 1975 ging hij daar ook aan de slag. ‘Ik heb sinds die 
tijd naast mijn werk vrijwel wekelijks allerlei klussen aan 
oude trams gedaan. Vaak stonden ze al jarenlang buiten 
dienst. Opknapklussen zoals schoonmaken, bikken, ont-
roesten, schilderen, maar ook onderhoud zoals wassen, 
ramen zemen, koper poetsen. Meestal werkten we met 

VAN EEN OUDE BAK EEN 
MOOIE TRAM MAKEN

DE PASSIE VAN

 MARJA STAM    K AR E L VAN D E R B E NT
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meerdere mensen tegelijk. Allemaal liefhebbers en heel 
divers van pluimage, er zaten juristen bij, treinmachinis-
ten, echt van alles. Het is mooi om het resultaat te zien 
groeien, dat er weer een mooie tram tevoorschijn komt.’ 

Verzameling
Alle trams waren specifiek Haagse trams van de HTM. 
Bij het 100-jarig bestaan van de Haagse tram in 1964 had 
de HTM zelf een paar oude trams 
opgeknapt, een motortram met 
twee bijwagens, een open en een 
gesloten rijtuig. Dat was het begin 
van de verzameling. Dankzij het 
werk van deze hobbyclub groeide 
het van lieverlee uit tot een grote 
verzameling oude trams. 

Er zitten hele exclusieve exemplaren bij. Maar één  
trammetje is Kees’ favoriet: ‘Dat is een zogenaamde 
“Laagdakker”. Die waren geschikt om onder de poortjes 
van het Binnenhof door te rijden. Vanaf het begin van 
de elektrificatie tot ongeveer 1924 reden er twee tramlij-
nen over het Binnenhof. Die trams waren wat lager van 
bouw, speciaal voor onder die poorten. Hij komt uit 1908 
en hoorde bij de eerste 170 trams van de HTM sinds de 
elektrificatie. De tram heeft een sierlijke jugendstil krul op 
de zijkant. Ik vind de wagen ook leuk omdat hij langsban-
ken heeft, zodat je met je rug tegen het raam zat. Dat was 
een voortzetting van wat ze vroeger bij de paardentram 
hadden. Later zijn er dwarsbankjes gekomen die je om 
kon klappen, zodat je altijd in de goede rijrichting zat.‘

Museum
Mede dankzij de goede samenwerking met de HTM zijn 
er inmiddels meer dan 20 historische trams. De HTM 
was zo gastvrij om de hobbyclub in de werkplaats van 
de remise aan de Lijsterbesstraat gelegenheid te bieden 
in het weekend aan de trams te werken. De hobbyisten 
maken ook dankbaar gebruik van de deskundigheid van 
de HTM-medewerkers om de trams weer rijwaardig te 
maken en te houden. Het is de hobbyclub gelukt om de 
afgestoten remise aan de Parallelweg te huren, zodat zij 
daar met het materieel naartoe konden. Sedert 1983 is op 
die locatie het Haagse Openbaar Vervoer Museum geves-
tigd (zie  https://hovm.nl/). Het pand staat intussen op 
de rijksmonumentenlijst.

Evenementen
De trams staan niet alleen maar stil in het museum, bena-
drukt Kees: ‘Als we open zijn op zondag maken we meestal 
drie ritten voor bezoekers. Op een paar trajecten mogen 
we niet komen. Dat zijn de trajecten van Randstadrail. 
Ook de tramtunnel mogen we niet door. We stippelen 
een route uit van lijn tot lijn en kunnen afslaan waar de 

gewone dienstregeling niet komt. We kunnen bijna overal 
komen, tot in Delft en Leidschendam.’ Jaarlijks zijn er ritjes 
met de oude trams bij evenementen zoals vlaggetjesdag 
en open monumentendag. En het museum exploiteert 
sinds een paar jaar ook de Hop-on Hop-off Tourist Tram 
(met crèmekleurige rijtuigen uit de Verenigde Staten: de 
PCC-tram). ‘Dat project is met subsidie van de gemeente 
gerealiseerd. We rijden een route van het centrum naar 

Scheveningen. Bijzonder is dat de 
tram een geluidsinstallatie heeft 
die de toeristen in 10 talen, waar-
onder zelfs het Japans, wijst op alle 
monumenten, zoals het Binnenhof 
en het Vredespaleis. Maar ook in 
het Haags! Dat is echt leuk!’

Historische context
Nu het met zijn gezondheid wat minder gaat, is Kees niet 
meer elke week in de remise en het museum te vinden. ‘Ik 
vind de historische context van trams het leukst. Daarom 
maak ik ook graag foto’s van trams die in een herkenbare 
Haagse omgeving rijden, zoals voor gebouwen in de bin-
nenstad. Ik heb een enorm archief van oude foto’s.’ Ook 
al is de intensiteit minder, de fascinatie blijft.

Dat was goed te zien toen we op zondag 13 november 
samen het museum bezochten. We hadden het geluk 
een rit te kunnen maken met de fameuze Blauwe Tram 
- de A106 van de NZH, vakkundig gerestaureerd door de 
Tramweg-Stichting. 

De Nieuwe Blauwe Tram

Stichting De Nieuwe Blauwe Tram reconstrueert het twee-

lingtramstel A619/A620 uit 1932. Volg de ontwikkelingen op

  https://denieuweblauwetram.nl. De nieuwe blauwe tram 

gaat vanaf 2024 weer op het Haagse tramnet rijden.

OP DE FIETS NAAR HOLLANDS 
SPOOR KWAM HIJ GEREGELD 

OUDE TRAMS TEGEN

Ж
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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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Fietsend door de Galileïstraat kreeg Alison Carney dé oplossing voor een probleem dat zich voor
deed voor haar portiek in het vizier: een plank met vier nietjes als stallingsplek voor acht fietsen. 
Via de site van de gemeente kwam ze erachter dat het om een fietsvlonder ging. Ze besloot meteen 
een aanvraag in te dienen. 

Wat voor probleem had je precies voor je voordeur?
‘Beneden bij ons portiek staat een grote boom. Wij zijn 
blij met die boom, maar daardoor was er maar plek voor 
twee nietjes. Dat is veel te weinig voor het stallen van 
alle fietsen uit ons portiek. Als fietsen niet vaststaan 
aan een beugel vallen ze zo om en kunnen ze makkelijk 
gestolen worden. Wij hebben geen auto, dus onze fietsen 
zijn onmisbaar. En omdat ik alles op de fiets doe, ook de 
boodschappen, is het belangrijk dat ik mijn fiets dicht bij 
de voordeur kwijt kan.’

Hoe heb je het aangepakt?
‘Om een aanvraag te doen heb je handtekeningen nodig. 
Dus we hebben een petitie opgesteld die we de eerstvol-
gende VvE-vergadering hebben besproken. Iedereen was 
voor! Ik heb een e-mail naar de gemeente gestuurd, met 
foto’s erbij, want het leek me belangrijk dat ze de ernst 
van de situatie konden zien. Het had juist gestormd en 
de fietsen lagen omgewaaid op de stoep.’

Namen ze meteen contact met je op?
‘Er ging best wel veel tijd overheen, de wachttijd bleek 
een half jaar. Maar ik heb volgehouden en elke twee/ 
drie maanden een mail gestuurd om te vragen hoe het 
ermee stond. Op een gegeven moment heb ik weer een 
foto gestuurd om te laten zien hoe urgent het was. On-
geveer een jaar na de aanvraag kwam het goede nieuws 
dat een dame van de gemeente langs wilde komen om de 
situatie te bekijken.’

En toen kwam vlot het vlonder…
‘Dat was echt in een oogwenk gebeurd. Ik was er niet toen 
ze het kwamen neerzetten, dus dat was bij thuiskomst 
een enorme verrassing. Iedereen ging natuurlijk meteen 
zijn fiets aan de beugels op het vlonder vastmaken. Ik heb 
een foto van al die keurig gestalde fietsen opgestuurd en 
ze verteld dat we enorm blij waren met het vlonder en ze 
hartelijk bedankt voor hun inspanningen.’

Wat een succes!
‘Maar dat was niet het einde van het 
verhaal. Het fietsvlonder is een tijde-
lijke oplossing, dat wist ik niet. Na 
verloop van tijd houdt de gemeente 
een buurtonderzoek. Ze sturen brieven 
en bellen echt overal aan om te peilen 
wat andere straatbewoners van het 
vlonder vinden. Als het merendeel positief is, “verstoept” 
de gemeente de plek van één parkeerplaats en komen er 
vier vaste fietsbeugels. Bij ons was 70% voor, dus op 15 
november was het zover.’

Naast de boom bleek toch nog plaats voor extra beugels 
zodat er nu voldoende stallingsplek voor het portiek is. 
Zeker als mensen de nietjes alleen gebruiken voor een 
fiets waarmee ze vrijwel dagelijks op pad gaan. Door 
Alisons actie zijn ook anderen in de straat geïnteresseerd 
geraakt. Het is een mooie, democratische manier om tot 
meer ruimte te komen voor het veilig stallen van de fietsen 
van buurtbewoners.

Zie verder   https://is.gd/uTPMoj

IN EN OM DE WIJK
 E L I SAB E TH VAN E L S E N    K AR E L VAN D E R B E NT

FIETS-  
VLONDER 
ALS OPSTAP NAAR BEUGELS
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Tanya Napadovesekaya (46) en Halyna Bocharova (71) wonen tijdelijk bij Wilma Verheggen (65) en 
Sjoerd Colijn (69) aan de Laan van Meerdervoort 647. Zij zijn gevlucht uit respectievelijk Kryvy 
Rih en Kyiv. Noodgedwongen bleven hun zonen en kleinzonen achter. ‘Het is moeilijk, heel moei
lijk. Maar de Nederlanders zijn vriendelijk en beschaafd.’

‘Boos op Poetin. En verdrietig,’ vertaalt Microsoft Trans-
late de Russische woorden. Halyna vertelt hoe zij zich 
voelde toen zij in Nederland hoorde dat haar kleinzoon 
naar het front moest. Tanya en Halyna bellen dagelijks 
met familieleden en vrienden die in Oekraïne zijn geble-
ven. Ook volgen ze de nieuwszenders op de voet. ‘Als er 
schokkend nieuws uit Oekraïne kwam, zeiden ze dat ze 
zich ziek voelden. Nu weten we dat we moeten doorvragen,’ 
zegt Sjoerd bij wie Oekraïense gasten op 8 september zijn 

ingetrokken. ‘Makkelijk is dat doorvragen niet want zij 
spreken uitsluitend Russisch en Oekraïens.’ Wilma: ‘Dat 
je tegenwoordig een vertaalprogramma bij de hand hebt 
op je mobiele telefoon is natuurlijk een uitkomst, maar je 
moet langzaam en in korte zinnen spreken. Anders krijg 
je een vertaling waar geen touw aan vast te knopen is.’ 
Sjoerd: ‘Je kunt het wel zien als ze zich slecht voelen.’ ‘Het 
is moeilijk,’ zegt Tanya zuchtend. ‘Ik ben hard voor mezelf. 
Af en toe ben ik depressief en in tranen.’

TE GAST IN DE BLOEMENBUURT

OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN 
VERBLIJVEN TIJDELIJK AAN 
DE LAAN VAN MEERDERVOORT

 AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT  K AR E L VAN D E R B E NT
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Groot huis
Toen Sjoerd en Wilma de vreselijke oorlogsbeelden maan-
den geleden op de televisie zagen, werd hun beslissing om 
Oekraïners in huis te nemen bijna vanzelfsprekend. Een 
groot huis, kinderen het huis uit, een bovenverdieping 
met wc, koud en warm water; het verblijf was in feite kant-
en-klaar. Voordat ze zich opgaven bij Takecarebnb – de 
organisatie die vluchtelingen en gastgezinnen matcht – 
nodigden zij alle buren van het rijtje tussen de Azalea- en 
de Rozenstraat bij hen thuis uit om hun besluit aan hen 
voor te leggen. Alle buren reageerden positief en gaven 
aan graag te willen helpen. Wilma: ‘Af en toe vragen we 
iets in de straatapp, dan springt iedereen meteen bij. Mi-
chiel, die in de ICT werkt, heeft bijvoorbeeld een laptop 
met cyrillisch toetsenbord geregeld. En Paul een enorm 
groot televisiescherm.’ 

Vogelwijk
Omdat Takecarebnb tijd nodig had om de stroom Oekraïense 
vluchtelingen zorgvuldig op te vangen, gingen er toch 
nog maanden overheen voordat Halyna en Tanya in huis 
kwamen. Zij hadden daarvoor al enkele maanden bij parti-
culieren in de Vogelwijk gewoond. 
Halyna: ‘Toen Kyiv omsingeld 
werd en op vijf kilometer van 
mijn huis een bom insloeg, ben 
ik naar Polen gevlucht. Tanya 
en ik ontmoetten elkaar in het 
vluchtelingenkamp in Przemysl, 
net over de grens in Polen. Daar was het mogelijk om naar 
verschillende landen te gaan. Ik koos impulsief voor Ne-
derland. Later zijn de vrouw van mijn zoon en hun twee 
dochters ook naar Nederland gekomen. Zij wonen tijdelijk 
in Dordrecht.’ Tanya: ‘Mijn zoon is 21 jaar. Hij is met zijn 
vrouw die hoogzwanger is, achtergebleven.’ Er valt een 
zorgelijke stilte. Dan zegt Halyna: ‘We bellen veel met de 
thuisblijvers. We moeten hun stemmen horen.’

Dagbesteding
Halyna noch Tanya hebben werk. Halyna is te oud voor 
een betaalde baan in Nederland en Tanya op dit moment 
te kwetsbaar. Ze brengen de dagen door met het contact 
onderhouden met het thuisfront, nieuws volgen, YouTube 
video’s kijken, wandelen - vooral in het Segbroekpark en 
soms door de duinen naar zee - en met lijn 12 naar de Haagse 
markt gaan. Ze zijn enthousiast over de Bloemenbuurt: 
‘Rustig en veilig. En vriendelijke, beschaafde mensen.’ 

Sjoerd en Wilma of buren nemen ze nog niet mee op 
stap. Daar hebben ze geen behoefte aan. ‘We moeten 
ons realiseren dat ze niet op vakantie zijn,’ legt Sjoerd 
uit. ‘Ze willen eigenlijk maar één ding: direct teruggaan 
als het weer veilig is. Aanvankelijk leek het erop dat zij 
voor de winter naar Oekraïne konden terugkeren,  nu is 

mei volgend jaar reëler.’ Wilma: ‘Tot nu toe leiden zij hun 
eigen leven en hebben ze hun eigen huisje boven. Elke dag 
komen zij in onze tuin zitten. Dan maken we een praatje. 
Sjoerd en ik hebben beiden een baan, we zijn er niet altijd. 
Sjoerd kookt meestal het avondeten voor ons vieren, 
dan eten we samen. Toch gaan zij vaak na een kwartier 
alweer naar boven omdat de taalbarrière een gesprek 

lastig maakt, maar we leren steeds 
beter informatie uit te wisselen.’

Op de vraag of ze willen deelnemen 
aan activiteiten die het wijkbestuur 
voor Oekraïners wil organiseren, 
antwoorden ze volmondig ‘ ja’. In 

het Nederlands! Gevolgd door suggesties in het Russisch: 
samen wandelen, samen fietsen. Ja, daar zien ze naar uit. 
Maar het mooiste zou zijn als dat met Oekraïense lotgeno-
ten in de buurt zou kunnen – en die lijken er niet te zijn.

Geen probleem
Sjoerd en Wilma hebben er allesbehalve spijt van dat zij 
Oekraïners in huis hebben genomen. De belasting valt 
reuze mee, ook financieel. Wilma: ‘We hebben de stelregel: 
we vragen geen geld en we geven geen geld. Wij bieden 
onderdak en zorgen bijvoorbeeld voor het avondeten. 
Sjoerd: ‘Wat moeite kost, is het regelen van zaken voor hen, 
zoals een bankpas of een tandartsbehandeling. Elke drie 
maanden hebben we een evaluatiegesprek met Takeca-
rebnb. Dan kunnen we eventueel stoppen met de opvang, 
maar dat is onder de huidige omstandigheden helemaal 
niet nodig. Wel zijn we alle vier somber over een snelle 
afloop van de oorlog, dus we verwachten dat Halyna en 
Tanya nog een tijd bij ons zullen verblijven. Dat is geen 
probleem. Het is fijn dat we deze mensen kunnen helpen.’

Heb je vragen? E-mail Sjoerd scolijn@planet.nl

Kyiv

Kryvyi Rih 

Ж

‘WE BELLEN VEEL MET 
THUISBLIJVERS, 

WE MOETEN HUN STEMMEN 
HOREN’
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‘Vanavond gaan we zeven whisky’s proeven waarvan je er geheid één niet lekker gaat vinden!’ Aan 
het woord is Hans Bol, importeur van exclusieve whisky’s die hij levert aan onze Gall&Gall aan 
het Goudenregenplein. Deze avond echter treedt hij op als onnavolgbare voorganger op de whisky 
proefavond die de zaak geregeld organiseert. Aan uw verslaggever de zware taak om hiervan ver
slag te doen; dat gaat natuurlijk niet zonder actief mee te proeven.
 
We zitten met zo’n 25 deelnemers (onder wie vier enthou-
siaste vrouwen) in een sfeervol zaaltje achter de winkel 
en laven ons aan het brede scala aan geuren en smaken 
van whisky. Hans blijkt een vat vol kennis, anekdotes en 
schuine bakken over whisky, opgebouwd tijdens een half 
leven als whisky importeur. 

Eigen slijterij
De eigenaren van Gall&Gall Goudenregenplein zijn Roy 
van Ams en Mike Bogaard. Roy is vooral in de winkel 

te vinden; Mike doet de ‘backoffice’, de boekhouding en 
overige administratie. Ze kennen elkaar al sinds 1989, 
toen ze allebei werkzaam waren in een vestiging van 
Gall&Gall in Wassenaar. Mike besloot daarna zijn heil te 
zoeken in het supermarktwezen; Roy heeft sindsdien in 
vele vestigingen van Gall&Gall in de omgeving gewerkt. 
Ze spraken destijds af om, als ze ooit de kans kregen, 
samen een eigen slijterij te beginnen. Die droom is sinds 
2020 uitgekomen in de Gall&Gall van Ams/Bogaard aan 
het Goudenregenplein.

ONDERNEMERS IN DE BUURT 

WHISKY WALHALLA 
OM DE HOEK

 TAKE PAD D I N G  K AR E L VAN D E R B E NT
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De Gall&Gall Goudenregenplein is gespecialiseerd in 
whisky. Roy heeft hierin al de nodige ervaring opgedaan 
als franchisenemer van Gall&Gall Schiebroek die hij 15 
jaar lang heeft gedraaid. Hij startte daar samen met vier 
andere vestigingen het whisky initiatief  ‘Commitment 
to Malt’: ‘Ik zag dat het assortiment whisky in die winkel 
veel beter kon. Gall&Gall geeft je als franchisenemer de 
ruimte om buiten het standaardassortiment in te kopen 
zolang je je aan de winkelformule houdt. Dat bood mij 
de mogelijkheid om mijn winkel uit te laten groeien tot 
whisky specialist. We organiseerden daarnaast festivals, 
proeverijen en whisky diners, zowel in 
Nederland als in Schotland. Ook koch-
ten we eigen vaten bijzondere whisky 
bij distilleerderijen in Schotland, die we 
zelf bottelden en onder de naam van 
‘Commitment to Malt’ verkochten. Als we 
een exclusieve botteling aankondigden 
in onze nieuwsbrief stonden de klanten 
de volgende ochtend al aan de deur voor 
een fles.’

Nieuwe uitdaging
Toen de winkel in Schiebroek verbouwd moest worden, 
besloot Roy dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. 
Precies op dat moment nam Marco, de toenmalige eigenaar 
van Gall&Gall Goudenregenplein, contact op met Roy 
met de vraag of hij zijn vestiging niet over wilde nemen. 
Dit was voor Roy dé kans om zijn wens samen met Mike 
een eigen slijterij te beginnen te verwezenlijken. De win-
kelruimte aan het Goudenregenplein is relatief groot; als 
kers op de taart heeft de winkel een groot magazijn en 
een extra ruimte voor proeverijen. Perfect geschikt dus 
voor een doorstart als whisky speciaalzaak.

Breed assortiment
Bovenop het zeer grote assortiment whisky’s hebben 
Roy en Mike van een flink aantal bijzondere whisky’s 
kleine samples te koop: handig om een speciale whisky 
te kunnen proeven zonder dat je meteen vastzit aan een 
hele fles. Achter de toonbank heeft Roy altijd een aantal 

interessante flessen openstaan om klanten ook in de 
winkel kennis te kunnen laten maken met bijzondere 
smaken. Echt exclusieve whisky’s zijn te vinden in een 
aparte vitrine. Mocht een whisky niet aanwezig zijn, 
dan kan Roy die bijna altijd voor de klant bestellen. Het 
allerleukst vindt hij de proeverijen. Covid gooide de af-
gelopen twee jaar roet in het eten, maar sinds een paar 
maanden probeert hij elke acht weken een proeverij te 
organiseren. Vaak gericht op whisky, maar met enige 
regelmaat ook gericht op de andere liefhebberijen van 
Roy en Mike: rum en wijn. 

Dark horses
Terug naar de proeverij. Naarmate de 
avond vordert worden de verhalen sterker 
en het gelach harder. ‘We gaan nu begin-
nen met de geweldenaars, de dark horses 
van de whisky: de Islays en soortgelijke 
turfachtige whisky’s,’ aldus Hans. Terwijl 
we genieten van verschillende flessen die 
slechts in kleine aantallen in Nederland 
te koop zijn, raakt Hans meer en meer op 
dreef. Hij maakt ons deelgenoot van zijn 

allergie voor wol, waardoor hij noodgedwongen kilts van 
veel te lichte stof draagt die te gemakkelijk opwaaien; 
hij waarschuwt ons voor het gebruik van tijgerbalsem 
in het kruis; hij vertelt over een trip naar Schotland die 
eindigde in bed, met het gevoel dat zijn maag overliep 
en de whisky uit zijn oren kwam. Hans vraagt of we dat 
gevoel kennen. We kennen het niet. Snel door naar de 
volgende whisky. 

Ondanks de waarschuwing dat minstens één whisky me 
niet zal smaken, vind ik ze uiteindelijk allemaal lekker. 
Enfin, het was een onvergetelijke avond, die snel herhaald 
zal worden. Van harte aanbevolen door deze verslaggever 
van Wijkwijs! De volgende proeverij staat – onder voor-
behoud – gepland op donderdag 19 januari 2023.

Abonneren op de nieuwsbrief van Gall&Gall
Goudenregenplein kan via  royvanams@gmail.com 

ROY VAN AM S (L )  E N HAN S BO L (R )

WE LAVEN ONS 
AAN HET BREDE 

SCALA VAN 
GEUREN EN 

SMAKEN VAN 
WHISKY

PR E S E NTATI E

COMMITMENT
TO MALT
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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:

TAI
CHI

& QI
GONG

HealingTaiChi

Mindful en Gezond Bewegen 
Je eerste les is altijd een vrijblijvende (gratis) proefles

Maandag 09u Tai Chi - 10u Qi Gong - De Jasmijn
Dinsdag 18u Tai Chi - De Jasmijn
Donderdag 09u Qi Gong - Dunas
Vrijdag 13.45u Tai Chi - Dunas

Locatie De Jasmijn, 2e Braamstraat 6
 Dunas, Zonnebloemstraat 159c

Contact Ben Lochtenbergh
Telefoon 06 - 24 75 25 57
E-mail b.lochtenbergh@gmail.com
Website www.healingtaichi.nl
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IN GESPREK MET 
RAADSLID  
MARIJE MOSTERT

Marije Mostert volgde haar middelbare schoolopleiding op het Segbroek College en is momenteel 
raadslid en woordvoerder voor stadsdeel Segbroek. Wijkwijs maakte kennis met haar tijdens het 
Wijkfestival in de Hyacinttuin waar zij de onthulling bijwoonde van het herdenkingsbord voor de 
in de oorlog weggevoerde Joodse buurtkinderen. Hoog tijd voor een nadere kennismaking.
 
Vertel eens, Marije, wat heb je na je middelbare schooltijd 
zoal gedaan?

‘Na de havo op de Goudsbloemlaan deed ik de oplei-
ding tot dramadocent in Leeuwarden en werkte ik 
een tijdje bij boekhandel Paagman. Daarna volgde ik 
de deeltijdopleiding Social Work - wat vroeger SPH 
(Sociaal Pedagogische Hulpverlening, red.) heette - 
en werkte daarnaast bij Parnassia en Brijder in de 
verslavingszorg. Later ben ik aan de slag gegaan bij 
ROC Mondriaan, daar was ik spil tussen onderwijs 
en hulpverlening. Nu ben ik maatwerkcoach voor 

jongeren die bijna uitvallen of al uitgevallen zijn. 
Momenteel heb ik er 20 onder mijn hoede.’

Wat doe je precies als een maatwerkcoach?
‘Mijn werk houdt in dat ik hen steun waar ze dat nodig 
hebben, ik ga mee naar lastige gesprekken, naar de 
huisarts, ga thuis bij hen op bezoek. En ik zorg dat de 
mensen die bij de hulpverlening aan hen betrokken 
zijn, hun hulp passend maken zodat de jongeren zélf 
de leiding gaan nemen over hun eigen leven.’

INTERVIEW

‘LEER MIJ HET 
ZELF DOEN’

  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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‘LEER MIJ HET 
ZELF DOEN’

Nu ben je ook in de gemeentepolitiek werkzaam. Heeft die 
keuze te maken met je werk?

‘Ik ben altijd wel maatschappelijk geïnteresseerd 
geweest. Op het Segbroek College was ik altijd de 
eerste die bij maatschappijleer de vinger opstak en 
ergens een mening over had. Ik zat ook in de leerlin-
genraad en sloot me aan bij de Jonge Socialisten. De 
leerlingenraad vergaderde in café Martin - waar nu 
restaurant Beau is gevestigd - en we kwamen bij de 
toenmalige rector Koppert met voorstellen. Zo wilden 
we condoomautomaten op de toiletten; niet al onze 
wensen werden omarmd. Na deze “ jeugdzonde” ben 
ik bij mijn partij D66 terechtgekomen. Maatschappe-
lijke betrokkenheid is er dus altijd wel geweest, maar 
het werken met jongeren – nu al 14 jaar – heeft me 
wel getriggerd ook op beleidsniveau iets te doen en 
stappen te willen maken. Daarbij denk ik aan thema’s 
als radicalisering, ondermijnende criminaliteit en hoe 
onze jongeren daar kwetsbaar voor zijn.’

Wat voor invloed kun je uitoefenen als raadslid?
‘De gemeenteraad is het hoogste orgaan uit de stad. 
Maar waarom zou je het alleen met 45 raadsleden doen, 
als je het met de hele stad kunt doen. Bewoners zelf 
kunnen zaken die zij belangrijk vinden agenderen, zoals 
meer groen in de buurt of verkeersveiligheid. Het 
faciliteren en ondersteunen daarvan vind ik een van 
mijn taken als raadslid.’

Hoe heb jij je voelhorens in Den Haag?
‘Ik ben nu sinds ruim anderhalf jaar raadslid. In alle 
buurten zoek ik contact met het wijkberaad en andere 
organisaties en bewoners. Elke twee weken houd ik 
spreekuur. Mensen benaderen mij ook geregeld op 
social media. Ik spreek met mensen af op plekken 
die ze belangrijk vinden, waar ze me iets willen laten 
zien. Het kan ook een kop koffie of een wandeling zijn.’

Wat leuk, een wandeling.
‘Ja, dat is tijdens corona gekomen. Tijdens de lockdowns 
konden echte werkbezoeken moeilijk doorgaan. Daarom 
ben ik gaan wandelen met mensen uit de stad en in 
gesprek gegaan over hoe zij de lockdown ervaarden 
en welke dingen ze anders zouden willen zien.’

Wat heeft dat zoal opgeleverd?
‘Uit de wandelgesprekken met jongeren is het Actie
plan jongeren voortgekomen. Hun belangrijkste punt 
was dat er vooral óver hen wordt gesproken en vóor 
hen wordt besloten maar niet mét hen. Jongeren 
worden wel incidenteel betrokken, maar ze verdie-
nen structureel een plek aan tafel en inspraak. Zij 
weten immers zelf het beste wat voor hen belangrijk 
en nodig is. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat 
er een Haagse Jongerenraad komt, zodat ze kunnen 
meebeslissen in tijden van crises én voor beleid op de 
lange termijn. Op deze manier garanderen we dat het 
goed gaat met onze jongeren, nu én in de toekomst.’

Ondersteunen
Ik merk op dat Marije als maatwerkcoach en raadslid 
probeert de kracht in mensen zelf naar boven te halen: 
‘leer het mij zelf te doen’, zoals Maria Montessori zegt. 
‘Ja,’ beaamt ze, ‘ik geloof in de kracht van eenieder en oog 
hebben voor waar mensen vastlopen.’

Heb je een goed idee? Of loop je tegen een probleem 

aan en vind je geen gehoor? Neem contact op met Marije via 

social media of de mail: marije.mostert@denhaag.nl. Als 

raadslid is zij de aangewezen persoon om een brug te slaan 

tussen stadhuis en bewoners. Op de website van Den Haag 

zijn sowieso de gegevens van alle raadsleden te vinden: 

 www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/

raadsleden-en-fractievertegenwoordigers.htm

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

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

Wilt u ook  uw verzekerings- en hypotheekadviseur bij u om de hoek? 

  Dicht bij huis verzekerd  

  van een goed advies met 

  de laagste premies, voor al 

  uw verzekeringen en financieringen.  

 
 

Onder andere:  
VvE verzekeringen  
Autoverzekeringen 
Woonverzekeringen 
Hypotheken en leningen 
Zakelijke verzekeringen 
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Wat eet de 
Bloemenbuurt 
met Kerst?

 ANJ E B RO E KMAN
  K AR E L VAN D E R B E NT 

Het is alweer bijna Kerstmis. Misschien ben je al druk in de weer met ingewikkelde recepten en spectaculaire gerech-
ten. Voor mij gaat Kerstmis vooral om dierbare mensen rond een mooi gedekte tafel, een fijne sfeer met veel kaarsen en 
misschien een net wat specialere wijn. En uiteraard stel ik een smakelijk menu samen. De boodschappen haal ik altijd 
twee dagen van te voren in huis, dan kan ik alles rustig de dag voor kerst maken. Veel succes met het koken. En natuurlijk 
wens ik je mooie kerstdagen toe. 

Zalm-forelmousse op een bedje van sla

Benodigdheden
100 gr gerookte forel, 200 gr zalmsnippers (of grote plakjes); 
2 el sherry (verwarmd), 4 bl witte gelatine (weken in koud 
water); 4 el mayonaise, 1 el tomatenpuree; 250 ml slagroom; 
peper, zout, citroensap; sla, bieslook.

Bereiding
Pureer de zalm en de forel in de keukenmachine met de 
mayonaise, de tomatenpuree, peper, een snufje zout en wat 
citroensap. (De vis fijn snijden en met een vork fijn prakken 
kan ook.) Los de uitgeknepen gelatine op in de verwarmde 
sherry - de gelatine vooral niet laten koken - en meng door 
de vismassa. Klop de slagroom bijna stijf en schep heel 
luchtig door de mousse. Laat opstijven in de koelkast. Leg 
voor het opdienen wat slablaadjes op een schotel, rang-
schik daarop 2 eetlepels mousse en garneer met bieslook.

Heldere bouillon

Ingrediënten
1,5 blokje groentebouillon, 1 ui (fijngesnipperd), 3 tomaten 
(in vieren gesneden), 1 winterwortel (in plakken); wat ven-
kelzaad, een snuf foelie, laurierblad.

Aan de kook
Zet een liter water op het vuur en doe alle ingrediënten erin. 
Laat eenmaal aan de kook de groenten nog even zachtjes 
smoren. Zeef de bouillon en versier voor het opdienen met 
flinterdun gesneden platte peterselie.

Romige puree

Benodigdheden
1,5 kg kruimige aardappelen, 1 bloemkool; melk of slagroom, 
boter; zout, peper, nootmuskaat; 2 tl mosterd; geraspte kaas.

Bereiding
Kook de aardappelen en de bloemkool gaar, giet af en stamp 
tot een grove puree met wat slagroom of warme melk, een 
klont boter, zout, peper, nootmuskaat en 2 tl mosterd. Ver-
deel in een ingevette ovenschaal en bestrooi met geraspte 
kaas. Zet op 195 graden een half uur in de oven. Doe wat 
extra kaas door de puree als je het vegetarisch wilt houden. 

Vlees of vis met groente

Koop naar keuze vlees of vis. Kies je vlees, roerbak dan de 
volgende groente met wat Provençaalse kruiden: 250 gr in 
plakjes gesneden champignons, 2 fijn gesneden teentjes 
knoflook, 2 uien gesnipperd, 1 courgette in blokjes en 2 
tomaten in stukjes. Wordt het vis, stoof dan zachtjes 1 in 
plakjes gesneden prei en winterwortel met stukjes venkel 
en courgette, wat zout en peper.

Cheesecake met cranberry compote

Ingrediënten
150 gr speculaas, 80 gr gesmolten boter 400 gr roomkaas, 
160 ml slagroom, 300 gr witte chocolade, cranberry compote.

Aan de slag
Bekleed een springvorm van 20 cm doorsnede met bakpapier. 
Verkruimel de speculaas, smelt de boter en meng goed door 
elkaar. Druk het mengsel stevig aan in de springvorm en zet 
in de koelkast. Smelt de witte chocolade heel zachtjes ‘au 
bain-marie’ en laat daarna een kwartiertje afkoelen. Klop de 
roomkaas luchtig, voeg de slagroom toe, blijf kloppen, en 
doe tot slot de chocolade erbij. Verdeel de roommassa op 
de bodem en laat minstens 8 uur opstijven in de koelkast. 
Serveer met een  (dot) cranberry compote. 
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Nog niet zo lang geleden hoefde je maar naar de hoek van de straat te lopen voor de dichtstbijzijnde 
winkel. Overal in de wijk vond je kleine winkels zoals een patisserie, een ‘vleescherij’ of melkin
richting, om de dagelijks verse boodschappen te halen in een tijd waarin de gemiddelde winkel veel 
kleinschaliger was. 
 
Wanneer je nu rondloopt in de wijk, dan zie je bij de 
hoekpanden nog steeds de grote etalageruiten waarin de 
vroegere winkeliers hun waar uitstalden. Ook de lateien 
boven die ramen getuigen nog van de winkelpanden. 

Levendig straatbeeld
In de Bloemenbuurt West zijn op het blote oog al zo’n 23 
voormalige winkelpanden te tellen. Van sommige zijn de 
oude foto’s eenvoudig te vinden. Herken je ze nog? Maar 
van het merendeel lijken de beelden verdwenen. 

Een foto vertelt natuurlijk weinig over het wel en wee 
van de winkels die er hebben gezeten. Ook de eigenaren 
woonden misschien niet altijd bij de zaak. Maar de winkels 
zorgden wel voor beweging en sociale binding in de wijk. 
Tijdens de boodschappen kwam je de buren tegen en kon 
je een praatje maken met de winkeliers en het personeel. 

Dat kan in onze wijk gelukkig nog steeds bij de winkels 
rond de Goudsbloemlaan en het Goudenregenplein. Ook 
is op een enkele hoek nog een winkelpand of een be-
drijfspand te vinden of horeca gevestigd, maar de meeste 
zijn verdwenen. En daarmee ook de verhalen. Tenzij hui-
dige Bloemenbuurtbewoners ze nog weten te vertellen. 

HUIZEN VERTELLEN

VERBORGEN VERHALEN
Weet jij nog wat er bij jou op de hoek zat? Ken je nog 
verhalen van de winkels en de mensen die er werkten 
en hun boodschappen deden? Vertel ze aan ons    
redactiewijkwijs@gmail.com. Samen met de architec-
tuur vertellen zij het verhaal van onze wijk.

 ‘IK GA EVEN

EEN 
FLES
MELK
 HALEN’

  I R E N E C O E N E N & G O D F R I E D VAN O O RSC H OT

 HA AG S G E M E E NTE ARC H I E F

FUCHSIASTRAAT 60 FUCHSIASTRAAT 61 FUCHSIASTRAAT 1 FUCHSIASTRAAT 2
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Een straat zonder auto’s kunnen we ons haast niet meer voorstellen. Toch was dat in 1928, toen 
architect Jan Willem van der Weele (1888 – 1948) opdracht kreeg voor niet minder dan 196 wonin
gen, nog heel gebruikelijk. De woningen verrezen in acht bouwblokken aan de Fuchsiastraat en de 
Akeleistraat.

Voor zijn ontwerp koos Van der Weele voor twee wonin-
gen boven elkaar met vrijwel dezelfde plattegrond, een 
zeldzaam woningtype. De benedenwoning heeft een 
relatief brede voortuin met daarnaast een smalle toe-
gang tot de bovenwoning. De boven- en benedenwoning 
hebben allebei een diepe erker met afgeschuinde hoeken. 
De architect koos voor dezelfde grote erkers als bij de 
eengezinswoningen aan de Ruychrocklaan.

Hoekpatroon
Van der Weele wordt gerekend tot de architecten van de 
Nieuwe Haagse School. Marcel Teunissen, de schrijver 
van het boek 100 jaar Nieuwe Haagse School, noemt de 
Bloemenbuurt een wijk met een ‘tuindorpachtige karakter 
met lage bebouwing en een stratenpatroon verluchtigd 
met pleintjes en plantsoenen’. 

Bij het grote aantal woningen in de Bloemenbuurt ont-
wierp Van der Weele ook zes winkels aan de uiteinden 
van de bouwblokken met een woning daar bovenop. Zo 
kregen de lange rijen van dezelfde woningen een hoge 
en markante beëindiging. De hoekpanden zijn in een 
plastische, haast sculpturale vormgeving uitgevoerd.

Ontwerpbeeld
Op basis van archieftekeningen maakte Wike Pouw een 
digitaal beeld van de oorspronkelijke situatie van het 
kruispunt Fuchsiastraat/ Clematisstraat. Duidelijk zicht-
baar zijn de voortuinen in de straat als een semi openbaar 
voorgebied. Bij de winkels ontbreken de voortuinen en 
gaat het openbare deel van de straat tot aan de etalage 
met volop ruimte om elkaar te ontmoeten.

 OT TO DAS  WI KE PO U W

BEDRIJVIGHEID 
OP DE HOEK

FUCHSIASTRAAT
HOEK KAMILLESTRAAT

KAMILLESTRAAT
HOEK AKELEISTRAAT AKELEISTRAAT 54 PRIMULASTRAAT
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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
20

   KOOLSHOOTERS (PEXELS)



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

KORTOM ALSOF JE THUIS BENT 

MAAR DAN IN GEZELSCHAP VAN 

ANDEREN! MEER INFO:  

ELLEN SIMON    06 505 148 08

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

wim.meewis@casema.nl

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   leonardwijden@gmail.com 

YOGA
Marja Kappetein

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

SCHRIJFLUSTIGEN GEZOCHT! 

Ook eens schrijven voor Wijkwijs?
Misschien wel voor nieuwe rubriek of een 
korte serie artikelen? Heb je een mooi 
idee? Een vlotte pen? 

Laat het ons weten via redactiewijkwijs@gmail.com. 
We maken graag een afspraak bij Café De Poort om een 
keertje van gedachten te wisselen.
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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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60 jaar Hyacinthweg, 60 jaar Bridgeclub De Hyacint en 95 jaar oud. Deze getallen heeft Miep 
Karduks op haar naam staan.

En vooral die leeftijd heeft aandacht getrokken. Er waren 
feestelijke etentjes en herdenkingen met bloemen. Dat 
laatste gebeurde onlangs in het Wijkcentrum De Hya-
cint, waar de hoogbejaarde Haagse elke dinsdagmorgen 
voor het koffie-uurtje, het Haags Ontmoeten, op haar 
scootmobiel naartoe sjeest. Sjeest, iets anders kun je de 
vaart waarmee zij de route aflegt niet noemen. ‘Ik ben 
ook wel eens gevallen hoor,’ bekent zij zittend in haar 
comfortabele stoel voor het raam op de Hyacinthweg. 
Op schoot een verjaarscadeau, het boek Levenslessen 
van 100jarigen. Enig streven naar die leeftijd ontbreekt 
bij Miep, ook al verkeert ze nog in goede gezondheid en 
gaat ze veel op stap.

Avontuurlijk leven
Het bridgen houdt haar lekker bezig, het bezoek van zes 
kleinkinderen en acht achterkleinkinderen ook. Vakanties 
staan er niet meer op het programma, maar reisjes naar 
Akkrum des te meer. Daar woont haar dochter, bij wie zij 
een eigen kamer heeft. Het is jammer dat de badkamer 
op de bovenverdieping is aangebracht, waardoor de 24 
treden die moeten worden beklommen, een hinderpaal 
gaan vormen. Thuis heeft zij een traplift.

Vanzelfsprekend zijn de 95 jaar niet geruisloos voor-
bijgegaan. De Tweede Wereldoorlog, het overlijden van 
haar echtgenoot en haar zoon en later de dood van de 

man met wie zij 17 jaar bevriend was, hebben sporen 
achtergelaten. Maar avontuurlijk was het leven ook. 
Na het bombardement van het Bezuidenhout, waar 
alles, maar dan ook alles van de familie verloren ging, 
mochten zij en haar zusje naar Curaçao waar een oom 
en tante hun een verblijf van een jaar aanboden om bij te 
komen. Hier ontmoette Miep Jan, die bij de Shell werkte 
en niet op stel en sprong met de zusjes mee terug kon 
naar Nederland. Het werd een huwelijk met de hand-
schoen. Daarna volgde de strijd om huisvesting. Drie 
jaar lang trok het echtpaar in bij de ouders van Miep 
in Scheveningen, op de plek waar zij ook is geboren. De 
kantoorbaan gaf zij op, er waren intussen twee kinderen. 
Die kregen alle ruimte toen het huis op de Hyacinthweg 
42 kon worden gekocht.
 
Jongste en oudste bewoonster
Miep was er indertijd de jongste bewoonster, nu de oud-
ste. Over weggaan denkt zij nog niet. Er moet worden 
gebridged. Met Jan Groenenhuizen van de Zonnebloem-
straat richtte zij de bridgeclub op, die op haar initiatief 
De Hyacint ging heten. En niet de Zonnebloem, want 
dat lijkt te veel op de organisatie die zich inzet voor 
mensen met een lichamelijke beperking. En omdat de 
groep later naar de Anemoonstraat verhuisde, heeft 
het wijkcentrum zich ook de naam De Hyacint 
aangemeten.

  DAVE H E I N S    U IT  E I G E N B RO N

IN EN OM HET WIJKGEBOUW

SJEZEN OP DE SCOOTMOBIEL: 

MIEP 95 JAAR

Ж
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Ruim 12 jaar geleden ontstond bij voormalig bestuurslid Roos Kessels het idee om een kook en 
eetclub voor wijkbewoners op te richten. Eens per maand gezellig samen koken en eten in het wijk
gebouw. Geen ingewikkelde culinaire hoogstandjes maar smakelijke gerechten die klaargemaakt 
kunnen worden met de voorzieningen en middelen die de tuinzaal biedt. Wie zijn deze kokkerellen
de buurtbewoners?

Mijn telefoontje met coördinator Marcel Guldener levert 
meteen een gastvrije uitnodiging op. ‘Kom gerust langs 
en eet gezellig mee.’ Benieuwd begeef ik me op woensdag-
avond naar het wijkgebouw. De voorbereidingen zijn al 
in volle gang als ik binnenkom. Er wordt druk gesmeerd, 
gehakt, gesneden en in pannen geroerd. 

Wie schuiven aan?
Helaas hebben de coördinator en twee deelnemers zich 
moeten afmelden, zodat de groep deze avond uit zes en-
thousiastelingen bestaat. ‘De groep heeft een wisselende 
grootte,’ vertelt Marja, die van meet af aan meedoet. ‘In 
de eerste jaren waren we met meer, maar mensen worden 
ouder en de jongere deelnemers vertrekken vaak na een 
of twee jaar. Het enige deelnemende echtpaar, Tracy en 
Leo, is er vorig jaar bij gekomen. Ze raakten geïnteresseerd 
tijdens hun bezoek aan het Wijkfestival.’ Nieuwe leden 
krijgen vooraf altijd een kort kennismakingsgesprek waarin 
de spelregels worden uitgelegd, zoals de taakverdeling. 

Wat schaft de pot?
Maar het belangrijkste is natuurlijk het menu. Hoe wordt 
dat eigenlijk samengesteld? Leo: ‘Wij mailen elkaar van 
tevoren en spreken dan af wie wat maakt. Ook kijken we 
vaak alvast vooruit tijdens de maaltijd zelf. Die bestaat 
overigens uit een (borrel)hapje vooraf, soep, een hoofd-
gerecht en een nagerecht.’ Inger, die oorspronkelijk uit 
Noorwegen komt en ongeveer vijf jaar meedoet, vult 
aan: ‘In deze wijk wonen niet veel mensen met een mi-
gratieachtergrond, maar we hebben deelnemers gehad 
die door hun culturele achtergrond bijzondere en voor 
ons minder bekende gerechten hebben klaargemaakt.’ 
Het maken van een gang wisselen ze steeds af. Hoewel 
Marja de soep vaak voor haar rekening neemt, omdat 
ze werkelijk verrukkelijke soep kan maken. Rob merkt 
gekscherend over hun kookkunsten op: ‘We doen niet al 
te ingewikkeld en werken hier niet met vloeibare stikstof 
of iets dergelijks.’ 

  J U L I E  PLU IJ M E RS    K AR E L VAN D E R B E NT

ACTIVITEITEN WIJKGEBOUW

SMAKELIJK 
ETEN
IN HET WIJKGEBOUW
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Waar komen de recepten vandaan?
Soms doen de deelnemers ideeën op tijdens een buitenlandse 
reis. Zo at Tracy in Italië een keer een heerlijke pasta. Ze 
vond het recept uiteindelijk op internet en bereidde het 
met veel succes voor de kookclub. En Rob, die vanavond 
een Thais gerecht van kippendijen met cashewnoten en 
witte rijst serveert, vertelt trots: ‘Dit gerecht heb ik leren 
maken op een kookcursus die ik tijdens een reis in Thailand 
volgde. Niets leukers dan zulke recepten uitproberen bij 
de eetclub.’ Ze hebben geen database met recepten. ‘We 
zijn niet zo gestructureerd, het gaat een beetje uit de 
losse pols. Daar voelen we ons het lekkerste bij,’ merkt 
Marja op. ‘Wij zijn vooral een gezelligheidsclub,’ voegen 
ze er in koor aan toe.

Wat mag het kosten?
Nadat het menu is vastgesteld en de taken zijn verdeeld 
doet iedereen zijn eigen boodschappen. Er is een geza-
menlijke pot en het uitgangspunt is dat de kosten voor 
de maaltijd € 10,- per persoon bedragen. De eventuele 
verschillen worden verrekend. ‘Dat is nooit een probleem,’ 
zegt Fokko. ‘Daar zijn we heel eensgezind over. Ook de 
wijn die we bij de maaltijd drinken, gaat uit de pot. Maar 
we nemen ook wel eens een fles mee van huis.’

En wat is dan het Eetcafé?
In dezelfde ruimte als waar we deze avond genieten van 
de zelf gekookte maaltijd, koken Rob en Fokko samen 
met enkele vrijwilligers iedere eerste woensdag van de 
maand voor het Eetcafé. Het Eetcafé is opgezet om buurt-
bewoners onder het genot van een maaltijd met elkaar 
in contact te brengen. Voor € 7,50 per persoon krijgen de 
mensen eerst een drankje en daarna een driegangendiner. 
Het aantal deelnemers wisselt maar meestal komen er 
zo’n 15 buurtbewoners. 

‘Ooit is het Eetcafé begonnen onder de naam Eten voor 
Jong en Oud,’ vertelt Marja. Zij was destijds een van de 
oprichters. ‘De opzet was koken voor de buurt, maar we 
hadden niets, we waren volledig selfsupporting. We na-
men onze eigen pannen, borden en bestek van huis mee.’ 
Marja moet er nog om lachen als ze eraan terugdenkt. 
Maar toen kwam die prijs. ‘In 2009 hebben we de Piet 
Vink Prijs gewonnen en ontvingen we een leuk bedrag. 
Opeens konden we van alles kopen. Een goed gasfornuis, 
een barbecue en heel veel keukengerei.’ 

Kom erbij!
Rob en Fokko zetten zich met plezier in voor het Eetcafé 
en roepen buurtbewoners op om eens mee te eten of zich 
aan te melden als vrijwilliger. Lid worden van de Eetclub 
mag natuurlijk ook.

De Piet Vink prijs is een eerbetoon aan de 
Haagse oud-wethouder van jeugd, sport, 
recreatie en cultuur Piet Vink. Hij is in het 
leven geroepen door oud-raadsleden.  

     De prijs gaat jaarlijks naar een bijzonder project of 
initiatief dat belangrijk is voor de samenleving, waarin 
vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij tevens de 
bewoners uit de omgeving zijn betrokken.

Piet Vink prijs

                      

HET WIJKBERAAD ZOEKT EEN SECRETARIS (M/V/X)

Het bestuur van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint (7 personen) zoekt per 1 
januari 2023 versterking van het bestuur. De huidige secretaris (Linda Franken) treedt 
per 1 januari 2023 af. 

We zijn op zoek naar een frisse wind die samen met de andere bestuursleden tijd en 
energie wil steken in het bestuur van het wijkberaad. De persoon die wij zoeken kan 
goed samenwerken met mensen met verschillende achtergronden, heeft hart voor 
onze mooie Bloemenbuurt en oog voor de mensen die hier wonen. Het bestuur van 
het wijkberaad wordt ondersteund door onze professionele bewonersondersteuner.
 

De secretaris heeft plezier in plannen en organiseren, stelt samen met de voorzitter het jaarplan op en is de drijvende 
kracht van het dagelijks bestuur. Daarnaast neemt hij/zij deel aan verschillende overleggen en draagt samen met de be-
wonersondersteuner zorg voor de lopende zaken. De tijdsbesteding is gemiddeld 6 tot 12 uur per maand.
 
Reageren op deze oproep?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Vonk voorzitter@dehyacint.nl
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De Spullenbak

‘We mikken op onder anderen de bewoners van de 
Bloemenbuurt.’ De gemeenteambtenaar is ervan 
overtuigd dat die voor haar experiment te porren zijn. 
In de studio van New Business Radio in Hilversum kijk 
ik verrast naar de radiopresentator. Hoor ik het goed, 
wordt de Bloemenbuurt genoemd in een nationale 
uitzending van werkgeversvereniging VNO-NCW over 
de duurzame uitdagingen van de grote afvalverwerker 
Renewi?  

Waar ben ik dan wel niet voor te porren? Voor de 
Spullenbak. Daarmee wil de gemeente circulaire 
maakbedrijven en kunstenaars steunen én huishoudelijk 
afval verminderen. Ze heeft gelijk, de ambtenaar. Drie 
dagen later heb ik de spullenbak in huis. En ik deel haar 
mening, het is vast en zeker ook iets voor jou, Bloe-
menbuurter. Kijk maar snel op   www.spullenbak.nl

AD-je wordt geschreven door buurtbewoner en 
redactielid Annemarie Dracht

AD-JE

WIJKWIJS POTPOURRI
Er is iets misgegaan. Aan deze feestdis kun je zo echt niet aanschuiven. Daar 
moet minstens de helft vanaf. In de witte kolom verschijnt een toepasselijke 
wens. Succes ermee! Oplossing elders in het blad.
 
Omschrijvingen:
1. Tulband
2. Trofee
3. Ontvangstapparaat
4. Schildergerei
5. Blaasinstrument
6. Vogel
7. Duivelse priester
8. Slaginstrument
9. Borrel +
10. Sixpack
11. Verwarming
12. Breigaren!?
13. Landbouwwerktuig
14. Kostuum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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IN DE ETALAGE

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

Het is een bijzondere mijlpaal dat we in de buurt al 100 jaar een ijzerhandel hebben. In de etalage 
was van september tot november een collage te zien van oude foto’s en allerlei nostalgische zaken, 
zoals oud gereedschap, vanaf het ontstaan van de zaak in 1922 aan de Klimophof tot aan de huidige 
vestiging aan het Goudenregenplein. Dat trok veel bekijks. De zaak is inmiddels meer dan 50 jaar 
in handen van de familie Roos. Ook dat is een mijlpaal.
 
Terwijl ik in de winkel sta te wachten voor het interview, 
wacht naast mij in alle rust een klant. Marco is net op-
nieuw naar achteren gelopen om iets voor hem te doen. 
Na een tijdje komt hij met een glimlach terug en legt 
een piepklein stukje metaal op de toonbank. Ik vraag 
de klant: ‘Wat heeft u daar nu gekocht?’ Het blijkt geen 
koopwaar, maar een stukje van de voordeursleutel. Die 
bleef gisteravond in het slot steken en brak. Vanochtend 
heeft hij het slot uit de deur geschroefd in de hoop dat 
ze bij Roos het probleem kunnen oplossen, zodat hij 
zijn huis weer in kan. Bij het afrekenen is de klant ver-

baasd. ‘Reken het dubbele Marco, je bent een uur bezig 
geweest!’ Maar dat doet Marco niet. Een tevreden klant 
is hem meer waard.

Gewaardeerd
Deze introductie tekent de sfeer van deze buurtzaak. 
Marco: ‘Daar komt het hobbyisme om de hoek kijken.’ 
Steven: ‘Het gaat ons niet om het geld. Wij vinden het 
ook leuk als een tevreden klant wat lekkers haalt.’ Zo 
haalde een klant in het kader van het jubileum vis voor 
hen want ‘bloemen hebben jullie genoeg gekregen’. Het 

ELKE DAG WEER 
VERRASSENDE 
VRAGEN
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is dan ook niet voor niets dat deze zaak al 100 jaar be-
staat, ondanks ‘het geweld’ van de grote bouwmarkten. 

Marco en Steven zijn de huidige eigenaren van de zaak. 
Marco volgde eind jaren ’90 zijn vader op. De oude 
meneer Roos begon als parttimer bij de toenmalige 
eigenaar, de heer Van Eijk, en nam de zaak later over. 
Hij was jarenlang (en eigenlijk nog steeds) het gezicht 
van de winkel en woonde ernaast. De intrede van de 
computer in plaats van de kassa maakte het lastiger 
voor hem om in de winkel te helpen. Toen was het tijd 
om een stapje terug te doen. Inmiddels is hij 79 en komt 
nog af en toe langs om te vragen of alles goed gaat, en 
soms om tips te geven.  

Met de paplepel ingegoten
De start van beiden in de zaak verschilt. Marco: ‘Van 
kleins af aan liep ik hier rond te hollen.’ Na schooltijd 
was hij in de winkel druk in de weer met alles rond 
het assortiment aan deurkrukken en dergelijke. Dat 
vond hij gewoon leuk. De winkel en wat daarbij komt 
kijken is hem (en Steven) met de paplepel ingegoten. 
Voor Marco was het duidelijk dat hij zijn vader wilde 
opvolgen. ‘Ik ben geïnteresseerd in techniek en zoek 
of pruts graag net zo lang totdat het voor de klant is 
opgelost.’ 

Voor Steven lag dat anders. Steven: ‘Ik was graag 
bij de politie gegaan. Maar tijdens meerdere sollici-
tatieprocedures was er een ander aannamebeleid 
(voorkeursbeleid, red.) en gingen anderen steeds voor.’ 
Hij kwam bij Marco in de winkel en is daar sindsdien 
gebleven. Toen de politie hem na een jaar of vijf vroeg 
of hij alsnog wilde solliciteren, waren ze te laat. ‘Ik 
had het inmiddels naar mijn zin in de zaak en vond de 
zekerheid prettig. Maar jammer was het wel.’ Beiden 
zijn echte Bloemenbuurters. Ze wonen naast elkaar 

boven de zaak. Marco zegt lachend: ‘Ik ben nooit van 
het plein afgeweest.’

Meegaan met veranderingen
We houden het interview achterin de zaak. Daar staat 
een elektrisch kacheltje te branden. Op mijn verbaasde 
blik reageert Marco: ‘We waren jaren geleden onze tijd 
al vooruit en hebben ons laten afsluiten van het gas. 
De tl-verlichting die we toen hadden was genoeg om 
de zaak te verwarmen. Inmiddels hebben we overal 
led-verlichting. Maar daar komt nauwelijks warmte 
vanaf. Dus hebben we nu een elektrisch kacheltje 
nodig om de zaak weer te verwarmen. Maar dat is 
precies genoeg.’

Het is een ontzettend handige winkel om in de buurt 
te hebben voor zoveel praktische zaken in en rond het 
huis. Sleutels maken is inmiddels een van de specialitei-
ten. Als buurtwinkel is het merendeel van de klanten 
particulier en dat is ook een belangrijke doelgroep. Ook 
jongeren in de wijk weten de zaak te vinden. De diversiteit 
aan producten leidt tot een grote verscheidenheid aan 
vragen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Marco: ‘Een 
bizar voorbeeld van jaren geleden was een musicus die 
een bekken had met een scheurtje erin, waardoor de 
klank was verdwenen. Hij vroeg of ik er een gaatje in 
wilde boren, dat zou helpen. Dat heb ik gedaan en het 
hielp. Maar... dat bekken bleek 800 gulden te kosten! 
Dat had ik graag van tevoren geweten.’

Opvolging
Of de kinderen van Marco en Steven hen zullen opvolgen 
is nog de vraag, op dit moment is dat nog niet duidelijk. 
Voorlopig is dat geen probleem, want Marco en Steven 
staan nog met veel plezier in de zaak. En in december 
hebben ze zoals elk jaar het wintertafereel weer 
opgebouwd, met veel liefde. Ж

M E N E E R RO O S M E T E E N O U D -M E D E WE R KE R (1972) I N D E JAR E N ’70 Z AT D E D E U R N O G O M D E H O E K
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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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En het geschiedde op eenen dag, dat ik, rampzalig be-
woner der idyllische Bloemenbuurt moest gaan naar de 
verre landen van Marlot. Zachtkens, met al de teedere 
omwegen welke het brein eens liefhebbenden echtgenoots 
kan uitdenken, bereidde ik mijn van nature angstige we-
derhelft voor. Ik wist, dat de reis lang en gevaarlijk was 
en was tevens bekend met de vrees en ontzetting, welke 
door mijn gevaarvolle journalistieke ondernemingen bij 
mijn niet romantische en avontuurlijke levensgezellin uit 
den latenten toestand gerukt worden. 
    Ik moest; was vastbesloten en niet van plan mij door het laffe 
vrouwelijke geweeklaag van mijn plicht te laten afhouden. 
    Zij was echter dapper, hoewel zeer nerveus. Ik troostte haar: 
zoovelen hadden den tocht volbracht zonder het lieve leven 
erbij te laten. Zij moest denken aan de moedige vrouwen van 
de kondukteurs en trambestuurders, die haar dierbaren iederen 

dag moesten prijsgeven aan de nukken van het grillige noodlot. 
    Zij zwichtte en bracht mij, na een onrustigen nacht met 
verwarde droomen, naar de tramhalte, waar lijn 3 reeds klaar 
stond om de groote reis te beginnen. Het trampersoneel stond 
nog kalm te praten. De reus van een bestuurder sabbelde op 
een zwart eind sigaar en de kondukteur klokte behagelijk uit 
een koffie-kannetje. Een enorm geheuvelte achter den wang dès 
tweeden kondukteurs wees er op, dat deze niet van plan was om 
onderweg den ellendigen hongerdood te sterven. De kalmte der 
stoere kerels werkte fascineerend. De angst verdween en slechts 
de langdurige scheiding maakte het ons droef te moede. 
    — Zelle’ we maar d'r ’es gaan? informeerde een der tramhel-
den. We benne al effe over tijd.
    — Dan mot-ie maar, repliceerde de bestuurder.
    Ik omhelsde m'n vrouw, kort maar fel en ging op het voorbal-
kon staan. De bestuurder lei, na een smartelijken, laatsten trek, 

UIT DE OUDE PERS

Een reis met 
„de Slak”.

Een overdreven 
beeld der 
waarheid.
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z'n sigarenpeuk op het randje.
     — Ting! deed de bel. 
    Een schok... Wij gingen... 
     — Ting, ting! deed de bel nog eens. 
    Een schok: Wij stònden... 
    Nou al een ongeluk? Nee, een juffrouw moest nog mee. Ze 
liep niet hard en nam bij den ingang langdurig afscheid van haar 
vriendin. De tram wachtte welwillend. 
    Toen gingen we ècht. Een laatste weemoedige groet en gebroken 
door scheidenssmart wankelde mijn ega de Rue de Plui d'Or in. 
    Kalmpjes sukkelde de tram de Laan van Meerdervoort af. We 
hadden wind mee, zoodat de ekonomische bestuurder weinig 
stroom gaf. Een hondje tripte naast ons voort, berook nieuwsgie-
rig een lantaarnpaal en had onderwijl een teeder oogenblik met 
een lieftallig teefje. Dit wilde niet veel van hem weten. Woonde 
vermoedelijk in een nettere straat. Het wreed gegriefde reutje, 
haalde de tram met een kalm pasje in. 
    Bij de eerste pleisterplaats stond een groote schare passagiers 
te stampvoeten van de kou. Ze stapten grommend in. 
    Ik vreesde muiterij aan boord, en informeerde omzichtig, wat 
toch de reden van hun verstoordheid kan zijn.
    — Weet ik het? zei de bestuurder. Misschien hebben de dames 
en heeren te lang naar hun zin moeten wachten. Allemaal gek-
kigheid! 't Lijkt waarachtig wel of de tram d'r voor hún pleizier 
is. Als ze haast hebben mot ze maar gaan loope...! 
    — Zeg, of je nóóit gaat! onderbrak de kondukteur door het 
betaalraampje. 
    — Nee, maar nou zulle we 'et hebbe', stoof de verontwaardigde 
karavaanleider op. Dan mot je belle, as je zoo'n kouwe drukte 
heb. Ben je heelemaal van de worreme gevreten!
    — Ik heb gebeld!
    — Dat lieg je!
    — Dan zal ik getuigen halen. Juffrouw heb ik gebeld of niet? 
De bestuurder benoemde mij getuige a décharge. 
    — Meneer, heb u hoore belle?
    — Nee..., stotterde ik. De bestuurder was de 
sterkste, dus ik gaf hem maar gelijk. Dan mot de 
bel stuk weze! besliste de kondukteur.
     — Dat kàn niet. Bij ons is nooit iets stuk. 
Bel nog es.
    — Ting! deed de bel. 
    — Zie je nou wel, dat je strakkies niet gebeld 
hebt? 
    — Bestuurder, ik moet m'n trein halen, piepte 
een deemoedig stemmetje van een passagier.
    — Ja, hoor es hier meneer. Dààr kenne we 
geen rekening mee houden. Een trein is een 
trein en een tram is een tram.
    Wij reden verder. Na twee sekonden stroom te hebben gegeven, 
liet de bestuurder de tram zich zelf bedruipen. Zij droop dan 
ook inderdaad tot de volgende halte. Er moest maar één meneer 
in, dus vertrokken wij na één minuut oponthoud. Na zes étappe's 
begon ik honger en stijve beenen te krijgen.
    Gelukkig was de wissel stuk. Ik maakte dankbaar van de 
gelegenheid gebruik om in een naburig kafee te lunchen en het 
ochtendblad te lezen, vulde m'n sigarenkoker in een tien huizen 
verder gelegen nikotine-winkel en besteeg opgekwikt weer het 
voorbalkon.
    De wissel was tien minuten na mijn aankomst gerepareerd 
en opgewekt vervolgden wij ons uitstapje. Tegen twee uur kon 
ik mijn vrouw een telegram sturen vanaf het Hoofdpostkantoor, 
dat ik in blakenden welstand de Groenmarkt bereikt had. 
    Helaas was een van de passagiers inmiddels krankzinnig ge-
worden. De arme kerel probeerde zich aan een lus op te hangen, 
van welk voornemen een inmiddels ontboden geneesheer hem 
met een zoet lijntje wist af te halen. 
    Op het Buitenhof wilde de stomme tram het al-oude poortje 
inkruipen en bleek schuw en onwennig te wezen, toen zij de 
Gevangenpoort langs moest. De geduldige takt des bestuurders 
deed echter wonderen. 
    — Bestuurder, zei een juffrouw, die net deed of zij wilde in-
stappen. Ik moet in de 2e v. d. Boschstraat wezen op nummer..., 
èh, ik weet het niet meer, maar het is boven een spekslager. M'n 
zoon gaat altijd met deze tram mee, zeit-ie, maar is het nou wel 

de goeie? Die kinderen bennen tegenswoordigs zoo vergeetachtig, 
dat ik 'et niet vertrouw. 
    — Dan mot u die jongen van mijn hebben, antwoordde de 
bestuurder en hij keerde zich knus om. Die vergeet ook alles. 
Waar mos u wezen. Boven een spekslager? Laat es kijken, je hebt 
er... een... twee... drie… ik geloof vier in de v. d. Boschstraat. 
Afijn stapt u maar in. We komme toch in ieder geval in buurt. 
    De juffrouw scharrelde de tram in. 
    — Waar mot ú er uit? vroeg belangstellend de bestuurder. 
    — Marlot, bracht ik er met moeite uit. Zoo, zool Da's een 
heele ruk as ie 'et niet gewend bent. Wij weten niet beter, of  'et 
hoort zoo. Moet u er voor zaken zijn, of gaat u voor uw pleizier? 
    — Nee, niet voor m'n pleizier. Zijn er dan wel eens menschen, 
die dat doen? 
    — Ach ja, gekken heb je altijd, stelde mijn bestuurder vast. 
    We spraken vervolgens heel gezellig over de politiek, het 
weer, de duurte, het Stille Strand en al spoedig kwam het Plein 
in het gezicht. Wij schoten al aardig op en ik had alle hoop, vóór 
donker aan de plaats mijner bestemming te komen. De winterdag 
is echter kort en het leven vol wreede teleurstellingen. 
    De duisternis waasde reeds door de naakte takken der boomen. 
In stille winternacht lag het Hertenkamp.
    — Het groote licht gaat uit, konstateerde de bestuurder en 
hij knipte de lampen aan. Ik gluurde eens naar binnen en kreeg 
een onweerstaanbaar verlangen naar de prettige huiselijkheid 
van den tramwagen. Spoedig zat ik in een hoekje gevouwen en 
viel in slaap. Hoelang ik daar gezeten heb, weet ik niet, maar 
toen ik mijn oogen opsloeg, waren wij al bij de Roomsche kerk 
op het Bezuidenhout. Twee halte's had ik in 's heeren Morpheus 
armen afgelegd. 
    Met weemoed dacht ik aan het naderend einde. De mensch 
is als een huiskat. Hij gaat van z'n omgeving, waar hij zoo lang 
lief en leed met zijn lotgenooten heeft gedeeld, stil en innig 

ouden. Verveling begon haar vale handen naar 
de passagiers uit te strekken. De kinderen, 
straks nog zoo levendig, lagen te dommelen. 
De kondukteur speelde patience en grinnikte 
toen hij het van zichzelf gewonnen had. Een 
dame legde de laatste steken aan een in de Laan 
van Meerdervoort begonnen twee persoons 
bedde-sprei.
    Zachtjes aan begon het gezelschap het 
avondmaal te nuttigen. De konservenblikjes 
werden geopend en juist waren de laatste 
brokken verdwenen, toen het wreed door de 
stilte scheurde: — Marlot! Allemaal uitstappen! 
    — Zijn we d'r nóu al, vroeg ik spijtig. 
    — Ja, d'r zijn tegenwoordig geen afstanden 

meer, sprak de kondukteur. 
    Ik stond in de kilte van den nacht en bleek het doel van mijn 
komst vergeten te zijn. Hoe ik ook peinsde en m'n arme hersens 
afpijnigde, de emotioneele tocht had m'n herinnering vervaagd. 
Ik keerde dus haar huis terug. 
    En omdat ik graag in m'n eigen bed den nacht wilde door-
brengen stapte ik vlug aan. Snikkend van geluk viel mijn vrouw 
me om m'n hals. Zij had gedacht, dat ik terug zou trammen en 
dus niet op mijn zóó spoedige thuiskomst gerekend.     

Den Haag.   P. B.

BRON

 https://is.gd/L1frk7

Uit: Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij, 
10 januari 1925

Foto:  Binnenhof, een tram van lijn 3 rijdt onder de Midden-
poort door, ca. 1912, (Haags Gemeentearchief 5.07270)
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INTERVIEW

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

Saskia de Swart gaat ons per 1 januari verlaten. Sinds 2011 werkt ze als bewonersondersteuner van 
Wijkberaad De Hyacint in de Bloemenbuurt. In de covidperiode besefte ze dat de essentiële beroe
pen de zorg, de politie en het onderwijs zijn. Ze gooide het roer om en begon in september 2021 aan 
de opleiding voor onderwijsassistent. Binnenkort heeft ze haar diploma en gaat ze definitief het 
onderwijs in.

Hoe kijk je terug op je werk in de Bloemenbuurt?
‘Met heel veel plezier. Het was gevarieerd, er waren 
telkens nieuwe projecten en ik heb ontdekt hoe leuk 
ik vormgeving vind. Dat heeft echt mijn creativiteit 
geprikkeld, ik heb een hele serie posters en flyers 
ontwikkeld voor de allerhande activiteiten. Maar de 
meeste voldoening heb ik uit de ontmoetingen met 
buurtbewoners gehaald en uit de contacten met het 
wijkberaad en de vrijwilligers. Dat heeft mijn leven 
verrijkt! Het samenwerken met zoveel verschillen-
de mensen was een genoegen, leerzaam en zeer de 
moeite waard.’ 

Als bewonersondersteuner werk je voornamelijk met vrij-
willers. Hoe is dat? 

‘Dat is een vak apart. Dat deel van mijn werk heb ik 
als de grootste uitdaging beschouwd, maar het heeft 
me ook veel opgeleverd. Met veel vrijwilligers heb ik 
in de loop der jaren een goede band opgebouwd en 

bijzondere momenten gedeeld. Leuke en vreugdevolle 
maar ook verdrietige, zoals het verlies van vrijwilligers. 
Sommigen van hen mis ik nog steeds.’

Kende je de buurt eigenlijk al goed toen je hier kwam werken?
‘Nee, dat kwam pas met het project Bloemrijk van 
Loukie Nak in 2012. Daarvoor ging ik met een groep 
vrijwilligers wekelijks de wijk in om bewoners te in-
terviewen. We stonden met een kraampje met koffie, 
thee en limonade en de enquête in de hand op allerlei 
plekken en vroegen bewoners wat ze van de buurt 
vonden. Daardoor leerde ik veel mensen kennen en 
kwam ik erachter wat er in de wijk leefde.’ 

Wat leuk! Heb je meer van dat soort dingen gedaan?
‘In 2013 hebben Loukie en ik de boekenmarkt geor-
ganiseerd. Na een oproep hebben we een enorme 
hoeveelheid boeken verzameld, er zaten echt kwali-
teitsboeken bij. Onder leiding van Stefan Wijers zijn 

AFSCHEID 
VAN SASKIA DE SWART
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die geveild, dat leverde ruim € 700,- op. De opbrengst 
hebben we aan de Vogelopvang geschonken. Later zijn 
we begonnen met het organiseren van Burendag in 
het wijkgebouw. Sommige bestuursleden vonden het 
niks voor de Bloemenbuurt, maar het werd een groot 
succes. We trommelden vrijwilligers op en hebben 
dat echt van de grond af opgebouwd.’ 

Je was ook de drijvende kracht achter Lokaal 7, toch?
‘Samen met Klaartje de Vrueh. Toen er ruimte vrijkwam 
boven in het wijkgebouw, hebben we een flexwerk-
plek voor ondernemers gecreëerd. Hoe heerlijk is dat, 
dachten we, dat je hier rustig kunt werken in plaats 
van thuis aan de keukentafel naast 
de wasmand met de poes die de 
hele tijd op schoot wil. Ik deed de 
hele administratie. Later hebben 
we daar ook de maandelijkse Open 
Coffee Bloemenbuurt voor Onder-
nemers gehouden met telkens een 
ander thema. Die hielden we eerst 
op wisselende plekken in de wijk.’ 

En dan nu het onderwijs in. Wilde je dat al langer?
‘Herinner je je de documentaire over Juf Kiet nog? 
Die werkte met vluchtelingenkinderen. Dat raakte 
me echt heel diep en ik dacht: eigenlijk wil ik ook zo 
iemand zijn die het verschil maakt. Daar is een soort 
zaadje geplant. Later, bij de documentaire Klassen, 
heb ik voor de tv zitten huilen, zo’n aangrijpend 
programma. En in coronatijd zag ik al die kindertjes 
op tv thuis ploeteren. Ik had echt medelijden met ze.’

En jij, heb jij hard moeten ploeteren? 
‘Het was wel aanpoten! 4 jaar pabo zag ik niet zitten. 
Maar remedial teaching, waarbij je één op één leerlin-

gen begeleidt, leek me wel wat. Alleen moet je om die 
opleiding te volgen al in het onderwijs zitten. Dat kan 
ook als onderwijsassistent en daar is een traject voor 
waarbij je drie jaar in één doet. Je volgt twee dagen 
stage, moet twee dagen studeren en daarnaast allerlei 
opdrachten uitvoeren en examens maken. Maar mijn 
werk ging gewoon door! Dus ik heb wat vertraging 
opgelopen. Ook omdat door corona de kerstvakantie 
weer werd verlengd en mijn stagebegeleider ziek werd. 
Alles wat aan rampscenario’s kon gebeuren, gebeurde.’

Hoe was het om weer de klas in te gaan?
‘Er is een wereld voor me opengegaan. Ik ken nog het 

schoolbord en het krijtje maar ze werken 
tegenwoordig met een digischerm en 
de kinderen hebben een mini-iPad. Ook 
het lesgeven gaat compleet anders. Van 
het stoplichtsysteem had ik nog nooit 
gehoord, dat je alleen mag overleggen 
als het licht op oranje staat. Ze werken 
met coöperatief leren - in groepjes 
met verschillende rollen - en je moet 
snappen hoe dat in elkaar zit. In het 

begin ging ik meteen naar zo’n groepje toe als ze een 
vraag hadden en gaf ik antwoord. Maar dat is niet 
de bedoeling; alleen de kapitein mag met een vraag 
naar de juf of mees.’

Afronding
Het was even wennen, maar toen ze het spel eenmaal 
doorhad, speelde ze het volgens de regelen der kunst 
mee. Saskia omschrijft zichzelf als een dieseltje, ze komt 
langzaam op stoom maar eenmaal op snelheid blijft ze 
volle kracht vooruitgaan. Nog een paar examens en dan 
is ze klaar. Wij wensen haar veel succes en vooral 
werkplezier in haar nieuwe carrière.

ETEN VAN EIGEN OOGST? HUUR EEN MOESTUIN VAN DE GEMEENTE!

Zin om je eigen groenten te kweken?
De natuur is mooi: je stopt een zaadje in de grond en na een 
tijdje komt een courgette, pastinaak of pompoen tevoorschijn. 

Wil jij dat ook?
Van 1 tot en met 31 december kun je je inschrijven voor een 
gemeentetuintje. De tuinen zijn 15 m2 groot en liggen op 12 
verschillende locaties in Den Haag. Ze zijn razend populair, 
dus wees er snel bij. De kosten voor het huren van een tuin 
zijn € 38,- voor het seizoen 2023. 

Hoeveel werk is het?
De tuinen vragen zeker vier uur onderhoud per week. Denk 

aan onkruid wieden, netten zetten, opbinden, water geven en 
oogsten. Je bent verplicht om de tuin netjes bij te houden. 

Hoe schrijf je je in?
Inschrijven kan via de   https://is.gd/Xd8fZC. Daar 
vind je ook informatie over de regels en de loting en 
over tuinieren. 

Tuinvogeltelling 27, 28, 29 januari 2023
Ook leuk: meedoen met de Nationale Tuin-
vogeltelling. De voorpret begint met je 
aanmelding. Ga naar
   www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling. 

AFSCHEID 
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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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 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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1/4 87 x 126 mm € 45,00 €  215
1/3 180 x 82 mm € 55,00 €  260
1/2 180 x 126 mm € 85,00 €  380
1/1 180 x 257 mm € 132,00 €  600
AZ 190 x 277 mm € 157,50 €  710

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 februari 2023 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 1
3 maart 2023

KORTE BERICHTEN

SLUIT JE A AN BIJ DE 
BUURTBAND
Elke zaterdag repeteert de Buurtband in Wijkgebouw De 
Hyacint van 10.00 tot 11.00 uur. Iedereen die graag muziek 
maakt of dat wil leren, is van harte welkom om aan te 
sluiten! Onder leiding van onze bandleider werken we 
samen toe naar een prachtig optreden met een gevarieerd 
repertoire. Nieuwsgierig? Begin 2023 starten we weer met 
een nieuw seizoen! Voor meer informatie:
 vtvdenhaag@vtvzhn.nl of  070 - 305 19 19.

WINTEREDITIE GLUREN 
BIJ DE BUREN
Gastvrije buurtgenoten openen op zondag 5 februari 
weer de voordeur voor optredens van lokale amateur-
kunstenaars. Allerlei soorten acts betreden het podium, 
van dans tot cabaret, van kleinkunst tot muziek. Een 
uitstekende manier om je buren beter te leren kennen. 
Houd de website in de gaten voor het programma:

   www.glurenbijdeburen.nl.

FIETSENSTALLING 
GOUDSBLOEMLAAN
Ruim 10 jaar beheert Wijkberaad De Hyacint een afgeslo-
ten fietsenstalling aan de Goudsbloemlaan. Sinds kort 
zijn er weer enkele plaatsen voor fietsen beschikbaar. 
De kosten zijn vanaf 1 januari 2023 € 7,- per maand. Heb 
je interesse? Stuur een e-mail naar:
 fietsenstallingbloemenbuurt@yahoo.nl 
t.a.v. Paul Verdiesen Beheerder Fietsenstalling De Hyacint.

Tulband: HooFddeksel;  2. Trofee: WedstrIJdbeker;  3. 
Ontvangstapparaat: SchotelaNtenne;  4. Schildergerei: 
PlamuurmEs;  5. Blaasinstrument: PanFluit;  6. Vogel: Le-
pElaar;  7. Duivelse priester: RaspoEtin;  8. Slaginstrument: 
KlankSchaal;  9. Borrel + : kopsToot;  10. Sixpack: WasborD;  
11. Verwarming: PotkAchel;  12. Breigaren!?: Glaswol;  13. 
Landbouwwerktuig: MEstvork;  14. Kostuum: smokiNg. 

Oplossing: Fijne feestdagen.

WIJKWIJS POTPOURRI | OPLOSSING

38 WIJKWIJS  NO 5  2022



WERK AAN DE WINKEL
VOOR DE WIJKAGENT
Het groeizame zomerweer heeft bomen, struiken en overig groen tot uitbundige bloei aangezet. 
Takken en uitlopers van allerlei aard zochten zich een weg door tuinen, over hagen, hekken en mu
ren. Dat betekent werk aan de winkel voor de wijkagent. Want deze speciale politiefunctionaris 
ter voorkoming van narigheid in de wijk krijgt ook te maken met de buurtbewoner die zijn erfje al 
gauw overwoekerd meent te zien.

Overhangend groen maakt in de zomer deel uit van de 
klachten. Meestal honoreert de wijkagent het verzoek 
van een bewoner die zijn buur tot snoeien wil dwingen. 
‘Het lijkt nietszeggend om agenten aan de deur te krijgen 
voor iets wat onderling geregeld kan worden, maar het 
valt moeilijk in te schatten hoe zwaar de kwestie aan-
vankelijk is. En och, als onze man of vrouw toevallig in 
de buurt is en tijd heeft, neemt hij of zij een kijkje.’ Aan 
het woord is politiewoordvoerder 
Hessel Koster.   

Uniek in de wereld
Hij vertelt dat het fenomeen wijk-
agent uniek in de wereld is. Uit 
het buitenland krijgt Nederland 
veel verzoeken om inlichtingen. 
De ontstaansgeschiedenis is al 
even apart. Na de kroningsrellen 
in april 1980 bezon de politie zich 
op haar verhouding met de burgers. 
Hoe kan het dat de gevoelens onder de bevolking zo zijn 
onderschat en hoe kan men daarin verbetering brengen? 
De gedachten en studies hierover leidden uiteindelijk tot 
het verschijnsel wijkagent. 

Intussen telt ons land ruim 3.400 wijkagenten, die zich 
vrijwillig voor deze taak hebben gespecialiseerd. Het zijn 
over het algemeen mensen die zich aangetrokken voelen 
tot de humane kant van het politiewerk, waar anderen 
meer geneigd zijn bij alarm met zwaailichten aan erop 
uit te vliegen. Norm is dat een gebied per 5.000 inwoners 
één wijkagent heeft. De Bloemenbuurt weert zich dus 
met één wijkagent. 

Mensgericht
Over die mensgerichte hulpverlening wil Koster nog 
wel iets kwijt: ‘de wijkagent kan als spil in de wijk veel 
ellende voorkomen. Zo signaleert hij bijvoorbeeld toene-
mend gebruik van drugs bij jongeren, wat een mogelijke 
aanloop tot criminaliteit kan zijn. Zijn wandeling door 
de winkelstraten brengt hem in contact met winkeliers 
die vanuit hun zaak de dagelijkse gang in hun omgeving 

volgen.’ Koster weerlegt hiermee 
de veelgehoorde kritiek dat de 
wijkagent alleen voor kleine zaak-
jes uitrukt, waarbij de criticaster 
dan ook nog geneigd is te roepen: 
ga liever dieven vangen.

Een wijkagent volgt na de studie aan 
de politie-academie een opleiding van 
een jaar die wordt afgerond met een 
proeve van bekwaamheid. Eenmaal 
geslaagd werkt de wijkagent nauw 

samen met jeugdzorg en woningbouwverenigingen. Hij 
helpt bij het opzetten van allerlei projecten, bijvoorbeeld 
dat van de buurtvaders. En hij staat politieteams bij bij 
evenementen of ongeregeldheden.   

Op pad gaan
De klachten over overhangend groen zijn te overzien, 
blijkt uit navraag bij Zuhal Gunes die sinds twee jaar 
wijkagent in de Bloemenbuurt is. ‘Er zijn geen criteria, 
waaraan wij zijn gebonden om op pad te gaan, ik neem 
alle klachten serieus,’ zo verklaart zij. Volgens haar gaat 
het hier rustig en vredelievend aan toe, zeker als ze haar 
werk met dat destijds in Den Haag Zuid-West vergelijkt. 

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

‘DE WIJKAGENT KAN ALS SPIL VAN DE WIJK VEEL ELLENDE VOORKOMEN’

IN EN OM DE WIJK

39WIJKWIJS  NO 5  2022



Ook komend jaar staan 

wij graag voor u klaar

Laan van Meerdervoort 708a  |  2564 AM Den Haag
Telefoon: (070) 368 94 96  |  E-mail: info@belderbos.nl  |  Internet: www.belderbos.nl
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