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Hallo Buurtbewoners

Eind vorig jaar hebben we een oproep voor bestuursleden 
gedaan en het doet me deugd u te melden dat het bestuur 
met vijf(!) personen wordt uitgebreid. Twee nieuwe leden 
deden al vrijwilligerswerk voor de wijk en drie zijn nieuwe 
gezichten. De komende maanden zullen zij zich aan u 
voorstellen. 

Het gaat trouwens goed met het aantal vrijwilligers voor 
wijkaangelegenheden. Wij zoeken nadrukkelijk de samen-
werking met de Bomenbuurt. En dat werkt. De wijken lijken 
veel op elkaar en er spelen vaak dezelfde zaken. Sinds het 
Politieke Café (in het kader van de Gemeenteraadsverkie-
zingen maart 2018) hebben we dan ook twee gezamenlijke 
werkgroepen: Duurzaamheid en de Omgevingswet. Allemaal 
buurtbewoners die zich inzetten voor het algemeen belang 
en de leefbaarheid in onze wijk. Ook Wijkwijs mag zich 
verheugen in een groeiend aantal schrijvers en inmiddels 
is er ook een tweede fotograaf! 

En heeft u zelf belangstelling? Er zijn altijd zaken waarvoor 
we betrokken buurtbewoners zoeken. De gemeente is bezig 
met een project over eenzaamheid en ons stadsdeelkantoor 
onder leiding van Annette de Graaf gaat binnenkort aan de 
slag met wijkplannen voor de periode 2019 - 2023. Allemaal 
zaken waarop wij burgers directe invloed kunnen uitoefenen.

De opkomst voor de Waterschap- en Provinciale verkie-
zingen was landelijk 56,1%, in heel Segbroek 54,4% en in 
de Bloemenbuurt 62,1%. Ik ben geen expert maar hieruit 
blijkt in elk geval dat wij in de Bloemenbuurt meer dan ge-
middeld betrokken zijn en dat is altijd goed. Maak gebruik 
van je stemrecht! 

Daarnaast hebben wij ook het recht om te demonstreren. 
Daar weet onze wijkbewoner Stijn Warmenhoven, die het 
initiatief nam voor de Klimaatdemonstratie, alles van. Lees 
over hem verderop in ons blad. Jammer dat hij met zijn 17 
jaar nog niet mag stemmen, betrokkenheid kan niet vroeg 
genoeg beginnen. Stijn, ik bel je!

Klaartje de Vrueh

P.S. Mocht u nog gratis willen trainen: 
Wijkwijs zoekt altijd bezorgers!

Bij de eindredactie van alle artikelen viel me op 
wat een enorme kwaliteit we in huis hebben. 
Weer ligt er een rijk gevuld en gevarieerd wijk-
blad. Geweldige teksten, prachtig fotomateriaal, 
fraai ontwerp, mooi gedrukt. Als cadeautje voor 
alle buurtbewoners. 

Jong en oud komen aan bod, bloemen en buren, 
een plein, een school, sport - ook denksport - en 
schilderkunst, politiek en wijkvoorzieningen, 
vliegend gespuis en dieren in nood. En laten 
we het woordgraptogram niet vergeten, het 
gezamenlijke product van de puzzelman en 
ondergetekende. En dan nog de cartoon, een 
oude wens van de redactie. Eindelijk gaat die 
in vervulling. Van de hand van de dochter van 
de vormgever. Op humoristische wijze maakt 
zij gebruik van de dubbelzinnigheid van taal. 
Een aanwinst, deze jongedame. Dat smaakt 
naar meer! 

Het is inspirerend om telkens weer een nieuw  
nummer te maken en bij u in de bus te doen.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om  
iedereen die aan Wijkwijs bijdraagt: van schrijvers 
tot bezorgers, van fotografen tot vormgeving, 
van puzzelman tot advertentiebeheer, van 
wijkbestuur tot adverteerders, te bedanken 
voor hun creatieve en zeer gewaardeerde 
bijdragen. En ook alle buurt bewoners die ons 
weten te vinden met hun bijzondere initiatieven 
en verhalen. Wij gunnen hen graag een plek in 
ons wijkmagazine.

Daar wil ik het ditmaal eigenlijk bij laten. 

Sla het blad maar verder open.

Namens de redactie, 
Elisabeth van Elsen
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Daniëlle Koster is raadslid (tevens vicefractievoorzitter) voor het CDA en woordvoerder  
Veiligheid, Jeugd, Financiën, Scheveningen en Segbroek. Sinds het aantreden van het nieuwe 
college medio 2018 maakt het CDA onderdeel uit van de oppositie. Ik spreek haar in een leven-
dige koffiezaak aan de Fahrenheitstraat.

INTERVIEW

VOOR EN 
ACHTER DE 
SCHERMEN

INTERVIEW MET RAADSLID

DANIËLLE KOSTER

  G E R AR D PUTMAN      C DA ARC H I E F
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Wat is jouw persoonlijke achtergrond?
‘Sinds 2014 ben raadslid in Den Haag en zet ik mij in 
voor een leefbare stad. Voor een stad waar je als kind 
veilig kunt opgroeien. En een stad waar je prettig oud 
kunt worden.’ Daniëlle is geboren en getogen in een 
klein dorpje in Twente, ging na de middelbare school 
studeren in Groningen en maakte haar studie uitein-
delijk af in Amsterdam. ‘Ik woon sinds 2003 in Den 
Haag, een prachtige woonstad waar je alles hebt. Met 
heel veel plezier wonen we in de Vogelwijk, eigenlijk 
een groen dorp in de grote stad. In het dagelijks leven 
ben ik beleidsmedewerker bij het CDA in de Tweede 
Kamer. Daar zet ik me in voor beter onderwijs, want 
goed onderwijs is de sleutel tot succes in je leven. 
Daar weet ik, als eerste generatie in mijn familie die 
kon studeren, alles van.' 

Waarom ben je de politiek ingegaan?
‘Door mijn opa. Meedoen in de maatschappij door 
je talenten te gebruiken en iets terug doen voor de 
samenleving vind ik belangrijk. Zo sta ik in het leven, 
net als mijn opa. Overdag was 
hij wever in een textielfabriek, 
’s avonds stak hij turf om zijn 
gezin met negen kinderen beter 
te kunnen onderhouden. Toch 
vond hij tijd en energie om gezinnen die het nog 
slechter hadden te helpen. Door zijn voorbeeld ben 
ik de politiek ingegaan. Hoewel ik altijd politiek en 
maatschappelijk geïnteresseerd ben geweest, ben ik 
pas op latere leeftijd politiek actief geworden.’

Wat is de meerwaarde van de combinatie van de functies 
van raadslid en beleidsmedewerker?

‘De wisselwerking tussen het meer abstracte op het 
landelijke niveau en dat wat mensen lokaal raakt. 
Die combinatie is ideaal. Het voedt mij aan beide 
kanten. Je neemt dingen mee vanuit de stad Den 
Haag richting de Tweede Kamer en andersom. Ik 
kan dus voor en achter de schermen werken. In de 
Tweede Kamer achter de schermen en als raadslid 
voor de schermen, en op die manier meewerken aan 
het beter maken van het land en de stad. Alles wat 
ik wil en belangrijk vind in mijn leven komt feitelijk 
samen. Ik ben dus een blij mens.’ 

Wat vind jij van het huidige college? Wat kan er anders 
en beter?

‘Het college-akkoord is feitelijk een voortzetting van 
het beleid van het oude college. Het gaat slechts om 
nuanceverschillen. Wij vinden het van belang dat 
bewoners al voor de uitvoering betrokken worden bij 
plannen en dat ze niet rechtstreeks vanaf de tekentafel 
in uitvoering gaan. Wat beter en anders moet, zijn de 

vraagstukken rondom mobiliteit. Als raad worden 
we te laat betrokken en vaak voor voldongen feiten 
gesteld. Wij vinden OV-verbindingen aan de randen 
van de stad heel belangrijk en daar is nog veel winst 
te behalen. Nu zijn er nog teveel blinde vlekken. 
Hoe goed zijn de verbindingen met bijvoorbeeld het 
Westland? En met de nieuwbouwwijk Vroondaal? 
Kun je makkelijk van Kijkduin naar Scheveningen 
of vanuit de Bloemenbuurt? Het huidige college kijkt 
teveel naar het centrum van Den Haag en veel minder 
naar de wijken.’

Tijdens het interview zijn de incidenten van het 
afgelopen jaar (de Syriër Malek F., de vreugdevuren 
en de gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat) 
ook aan bod gekomen. Daniëlle wil daar het volgende 
over kwijt: ‘het stadsbestuur wordt op de proef gesteld 
tijdens crisissituaties. De communicatie bij zowel 
de steekpartij op Bevrijdingsdag 2018 als de vreug-
devuren vonden wij nogal haperen. Er wordt teveel 
gespeculeerd, met vingers gewezen. Te snel wordt er 

ook van boodschap veranderd. 
Dit levert een zwalkende be-
stuurlijke lijn op. Ten aanzien 
van de vreugdevuren is het nu 
wachten op het eindrapport van 

de Onderzoeksraad voor Veiligheid, maar objectief 
gezien kan de burgemeester zich geen verdere grote 
fouten meer permitteren op dit vlak.’

Wat kan er anders en beter in de Bloemenbuurt? Wat is de 
inzet van het CDA?

‘Het ontzien van de vooroorlogse wijken qua bebou-
wing. Leefbaarheid en een goede sfeer in de stad 
vinden wij belangrijk. Wij blijven ons verzetten tegen 
plannen om te bouwen in het groen. De voorgeno-
men bouw van een flat aan de Daal en Bergselaan is 
gelukkig niet doorgegaan. Voor de toekomst is het 
bijvoorbeeld van belang wat er gaat gebeuren met het 
Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan. We zouden 
graag de zorgfunctie willen behouden met bijvoor-
beeld een huisartsenpost. Dit in combinatie met een 
wijkcentrum voor de Bomen- en Bloemenbuurt en 
appartementen voor senioren. Naast de herinrichting 
van de Goudenregenstraat in de komende jaren blijft 
veiligheid op de Goudsbloemlaan een issue vanwege de 
hoeveelheid grote vrachtwagens en de schoolgaande 
kinderen op de fiets. De Zonnebloemstraat blijft ook 
een aandachtspunt. Zelfs na de voltooide herinrichting 
blijkt sprake van een onveilige situatie. De rijweg is 
te smal voor twee auto’s, vaak ook voor een auto en 
een fietser. Ook hier is de vraag of er naar bewoners is 
geluisterd. Naar de veiligheid van het verkeer 
op de Zonnebloemstraat moet gekeken worden.’ Ж

KIEZEN VOOR GELUIDEN 
VAN INWONERS IN PLAATS 

VAN DE TEKENTAFEL



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. 

BEZORGERS GEZOCHT 
Binnen het team voor Wijkwijsbezorgers is ruimte voor 
nieuwe leden.

Woon je in de Bloemenbuurt en heb je 5x per jaar een 
paar uurtjes over? Houd je wel van een beetje fysieke 
inspanning? Kom ons dan helpen met het bezorgen 
van Wijkwijs!

Alle leeftijden zijn welkom. Ook jongeren vanaf 12 jaar. 
Maar vraag dan wel eerst toestemming aan je ouders/
verzorgers. 

Als dank organiseren we een maal per jaar een gezellige 
bijeenkomst met een hapje en een drankje. Ook mag je 
mee met het vrijwilligersuitje. En je krijgt 20 credits om 
te besteden in de webwinkel van DenHaagDoet.

Geïnteresseerd? Bel Marianne Wijsman
070 – 363 58 95 of meld je aan via
redactiewijkwijs@gmail.com

6 WIJKWIJS  NO 2  2019
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Op de Goudsbloemlaan is begin dit jaar een 'af-
valsorteerstraat' aangelegd. De bovengrondse 
containers zijn vervangen door ondergrondse 
afvalbakken. Ook kwamen er extra bakken bij. 
In het totaal staan er nu 14 containers voor glas, 
papier, textiel, plastic, blik en drinkpakken. 

Wat in de bak?
Als omwonenden kunnen we steeds meer afval geschei-
den weggooien. Maar er zijn stringente regels voor wát 
in wélke bak mag. Mijzelf verraste het dat strips van 
medicijnen en chips- en koffiezakken niet bij het plastic 
afval mogen, vanwege het aluminium laagje, net zomin als 
kapot speelgoed en tandenborstels. Het gaat echt alleen 
om verpakkingsmateriaal. Verder blijken dekbedden niet 
in de textielbak te mogen en kapotte glazen en vazen niet 
in de glasbak. Die is uitsluitend bestemd voor lege flessen 
en potjes. Meer weten:  denhaag.nl/afval.

Hoe in de bak?
Voorkeursregels voor het aanleveren van afval zijn er 
ook. Plastic kan het best in een doorzichtige plastic zak 
in de container worden gedeponeerd. Medewerkers van 
de verbrandingsoven kunnen meteen zien of het daad-
werkelijk plastic betreft. Zijn de containers vol? Leg uw 
zakken er niet naast maar bel de milieuservice  14070, 

geef het door via  denhaag.nl/meldingen of gebruik de 
BuitenBeter app.

Waarom scheiden?
Door afval te scheiden stimuleren we het hergebruik van 
materiaal. Veel is opnieuw te gebruiken of te verwerken 
tot nieuwe producten. Zo sparen we het milieu. Wist u 
trouwens dat u uw oude elektrische apparaten thuis kunt 
laten ophalen door de pakketbezorger of de fietskoerier? 
Ook deze kunnen vaak worden gerepareerd of hergebruikt. 
Kijk voor meer informatie op  weeelectric.nl.

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

WIJKVOORZIENINGEN

Ondergrondse containers 
Goudsbloemlaan

VAN HARTE!
Tijdens de feestelijke opening 
op 23 februari konden bewoners 
laten zien hoe goed zij het afval 
scheiden in de vingers hebben. 
Mevrouw de Bats-Veldmann uit 
de Asterstraat won met glans. 

Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf kwam de prijs 
brengen: een super-de-luxe afvalbak en een dinerbon 
voor 2 bij restaurant Instock. Daar bereiden ze ge-
rechten met onverkochte producten van supermarkten 
om voedselverspilling tegen te gaan. 

Ж

AFVALSORTEERPLAATS UITGEBREID



8 WIJKWIJS  NO 2  2019

Het kan gebeuren: een kat, hond, kip of konijn wordt aangereden, ligt ziek tussen de bosjes 
of is zijn huis kwijt. Een vogel zit hopeloos verstrikt in een draad of is tegen het raam gevlo-
gen. Een nestje eekhoorns is verweesd achtergelaten, een egel gewond geraakt. Alle dieren 
in nood, ook in de Bloemenbuurt, kunnen al 46 jaar rekenen op Stichting Dierenhospitaal en 
Ambulancedienst ’s Gravenhage en omstreken, kortweg Dierenambulance Den Haag. 

Helpers in nood
In de Zonnebloemstraat in Den Haag wonen Pieter Smit 
en Henny Greven met hun hond Bibi en katten Cato en 
Ki-Ki. Het echtpaar is al jarenlang verbonden aan de 
Dierenambulance Den Haag, Pieter als directeur bij de 
stichting en Henny als projectmanager. Veel buurtbe-
woners weten hen te vinden als er een gewonde hond 
of vogel wordt gevonden. En of ze even willen komen 
helpen, want er banjert een zwaan door het verkeer 
in de Zonnebloemstraat, of meerkoetkuikens zitten 
vast achter het rooster in de Stokroosstraat. Ze gaan 
meteen aan de slag en als ze het zelf niet op kunnen 
lossen, dan vragen ze hun collega’s bij de brandweer 
om hulp. Graag vertellen ze in Wijkwijs iets meer over 
het dierenhospitaal en de dierenambulance.

Hoe is het ooit begonnen met de dierenambulance?
‘Nieuwe initiatieven ontstaan vaak uit noodsitu-
aties,’ vertelt Pieter. ‘Oprichter Eric Louwrier trof 
in 1972 bij toeval een aantal keer een gewonde kat 

langs de weg aan. Niemand bekommerde zich om 
deze dieren. Hij besloot dat het tijd was om hier 
verandering in te brengen en richtte Stichting Die-
renhospitaal en -ambulance Den Haag e.o. op, met 
als doel het vervoeren en verzorgen van gewonde, 
zieke of geopereerde dieren. Hij werkte vanuit 
huis en had slechts één auto tot zijn beschikking. 
De eerste dieren ving hij op in een bench in zijn 
woonkamer.’ 

Dat is nu wel anders. Dankzij giften en trouwe do-
nateurs die de doelstelling van harte ondersteunen, 
bestaat de stichting nog steeds. Sinds 1993 werken 
ze op Landgoed Oosterbeek, aan een zijstraat van de 
Benoordenhoutseweg. Het dierenhospitaal annex de 
meldkamer is gehuisvest in het gebouw en in de stallen 
en de ruime weiden staan buitendieren zoals pony’s en 
geiten. Sinds april 2018 hebben ze hier de beschikking 
over een geheel nieuw, duurzaam en energieneutraal 
onderkomen.

AL 46 JAAR PROFESSIONELE HULP VOOR   DIEREN IN NOOD

BIJZONDERE WIJKBEWONERS

  E L I SAB E TH VAN E L S E N ,  R E D.    D I E R E NAM B U L AN C E D E N HA AG
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Hoe ziet jullie werk er in grote lijnen uit?
‘Gewonde dieren en dieren die hun huis kwijt lijken 
te zijn, vangen we op in het hospitaal. Heeft het dier 
geen halsbandje met adreskokertje, dan controleren 
we ze op een chip. Via de chipdatabank of stichting 
Amivedi proberen we de eigenaar te achterhalen. Het 
is tenslotte voor dier en eigenaar prettig als ze zo snel 
mogelijk zijn herenigd!’ Henny is duidelijk iemand 
met hart voor dieren. ‘Heeft het dier geen enkel iden-
tificatiekenmerk,’ zo vervolgt ze, ‘dan wordt het bij 
stichting Amivedi als gevonden geregistreerd. Is het 
dier gezond, dan gaat het door naar het dierenasiel; 
maar heeft het medische hulp nodig, dan brengen we 
het zo snel mogelijk naar een dienstdoende dierenarts.’ 

Als ze de eigenaar inmiddels hebben kunnen achterhalen, 
dan kan die zelf met de dierenarts overleggen over de juiste 
behandeling en het dier mee naar huis nemen. Maar de 
eigenaar wordt natuurlijk niet altijd zo snel opgespoord. 

In dat geval worden de dieren na het bezoek aan de die-
renarts opgevangen in het dierenhospitaal voor de nodige 
medische hulp. Daar krijgen ze de juiste zorg, medicijnen 
en soms speciale voeding. Als het nodig is, brengen ze ze 
naar een specialistisch dierenarts. Zo gaan katten met 
een poot- of bekkenbreuk of een kaakfractuur meestal 
voor behandeling naar een orthopedisch dierenarts. 

En wat als de eigenaar zich helemaal niet meldt? 
‘Dan blijven de dieren in het hospitaal waar de die-
renarts ze twee maal per week controleert. Als een 
dier voldoende is hersteld, wordt het bij een nieuwe 
eigenaar geplaatst. Dat is zo mooi aan ons werk,’ 
glundert Pieter, ‘soms ligt een dier bij binnenkomst 
totaal in de kreukels en even later verlaat het volledig 
hersteld ons hospitaal.’ Tot zover de huisdieren, maar 
wat gebeurt er met in het wild levende dieren? 

Vangen jullie ook gewonde vossen of zeehonden op?
‘Jazeker,’ bevestigt Henny, ‘ons werkgebied is heel di-
vers. Het bestaat niet alleen uit stedelijk gebied, maar 
ook uit duinen, strand en landelijk gebied. Daardoor 
bieden we veel hulp aan zieke en gewonde dieren die 
in het wild leven en in de ‘vrije’ natuur in de problemen 
zijn geraakt, vaak door menselijk toedoen. Ook deze 
dieren gaan indien nodig naar de dierenarts.’ 

Na behandeling gaan ze naar een gespecialiseerde opvang, 
zoals de vogel-, egel- of zeehondenopvang. Is die niet in 
de buurt, dan zorgen ze voor noodopvang totdat het dier 
weer teruggezet kan worden in de vrije natuur. Dit betreft 
meestal vossen en reeën. ‘In overleg met deskundigen, zoals 

een dierenarts of duinwachter wordt goed gekeken naar 
de behoeften van het dier gedurende de opvangperiode 
en de kans van slagen op volledig herstel bij opnieuw 
uitzetten van dier,’ besluit Pieter.

Met name dankzij de donateurs kunnen Henny en Pieter 
dit waardevolle werk doen. Zij zijn hen dan ook meer dan 
dankbaar! 

  www.dierenambulancedenhaag.nl

AL 46 JAAR PROFESSIONELE HULP VOOR   DIEREN IN NOOD

HARD WERKEN

In de regio Den Haag, Rijswijk, Leidschen-
dam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer en 
Pijnacker-Nootdorp, worden jaarlijks ongeveer 
18.000 dieren geholpen op straat. Met zeven 
ambulances, waaronder een strandwagen voor 
zeehonden en olieslachtoffers, een paarden-
trailer en een boot, staan 25 betaalde krachten 
en ruim 100 vrijwilligers 7 dagen per week 24 uur 
per dag klaar om dieren in nood te helpen. Eén 
telefoontje en een dierenambulance rukt uit om 
de nodige zorg te verlenen en het dier te ver-
voeren naar een dierenarts als dat nodig is. 

ZWAAN
Een met olie besmeurde zwaan is op het 
Chrysantplein uit het water gehaald door 
Peter van Zetten. In vogel asiel De Wulp 
krijgt hij een flinke wasbeurt, waarna hij kan 
rondzwemmen in een bassin. Omdat hij 
zich extra zal gaan poetsen, wordt de vet-
productie gestimuleerd. Als zijn vederdek 
weer ‘waterdicht’ is, kan hij terug in de sloot.
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Alleen is maar alleen. Het is het officieuze motto waarmee woongroep De Akelei naar buiten 
treedt, plus een gegeven dat gedurende haar 12-jarige bestaan de volle aandacht heeft. De 20 
bewoners van het complex zijn zich terdege bewust van elkaars behoeften.
 
De woongroep heeft 12 jaar geleden onderdak gevonden 
boven het gezondheidscentrum in de Akeleistraat, op 
de plek waar ruim 20 jaar geleden de Opel garage stond. 
De Akelei valt onder GDO, een vereniging die 25 van 
degelijke woongroepen in Den Haag heeft opgestart. 
John van Leeuwen, voorzitter van de groep, bewaakt 
streng maar vriendelijk de met de bewoners gemaakte 
afspraken, waarbij de privacy niet in het gedrang mag 
komen. Die regels houden in: eens in de week bij toerbeurt 
koffiezetten en schenken 
en eens in de maand de 
borrelmiddag bestieren 
met een drankje en hapjes.

Omzien 
‘Eigenlijk valt er niet zoveel te vertellen,’ lacht Van 
Leeuwen, maar zijn trots over het reilen en zeilen 
van de groep zet hem toch tot praten aan. ‘Er zijn 16 
driekamerwoningen en één tweekamerwoning, alle 
ongeveer 65 m². Op dit moment varieert de leeftijd van 
de “Akeleiers” van 63 tot 82 jaar. Je maakt al kans op een 
plekje vanaf 50 jaar.’ 

Daar moet de nieuwkomer wel wat voor doen, want 
alle bewoners oordelen samen of de kandidaat binnen 

de groep past: ‘de man, vrouw of het echtpaar doet er 
dan ook goed aan een aantal “koffiekletsochtendjes” 
mee te maken en op Happy Hour te verschijnen, zodat 
men elkaar beter leert kennen. Nog beter is het daarbij 
de handen uit de mouwen te steken door hulp te bieden 
en niet te vergeten aan het afwassen te slaan.’ 

‘Bij ziekte helpt men elkaar zoveel mogelijk,’ vervolgt de 
voorzitter. ‘Bijvoorbeeld door een boodschap te doen of 

een keertje op te passen.’ 
Hij benadrukt dat het 
niet de bedoeling is dat 
goede buren in ernstige 
gevallen voor elkaar gaan 

mantelzorgen. ‘Als de thuiszorg niet meer voldoende 
hulp kan bieden, moeten familie of vrienden voor een 
oplossing zorgen.’ 

Wachtlijst
De Akelei verschilt niet veel van andere woongroepen 
in de stad, de nog redelijke nieuwbouw met eigen ga-
rage valt niet op in de straat en is de enige in de wijk. 
Er staan nu drie mensen op de wachtlijst. Eenmaal 
binnen treffen zij een gemêleerd gezelschap aan, dat in 
de loop van de jaren natuurlijk aan verandering onder-

Woongroep biedt geborgenheid
  DAVE H E I N S     E LLY AS SC H E MAN

REPORTAGE

Je maakt al kans op een 
plekje vanaf 50 jaar



Bankje

JENTES VERHAAL

Ja, het is nu officieel lente!
Dus ik ben officieel bijna jarig!!

Op zondag ga ik vaak met een vriendin 
skeeleren. Dat is niet zo heel erg bijzonder, 
maar het is wel elke keer weer anders. Het 
waait de ene keer hard, de andere keer zacht, 
en soms waait het helemaal niet. De ene keer 
schijnt de zon, de andere keer zit hij achter 
de wolken. Soms miezert het, soms regent 
het sinaasappels. Nu het lente is, kun je overal 
bolletjes zien opkomen. Het paadje bij het 
Stokroosveld staat al vol met bloemetjes.

Vorige keer had ik een stukje over de duinen 
geschreven en mij een heleboel afgevraagd. 
Ik ben met mijn vader in de geschiedenis-
boeken gedoken en nu heb ik een heleboel 
antwoorden. Honderd jaar geleden hebben 
hier inderdaad mensen gewoond. Dat waren 
vooral boeren. Ik denk dat hier duizend jaar 
geleden ook wel mensen hebben geleefd, 
vissers. Op oude schilderijen staan altijd veel 
vissers, maar die zijn niet van zó lang gele-
den, natuurlijk. Ik weet niet of er op de oude 
duinen waar onze huizen nu staan duizend 
jaar geleden mensen geleefd hebben. Dat 
kun je denk ik wel weer lezen in het volgende 
nummer van de Wijkwijs. 

Vriendelijke groet, 

Jente (11 jaar)

Happy Spring!

hevig is geweest. Zo heeft ooit een internationaal bekende 
ijshockeyscheidsrechter onderdak in de Akelei gevonden 
en met hem een directielid van het museum Naturalis in 
Leiden. Nog steeds bevolken vogels van diverse pluimage 
het moderne gebouw. 

Behalve een keur aan activiteiten als spelletjes, filmavonden, 
jeu-de-bouleswedstrijden, regelen de bewoners met elkaar 
op hoogtijdagen een feestmaaltijd. John van Leeuwens 
grote triomf is de aanleg van de twee jeu-de-boulesbanen, 
die in de bloemrijke tuin achter het pand liggen. 

Zorgen
Tot zover niets dan rozengeur en maneschijn, maar Van 
Leeuwen maakt zich zorgen over de gestelde inkomens-
grenzen, waaraan men moet voldoen wil men hier huren. 
‘Die zijn onlangs fors verhoogd,’ aldus de voorzitter. ‘Voor 
één persoon is het minimum inkomen nu € 22.700,– een 
stijging van € 300,–  en voor twee personen ging het bedrag 
met € 425,– tot € 30.825,– omhoog. Het maximum bedraagt  
€ 38.035,–. Dit maakt het vinden van goede reservekandida-
ten moeilijk. Helaas is dit wettelijk vastgesteld voor sociale 
huurwoningen en we kunnen slechts hopen dat het in de 
toekomst nog eens zal veranderen. Dan is de woongroep 
toegankelijker voor meer mensen die interesse hebben.’ 

Op de website   www.woongroepakelei.nl vindt u infor-
matie over het groepswonen door ouderen en de Pétan-
queclub L'ancolie.

Ж

Duimen omhoog

Galerij met uitzicht
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Goudenregenplein 50-53, Den Haag
Telefoon 070 - 360 360 7
www.roosijzerhandel.nl

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk!

•  Brabantia  •  Sigma en De Vos verf
•  Sanitair en elektra  •  Victorinox Zwitserse zakmessen
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Vliegende vuilnisbakken: zo noemde mijn 
buurman zaliger de meeuwen. Hij kon het wei-
nig waarderen als zijn bovenburen vanaf het 
balkon etensresten op het dak van de Jumbo 
gooiden waar de vogels zich luid krijsend op 
stortten. En dan hebben we meteen regel één 
om de overlast van meeuwen te beperken te 
pakken: niet voeren! Maar wat kunnen we nog 
meer doen?

Kliko
Het broedseizoen is zoetjesaan weer begonnen. Het loopt 
zo ongeveer van april tot in september. Sinds het zand in 
de duinen vrij spel heeft gekregen, is nestelen in de duinen 
gevaarlijker, vooral ook vanwege de opmars van de vos. 
En sinds vissers ongewenste bijvangst (ondermaatse vis 
of vis waarvoor ze geen quotum - meer - hebben; krabben, 
zeesterren en andere bodemdieren) niet meer overboord 
mogen zetten, is er minder voedsel voor de meeuwen 
in de zee langs de kust. Dus trekken ze landinwaarts 
waar ze broeden op de veilige daken en vuilniszakken 
openpikken op zoek naar etensresten. Met alle gevolgen 
van dien. Krijsen vanaf de ochtendgloren en rotzooi op 
straat op dagen dat het afval wordt opgehaald. Wees 
verstandig: haal de door de gemeente aangeboden extra 
stevige gele vuilniszakken bij het stadsdeelkantoor of 
de stadsboerderij. Meeuwen houden niet van de kleur 
geel. Of beter nog: schaf samen met de buren een kliko 
(vuilcontainer) aan via    denhaag.nl/nl/afval/huisvuil/
mini-container-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm.

Netten
Maar dan nog: hoe voorkom je dat ze op je dak hun kui-
kens grootbrengen? Bedenk dat we te maken hebben 
met een beschermde inheemse diersoort. Eieren rapen 
of nesten vernietigen mag dus niet. Als we uitgaan van 
het principe dat voorkomen beter is dan genezen, dan 
is het raadzaam vóór het broedseizoen maatregelen 

op je dak te treffen. Vele methodes zijn de afgelopen 
jaren uitgeprobeerd, met wisselend succes: draden 
met gele lintjes over het dak spannen, duivenstokjes of 
vogelpinnen schuin plaatsen, roofvogelvliegers laten 
wapperen, fluorescerende strips bevestigen rondom 
de schoorsteen (ze bouwen graag nesten met aan een 
kant bescherming). Wat goed schijnt te helpen is netten 
spannen over de daken, met gaten van ongeveer 5 cm², 
zodat de vogels er niet in verstrikt raken. Of een groen 
dak aanleggen, want daar nestelen ze minder graag op 
dan op grijze kiezeldaken. De gemeente verleent nog 
steeds subsidie voor groene daken. (Zie  denhaag.nl/
nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/subsidie-groe-
ne-daken-2019-aanvragen.htm)

Maisolie
Liggen de nesten er al? Eieren insmeren met maisolie 
schijnt een beproefde methode te zijn. Ze komen niet uit 
omdat de schaal geen zuurstof meer doorlaat. Alkmaar, 
Haarlem en Leiden hebben recent ontheffing van het 
verbod om nesten te verstoren verleend om te onder-
zoeken of de meeuwenlast zodoende vermindert. In die 
steden mogen ze tijdens de broedperiode met olieflessen 
het dak op. Gewapend met bril en paraplu, mag ik hopen, 
want de vogels zijn nogal agressief en een strontdouche 
is niet uitgesloten. 

Het beste zou natuurlijk zijn voor de vos ondoordring-
bare enclaves in te richten in de duinen, waar de vogels 
ongestoord kunnen broeden. Als de bijvangst dan ook 
weer overboord mag, komen we een heel eind, denk ik. 

Zie ook:  dierenperspectief.nl/meeuwenoverlast/

MEEUWEN DE BAAS BLIJVEN

ZEG HET ONS!
Onze fotograaf durft het wel aan. Dus laat het ons weten 
als er meeuwenkuikens op uw (platte) dak zitten en hij 
via uw huis erop kan. redactiewijkwijs@gmail.com

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

Vliegende
Vuilnisbakken
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Rugby is in Nederland vooral bekend van televisie. De Six Nations Cup is een begrip. Ook het WK 
is populair. Wereldkampioen Nieuw-Zeeland maakt indruk met hun spel, maar vooral ook met de 
traditionele haka, die ze voorafgaand aan de wedstrijd uitvoeren om de tegenstander te impone-
ren. 

Rugby groeit in Nederland. De oplettende buurtbewoner 
zal het niet ontgaan zijn dat op het Stokroosveld enige 
tijd geleden de zo karakteristieke rugbydoelen zijn neer-
gezet. Ze torenen hoog boven het veld uit. Er wordt druk 
gebruikgemaakt van deze faciliteit. HRC, de Haagsche 
Rugby Club, wijkt uit naar het Stokroosveld vanwege 
ruimtegebrek op hun thuisbasis in het Benoordenhout. 
Toen de redactie een mailtje kreeg van Christian Overklift 
Vaupel Kleijn was de reactie dan ook, dat daar wel eens 
een leuk verhaal in zou kunnen zitten. Als Christian de 
deur opendoet in de Fuchsiastraat, is het onmiskenbaar 
dat er een rugbyer voor me staat. Christian (47) noemt 
zich een echte Hagenees. Op zijn negende verhuisde hij 
vanuit de VS naar Den Haag. Hij zat op het Aloysius Col-
lege en voetbalde bij HBS. 

Commando’s
‘Ik heb bij de commando’s gezeten en daar ben ik in aan-
raking gekomen met rugby. De sport heeft me daarna 
nooit meer losgelaten. Ik werd lid van HRC, de grootste en 
waarschijnlijk beste club van Nederland. Met HRC hebben 
we de Nederlandse Kampioenschappen en Europacups 
voor amateurteams gewonnen. Van mijn hobby heb ik mijn 
beroep kunnen maken,’ vertelt Christian. Eerst heeft hij 
jarenlang in de IT (informatietechnologie, red.) gewerkt. 
Zowel vanuit eigen bedrijven, als in dienst van LinkedIn 
(digitaal netwerk van professionals, red.). ‘Ik woonde in 
Sliedrecht. Ze hadden in Dordrecht een klein rugbyclubje. 
Ik liep daar rond en organiseerde puur uit aardigheid een 
scholentoernooi. Dat mondde uit in een opdracht van de 
gemeente Dordrecht om rugbyclinics te geven. Daarna 

RUGBY, EEN SPORT VAN 
NORMEN EN WAARDEN

‘HET TACKELEN VAN DE TEGEN-
STANDER IS ONDERDEEL VAN 
HET SPEL. MAAR ER IS ALTIJD 

SPRAKE VAN FAIR PLAY.’

 M I C H E L VAN SC H I E     E LLY AS SC H E MAN E N Q U I C K

SPORT IN DE WIJK



VOORAANKONDIGING

BEWONERS 
VERGADERING 
vrijdag 10 mei 2019
Het bestuur van Wijkberaad 
Bloemenbuurt De Hyacint 
nodigt u van harte uit voor 
de bewonersvergadering 
op vrijdag 10 mei om 19:30 
uur (zaal open 19:00 uur). 
De locatie is Wijkcentrum 
De Hyacint, Anemoonstraat 
25 in Den Haag.

De avond start met de 
presentatie van het jaar-
verslag van 2018 en het 
jaarplan 2019, de (her)benoeming van bestuursleden 
en de financiële verantwoording over 2018. De verga-
derstukken zijn twee weken van tevoren te vinden op 
de website van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint: 

  dehyacint.nl

Belangstellenden kunnen met vragen komen over zaken 
die in de wijk spelen. Het bestuur zal deze naar beste 
vermogen beantwoorden of aangeven waar men met 
bepaalde vragen en/of klachten terecht kan. Als het 
om ingewikkelde zaken gaat, is het wel raadzaam om 
dit in de weken voorafgaande aan de jaarvergadering 
bij het bestuur te melden.

Na dit officiële gedeelte volgt een presentatie over 
‘Halte Bloemenbuurt. Het OV in de toekomst en de 
bereikbaarheid van onze wijk’. We sluiten de avond af 
met een hapje en een drankje. Deze bewonersavond 
is een prima gelegenheid om andere bewoners uit de 
Bloemenbuurt te ontmoeten en om te netwerken.

Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt hoopt u te 
zien op vrijdag 10 mei. Laat ons weten of u komt, stuur 
een mail naar:  wijkberaad@dehyacint.nl en u ont-
vangt de vergaderstukken via de mail.
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werd ik voor tweeënhalve dag per week ingehuurd door 
de gemeente Dordrecht als rugby sportpromoter. Nu doe 
ik het fulltime en werk ik door heel Nederland.’ 

Fair play
Christian vertelt enthousiast over 
rugby. ‘Natuurlijk is het een harde 
sport. Het tackelen van de tegenstan-
der is onderdeel van het spel. Maar 
er is altijd sprake van fair play. Als 
je wordt neergehaald, sta je weer op 

en ga je door. Dat is een verademing in vergelijking met 
voetbal. Mooi is ook dat je na de wedstrijd elkaar een 
hand geeft en samen wat drinkt. Dat gebeurt al bij de 
jeugd en dat blijft zo bij de senioren.’ Vanwege de waarden, 
normen en respect die zo kenmerkend zijn voor rugby, is 
de sport zeer geschikt om mensen met elkaar in contact 
te laten komen. Christian geeft dan ook clinics aan sta-
tushouders, asielzoekers, verslaafden en gedetineerden 
die op het punt staan te re-integreren. ‘Het mooie is dat 
het bedrijfsleven open staat om die mensen een kans te 
geven. Als ze mijn bootcamps volbrengen, komen ze in 
aanmerking voor een baan. Dat is een enorme stimulans.’ 

Zelfvertrouwen
Rugby is een fysieke sport. Christian: 
‘Maar het is meer dan dat. Het gaat 
ook om snelheid en balbehandeling. 
Wat leuk is om te zien, is dat de balans 
in een groep tijdens het rugby opeens 
anders kan komen te liggen. Kinderen 
die wat zwaarder zijn, en dat zijn er 
tegenwoordig best wel wat, hebben 
daar bij rugby best wel voordeel van. 
Dat boezemt ontzag in bij vlugge, 

tengere kinderen. Het zelfvertrouwen van jongens en 
meisjes met wat overgewicht, zie je dan groeien. Ze krij-
gen een andere positie in de groep.’ Volgens Christian is 
rugby een echte teamsport. ‘Het beste team wint. Je hebt 
in rugby geen Messi’s.’ 

Bloemenbuurt
Christian geeft ook dichter bij huis rugbyles en clinics. 
Als de leerlingen van de Populier en het Segbroek weer 
het veld op gaan, kun je hem aan het werk zien op de 
velden van Quick of op het Stokroosveld. ‘Of kinderen 
gaan rugbyen vind ik niet belangrijk. Het doel van mijn 
clinics is dat kinderen sporten leuk gaan vinden. Bij rugby 
kunnen ze in ieder geval hun energie kwijt. Het beuken op 
een kussen is echt inspannend. En bij het tackelen zweven 
de jongens en meisjes af en toe echt door de lucht. Soms 
is het even doorbijten, maar daarna gaan ze er weer vol 
tegenaan. Hoe mooi kun je het hebben.’ 

Ж



Wilt u ook uw 
verzekerings- en 

hypotheekadviseur 
bij u om de hoek?

Dicht bij huis verzekerd van een goed advies met de laagste premies, voor al 
uw verzekeringen en financieringen.

Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en financieringen
Zakelijke verzekeringen

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    

TAI CHI
 Een gezonde manier van bewegen voor ouderen

Kom vrijblijvend gratis kennismaken

 Maandagochtend 08.00 & 11.00 uur 
     Dinsdagavond 17.30 & 20.30 uur
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a

Donderdagochtend10.30 uur
Florence, Campanulastraat 6

Vrijdagmiddag 14.00 uur
Sportschool HSCW, Laan van Poot 355a

 Docent: Ben Lochtenbergh       
Tel: 06-24 75 25 57

Mail: b.lochtenbergh@gmail.com
Website: www.healingtaichi.nl

FB: Healingtaichi

• Voor unieke wijnen en 
 wijngeschenken

• Bestel nu uw eindejaarspakketten

Mme Bouquet, een neus voor wijn!

Mme Bouquet  •  Cyclaamstraat 43  •  2565 PD DEN HAAG  •  +31 6 52466639
mmebouquet@ziggo.nl  •  www.mmebouquet.com  •  www.facebook.com/mmebouquet

• Bestel nu uw eindejaarspakketten
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De meeste leden van Bridgeclub De Hyacint doen het spel uit puur plezier. Er wordt gespeeld 
op dinsdagavond en vrijdagmiddag. Omdat de club niet is aangesloten bij een bond, zijn de lid-
maatschapskosten laag. Gerard Stroucken sprak met voorzitter Huub Kempen.
 
Ons leven van heden ten dage wordt voor een belang-
rijk deel bepaald door de elektronica. Een groot deel 
van de bevolking komt de dag door met een apparaatje 
in de hand waarmede het contact met de buitenwe-
reld wordt onderhouden, zonder 
daarbij terug te hoeven vallen op 
de eigen hersenen. Zo neemt de 
elektronica ons denkvermogen 
over. Dat geldt gelukkig niet voor 
Huub van Kempen en de zijnen. Zij vertrouwen, met de 
speelkaarten in de hand, op de eigen grijze celletjes.

Kwieke senioren dus bij Bridgeclub De Hyacint?
‘Jazeker,’ lacht Huub, ‘de meeste leden zijn tussen 
de 50 en 80 jaar oud, maar de hersenen werken nog 
uitstekend! Velen spelen al 10 tot 20 jaar en zijn 
hartstochtelijk verbonden aan dit spel. De mees-
ten uit puur plezier, een enkeling uit professionele 
gedrevenheid. Er zijn twee groepen deelnemers. 
De dinsdagavond groep die speelt van 19.15 uur 
tot 22.30 uur en de vrijdagmiddag groep van 13.15 
uur tot 16.30 uur. Gespeeld wordt met paren. Iedere 
tafel van vier personen bestaat dus uit twee paren.’ 

Omdat tal van leden dus reeds een gevorderde leeftijd 
hebben bereikt en sommigen wat minder goed ter been 
zijn, bestaat de mogelijkheid met een busje te worden 
opgehaald en thuisgebracht. Zoals ook bij andere 

groepsactiviteiten blijkt, bijvoorbeeld bij leesclubs en 
yoga, hebben ook bij bridgen vrouwen de overhand. De 
verhouding ligt daarbij op circa één op vijf. Mannen, 
waar zijn jullie?!

Wat zijn de kosten?
‘De Hyacint is niet aangesloten bij 
de Nationale Bond van Bridgers,’ 
vertelt Huub van Kempen. ‘Daar-

om is het lidmaatschap gratis. De daadwerkelijke 
kosten bij De Hyacint bedragen 25 euro per jaar 
voor de dinsdagavond en 30 euro voor de vrijdag-
middag. Bedragen die normaliter voor niemand 
een belemmering hoeven te zijn. De bardiensten 
worden vervuld door dames van de club zelf, dus 
ook daar zijn geen extra kosten.’

Hoe wordt gespeeld?
‘Iedere tafel speelt zes rondes,’ legt Huub uit. ‘Een 
ronde bestaat uit vier spellen. Na drie rondes wordt 
gepauzeerd om iets te drinken: koffie, frisdrank, 
bier of wijn; en de gedachten weer even de vrije 
loop te laten. Daarna worden de resterende 3 rondes 
gespeeld.’

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de heer 
Van Kempen,  070 – 355 51 15. Hij zal u graag te woord 
staan.

Bij Bridgeclub de Hyacint
vertrouwen ze op de eigen grijze celletjes

  G E R AR D STRO U C KE N     E LLY AS SC H E MANIN EN OM HET WIJKGEBOUW

Mannen, 
waar zijn jullie?!
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Omwonenden van Openbare Basisschool De 
Zonnebloem zullen het vast gemerkt hebben: 
het schoolplein aan de Hyacintweg is de afgelo-
pen maanden flink op de schop gegaan. De ko-
mende tijd staan nog meer verbeteringen op de 
planning. Wijkwijs sprak een trotse schooldi-
recteur Jeroen van Os over het nieuwe school-
plein. 

Wat waren de uitgangspunten bij de herinrichting van het 
plein?

‘Ten eerste wilden we er een mooiere en uitdagendere 
speelplek voor de kinderen van maken. Tegelijkertijd 
had het schoolplein op verschillende plekken erg last 
van grote plassen water die bleven staan na regen, 
waardoor de kinderen erg gehinderd werden bij het 
buitenspelen. De afwatering van regenwater moest 
dus ook verbeterd worden. Dat sloot perfect aan bij 

de wensen van het hoogheemraadschap Delfland 
om de hoeveelheid “steen” in Den Haag te vervangen 
door groen, waardoor regenwater het Haagse riool 
minder belast. En we wilden ook iets doen aan het 
grote aantal fietsen dat tegen het schoolhek stond 
en de stoep nog weleens blokkeerde.’

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
‘We hebben via Dunea twee adviseurs aangetrokken 
die de herinrichting van het schoolplein in goede 
banen leiden, en die het ontwerp hebben gemaakt. 
Bij dat ontwerp zijn de leerlingen nauw betrokken. 
De grootste wensen van de leerlingenraad waren een 
voetbalveld zonder obstakels en meer klim- en klau-
terplekken. Ook bij de financiering van de plannen 
hebben de leerlingen een flinke rol gehad: er is een 
grote sponsorloop georganiseerd door Stichting de 
Zonnebloemschool waarmee de leerlingen meer dan 

BETER, MOOIER, DUURZAMER

EEN NIEUW 
SCHOOLPLEIN VOOR 
BASISSCHOOL DE 
ZONNEBLOEM

  TAKE PAD D I N G    K AR E L VAN D E R B E NT INTERVIEW
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€ 13.000,– hebben opgehaald. Daarnaast hebben het 
hoogheemraadschap en Fonds 1818 bijgedragen aan 
de herinrichting.’

In vier fasen, steeds in een schoolvakantie, wordt het 
schoolplein nu aangepakt. De eerste drie fasen zijn in-
middels achter de rug. Feitelijk gaat het om twee school-
pleinen: het grote schoolplein aan de Hyacintweg, en het 
afgesloten kleuterplein aan de Daal en Bergselaan. Op 
het kleuterplein is een groot aantal stenen verwijderd en 
vervangen door boomschors. In een nieuwe ‘natuurlijke’ 
bouwhoek kunnen de kleuters met planken en takken aan 
de slag. Het stenen voetbalveldje is vervangen door open 
kunstgras waar het regenwater doorheen de bodem in 
kan lopen. Bovendien is er een rivierbedding aangelegd 
die het regenwater afvoert naar plantenbakken.

Op het grote schoolplein aan de voorkant is ook een 
voetbalveld met kunstgras gerealiseerd, een grote wens 
van de leerlingen. Hiervoor moest helaas wel een boom 
worden gekapt, die midden in het veld stond. Op het 
nieuwe plein zullen twee nieuwe bomen geplant worden. 
Er zijn zo’n 2000 tegels verwijderd, die zijn hergebruikt 
door de tennisvereniging en ook voor het maken van 
extra plantenbakken op het schoolplein. 

Zodat er geen kinderfietsen meer tegen het schoolhek hoeven 
te staan, is er een extra fietsenstalling op het schoolplein 
bijgekomen. Groep 8 heeft vorig jaar bij hun afscheid een 
buitenklimwand aan de school cadeau gedaan. Onder de 
ramen van de school is een nieuw duikelrek geplaatst en 
zijn borders gemaakt met verschillende planten.

Ik vind het schoolplein al enorm veranderd. Wat staat er 
nog op de planning?

‘In de vierde en laatste fase, rond de meivakantie, 
gaan we langs het schoolhek een haag planten. Onze 
overburen hoeven straks dus niet meer uit te kijken 
op een hek, maar op een 150m brede groene haag. Op 
het kleuterplein komt nog een zogeheten “buitenles-
lokaal”, zodat we bij mooi weer ook buiten les kunnen 
geven. En er zal nog een groot aantal tegels uit het 
schoolplein aan de voorkant worden vervangen door 
boomschors, op de plek waar een groot apenkooitoe-
stel geplaatst gaat worden.’

Wat gaat de buurt merken van het nieuwe schoolplein? 
‘Het wordt een veel groenere plek in de wijk. Het plein 
zal zoals gezegd gaan helpen bij de ontlasting van 
het riool van de Bloemenbuurt. Omwonenden zullen 
minder last hebben van rondslingerende fietsen en 
er komt natuurlijk een fantastische nieuwe speelplek 
voor de buurtkinderen na schooltijd bij.’

TAKE PADDING

Kort portret | Dit is het eerste artikel van Take Padding 
voor Wijkwijs. Take woont met zijn gezin in de Begonia-
straat en werkt voor de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland en Rijkswaterstaat aan de aanmoediging van 
de circulaire economie in Nederland en Europa.

WAT VINDEN DE KINDEREN ER ZELF VAN?

Wijkwijs sprak Felix (11, groep 7) en Tom (5, groep 
2) uit de Geraniumstraat en Ole (5, groep 2) uit de 
Begoniastraat.

Felix gooit de vraag wat hij van het nieuwe 
schoolplein vindt meteen op de WhatsAppgroep 
van zijn klas. ‘De leerlingenraad heeft de wensen 
van alle kinderen opgehaald via lijsten die in de 
school hingen. Het is goed dat er meer planten en 
groen bijkomen en heel fijn dat er wat gedaan is 
aan de grote plassen die op het schoolplein bleven 
staan. En je kan makkelijker je fiets kwijt door de 
extra stalling. Het wordt nog veel leuker als de 
tipi-tent op het plein straks af is. Het kunstgras 
is fijn maar wel jammer dat het voetbalveldje 
kleiner is geworden. En veel kinderen vinden het 
jammer dat de boom is weggehaald.’ 

Ole en Tom zijn superpositief. Ole is vooral te 
spreken over het nieuwe voetbalveld op het kleu-
terplein. En Tom vindt de nieuwe buitenbouwhoek 
het leukst. ‘Hij komt elke dag met een broek vol 
moddervlekken thuis,’ aldus zijn vader. 
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WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

BLOEMENKOOR/SARAHBANDE
Sarah Mareels

 info@bloeiendestem.nl 
→ Locatie: Lokaal 7

BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel

  06 - 145 253 78

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

  06 - 448 222 44 

BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen

 070 - 355 51 15

EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB/SCRABBLE
Loukie Nak

 070 - 363 66 04 

HUISKAMER DE HYACINT 
Ellen Simons 

  06 - 505 148 08 

INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch

  06 - 108 491 88 

KOOK & EETCLUB/SCRABBLE
Roos Kessels

 070 - 362 89 55 

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, 
ingang via hoofdingang 
schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl 

MINDFULNESS
Leonie Raspe 

  06 - 437 80 53 

SCHAKEN/JEU DE BOULES
Arjen Brouwer

  06 - 246 437 07 

TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden

 le.wijden@wxs.nl 

YOGA
Marja Kappetein

 070 - 310 74 57



 

 

 

 

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
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar

 Vrijdag van 19:30-22:30 uur: 
  Api-stam Roverscouts, meiden en jongens van 18 tot 21 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 
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De buurt in bloei
De lente is voor onze buurt eigenlijk het mooiste jaargetijde. Dan staat de Bloemen-
buurt immers in bloei. Helaas soms maar kort. In mijn achtertuin staat een reusachtige 
magnolia vol bloemen. Binnen twee of drie weken krijgen de bladeren de overhand 
en is het weer wachten tot volgend jaar. Dat hebben we er graag voor over. Maar niet 
alleen mijn achtertuin is kleurrijk.

Onze buurt is rijk voorzien van voortuinen met bloeiende forsythia, talloze bomen met 
bloesem en camelia’s in vele kleuren. Het is genieten geblazen. Aan groen is er geen 
gebrek. Twee weken geleden liep ik met mijn vrouw Mieke achter de kinderwagen met 
daarin onze kleinzoon. De wandeling voerde ons door het plantsoen langs de Segbroek-
laan. Het groen van de natuur won het even van de langsrazende auto’s. Ik mag daarover 
niet klagen, want maar al te vaak ben ik zelf een van die automobilisten. 

Als ik over de Segbroeklaan rijd, en dat gebeurde me nu ook als wandelaar, ontkom ik 
er niet aan om te denken aan de Bloemenbuurt zoals die was tot aan november 1942. 
Anderhalf jaar geleden schreef ik daar een verhaal over in Wijkwijs. Steevast denk ik 
aan de huizen van de Geraniumstraat, Anemoonstraat, Begoniastraat en Irisstraat, die 
stonden waar nu de Segbroeklaan ligt. Het blijft bijzonder dat de gemeente, voor zover 
ik weet, nooit enige moeite heeft gedaan om de herinnering aan wat eens levend was 
te behouden. Ook al ben ik pas 13 jaar na de oorlog geboren, ik ervaar het toch als een 
gemis. Mijn gedachten gaan uit naar hoe de wijk er nu uit had kunnen zien. Een Bloemen-
buurt zonder flats. Een ding is zeker, verkeerstechnisch was het een ramp geworden. De 
Sportlaan had het doorgaande verkeer vast niet kunnen verwerken. Hoewel ik nog maar 
moet zien hoe het uitpakt als de werkzaamheden aan de Sportlaan en Segbroeklaan 
binnenkort afgerond zijn. 

Of er meer bomen en struiken in bloei zouden hebben gestaan weten we niet. Daar kunnen 
we alleen maar over dagdromen. Ik vind 100 voortuinen toch leuker dan één plantsoen.

   M I C H E L VAN SC H I E B E WIJ K WIJZ E R I N G

HET IS GENIETEN 
GEBLAZEN



Maar liefst één op de vijf huishoudens in Den Haag heeft schulden. Drie jaar geleden werd het 
platform Schuldenlab070 opgericht om deze problematiek op een verfrissende manier aan te pak-
ken. De gedachte ‘eigen schuld, dikke bult’ werd terzijde geschoven. De resultaten van dit Haagse 
platform waren zo goed dat koningin Máxima in november 2018 in Madurodam het startschot gaf 
voor een landelijk Schuldenlab. Organisatieadviseur Gerard Putman heeft de opdracht gekregen 
de labs in een aantal grotere steden van de grond te trekken.

Schelpjes op de betonnen rand bij de voordeur aan de Laan 
van Meerdervoort verraden jonge bewoners. Als Gerard 
Putman opendoet, komen zijn zonen Boris (7) en Karel 
(5) nieuwsgierig een hand geven. Het is vrijdag, maar de 
school is dicht, want de leraren staken. De jongens gaan 
lief spelen in hun kinderkamer op de eerste verdieping, 
terwijl wij doorlopen naar de tweede, bovenste verdieping, 
waar Gerard aan de voorkant zijn werkkamer heeft. Omdat 
de ramen laag zijn ingebouwd, kun je zittend vanachter 

het bureau naar buiten kijken. Een ideale ruimte om na 
te denken over goede organisatieadviezen. 

Zuid-as
Sinds juni 2018 heeft Gerard zijn eigen bedrijf, NAMTUP 
Advies genaamd. ‘Het omgekeerde van Putman,’ licht 
hij toe. Op zijn visitekaartje staat echter Van de Bunt 
Adviseurs, een bureau op de Zuid-as in Amsterdam. ‘Ik 
ben geassocieerd partner en werk ook regelmatig in Am-

ADVISEUR GERARD PUTMAN: 
‘IK WAS DE TARGETS ZAT’

ACHTER DE VOORDEUR

    AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT
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sterdam. Als eenmanszaak heb je te weinig geld voor het 
opbouwen van naamsbekendheid, een goede website of 
secretariaat. Bij Van de Bunt kan ik gebruik maken van 
deze faciliteiten. Als tegenprestatie draag ik een deel van 
mijn omzet af.’

Wijkwijs
Toch heeft Gerard ook zijn werkkamer in Den Haag hard 
nodig, al was het maar om de artikelen te schrijven voor 
Wijkwijs. Hij is een serie gestart over bestuurders en 
politici. ‘Bestuur en politiek heb-
ben altijd mijn interesse gehad,’ 
vertelt hij. ‘Ik ben in 1987 een 
studie politicologie in Nijmegen 
begonnen, daarna heb ik ook 
bedrijfskunde en bestuurskunde 
gestudeerd.’ Zijn vrouw Maaike, met wie hij zeven jaar 
getrouwd is, werkt als tandarts in een praktijk in Voorburg 
en Oegstgeest. Ze hebben elkaar op het Plein ontmoet, in 
een foute tent die niet meer bestaat. Iets met Sinterklaas. 
Gerard lacht als hij eraan terugdenkt. 

Berenschot
Na zijn studie ging Gerard bij de overheid werken en 
de advieswereld in. ProRail, Berenschot, het ministerie 
van Financiën, PWC, hij heeft voor de grote organisaties 
gewerkt. Zijn rapporten liegen er dan ook niet om. Hij 
werkte mee aan het onderzoeksrapport over het COA 
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), wat als gevolg 
had dat bestuursvoorzitter Albayrak moest aftreden. 
Hij schreef adviezen over de teruggave van roofkunst, 
schilderijen die tijdens de Tweede Wereldoorlog van joden 
ontvreemd waren. En hij was betrokken bij de schadeaf-
handeling van de aardbevingen in Groningen. Ondanks 
de successen en waardering voor zijn werk wilde hij na 25 
jaar die advieswereld uit. ‘Ik was de targets zat.’ Hij kreeg 
de kans om de wereld van de public affairs te verkennen 
bij het Haagse bureau Dröge & Van Drimmelen. Na een 

jaar bleek echter dat de raakvlakken tussen public affairs 
en organisatiekunde te klein waren. Gerard vertrok en 
startte zijn eigen bureau. 

SchuldenlabNL
Hij is vol van de grote klus die hij heeft gekregen van 
SchuldenlabNL om succesvolle projecten zoals het Jon-
geren Perspectief Fonds uit te rollen over het land. ‘Weet 
je dat 15 % van de jongeren in een stad problematische of 
risicovolle schulden heeft? Bij telefoonbedrijven, websites 

en postorderbedrijven. Dat 
gaat gepaard met persoonlijk 
leed, stress en ziekte. De 
maatschappelijke kosten 
zijn heel hoog.’ 

Bij de aanpak van Schuldenlab 070 krijgen jongeren gerichte 
hulp. Een deel van de schulden wordt door schuldeisers 
kwijtgescholden in ruil voor een tegenprestatie, een 
maatschappelijke stage bijvoorbeeld. Ze worden bege-
leid naar een opleiding of werk, een traject van drie jaar. 
Bijna dertig partijen, publiek en privaat, werken binnen 
Schuldenlab070 samen om deze mensen weer perspectief 
te bieden. Dit jaar beginnen 150 jongeren aan het traject. 
Door de goede resultaten in de voorgaande jaren mag 
Gerard het Jongeren Perspectief Fonds in andere ste-
den helpen opzetten. ‘Ik doe het voortraject: maak een 
probleemanalyse, breng de doelgroep in kaart en doe 
een organisatievoorstel. Daarna neemt de betreffende 
gemeente het over.’

Peter Cox
We lopen nog even door het huis. Gerard laat trots zien hoe 
het is uitgebouwd. De keuken is een stuk groter geworden 
en boven is het balkon bij de slaapkamer getrokken. ‘Dat 
heb ik allemaal te danken aan mijn schoonouders Frits en 
Alice IJzendoorn. Zij hebben 25 jaar in dit huis gewoond. 
Frits had samen met zijn broer het aannemersbedrijf 
Peter Cox. Toen wij het huis kochten, was het natuurlijk 
al heel goed onderhouden en de hele verbouwing is ook 
door een oud-medewerker gedaan. We wonen hier met 
heel veel plezier.’

Als er al wat te verbeteren valt, noemt Gerard een stil-
lere Randstadrail. En hij vindt dat de Zonnebloemstraat 
vanaf de Zonnebloemschool eenrichtingsverkeer moet 
blijven. Maar verder… ‘Het is hier een dorp in een stad 
aan zee. Beter kun je het niet treffen. Ik ga vaak naar het 
strand. Het weer is nu niet best, maar misschien ga ik er 
vanmiddag toch nog op uit met de jongens.’

‘BESTUUR EN POLITIEK HEBBEN  
ALTIJD MIJN INTERESSE GEHAD’

ADVISEUR GERARD PUTMAN: 
‘IK WAS DE TARGETS ZAT’

15%
 VAN DE JONGEREN IN EEN 

STAD HEEFT PROBLEMATISCHE 
OF RISICOVOLLE SCHULDEN 
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www.alexandriabv.nl
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Eerste in de rij
Isis Warmenhoven heeft de primeur en vertelt over het 
schoolplein van Basisschool de Zonnebloem. Isis is 22 jaar 
en studeert internationale politiek in Leiden. De foto is 
gemaakt vanaf het balkon aan de Hyacintweg.
Haar ouders wonen er al 24 jaar, Isis is hier dus geboren.

Welke betekenis heeft het plein voor jou?
‘Het plein is de hele dag door gezellig, want er spelen altijd 
kinderen tijdens de pauzes van de school en na schooltijd 
zijn de buurtkinderen er te vinden. Door het plein is het 
hier nooit saai, want verder is er eigenlijk weinig te doen. 
Als kind probeerden we de bal tegen een van de roosters in 
de muur te gooien, dat maakte een apart geluid. Het plein 
is onlangs heringericht en dat leverde veel commotie op 
bij de omwonenden, omdat de prachtige kastanje gekapt 
is. Gelukkig is het hout hergebruikt op het schoolplein, 
als afrastering en zitstam.’ 

Isis kookt graag, twee tot drie keer per week, als ze tijd 
heeft, en ze wil net zo goed worden als haar moeder.

VAN BOVENAF GEZIEN

BUURTPLEINEN
Deze Wijkwijs starten we een nieuw project. Karel van der 
Bent fotografeert groenplekken en pleinen uit de buurt 
vanuit de bovenste verdieping van een van de omringende 
woningen. Tegelijk maakt hij een portret van de bewoner 
die vanuit dit perspectief op de ruimte uitkijkt.

Wie geeft zich op voor zijn plein? Stuur je naam en tele-
foonnummer naar redactiewijkwijs@gmail.com.

     K AR E L VAN D E R B E NT

Naam
Isis Warmenhoven

Uitzicht
Schoolplein van Basisschool 
de Zonnebloem

Standplaats
Balkon aan de Hyacintweg

Het plein van Openbare Basisschool de Zonnebloem
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PRIJS VOOR STIJN?

Stijn Warmenhoven, de 17-jarige initiatiefnemer van de grootse scholieren klimaatstaking, is 
genomineerd voor de Young Impact Award. Als Stijn, die half Nederland en het Malieveld op 
zijn kop zette, winnaar wordt in de categorie environment (milieu, red.) dan is hij vrijdag 12 juni 
in de Ahoy in Rotterdam voor de uitreiking van deze onderscheiding.

Het Young Impact Award is voor de ultieme jonge held 
die zich belangeloos inzet voor de maatschappij, naar het 
verhaal van oorlogsheld George Maduro. En dat deed de 
leerling van het Dalton College. Meer dan tienduizend 
jongeren bevolkten begin februari het Malieveld na de 
oproep van de groep klasgenoten die de klimaatactivist 
tot medestanders had gemaakt, om te spijbelen en om de 
overheid aan te zetten tot een beter klimaatbewustzijn. 

Impact
Er volgden hectische tijden met minister Slob (Onderwijs) 
als eerste op het strijdtoneel, daarna ontvangsten door 
minister president Rutte, de tweede kamer en onlangs de 
uitnodiging van minister Wiebes (Economische Zaken 
en Klimaat) voor een gesprek. Samen zijn de doorbere-
keningen van het Planbureau voor de Leefomgeving 
en die van het Centraal Planbureau doorgenomen. Er 
kwamen acties op tafel, die in het kader van het Kli-
maatakkoord kunnen worden genomen. Die zijn niet 
genoeg en voldoende, oordeelden de klimaatjongeren, 
Nederlandse vertegenwoordigers van de wereldwijde 
organisatie Youth for Climate. Op 24 mei gaan ze weer 
de straat op.

Daarmee is de rust in huize Warmenhoven aan de Daal 
en Bergselaan opnieuw verstoord. De telefoontjes, 
sms’ jes, app’ jes, kranten- en tv-mensen op de stoep, die 
wekenlang het gezinsleven beheersten, eisen opnieuw 
hun tol.

Bezinning
Toch gunt Stijn zich wel even tijd voor enige bezinning. 
‘Ik ben een eenvoudige jongen gebleven,’ bekent hij. ‘Het 

is leuk in de tram te worden aangesproken in de trant 
van: jij bent toch die jongen...’ Ook bij zijn voetbalclub 
HBS praat hij veel over de overweldigende acties. Die 
ervaring noemt hij de leukste van de hele onderneming. 
‘Bijvoorbeeld dat je uit het gebouw van Algemene Zaken 
komt, van de bijeenkomst met Rutte en er staat een bat-
terij microfoons op je gericht van de oprukkende pers.’ 

Geen krant of tv-zender heeft hem gemist. Jesse Klaver 
stuurde een filmpje, waarop hij met opgestoken duimen 
bemoedigende woorden sprak: houd de druk erop, sa-
men gaan wij Nederland veranderen. ‘Kijk,’ zegt Stijn, 
‘zoiets geeft weer energie. Net als de wetenschap dat 
Nederland na België op de derde, misschien wel tweede 
plaats staat wat het aantal deelnemers betreft, dat het 
op de been heeft gebracht.’ Negatieve ervaringen waren 
er ook, maar daarover wijdt hij liever niet uit. ‘En och, 
Rutte ondergaat die immers ook?’

Actief voor de Bloemenbuurt
De protestacties beletten de klimaatman niet dicht bij 
huis te blijven om verbeteringen aan te brengen. Zo pleit 
hij voor de Bloemenbuurt dat mensen, naast de blauwe 
afvalbak voor papier en die voor restafval ook over een 
voor plastic kunnen beschikken. ‘Je moet nu altijd met 
je gespaarde plastic spullen een eind sjouwen wil je ze 
kwijt raken. En de hele wijk voorzien van zonnepanelen 
zou ook een goed idee zijn,’ oppert Stijn. ‘Dit met subsidie 
van de gemeente en met korting voor alle bewoners.’

Stijn doet een gooi naar een bestuurszetel in Wijkberaad 
De Hyacint. Voorzitter Klaartje de Vrueh spreekt hem 
binnenkort. 

   DAVE H E I N S    E LLY AS SC H E MAN

BIJZONDERE BUURTBEWONER
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Veel ouderen vereenzamen en staan in de huidige maatschappij aan de zijlijn. Jongeren staan in 
zekere zin ook aan de zijlijn, maar dan aan het begin. De twee groepen hebben weinig contact met 
elkaar en worden vaak verdeeld door vooroordelen. Die blijken te vervagen als ze via de kunst van 
elkaar kunnen leren en samen plezier hebben.

Met het kunstproject Samen Vinden wil de stichting 
KunstVerbind ouderen en jongeren uit de wijk op een 
diepgaande manier met elkaar in contact brengen. Dit 
gebeurt in vijf sessies. Door vragen en opdrachten en 
het creëren van een gemeenschappelijk kunstwerk, leren 
ouderen en jongeren elkaar beter kennen. Het gaat hierbij 
enerzijds om bewoners van verzorgings-/verpleeghuizen 
uit de wijk en anderzijds om leerlingen van groep 7 van 
een basisschool in de directe omgeving van het tehuis. 
Door de laagdrempelige opzet kan iedereen meedoen met 
het maken van het kunstwerk. Doordat de groepen elkaar 
over en weer helpen verdwijnen barrières.

Kunst als generator
In onze buurt heeft een en ander tot een schitterend 
resultaat geleid. Er is thans een prachtig kunstwerk 
te bewonderen in de hal van Florence Uitzicht aan de 
Zonnebloemstraat 383. Het is gemaakt door ouderen uit 
het woonzorgcentrum Uitzicht en kinderen van de OG 
Heldringschool. Zoals u kunt zien, speelde kunstenaar Piet 
Mondriaan een centrale rol in het project. De samenwer-

king begon met een kunstquiz en eindigde met de heuse 
onthulling van het kunstwerk. Tijdens de gezamenlijke 
sessies ontstond naast wederzijds begrip een innige band 
tussen ouderen en jongeren. Dit blijkt ook uit uitspraken 
van een tweetal deelnemers. De 10-jarige scholier Ashlyn 
zegt: ‘ik ben te weten gekomen dat ouderen - ook al zijn 
ze 100 jaar oud - een grote inspiratiebron kunnen zijn.’ En 
Loes van 90 jaar merkt op: ‘wat was het gezellig! Ik ben 
er achter gekomen dat het hartstikke leuk is om samen 
met jongeren te werken.’ 

Komt dat zien!
Overbodig te zeggen dat alle wijkbewoners van harte 
welkom zijn om het kunstwerk te komen bekijken en 
tevens te genieten van een kopje koffie of thee met iets 
lekkers in het gezellige café van Florence Uitzicht. Het 
project Samen vinden werd mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Den Haag, de Haëlla stichting, het Groene 
Kruis Fonds en Florence West. Meer informatie over de 
stichting KunstVerbind is verkrijgbaar via
  kunstverbind.nl

KUNSTPROJECT SCHEPT EEN BAND 
TUSSEN OUD EN JONG 

SAMEN VINDEN

   G E R AR D STRO U C KE N    E LLY AS SC H E MAN

OUD ONTMOET JONG

Ж



BERG & DAL

BERG & DAL

3-gangen keuzemenu 19,50

Reserveren: 070-325 13 33OOK ONLINE!

Daal en Bergselaan 11 |  2565 AB  Den Haag  |  www.bistrobergendal.nl
Openingstijden: 7 dagen van 09.00 - 23.00 uur

Specials
•  Spare ribs  17,00 / 14,50* 

(zoet óf pikant) met knoflooksaus,  
frites en salade  

•  Varkenshaas saté 14,00 / 11,50* 
met atjar ketimoen en frites 

•  Vega/vis/hamburger 14,00 / 11,50* 
met salade en frites 

•  Schnitzel 13,00 / 10,50* 
met champignonroomsaus,  
salade en frites

•  Gegrild kippetje 15,00 / 12,50* 
met geroosterde aardappeltjes  
en gegrilde wortelen met citroentijm 

•  Bloemkoolpizza 12,00 / 10,00* 
met pesto, gegrilde groenten,  
pijnboompitten en feta 

•  Gegrilde zalm 15,00 / 12,50* 
met antiboise, gegrilde groente  
en geroosterde aardappeltjes

Voorgerechten
•  Pompoensoep met ras el hanout en kokosroom
•   Salade met peer, blauwe kaas, croutons, pitten, 

gebakken spekjes en balsamico dressing 
•  Kaasfondue met crudité
•  Thaise viskoekjes met chilisaus
•  Dim sum mix 
•  Krokante inktvisringen met aïoli
•  Gerookte rundercarpaccio met pittenmix, rucola, 

balsamico-crème en parmezaanse kaas

Hoofdgerechten
•  Bloemkoolpizza met pesto, gegrilde groenten, 

pijnboompitten en feta
•  Vega/vis/hamburger met salade en frites 
•  Gegrilde zalm met antiboise, gegrilde groente en 

geroosterde aardappeltjes
•  Gegrild kippetje met geroosterde aardappeltjes  

en seizoensgroente
•  Tajine gevuld met kalkoen, kikkererwten, uien, 

rozijnen en couscous

Op wit of bruin brood
•  Oude Reypenear kaas 5,75 

met grove mosterd mayonaise en jonge  
erwten scheuten 

•  Caprese 7,75 
buffelmozzarella, tomaat, pijnboompitten  
en huisgemaakte pesto 

•  Pittige kip 6,75 
met taugé, lente ui, gebakken uitjes en kroepoek

•  Gerookte runder carpaccio 7,75 
met Parmezaan, rucola, pijnboompitten en 
truffelsaus 

•  Huisgemaakte tonijnsalade 5,75 
met paprika, rode ui, kappertjes en  
zongedroogde tomaten 

•  Gerookte zalm  7,75 
met bieslookroomkaas, kappertjes en rode ui

Kroketten op wit of bruin brood 
Kalfs of groenten 7,50

Salades 
Geitenkaas salade  8,75
met appel, rode biet, vijgen, walnoten en 
honingmosterd dressing
Caesar salade  9,75
met ansjovis, bacon, gegrilde kip, gekookt  
eitje, croutons en pijnboompitten

Huisgemaakte soep  4,75
Diverse tosti’s 2,75

•  Spare Ribs (zoet óf pikant) met knoflooksaus, frites 
en salade (+ € 1,75) 

•  Schnitzel met zigeunersaus, salade en frites
•  Varkenshaas saté met atjar ketimoen en frites

Nagerechten 
•  Yoghurtijs met roodfruit
•  Huisgemaakte tiramisu Italiaans koffiedessert
•  Oreo Cookie roomijs
•  Cheesecake met karamelsaus
•  Crème brûlée van koffielikeur 43
•  Chocolade bananenbrood met vanilleroomijs en 

slagroom
•  Kaasplankje 3 soorten kaas 

Voor informatie over feesten, vorkjesdiners, 
high tea, high wine en buffetten:  
www.bistrobergendal.nl

EARLY BIRD korting*17.00 – 18.00 uur in de Brasserie

van 17.00 tot 21.30 uur

van 12.00 tot 16.00 uur.
Lunch 
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WIJKWIJSGRAPTOGRAM

Hé, een woordgraptogram! Geestige nieuwe woordcombinaties gevat in cryptische omschrijvingen. Kraak daar je 
hersens maar eens op! Een voorbeeld om erin te komen. Deze dame zet de koers uit voor het wijkberaad: bestuurvrouw. 
Het verticale woord vormt de ruggengraat van de puzzel. Als u dat weet te vinden, heeft u veel houvast bij de invulling 
van de overige woordcombinaties. 

Veel puzzelplezier!

Verticaal: Het wijkblad gaat er bijkans aan onderdoor

1. De reien uit de Griekse tragedie staan tussen het graan
2. Goedheiligman die naar voorjaarsbloemen ruikt
3. Leerlingen met de handen hierin slagen niet op deze school
4.  Aantal minuten nodig om klimaatsverandering aan te tonen
5. Donkerroze bloem met zure nasmaak
6. Met deze voorloper van de Jumbo botert het goed
7. Politieman die de buurt ontvlucht 
8. Rijksmonument gaat alliantie aan met de Gouden Koets
9. Deze bloem loopt niet hard 

CARTOON
VLIEGENDE
VUILNISBAKKEN

 E S M É E B I E RSTE KE R (13 JA AR )

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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SPAANSE 
WERKTE RUIM 16 JAAR 

BIJ DE BIJENKORF

  D I C K VAN D E R Z WA AR D     E LLY AS SC H E MAN

INBURGEREN

De Spaanse Mercedes Mata Albaera kwam op 12 september 1997 naar Nederland en woont sinds 
enige jaren op de Hanenburglaan, op de grens van de Bloemen- en Bomenbuurt. We ontmoetten 
elkaar voor het eerst in het wijkcentrum De Hyacint, waar zij iedere week, op donderdagmiddag 
naar de yoga komt. Hoe verliep haar inburgering en wat zocht en vond de warmbloedige Spaanse 
in ons koude kikkerland?
 
Mercedes werd geboren in 1952 in het vissersdorpje Vinaroz, 
vlakbij Valencia en was de oudste van tien kinderen. Haar 
enige dochter en kleinzoon wonen bij haar in de buurt, in 
de Fahrenheitstraat. De rest van haar familie ziet zij één 
à twee keer per jaar als zij met vakantie naar Spanje gaat.

Thuiskomen
Voordat zij naar Nederland kwam, had ze geen idee van wat 
ze hier zou aantreffen. ‘Maar toen ik in 1997 op Schiphol 
uit het vliegtuig stapte, had ik al meteen een gevoel van 
thuiskomen; alsof ik hier eerder was geweest.'



Ж
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En dat terwijl zij met haar dorpsgenoten geen flauw idee 
had waar Nederland lag. ‘Wij kenden het buitenland he-
lemaal niet en gingen ook altijd in Spanje met vakantie. 
Dat is nu anders. Als ik nu in mijn geboortedorp kom 
zeggen mensen vaak, oh ik ben in Amsterdam geweest, 
dat is toch vlak bij jou? Daar was 40 jaar geleden uitge-
sloten, toen was mijn geboortestreek nog maar een heel 
klein wereldje.’

Ze kwam naar Nederland met haar aanstaande echtge-
noot, die daar op vakantie was, en haar onder het motto 
wat je vindt mag je houden mee 
naar Nederland nam. Na een 
aantal maanden inwonen bij 
kennissen in Spijkenisse, konden 
ze een huis kopen in de Haagse 
Ahornstraat. Ze woonden inmiddels op de Thomsonlaan 
toen hun huwelijk na 15 jaar strandde, waarna Mercedes 
op haar huidige adres terecht kwam. Of het nou de Bo-
men- of Bloemenbuurt is waar ze woont, maakt haar niet 
zo veel uit. ‘Ik vind dit een heerlijk deel van Den Haag om 
te wonen, lekker rustig met alles onder handbereik zoals 
de winkels, de sportschool die ik geregeld bezoek en mijn 
wekelijkse yogaklas bij Marja in Wijkcentrum De Hyacint.’

Aardappels
Toen ze zich van tevoren had laten informeren over het 
leven in Nederland, sprong er vooral uit dat er om 6 uur 
wordt gegeten en dat aardappels de hoofdmaaltijd vormen. 
‘Alleen aardappels?’ had zij zich vertwijfeld afgevraagd. 
‘Gelukkig ook met vlees en groenten,’ vond Mercedes uit 
die in Spanje aan een heel ander eetpatroon was gewend. 
‘Om 1 uur ’s middags is de hoofdmaaltijd en na de siësta 
wordt er van 4 tot 9 uur gewerkt. Om een uur of 10 volgt 
een lichte maaltijd met bijvoorbeeld gegrilde kip of vis en 
een beetje groente.’ Hoewel de Nederlandse en Spaanse 
keuken totaal verschillend zijn, paste zij zich redelijk 
snel aan. ‘Eerst probeerde ik zoveel mogelijk Spaans 
te koken, maar daarvoor was het vaak moeilijk om de 
juiste ingrediënten te krijgen.’ Zo ging zij van lieverlee 
ook over op het bereiden van de Hollandse pot. Ook haar 
etenstijden zijn vernederlandst. ‘En ook niet erg Spaans: 
ik ga bovendien nu ook vroeg naar bed.’

Familie
Haar familie is na al die jaren in Nederland wat zij nog 
het meeste mist. Daarom is het elke keer dat zij naar 
Spanje gaat weer een feest. ‘Dan ga ik vrijwel alle dagen 
op familiebezoek.’ Overigens is het familieleven in Spanje 
heel anders dan in Nederland. ‘Daar draait alles om de 
ouders en kinderen en blijven families veel langer bij 
elkaar, waardoor er vaak drie of meer generaties onder 
één dak wonen. Ook wat ouderenzorg betreft ben je daar 

meer op jezelf aangewezen en wordt er maar weinig door 
de overheid geregeld. Zo zijn mijn ouders nooit naar een 
bejaardentehuis gegaan, maar hebben wij als kinderen, 
omdat iedereen werkte en ik in het buitenland zat, een 
vrouw in huis gehaald die tot hun dood voor hen heeft 
gezorgd.’   

Carrière
Ze leerde de Nederlandse taal door een cursus, in de super-
markt en vooral ook via haar dochter die de taal op school 
veel sneller beheerste. Nederlands spreken en lezen gaan 

haar prima af, maar schrijven 
en de grammatica zitten nog 
altijd vol raadselen. ‘Als ik een 
briefje moet schrijven laat ik 
het altijd nalezen door mijn 

dochter of vriend, die zich dan altijd weer afvragen wat 
ik er nu weer van heb gemaakt.’ Haar boekenkast staat 
vol met Nederlandse boeken. ‘Ik lees bijna geen Spaans 
meer, behalve als ik daar ben, dan koop ik altijd wel een 
tijdschrift voor de laatste Spaanse roddels.’ 

Haar werkzame leven begon op haar veertiende in een 
fabriek van autostartmotoren, terwijl zij ’s avonds naar 
school ging. ‘Toen ik op mijn achttiende aan mijn hand 
gewond raakte, zei ik tegen mijn ouders dat ik nooit meer 
in de fabriek wilde werken.’ Dat was niet eenvoudig omdat 
haar loon een welkome aanvulling was op de inkomsten 
van haar vader als visserman. ‘Als hij bijvoorbeeld door 
de weersomstandigheden niet kon uitvaren, was er geen 
vis en had hij geen inkomsten. Maar hij had wel tien 
kindermondjes te voeden!’ Toch lukte het haar om een 
winkelbaantje in de damesmode te vinden. Haar carrière 
in Nederland was daar een logisch gevolg van. Die begon 
bij verschillende damesmodezaken waarna zij ruim 15 
jaar op de damesmodeafdeling van de Bijenkorf in Den 
Haag zou komen te werken. 

Mañana 
Ook de gejaagdheid van het dagelijks leven is volgens 
Mercedes een groot verschil tussen Spanje en Nederland. 
‘Hier is het altijd stress en nog een keer stress. Dat heb ik 
zelf ook wel een beetje in mij, waardoor ik mij hier mis-
schien wel zo thuis voel. In Spanje heerst de mentaliteit 
van mañana: waarom je vandaag druk maken over wat 
ook morgen kan? Als ik nu in Spanje kom begrijp ik daar 
helemaal niets meer van. Als ik daar iets bij een officiële 
instantie moet regelen, krijg ik bijna altijd ruzie,’ aldus 
Mercedes die kortgeleden heeft besloten om definitief in 
Nederland te blijven en zich in de toekomst niet - zoals zij 
nog lang in haar achterhoofd had - in Spanje te vestigen.

OP SCHIPHOL HAD IK AL METEEN 
EEN GEVOEL VAN THUISKOMEN 
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 
meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 
wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53
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Ditjes & Datjes

→
ONDERSTEUNING BEWONERSINITIATIEVEN 
Fonds 1818 ondersteunt mensen met het opzetten en 

uitvoeren van bewonersinitiatieven. Heb je een idee om de 
omgeving beter, veiliger, gezelliger of nuttiger te maken, maar 
door tijdgebrek of ervaring verdwijnt het naar de achter-
grond? Fonds 1818 helpt niet alleen met de bekende donatie, 
maar ook met kennis en kunde om van mooie ideeën goede 
uitvoerbare plannen te maken. Daarbij gelden de volgende 
spelregels: betrokkenheid bij de regio, geen winstoogmerk 
en geen individuele steun. Op de site van Fonds 1818 vind je 
de volledige lijst met criteria en verdere informatie over het 
doen van een aanvraag. De maximale donatie voor bewo-
nersinitiatieven is € 3.000. Na indiening van een plan, moet 
rekening worden houden met een behandeltermijn van zes 
weken. Zie voor meer informatie

  fonds1818.nl/aanvraag-indienen

→
TRAINING CROWDFUNDING VOOR DE NATUUR
Fonds 1818 helpt je ook op weg als je een goed idee 

hebt voor de natuur en de biodiversiteit in je buurt. Wil je 
meer groen in de wijk, bloemperken voor bijen aanleggen 
of een voedselbos? In de training Crowdfunding VoorNatuur 
leer je hoe je je eigen campagneplan maakt. Crowdfun-
ding gaat over het ophalen van geld, maar ook over hoe je 
meer bekendheid en draagvlak genereert en invloed op 
bijvoorbeeld de lokale politiek. De training vindt plaats op 
vrijdag 17 mei van 15.00 tot 17.00 uur aan de Riviervismarkt 
5 te Den Haag. Meld je aan via  fonds1818.nl/content/
workshop-crowdfunding-voornatuur

→
INDIVIDUELE COMPUTERBEGELEIDING AAN HUIS 
VOOR 65+

Bij VÓÓR Welzijn kunnen zich nieuwe deelnemers aanmel-
den voor het project individuele computerbegeleiding. De 
ondersteuning wordt gegeven op maandag tussen 12 en 15 
uur of woensdag tussen 10 en 15 uur. Na aanmelding krijgt 
u 10 weken lang op een vast tijdstip 1 uur ondersteuning 
in het leren omgaan met uw computer, laptop, tablet of 
smartphone, in uw eigen huis. De individuele begeleiding 
is bedoeld voor de 65+ bewoners van de wijk Segbroek die 
niet mobiel genoeg zijn om naar het wijkcentrum te komen 
voor de computerinloop. Aan de ondersteuning zijn geen 
kosten verbonden. Aanmelding of meer informatie bij de 
ouderenconsulent van VÓÓR Welzijn Segbroek via 

070 – 205 24 80

→
VRIJWILLIGE CHAUFFEURS GEZOCHT VOOR
SENIOREN 

De Dienst Begeleiden en Rijden Segbroek zoekt met spoed 
vrijwillige chauffeurs uit Den Haag die tegen een onkosten-

vergoeding van € 0,40 per km senioren rijden en begeleiden 
naar afspraken binnen of buiten Den Haag. Begeleiden en 
Rijden is een dienst voor senioren van 60 jaar en ouder die 
minder mobiel zijn en niet meer zelfstandig kunnen reizen. 
Denk aan ziekenhuisbezoek, de kapper, de opticien, een 
activiteit in de buurt of een bezoek aan partner of familie. 
Er zijn chauffeurs nodig voor alle dagen, maar ook voor de 
avonduren. De chauffeur biedt naast vervoer met de eigen 
auto ook ondersteuning aan de klant waar dat nodig is: het 
geven van een arm, de weg helpen vinden of wachten bij 
een ziekenhuisafspraak, of meehelpen tijdens het bood-
schappen doen. Chauffeurs kunnen zelf aangeven wanneer 
ze beschikbaar zijn. Inzet vanaf een dagdeel per week naar 
keuze is mogelijk. 

Als chauffeur is het belangrijk dat u beschikt over een eigen 
auto en een inzittendenverzekering (er is aanvullend een 
vrijwilligersverzekering), dat u het leuk vindt om senioren te 
helpen en dat u geduldig, vriendelijk en klantgericht bent. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend 
contact op met: Sandra Menken

s.menken@voorwelzijn.nl
070 – 205 24 80 of 06 – 510 534 41

KAREL VAN DER BENT 
 
Wijkwijs is een succesblad geworden en dan is een 
tweede fotograaf wel zo handig om de taken te kunnen 
verdelen. Daarom droeg mijn buurvrouw, freelance 
schrijfster Josje van Beek, me voor aan de redactie. 

Fotograferen doe ik graag en opdrachten zorgen voor 
een intensievere kennismaking met de Bloemenbuurt, 
verwacht ik. ‘Ga maar eens de nieuwe milieustraat foto-
graferen,' is zo’n opdracht. Kijken dus: welk spel speelt 
de zon, hoe lopen de lijnen, wat is belangrijk voor het 
blad, hoe kan ik mensen anoniem fotograferen? Leuk 
toch! Geoefend heb ik al vele jaren in verschillende 
landschappen. Heerlijk is het om met fotografen op 
reis te gaan naar IJsland, Alaska, de omgeving van de 
canyons in het Zuidwesten van Noord-Amerika. 

Ik ben de zoon van een bollenkweker uit Voorhout, maar 
heb het bedrijf niet voortgezet. Na mijn werkzame leven als 
huisarts ben ik weer naar de bollenstreek teruggekeerd, 
wat een fotoboek tot resultaat had. Dat boek, Genieten 
van de bollen ligt nu in de winkel. Ik heb genoten van 
de fleurige velden, oude intieme schuren, handen aan 
het werk. Nu aan de slag voor Wijkwijs! 



 

               Op blije voeten- pedicure 

     
 

         • Professionele  pedicurebehandeling •            • Voetmassage •  
 
 
 

                       Afspraak maken?        Asterstraat 138       
                Bel: 06-83798462                  www.opblijevoeten.nl  
 
                                                                               
                                                                           (ook voor Ooievaarspashouders)   
                   

                        

 

Nieuw in de regio
Outdoor BSO Meer informatie:m 06 15 55 65 90e ferguson@zokinderopvang.nlw www.zokinderopvang.nl

Een heel nieuw concept van Zo Kinderopvang! 
Dé BSO voor kinderen die willen slootje springen, bomen klimmen en hutten bouwen. 
Kortom, die de natuur als speelplek willen ontdekken.

Avonturen beleven en uitdagingen aangaan, dat wil toch iedereen!

Wij halen kinderen op bij onder andere: 

European School, International School of the Hague, Eerste Nederlandse Montessorischool, OBS Bohemen Kijkduin
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POSTADRES / SECRETARIAAT

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD  Den Haag

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

    dehyacint.nl
      facebook.com/bloemenbuurt

   twitter.com/wbbloemenbuurt

   nextdoor.nl

BESTUUR

Voorzitter
Klaartje de Vrueh

 kdevrueh@gmail.com

Secretaris
Jurrie Vos

 jcvos@ziggo.nl

Overige leden
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

Roos Kessels
 070 - 362 89 55

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

 lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

Jan 't Hart + Inger Klarenbeek
 hartveer@casema.nl
 06 - 48 04 65 56

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING

Marcel van Guldener
 070 - 363 38 12 

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

TUINWERKGROEP

Leo van der Wijden
 le.wijden@wxs.nl

WIJKBERAAD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM 

 140 70  (keuzemenu)    denhaag.nl 

 contactcentrum@denhaag.nl 

 

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH  Den Haag 

 070 - 353 57 00 

STADSDEELWETHOUDER

Robert van Asten   robert.vanasten@denhaag.nl 

 

SERVICEPUNT XL

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

en vrijwilligerswerk. Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant

 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl

    voorwelzijn.nl

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 8844 

WIJKAGENT

Pascalle Visser

 pascalle.visser@politie.nl 

SCHOOLWIJKAGENT

Vacant

 schoolwijkagent.segbroek@politie.nl 

 

BRANDWEER (GEEN SPOED)

 070 - 424 46 00

DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O. 

Avond, nacht, weekend 

 070 328 28 28 

 

WIJKBUS SEGBROEK 

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

 070 - 368 50 70 

TAXIBUS 

Regiotaxi Haaglanden

 088 966 60 00 

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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UITGAVE 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 

Jaargang 41 - nummer 2 - april 2019 

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 

REDACTIE  

Elisabeth van Elsen   Michel van Schie

Gerard Stroucken   Jurrie Vos

Dick van der Zwaard  Josje van Beek

Anje Broekman  Dave Heins

Annemarie van Oorschot Gerard Putman

Joke van der Brug  Take Padding

REDACTIEADRES  

Anemoonstraat 25  

2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

FOTOGRAFIE 

Elly Asscheman

Karel van der Bent

CARTOON 

Esmée Biersteker 

ONTWERP 

Niels Biersteker

niels@designink.nl

DRUK 

Drukkerij Quantes, Rijswijk 

ADVERTENTIES  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com

 06 - 26 08 43 79 

SLUITINGSDATUM KOPIJ  

9 juni 2019 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 3

5 juli 2019

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 redactie behoudt zich het recht voor niet-inhoudelijke wijzigin-
gen 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 vergaderwerk-

plek en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen 

tot 30 personen en er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal 

8 personen per dag. 

De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via Wifi, 

printer, flip-over en koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.

Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen naar Saskia de Swart:

 lokaal7@dehyacint.nl

COLOFON

Uitslag Wijkwijsraadsels Wijkwijs 1, 2019

1. Scheveningen
2. Oostvaardersplassen
3. Madurodam
4. China

5. Nashville
6. Marrakech
7. Ierland
8. Mexico

ADVERTEREN IN WIJKWIJS  

Formaat BxH  1  nummer  5  nummers

1/8 87 x 60 mm € 25 €  112,50

1/4 87 x 126 mm € 40 €  180,—

1/3 180 x 82 mm € 50 €  225,—

1/2 180 x 126 mm € 75 €  337,50

1/1 180 x 257 mm € 125 €  562,50

AZ 190 x 277 mm € 150 € 675,—



Wie heeft niet iets waarin hij zich hartstoch-
telijk kan verliezen? Redacteur Josje van Beek 
vroeg het aan haar buurmeisje. Zij beoefent een 
unieke teamsport.

Merel, waar loop jij warm voor?
‘Cricket! Mijn passie is cricket. Dit speel ik bij Quick 
in de bosjes van Pex. Cricket is een unieke teamsport 
maar ook presteren op individueel niveau. Mijn team 
is gemixt, jongens en meisjes bij elkaar, dat is leuk 
en gezellig. Bij voldoende aanmeldingen zou het 
mogelijk zijn een compleet meisjesteam te maken. 
Dat zou ook leuk zijn! De sfeer van deze zomersport 
is heel bijzonder.’

Vertel eens, wat is er dan zo bijzonder aan cricket?
‘Het spelletje is leuk! En daarnaast is het makkelijk 
te combineren met een andere sport, omdat cricket 
voornamelijk een zomersport is. Ik combineer het met 
korfbal. Naast cricket bij Quick speel ik ook voor Jong 
Oranje Under 15. Dit zijn meisjes (14-15 jaar) uit het hele 
land die speciaal geselecteerd worden voor dit team 
tijdens de selectiedagen op de club. Misschien ga ik 
met Jong Oranje in de zomervakantie dit jaar weer 
naar Engeland om daar te spelen tegen Engelse clubs 

in Malvern. Ter voorbereiding op deze tour spelen we 
3 interlands tegen Ierland. Op dit moment hebben we 
16 meisjes, van wie er 12 mee kunnen naar Engeland, 
dus toch nog wel even spannend.’

Sinds wanneer beoefen je de sport?
‘Inmiddels speel ik 11 jaar cricket, vanaf mijn 4e doe ik 
al mee, en ik vind het nog steeds super leuk!’

Hoe ben je ertoe gekomen?
‘Een groot deel van mijn familie speelt cricket, het is 
bij ons echt een familiesport. Mijn oom en opa hebben 
gecricket en mijn moeder, mijn tante en mijn broer 
spelen ook, dus ja, van jongs af aan mee opgegroeid.’

Wat wil je nog meer kwijt?
‘We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor de 
jeugdteams, jongens en meisjes. Kom een keer vrij-
blijvend meespelen!’

Meer info   quick.nl en voor vragen kun je terecht bij  
jeugdcricket@quick.nl

Ook een bijzondere passie? Vertel het ons en we nemen 
contact met je op.  redactiewijkwijs@gmail.com
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De passie van: Merel Dekeling

NAAM
Merel Dekeling (15 jaar)

SCHOOL
Gymnasium, Dalton Scholengemeen-
schap Den Haag

HOBBY‘S
Cricket en korfbal

TOEKOMSTDROOM
Met het Nederlands cricketelftal 
naar India en/of Ierland

AMBITIE
Psychologie, pedagogische weten-
schappen of aan de academische 
Pabo studeren, om zich te speci-
aliseren in de ontwikkeling van 
kinderen

  J O S J E VAN B E E K     K AR E L VAN D E R B E NT



Laan van Meerdervoort 708a  -  2506 CC Den Haag 

Verkoop: (070) 368 94 96  -  Verhuur: (070) 325 03 93

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

VANAF DE TOP 
VAN DE DUINEN 

HEBBEN WIJ EEN HELDERE VISIE 
OP UW WONING


