
WIE IS ONZE 
SCHOOLWIJKAGENT?

Politie, partner in 
onderwijsland

VRIJHEID IN 
VERBONDENHEID

Een veelzijdige artiest 
met een vakopleiding

INTERNETCAFÉ  
65+      

Deskundige hulp 
voor senioren

Bedrijvigheid
beneden

...en boven
EEN UITGAVE VAN HET WIJKBERAAD BLOEMENBUURT DE HYACINT  •  JAARGANG 38  •  APRIL/MEI 2016  •  NUMMER 2



3WIJKWIJS  NO 2  2016

IN DIT NUMMER

3 VAN DE REDACTIE

7 DOSSIER WIJKPROGRAMMA

8 BOMEN MET STIPPEN

9 PUZZEL

11 GROENE STAD AAN ZEE

13 DOSSIERS KRUIN + VERKEER

 

18 COLUMN EVA KUYLMAN

22 ACTIVITEITENOVERZICHT

32  BUURTBLOEMEN

36 BIJZONDERE BIJVANGST

37  DITJES & DATJES

38  COLOFON

39  TELEFOONLIJST

4 ALS IK HIER DRUK, HEB IK DAAR PIJN

Meer en beter bewegen

16 WIE IS ONZE SCHOOLWIJKAGENT?

Politie, partner in onderwijs

19 ZO LANG MOGELIJK PLEZIER IN HET LEVEN

Ouderdom, gunst of kunst?

24 VRIJHEID IN VERBONDENHEID

Kennismaking met multitalent Annelies Koeleman

29 'IK HELP GRAAG MENSEN'

Deskundige computerhulp voor senioren

33 GESCHIEDENIS VAN DE ATLANTIKWALL

Een wandeling door de buurt

WIJKWIJS  •  NUMMER 2  •  APRIL/MEI 2016  •  JAARGANG 38

Blijdschap en zorgen 
om Wijkwijs
De restyling van het wijkblad is in goe-
de aarde gevallen. Wij danken u voor 
de hartverwarmende reacties die we 
hebben ontvangen. Ze vormen een sti-
mulans om door te gaan. Met veel ple-
zier bieden we u dan ook het nieuwe 
nummer aan. De fouten in de agenda 
hebben we uiteraard verbeterd.

Het is een gevarieerd nummer, zoals u van ons 
gewend bent. Wij zetten bijzondere buurtbewo-
ners in het zonnetje en nemen een kijkje in de 
keuken van een bedrijf en het ouderenwerk. U 
krijgt updates over hete hangijzers in de wijk en 
verslagen van inloopavonden van de gemeente. 
En we informeren u over de geschiedenis en de 
groenvoorziening van onze stad. 

Ook kunt u uw hart weer ophalen aan de column 
van Eva Kuylman over een alledaagse ergernis 
en uw hersens kraken op de puzzel. 

Tot zover niets dan goed. Toch willen we ook 
graag een zorg met u delen.

Ondanks onze herhaalde oproep heeft niemand 
zich aangemeld als schrijver. Niet als lid van de 
redactie, noch als gastauteur. Wij betreuren dit 
omdat het voortbestaan van ons mooie wijkblad 
hiermee in gevaar komt. 

Vandaar dat wij nogmaals vragen: Schrijft 
u graag? Meldt u aan, ofwel als vast lid van 
de redactie, ofwel als gastschrijver. Met enige 
versterking kunnen we het verschijnen van 
Wijkwijs ook voor de toekomst garanderen.  

De redactie 

BEWONERSVERGADERING   
WIJKBERAAD BLOEMENBUURT DE HYACINT   
OP WOENSDAG 18 MEI 

 
A G E N D A 

Voor de bewonersvergadering van het Wijkberaad  
Bloemenbuurt De Hyacint

 WOENSDAG 18 MEI 2016

 WIJKCENTRUM DE HYACINT,  

 ANEMOONSTRAAT 25

 19:30 UUR (ZAAL OPEN 19:00 UUR)

OPENING

1. Mededelingen 
2. Terugblik op 2015, vooruitblik 2016
3. Verslag bewonersvergadering van 29 april 2015
4. Financieel verslag van de penningmeester over 2015
5. Goedkeuring jaarstukken
6.  Onderstaande bestuursleden zijn verkiesbaar en 

stellen zich wederom beschikbaar voor het bestuur:
 • Klaartje de Vrueh (penningmeester)
 • Marcel van Guldener
 • Marja Haring
 • Jan van ’t Hart 
 Het bestuur stelt voor hen in hun functie te (her) 
  benoemen. 
7. Rondvraag

PAUZE

Thema: Bloemenbuurt en de Atlantikwall
Presentatie door deskundige Henk Ambachtsheer.

Na de vergadering is er ruimte voor een drankje, een 
hapje en een praatje. 

Met vriendelijke groet,
Het Wijkberaad

VOORWOORDVOORAANKONDIGING

363329

24168
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toenmalige Rode Kruis Ziekenhuis (thans Haga 
Ziekenhuis) aan de Sportlaan.  
Terugkijkend: een bijzonder leerzame tijd waarin 
hij met name ook leerde wat ‘professionele dis-
tantie’ inhoudt. ‘Soms overleed een patiënt op de 
operatietafel. Dat deed me best wel wat, maar ik 
leerde om het niet mee naar huis te nemen,’ licht 
Peter toe. Die beroepsattitude zorgt er nog altijd 
voor dat hij zijn werk en privéleven goed weet te 
scheiden. ‘Ik laat het achter me, zodra ik de deur 
achter me dicht doe.’ 
Al waren de jaren als operatieassistent leerzaam en 
boeiend, toch begon het te kriebelen. Hij wilde in 
ieder geval in de gezondheidszorg blijven werken, 
maar in een meer direct contact met cliënten en 
met méér autonomie dan hij als ‘voorbereider en 
aangever’ in de operatiekamer had. ‘Nu heb ik zelf 
de regie over wat er in de behandelkamer gebeurt.’ 

Orthopedisch manueel therapeut 
In Leiden begon hij aan de 4-jarige basisopleiding 
fysiotherapie. Daarna wilde hij verder de diepte 
in en zich specialiseren. Hij koos voor de vijf jaar 
durende vervolgopleiding tot orthopedisch ma-
nueel therapeut. 
Zo iemand heeft meer kennis van het bewegingsap-

Wie met een dergelijke vage klacht bij zijn huisarts komt, zal (meestal) eerst worden on-
derzocht. Wanneer ‘de pil’ als eerste diagnose stelt dat er waarschijnlijk iets met uw be-
wegingsapparaat loos is, volgt er al gauw een verwijzing naar een fysiotherapeut. 

Deze onderzoekt u verder en er volgt - als hij de 
waarschijnlijke oorzaak van de klacht heeft vast-
gesteld - een behandeling. Vanuit welk specialisme 
en hoe lang dat bij benadering zal gaan duren, wordt 
in overleg bepaald. 
Peter van Oostveen (directeur/eigenaar) gaf me 
onlangs een kijkje achter de schermen van de sinds 
eind oktober vorig jaar geopende praktijk voor 
fysiotherapie en osteopathie M&O (Mulder en Van 
Oostveen) aan het Goudenregenplein. 

Eigen revalidatie 
Hij was altijd al een sportieve vent (voetballen) 
en toen hij op jonge leeftijd na een blessure een 
enkeloperatie moest ondergaan en vervolgens 
langdurig moest revalideren, maakte hij kennis 
met de gezondheidszorg. Hij vond het een interes-
sant wereldje, waarin hij later ook wel wilde gaan 
werken. Hier werd in feite de basis voor zijn verdere 
loopbaan gelegd.
 
Als hij zijn vwo-opleiding had voltooid, dan was 
hij hoogstwaarschijnlijk medicijnen gaan studeren 
om dokter te worden. Maar nadat hij in vwo-6 van 
school was gegaan, begon hij aan een vierjarige 
opleiding tot operatieassistent chirurgie in het 

INTERVIEW

paraat en heeft meer technieken tot zijn beschikking 
om patiënten doeltreffend te kunnen behandelen. 
Zo mag hij, waar een ‘gewone’ fysiotherapeut niet 
toe bevoegd is, manipulatieve technieken - in de 
volksmond ‘kraken’ genoemd - toepassen.  

Dry Needling 
Iets totaal anders is de behandeling die bekend 
staat onder de naam ‘Dry Needling’ en waar Peter 
voor gecertificeerd is. Eenvoudig uitgelegd: een 
stijf, niet goed functionerend deel van een spier 
(een zogeheten ‘triggerpoint’) geeft pijnklachten of 
verminderde beweeglijkheid. Door de bewuste plek 
aan te prikken, treedt na een licht voelbare schok 

een spierreactie op met een directe ontspanning tot 
gevolg. De pijn is verdwenen of sterk verminderd.  
Met acupunctuur, waarbij ook met naaldjes wordt 
gewerkt om bepaalde energiebanen te activeren, 
heeft ‘Dry Needling’ overigens niets te maken. 

Osteopathie: een holistische aanpak 
Binnen de praktijk van M&O vormt dit specialisme 
de belangrijke tweede poot die door zijn collega Paul 
Mulder wordt vertegenwoordigd. Met hem begon 
Peter in 2002 hun eigen praktijk in de Mimosastraat. 
De osteopaat onderzoekt het hele lichaam om 
vervolgens met zachte handgrepen aan het werk 
te gaan met de gewrichten, de spieren, de organen 
of het bindweefsel. Alles wat los moet zitten, wordt 
losgemaakt om daarmee het zelfherstellend ver-
mogen van het lichaam terug te geven. 

Gevarieerd aanbod en veel samenwerking 
Met nu zes vestigingen (de nieuwste aan het Gouden-
regenplein) is er in veertien jaar veel ontwikkeling 
doorgemaakt en heeft M&O veel specialismen in 
huis. Naast het al genoemde aanbod, biedt zij ook 
echografie (om een goede diagnose te kunnen stellen) 
en verder sport- en geriatriefysiotherapie (gericht 
op ouderen). Maar ook oedeem- en bekkentherapie, 
medische trainingstherapie en valpreventie. 
Ook worden zogeheten beweegtrajecten aangebo-
den voor cliënten met de longaandoening COPD of 
met de ziekte van Parkinson en voor CVA-patiënten 
(mensen die een beroerte hebben gehad). 

Dat de sinds 1 november vorig jaar geopende praktijk 
aan die van een huisartsenpraktijk grenst (met ook 

een bloedafnamepost) is geen toeval. Het is een al jaren 
groeiende trend om in buurten gezondheidscentra te 
realiseren, waar verschillende disciplines zijn gehuisvest 
die nauw met elkaar samenwerken. Daarmee worden 
efficiëntie en effectiviteit gediend en kunnen kosten 
worden bespaard. 
Peter is er een groot voorstander van. Dat hij als directeur/
eigenaar binnen M&O allerlei innovaties stuurt, is dan 
ook niet verwonderlijk. 

Bewegen 
Het merendeel van de cliënten komt uit de leeftijdsca-
tegorie tussen de 35 en 55 jaar  met vooral klachten aan 
(onder)rug en nek. Hij ziet daarnaast een forse toename in 

de groep van 65 jaar en ouder. De 
overheid wil immers dat mensen 
zolang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen.  
De slogan ‘Meer bewegen’ levert 
overigens onmiskenbaar ook meer 

blessures op bij mensen die minder verstandig, soms te 
fanatiek sporten of fitnessen.  

Wanneer mensen in behandeling komen, kan met wat 
er in de behandelkamer gebeurt niet worden volstaan. 
Ze moeten ook zelf aan de bak, maar Peter schat in dat 
hooguit zo ń 40% de aanbevolen oefeningen om thuis 
te doen, ook daadwerkelijk doet. ‘Wanneer ik na 4 à 5 
behandelingen geen enkele verbetering zie, gaat er bij 
mij een lichtje branden. Heb ik iets over het hoofd gezien, 
mankeert het aan motivatie van de cliënt?’ Daarom heeft 
M&O sinds dit jaar een gezondheidspsycholoog binnen de 
praktijk voor het motiveren van patiënten om oefeningen 
te volbrengen.

Zorgverzekeraars 
‘De mogelijkheid die bijvoorbeeld huisartsen hebben 
om via hun beroepsorganisatie met de verzekeraars te 
onderhandelen, kennen wij als fysiotherapeuten niet. 
Ieder jaar opnieuw moeten wij domweg bij het ‘kruisje’ 
tekenen, willen we weer een jaar brood op de plank 
hebben.’ Gevolgen: een moordende concurrentie en een 
enorme bureaucratische rompslomp.  
Peter geeft als voorbeeld dat sommige grote verzekeraars 
bij cliënten een klanttevredenheidsonderzoek doen: ‘Alsof 
daarmee de kwaliteit van een behandeling kan worden 
bepaald…,’ luidt zijn kritiek.  

Dat er achter de schermen van een praktijk voor fysio-
therapie heel wat meer schuilgaat dan je vermoedt, is 
mij wel gebleken door het interview met deze bevlogen 
paramedicus Peter van Oostveen. We wensen hem samen 
met zijn collega’s een bloeiende toekomst voor de nieuwste 
loot aan het bedrijf M&O.

  LE E N NAUTA           PE TE R D E LO O F F
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Als ik hier druk, heb ik daar pijn
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DOSSIER WIJKPROGRAMMA

Hart voor de wijk

het Rode Kruisplantsoen, en de herinrichting van de bin-
nentuin van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat. Een 
hot item was daarnaast de voorgenomen populierenkap 
waarover wij u elders in dit nummer berichten. 

Agenda voor de wijk 2016 - 2019
Op de site van De Hyacint treft u de ‘Agenda voor de wijk 
2016 - 2019’ aan die de gemeente tijdens de inloopavond 
uitreikte. Hierop vindt u informatie over de kansen en 
zorgen voor de wijk, de prioritaire thema’s voor de ko-
mende periode en ook allerhande cijfermatig materiaal. 

Via de website van de gemeente Den Haag kunt u het 
Wijkprogramma Stadsdeel Segbroek Bomen en Bloemen-
buurt downloaden waarin u meer kunt lezen over alle 
projecten die de komende tijd in onze wijk op de rol staan.

Mocht u zelf mee willen praten over alle voornemens, dan 
kunt u zich via dezelfde website aanmelden. 

VERDUURZAMING WONING

‘Hou van je huis’ stimuleert huiseigenaren hun wo-
ning goed te onderhouden en zoveel mogelijk te 
verduurzamen. Het project past in de ambitie van 
de gemeente Den Haag in 2040 klimaatneutraal 
te zijn. Tijdens buurtavonden op 11 januari en 8 
februari informeerde de gemeente bewoners over 
de mogelijkheden hun woning te verduurzamen. 
Het accent lag op het uitvoeren en de financiering 
van energiebesparende maatregelen. Het verslag 
van beide avonden kunt u lezen op de website van 
De Hyacint.

Gemeente Den Haag presenteert het Uitvoerings-
plan 2016 Bomen- en Bloemenbuurt tijdens een  
redelijk bezochte inloopavond in woonzorgcen-
trum Uitzicht. Het plan is een concretisering op 
wijkniveau van het Gebiedsprogramma Segbroek.

Prettige leefomgeving
Wij wonen graag in de Bloemenbuurt. Uit onderzoek 
blijkt dat we hoog scoren op sociale binding met de wijk 
en tevreden zijn over de kwaliteit van de woonomgeving. 
Uiteraard zijn er verbeterpunten en ook zorgen om de wijk. 
Zo is de verkeerssituatie rondom het Goudenregenplein 
ondanks herinrichting nog steeds niet optimaal en vraagt 
de toenemende vergrijzing om maatregelen in het kader 
van het samen oud worden. Vandaar dat de gemeente in 
samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties een wijkprogramma heeft opgesteld 
voor de periode 2016 - 2019. Hierin zijn de prioriteiten 
voor de Bomen- en Bloemenbuurt voor de komende vier 
jaar neergelegd. Per jaar wordt in een uitvoeringsplan 
vastgelegd welke punten concreet worden aangepakt.

Op naar de inloopavond!
Op 29 maart waren bewoners in de gelegenheid kennis te 
nemen van het Uitvoeringsplan 2016 voor de Bomen- en 
Bloemenbuurt. In het grand café van woonzorgcentrum 
Uitzicht kon men met elkaar en met vertegenwoordigers 
van de gemeente in gesprek gaan over de verschillende 
actiepunten voor het lopend jaar. Zo’n twintig belangstel-
lenden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Aan 
verschillende tafels wisselden ze vooral van gedachten 
over projecten die vallen binnen het thema ‘Leefbaarheid 
en Veiligheid’. Onderwerpen als het verbeteren van de 
verkeerssituatie en het terugdringen van overlast op de 
Goudsbloemlaan, het aanpakken van de verrommeling 
en het vergroten van de gebruikersmogelijkheden van 

ONTWERP WAAR JE HET WARM VAN KRIJGT

   E L I SAB E TH VAN E L S E N           PE TE R D E LO O F F
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Boomsoort met beperkingen
De bomen waarom het veelal gaat, blijken popu-
lieren geplant in de jaren ’60 - ’70 om de straten 
te bevrijden van hun naoorlogse kaalheid. Het 
zijn uitheemse soorten, speciaal gekozen van-
wege hun snelle groei. En daarin schuilt tege-
lijkertijd de makke van deze boomsoort. Grof 
gezegd is hun levensduur beperkt vanwege de 
mindere kwaliteit van het hout, in vergelijking 
met veel inheemse boomsoorten die trager 
groeien, wat een betere houtstructuur oplevert.  

Aan de buitenkant kunnen deze populieren er 
nog gaaf en gezond uitzien, terwijl van binnen 
de celstructuur is aangetast. Verder blijven ze 
altijd doorgroeien ook al woekert de verrotting 
achter de bast voort. 

'Er staan wel erg veel bomen met een gele stip,' merk ik op, als ik op een zondag-
middag tussen twee buien door met mijn man over de Goudsbloemlaan en door 
het Rode Kruisplantsoen loop te kuieren. 'Als die allemaal worden omgehakt, 
wordt het een kale bende!' Een witte band om de stam van een van de slachtoffers 
nodigt me uit de website van de gemeente te bezoeken voor nadere informatie 
over de bomenkap. Thuisgekomen pak ik meteen mijn iPad.

PUZZEL 

Hieronder staan 12 groepjes van 4 woorden waarvan 
er steeds 1 woord niet in het rijtje thuishoort. De ge-
vonden woorden zijn tips over 4 personen (A, B, C, 
D). Van deze 4 personen hoort er weer eentje niet in 
het rijtje thuis. Weet u wie we zoeken? 

A

Metropool Pluto Door

Dorp Donald Room

Rijk Goofy Muur

Stad Loebas Roof

GEVONDEN TIP:

B

Deel Charleroi Acteur

Reken Nancy En un mo-
mento dado

Tel op La Louvière 14

Vermenig-
vuldig

Gent Verlosser

GEVONDEN TIP:

C

Zweden V&D I came

Oostenrijk Action I saw

Finland Free Record 
Shop

I conquered

Noorwegen Schoenenreus I’ll be back

GEVONDEN TIP:

D

Bernhard Chelsea Harp

Anjer Manches-
ter United

Piano

Sigaar Sparta Saxofoon

Wnf Bayern 
Munchen

Gitaar

 GEVONDEN TIP:

 OPLOSSING:

Straatjuweel 
De meesten van ons betreuren het als er bomen 
uit onze directe omgeving verdwijnen. We zijn 
gehecht aan hun ontluikende knoppen in de 
lente en hun groene kruinen in de zomer. In de 
herfst horen we de wind graag door hun roestige 
bladeren spelen en de houtige staketsels in de 
winter bieden ons troost vanwege de belofte 
die ze inhouden: over een paar maanden staan 
we weer in bloei.

De schrik is dan ook groot als je beseft dat veel 
van deze fraaie bomen binnenkort het straat-
beeld en de parken niet meer zullen sieren. 
Lege plekken in plantsoenen, de overzijde van 
de weg onbarmhartig in het zicht in plaats van 
gefilterd door takken en bladeren. 

ARTIKEL

Snoeien of het uitdunnen van de rijen verkleint het 
risico van afbrekende takken of omvallen niet. Door 
de gaten die er vallen, krijgt de wind juist meer vrij 
spel. Takken waarop het zonlicht opeens rijkelijk 
valt, botten uitbundig uit en worden loodzwaar. 
Met alle gevaar van dien. Vandaar de drastische 
maatregel. 

Hele rijen rooien of de weg der geleidelijkheid
Het is een schrale troost dat duurzamere soorten 
de gekapte bomen zullen vervangen, waaronder 
ook inheemse populieren. 'Ik zal ze nooit meer zo 
hoog zien, daar ben ik te oud voor,’ zei een 62-jarige 
vrouw op de inloopavond in Uitzicht tegen mij. Zij 
attendeerde me op een rapport gepubliceerd op de 
website van de Bomenstichting dat pleit voor een 
meer gefaseerde bomenkap. 

Het rapport bekritiseert de beoordelingsmethode 
waarmee de fysieke toestand van de populieren is 
bepaald. Hierdoor wordt de conditie van de bomen 
steevast te laag ingeschat. De opstellers van de con-
traexpertise kennen zelf een hoger kwaliteitscijfer 
aan veel van de bomen toe. Zij stellen dat de meeste 
oude populieren met het juiste onderhoudsbeleid 
nog een gemiddelde levensduur rest van 10 tot 20 
jaar. Dat biedt voldoende ruimte voor een minder 
rigoureuze aanpak. In plaats van hele rijen te rooien, 
kan de kap geleidelijk aan plaatsvinden.

In het onderhoudsbeleid kun je het veiligheidsrisico 
meenemen. Bomen met laaghangende takken met 
groot afbreukgevaar langs drukke routes kunnen 
eerder worden gerooid, dan meer vrijstaande bomen. 

Ingewikkelde materie
Het moge duidelijk zijn, de zaak is complexer dan 
zich op het eerste gezicht laat aanzien. Als de 
bomen, ondanks regelmatige controle door een 
erkende boomcontroleur spontaan omvallen en 
schade berokkenen, dan heb je de poppen aan het 
dansen. Iets wat de gemeente natuurlijk coûte que 
coûte wil voorkomen. 

Voelt u de behoefte zich nader in de materie te 
verdiepen? Bezoek onderstaande websites. Daar 
kunt u ook alle rapporten downloaden. Zo kunt u 
uw eigen oordeel vormen.

    gemeente.nl

    bomenstichting.nl

    groendirectieholland.nl

BOMEN MET ST PPEN
  E L I SAB E TH VAN E L S E N           PE TE R D E LO O F F
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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 
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Zo mag Den Haag zich graag profileren. En inderdaad, Den Haag is de enige grote 
stad in Nederland  aan zee. Maar of de stad nog steeds zo groen is? 

Van Amsterdam weten we dat het een uniek 
historisch centrum heeft; de grachtengordel 
is werkelijk heel bijzonder. Op een schilderij 
uit de zeventiende eeuw is te zien hoe er net 
een deel van de statige huizen voor de heren 
kooplieden aan de Herengracht is opgeleverd. 
Amerikanen, Chinezen en andere belangstel-
lenden smullen heden ten dage van die mix 
van historische schoonheid en een soort van 
anarchistische sfeer, waarin alles lijkt te moeten 
kunnen (weedshops, sextoerisme, door rood 
licht fietsen). Maar  buiten de stad is er niet veel 
meer aan: een vliegveld,  kale polders, weer een 

nieuwbouwwijk, een rondweg.  
Utrecht kent dan nog de combinatie van een 
mooi oud centrum en een prachtige groene om-
geving aan de noord- en oostkant van de stad. 
En een Rotterdammer kan op de fiets eindeloos 
dwalen over de dijken, langs pittoreske dorpjes 
aan de Lek en de Noord en verderop de ruimte 
van het eiland Voorne-Putten. 

Wie op de plattegrond van Den Haag kijkt, ziet 
dat onze stad aan alle kanten ligt ingeklemd door 
buurgemeenten. Dit is dan ook de reden dat in 
een vorig college is besloten tot het toepassen 

REPORTAGE

Groene stad aan zee

→

  MARC E L VAN G U LD E N E R           S H UT TE RSTO C K
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van zogeheten ‘verdichting’. Als we geen open 
stukken bouwgrond meer hebben, dan gaan we 
maar meer etages bovenop bestaande woonla-
gen plaatsen of nieuwe appartementen tussen 
bestaande gebouwen plaatsen.  

In onze wijk dreigt dat nu te gebeuren aan de 
Daal en Bergselaan naast de Bergkerk. Een 
projectontwikkelaar heeft zijn begerig oog op 
een stukje groen laten vallen, waar volgens 
de ontwikkelaar zeker ruimte is voor veertig 
exclusieve huurappartementen. Dat zullen 
zeker mooie woningen worden met een eigen 
ondergrondse parkeergarage en met uitzicht 
op de Bosjes van Pex; wie wil daar niet wonen?  
Alleen er wonen al vrij veel mensen aan de 
Ranonkelstraat en de Stokroosstraat, die niet 
zitten te wachten op een dergelijk moloch-ach-
tig gebouw, dat het hele uitzicht wegneemt en 
waar heel wat groen voor zal moeten wijken. 
Waarom ziet de gemeente dat ook niet in en 
stopt de voorbereidingen om hier weer een 
stukje natuur te grabbel te gooien? 

Op macroniveau zagen we onlangs de zeer 
vreemde actie van Melanie Schultz van Hagen 
(Minister van Infrastructuur en Milieu) die 
plotseling met het idee kwam om het verbod op 
bouwen langs de kust los te laten. Wat zat hier 
achter? Was zij in België geweest en had daar 
gezien hoe ‘prachtig’ de Vlaamse kuststrook 
erbij ligt? Één langgerekt lint van bebouwing: 
Knokke, de Haan, Oostende en daartussen een 
mix van villaparken en kleinere volgebouwde 
oorden verbonden door een ludiek trammetje. 
Er is geen natuur meer te bekennen langs de 
Vlaamse kust. De Belgen schijnen juist daarom 
graag naar Holland te komen, omdat het hier op 
sommige plekken aan de kust nog wèl rustig is.  

Een kust straalt rust uit, het gevoel van een 
veilige haven, een vuurtoren die 's avonds zijn 
lichtbundels de verte inslingert. Als ik wel eens 
op Terschelling ben in de winter en op het wes-

telijke puntje ga staan kijken, zie ik, afgezien 
van de grote hoeveelheid gekleurde boeien die 
de vaargeul markeren, in de verte het flauwe 
knipperlicht van de vuurtoren van Vlieland.  
Aan de voet van die vuurtoren ligt een gemoe-
delijk dorpje met cafés, hotels en de praktijk 
van dokter Deen. En daar tussenin, tussen de 
Brandaris en de vuurtoren van Vlieland ligt 
een donker zeegat waar je in het duister en bij 
een stevige wind maar beter niet op een klein 
bootje kunt zitten. Menig schip is al vergaan 
aan de noordkant van onze Waddeneilanden. De 
wrakkenkaart van Terschelling toont tientallen, 
zo niet honderden plekken waar schepen in de 
laatste eeuwen met man en muis zijn vergaan.  
Als ik nog verder in zuidwestelijke richting 
kijk, zie ik een soort van mini-zoeklicht dat in 
een bepaald patroon straaltjes licht opwerpt; 
de Eijerlandse vuurtoren op de oostelijke punt 
van Texel. 
 
En als ik helemaal geluk heb en het is helder 
weer, dan zie ik iets links daarvan (op 'tien uur' 
voor de liefhebbers) het zwakke schijnsel van de 
Lange Jaap op de noordkop van Noord-Holland 
bij Den Helder.  
Van al die plekken weet ik dat er een overvloed 
aan natuur is; de kust er niet op monsterachtige 
wijze is volgebouwd en dat je je aan de voet van 
elk van die vuurtorens kunt inbeelden: hier houdt 
de bewoonde wereld op, naar het noorden toe 
is niets dan zee en oceaan en uiteindelijk kom 
je bij het poolijs en de ijsberen terecht. 

Om het gevoel te behouden dat er wel degelijk 
nog natuur in je woonomgeving bewaard is 
gebleven, is het niet goed dat er beetje bij beetje 
allerlei stukjes groen worden opgeofferd aan 
project-ontwikkelaars, die, als ze er toestem-
ming voor zouden krijgen, ook wel een andere 
bestemming voor het Haagse Bos zouden weten. 
En waarom niet gelijk wat duinvilla’s ontwerpen 
met een uniek uitzicht op de ondergaande zon?  

Het is dat mevrouw Schultz door een kennelijk 
niet-ingecalculeerde massale reactie van bezorg-
de natuurvrienden haar plannen schielijk weer 
heeft ingetrokken. Nu nog graag een streep 
door dat Bloem-en-Daal-plan!

DOSSIER VERKEERStart voorbereidende werkzaamheden 
parkeerterrein Anemoonstraat

Traject De Kruin in cruciale fase beland
Gemeente zet vaart achter herinrichting binnenterrein wijkgebouw.

DOSSIER DE KRUIN

In 2009 heeft supermarkt de Jumbo 
het braakliggende terrein aan de 
Anemoonstraat aangekocht voor 
de realisatie van een parkeerterrein. 
Bewoners hebben ook hier beroep 

aangetekend tegen de verleende ver-
gunning waardoor de voorgenomen 
aanleg aanzienlijk is vertraagd. On-
danks dat de Raad van State nog geen 
definitieve uitspraak heeft gedaan, 

heeft de Jumbo besloten een begin te 
maken met het bouwrijp maken van 
het terrein. Tussentijdse vonnissen 
bieden hiertoe volgens de supermarkt 
voldoende houvast.

Voldongen feit
Eind maart deelde de gemeente het Wijkberaad mee dat 
halverwege mei gestart zal worden met het inrichten van 
de bouwplaats op het binnenterrein van het wijkgebouw. 
Zoals u in eerdere nummers van Wijkwijs hebt kunnen 
lezen, is een omgevingsvergunning verleend voor de 
herinrichting van het terrein ten dienste van de her-
huisvesting van wijkvereniging De Kruin. De gemeente 
is voornemens De Kruin onderdak te verschaffen in een 
aanbouw van het wijkgebouw. 

Enige dagen later werd de aanvangsdatum van de 
bouwactiviteiten gekoppeld aan de planning van de 
aannemer. Zodra bekend is wanneer die kan starten met 
de werkzaamheden, zullen ook de omwonenden op de 
hoogte worden gesteld. 

Druk op de ketel
Omdat de bestuursrechter, bij wie beroep is aangetekend 
tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, voor die 
tijd nog geen uitspraak heeft gedaan, zal Initiatiefgroep 
De Hyacint waarschijnlijk genoodzaakt zijn een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter. Dit 
is een aparte procedure naast een beroeps- of bezwaar-
procedure. De rechter wordt gevraagd een voorlopige 
beslissing te nemen in een lopende procedure vanwege 
spoedeisend belang. 

Verder zijn de leden direct gestart met het opstellen 
van een flyer om de omwonenden van de binnentuin te 
informeren, in de wetenschap dat de plotselinge komst 
van graafmachines achter hun huizen tot een grote schok 
zou leiden.

Wij wachten in spanning af.

  E L I SAB E TH VAN E L S E N         PE TE R D E LO O F F
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Huishoudelijk hulp
Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat 
zwaar begint te worden? Dan helpt Stichting Eykenburg u graag! 
Wij bieden huishoudelijk hulp zowel via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) als particulier. We kunnen u helpen met 
het aanvragen van een WMO-indicatie. We werken in vaste teams, 
waardoor u niet teveel verschillende medewerkers over de vloer krijgt.

Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 21,95 per uur

Meer informatie 070 - 750 70 00       www.eykenburg.nl
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Dankjulliewel!  
FEESTELIJKE VIERING WIJKWIJS 1 NIEUWE STIJL

Waar zouden we zijn zonder onze trouwe bezorgers? 
Door weer en wind gaan ze hek in hek uit, trap op trap 
af, om Wijkwijs bij u in de bus te doen. Telkens weer. 

Redactie en bezorgers vierden zondagmiddag 
28 februari op feestelijke wijze de vernieuwing 
van het wijkblad. Met thee en een werkelijk 
verrukkelijke taart. Bovenop prijkte de voorplaat 
van het eerste nummer, als smakelijke bovenkant. 
Wij zetten er met graagte onze tanden in! 

Hartelijk dank voor jullie inspanningen!

KLEIN VERSLAG    PE TE R D E LO O F F
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dat er in dit stadsdeel met veel middelbare 
scholen een forse toename aan problemen moest 
worden geconstateerd, vormden de directe 
aanleiding om ook hier met schoolwijkagenten 
te gaan werken. 
In 2008 begon Kristian samen met een andere 
collega in deze functie. Nu bedient hij in zijn 
eentje alle Segbroekse middelbare scholen, elk 
met hun specifieke populatie en cultuurken-
merken. In de Bloemenbuurt gaat het om het 
Segbroek College met zijn twee vestigingen 
aan de Goudsbloemlaan en in de Klaverstraat, 
die hij in de praktijk als twee aparte scholen 
beschouwt. 

Ongeveer 80% van zijn tijd besteedt hij aan het 
scholenwerk (hij komt iedere week op elk van 
zijn 10 scholen). In de resterende tijd werkt hij als 
coördinator van de chatsessies op de landelijk 
opererende jongerensite ‘Vraag het de politie’  

In iedere editie van Wijkwijs treft u in de lijst met ‘Nuttige informatie’ ook de zo-
geheten ‘schoolwijkagent’ aan. Wat en wie gaat er achter die naam schuil? Met 
deze vragen op zak, had ik onlangs een vraaggesprek met Kristian Harmelink 
(Doetinchem, 1979). 

Met een hart voor jongeren
Ooit begonnen als ‘ jeugdagent’ bij de politie 
in zijn geboortestreek - hij wilde altijd al bij de 
politie òf leerkracht worden - ondervond hij 
aan den lijve dat zijn passie bij het werken met 
jongeren (12 tot 18 jaar) ligt. 
Deze ras-Achterhoeker werd een paar maanden 
terug aangesteld als de schoolwijkagent voor 
alle middelbare scholen in Segbroek (basisscho-
len vallen onder de ‘gewone’ wijkagent). ‘Een 
belangrijk verschil met de ‘gewone’ wijkagent 
is dat je continu met jongeren bezig bent. Dat 
moet je liggen en je moet minstens kunnen 
meegaan in de eigen dynamiek van jongeren 
en ze proberen te begrijpen.’  

In een aantal Haagse wijken waren school-
wijkagenten al eerder actief, maar nog niet in 
Segbroek. In 2007 kwam daar verandering in. 
Signalen van de toenmalige  ‘ jeugdrechercheurs’, 

INTERVIEW

Wie is onze schoolwijkagent?

(  vraaghetdepolitie.nl). Hier kunnen jongeren 
over allerhande thema’s informatie vinden, maar 
ook - en dat is wel uniek – 2 keer per week recht-
streeks met zo’n 30 beschikbare politiemensen 
chatten. ‘Dit is echt wel hèt ding van de toekomst,’ 
stelt Kristian met enige trots vast.
 
Kunnen samenwerken met het onderwijs 
Naast je kunnen inleven in de jongerencultuur en 
makkelijk met hen kunnen communiceren, moet je 
ook met de onderwijssector kunnen samenwerken. 
Dat vergt soms, afhankelijk van de cultuur en het 
klimaat van een school, een lange adem. ‘Je komt je 
toch als externe met iets van hùn school bemoeien. 
Zo’n beginnende relatie heeft vaak iets van de kat 
uit de boom kijken.’ 

Het initiatief tot samenwerking komt vanuit de 
politieorganisatie. De ‘politiële jeugdtaak’ - de bijdra-
ge die de politie aan de ontwikkeling van de jeugd 
in algemene zin meent te moeten leveren - vormt 
de basis. Die jeugdtaak kent 4 pijlers: preventie, 
repressie, zorg en vroegtijdige signalering. Voor 
Kristian is het de ultieme uitdaging alle 4 de pijlers 
in het beleid van elke school geïmplementeerd te 
krijgen. Dat valt of staat met wat Kristian ‘actieve 
wederkerigheid’ noemt. Vrij vertaald: scholen die 
veel vragen, krijgen ook veel. 
Op iedere school uit zijn pakket werkt Kristian 
samen met een vaste contactpersoon. Zo goed als 
wekelijks treffen zij elkaar om over het reilen en 
zeilen te praten met de focus op de veiligheid in 
en rond de school. 

Preventie vindt de meeste aftrek 
Op het punt van de repressie ziet hij grote verschillen. 
Waar het voor de ene school  vanzelfsprekend is om 
alle incidenten bij hem te melden, zijn andere daar 
heel terughoudend in. Die melden zich nogal eens 
als ze zelf de controle (bijna) dreigen kwijt te raken. 
De pijler ‘preventie’ vindt op alle scholen gretig 
aftrek. Gastlessen zijn het middel bij uitstek om 
de leerlingen over allerlei veiligheidsaspecten te 
informeren en er met hen over aan de praat te ra-
ken. Iedere ‘brugpieper’ krijgt in elk geval een les 
over wat Kristians bemoeienis met zijn school is 
en wat hij van hem mag verwachten. ‘Ze weten dan 
ook dat ze mij voor allerlei kwesties rechtstreeks 
online (via Instagram, Facebook en Twitter) kunnen 

benaderen.’ Deze contactmogelijkheid vindt hij 
méér van deze tijd dan bijvoorbeeld het werken 
met een spreekuur. 

Pubers roddelen graag 
De problemen zijn heel divers en hebben allemaal 
te maken met het centrale thema ‘veiligheid’ 
voor jezelf en anderen. Denk aan overlastgevend 
gedrag in de schoolomgeving, het omgaan met 
vuurwerk, alcohol en drugs en niet te vergeten 
pesten. De laatste jaren, waarin de social media 
onder jongeren een steeds prominentere rol zijn 
gaan spelen, kan de lijst worden aangevuld met 
‘cyberpesten’ (het verspreiden van roddels, smaad 
en laster via de social media) en nog actueler: 
het versturen en verspreiden van naaktfoto’s 
en de kwalijke praktijken van ‘loverboys’ en niet 
te vergeten het posten van boodschappen die 
op radicalisering kunnen duiden. 

Als grootste pijnpunt in zijn werk wijst Kristian 
op de kwetsbare positie van met name  meisjes 
uit gezinnen waar (vaak Islamitische) normen en 
waarden haaks staan op die van de gemiddelde 
puur Nederlandse puber. Die meisjes hebben 
het vaak bijzonder moeilijk. Ze moeten tussen 
de vaak ‘schurende’ normenstelsels van sub-
culturen (gezin, school, sportclub en dergelijke) 
zien te manoeuvreren. ’Ik geef het je te doen! Ik 
heb een groot respect voor die meiden!,’ eindigt 
deze bevlogen hoeder van de schoolveiligheid 
in onze buurt.

  LE E N NAUTA           PE TE R D E LO O F F



1918 WIJKWIJS  NO 2  2016

COLUMN

Ergernis!  
Midden in een spannende film op tv - Pats! - die re-
clames tussendoor! 
Straks komt iemand demonstreren hoe ik die reclames 
kan overslaan, maar tot nu toe bleef ik altijd hardnekkig 
wachten tot de films weer verder gingen. 
Ik erger me groen en geel aan die reclames. U ook? 

Neem die van de ‘Slechte Adem’. Een vrouw in bed. Man 
in pak, klaar voor zijn werk, wil haar een ochtendkus 
geven, maar deinst terug voor haar slechte adem. Had 
ze maar gespoeld met Lysterine, dan had het een hele 
knusse kus kunnen worden. 
Ik denk dan: wie ruikt er nou fris en fruitig na een nacht 
slaap? En: hoe zou 's mans eigen adem hebben geroken 
in bed, als zij, in mantelpakje, klaar voor háár werk, hèm 
die ochtendkus had willen geven? 

Of neem die van ‘Dreft’. Een keuken. Een vader. Een 
jongen. Moeder op achtergrond aan de afwas. Een 
fles Dreft afwasmiddel half leeg. De jongen kijkt er 
smachtend naar. Zegt: ‘Ik zou zóóo'n mooie raket 
daarvan kunnen maken, maar het duurt zóóó lang 
voordat die fles leeg is!’ Steeds komt die jongen 
kijken naar die fles. Tergend langzaam slinkt de in-
houd. Vader, naast de fles, bekijkt onverstoorbaar 
zijn smachtende zoon, die alvast een kartonnen as-
tronautenhelm op heeft gezet. Spanning te snijden.  

Eindelijk! Pa zet lege fles neer. Geen lachje kan eraf. 
De jongen grist de fles weg. 
Hiep hoi! Even later laat hij de tot raket omgebouwde 
fles door de kamer vliegen.      
Ik denk dan: sadist! Zo lang laat je je kind toch niet 
wachten! Sla jezelf voor je kop, speel mee, glimlach 
eens, en knijp af en toe een vette scheut extra Dreft 
door die afvoer, dan schiet het tenminste op!! 
Ik moet stoppen. De deurbel. Straks leer ik reclames 
deleten! Weer een ergernis minder.

REPORTAGE

Zo lang mogelijk 
plezier in het leven

Ouderenwerk Segbroek 
Ruim 30 jaar geleden begon het ouderenwerk in 
Segbroek; toen nog iets van de gemeente. Later, 
na allerlei reorganisaties, is het in 2005 onder 
de paraplu van de welzijnsorganisatie ‘VÓÓR 
Welzijn’, onderdeel van Xtra, komen te vallen. 

Met een van de 3 ouderenconsulenten, Lizeth 
Kastelein (Den Haag, 1954), had ik onlangs een 
interview. Na enige omzwervingen in ‘welzijns-
land’, is zij hier nu ruim 3 jaar aan de slag. Met 

nog 2 collega’s (sinds een half jaar ook een man) 
‘bedienen’ zij alle Segbroekse wijken met onge-
veer elfduizend 55-plussers (Bron: BRP-2015). Dat 
betekent onherroepelijk: keihard werken. ‘Zonder 
de ongeveer 120 vrijwilligers zou het allemaal niet 
lukken!’ Lizeth noemt ze met grote waardering. Een 
zeker gevoel voor pr lijkt haar niet vreemd, want en 
passant doet ze een serieuze oproep: ‘We kunnen 
steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken!’ 
 

WAT LEEST 
DE BLOEMENBUURT?  
Jos van Eijden beantwoordde onze 
oproep en stuurde ons een mooie 

recensie van een boek dat hij zelf onvergetelijk vindt. 
Het was een moeilijke keuze maar hij koos uiteindelijk 
voor zijn laatst gelezen boek. Graag delen wij zijn 
recensie met u.  

Arthur Japin:
DE MAN VAN JE LEVEN 
(2013) 

‘Willen beschermen wat je lief is, desnoods voorbij 
dit leven.’ 
Dit lijkt de drijfveer van hoofdpersoon Tilly. Zij is 
ernstig ziek en heeft naar verwachting nog maar 
enkele maanden te leven. Ze besluit een vervangster 
te zoeken voor zichzelf, iemand die straks haar plaats 
in kan nemen naast haar man. 
De vrouw die zij vindt, via een dating-site, blijkt perfect 
bij hem te passen. Hij had namelijk zelf in het geheim 
al een relatie met haar gehad. 

Een boeiend verhaal over een man, twee vrouwen en 
een afgelegen huis op een zonnig vakantie-eiland. 
Een wrange komedie over liefde, trouw, overspel en 
wraak. ‘Liefhebben is de illusie niet, maar leven’ is de 
slotsom die Tilly zich uiteindelijk voorhoudt.  

J O S VAN E IJ D E N

Wij kijken uit naar de volgende bijdrage voor deze 
rubriek van een wijkbewoner: 

 redactiewijkwijs@gmail.com 

Ergernis

E VA KU YLMAN

 LE E N NAUTA           PE TE R D E LO O F F

We worden steeds ouder. De gemiddelde levensverwachting voor mannen is 
79 en die voor vrouwen bijna 83 jaar. De positie van ouderen is ingrijpend ver-
anderd. Zo moeten ze bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In de 
Bloemenbuurt blijken volgens de ‘buurtmonitor’ 450 alleenstaande 75-plussers 
te wonen (2015). Het ouderenwerk lijkt belangrijker dan ooit. Wijkwijs ging het 
maar eens navragen.  

→
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Uw kledingatelier voor:
● Stomen
● Wassen
● Het (opnieuw) op maat
maken en/of herstellen

van uw garderobe, bruidskleding, leer,
gordijnen, beddengoed en tapijten.

Maar ook verkoop van:
● Kwaliteit Panty’s
● Fournituren
● Kledingaccessoires
● Borduurpakketten enz. enz.

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

Last but not least
Voor een goed en eerlijk advies.

Goudenregenstraat 254 ● 2565GE Den Haag
E-mail bove_nuevo@live.nl ●Tel 070-3602665

Uw kledingatelier voor:
• Stomen
• Wassen
• Het (opnieuw) op maat maken 
  en/of herstellen

van uw garderobe, bruidskleding, leer, 
gordijnen, beddengoed en tapijten

Maar ook verkoop van:
• kwaliteit panty’s • fournituren
• kledingaccessoires • borduurpakketten enz.

Zelfs verhuur van: 
• vloerbedekkingsreinigers 
  en toebehoren

Goudenregenstraat 254 • 2565 GE Den Haag
E-mail: bove_nuevo@live.nl • Tel. 070-3602665

VOOR EEN GOED EN 
EERLIJK ADVIES

Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren 
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich 
snel weer goed!  
Sport-, ontspannings-, hotstone-, zwangerschaps-, 
voetmassage en Javaanse pidjit (geen erotiek).
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We missen een cultuur van waardig oud worden 
Waar in andere culturen ouderen met hun levenservaring en 
wijsheid nog een belangrijke rol blijven spelen, is daar in onze 
samenleving veel minder sprake van. Gevolg: gevoelens van 
er niet meer bij horen, van een zekere nutteloosheid liggen 
op de loer. De ‘gunst’ van het ouder worden, maakt plaats 
voor de ‘kunst’ om zo vitaal en zelfredzaam mogelijk en met 
zingeving hun derde levensfase vorm te geven. Veel ouderen 
kunnen dat grotendeels op eigen kracht. Bij wie die kracht 
onvoldoende is, kan ouderenwerk een handje helpen. 

Maatwerk leveren 
Een consulent helpt en ondersteunt ouderen bij het vinden 
van de meest geschikte oplossing (maatwerk) bij problemen. 
Hij zet samen met de cliënt de problemen op een rijtje, infor-
meert en adviseert en zoekt samen met hem of haar naar de 
beste oplossing. Het contact eindigt als er een oplossing is 
gevonden of er beter kan worden doorverwezen. 
Soms kan een vraag al met een telefoontje (070 - 205 26 60) 
worden beantwoord en zo niet,  dan wordt er een afspraak 
gemaakt voor een persoonlijk gesprek in het wijkcentrum ’t 
Linden-kwadrant aan de 2e Braamstraat 6. Als de oudere niet 
mobiel is, komt de consulent op huisbezoek. 

Informeren, steunen en service bieden 
Ouderen van 65 jaar en ouder, die nog zelfstandig wonen, 
vormen de primaire doelgroep. Ouderenwerk rekent het 
tot haar taak om die dingen te doen en te organiseren die te 
maken hebben met het leren omgaan met problemen die het 
gevolg zijn van ouder worden. Rond dit thema organiseert 
zij bijvoorbeeld regelmatig informatiebijeenkomsten en 
workshops. 

De Ouderenwijzer Segbroek en het Informatieboek 55+ (beide 
gratis verkrijgbaar bij het servicepunt, gevestigd in het wijk-
centrum ’t Lindenkwant) geven nuttige informatie en een 
overzicht van het aanbod voor ouderen. Voor elk wat wils: op 
het gebied van sociale contacten zijn er ‘het vriendschappelijk 

huisbezoek’ en ‘de telefooncirkel’. Voor puur praktische 
zaken zijn er ‘de boodschappendienst’, ‘begeleiden en 
rijden’; voor klusjes in huis is er ‘de burenhulpcentrale’. 
Verder bestaat het aanbod uit ‘hulp bij thuisadminis-
tratie’ en om vertrouwd te raken met de moderne media 
zoals de computer, de tablet en de smartphone is er ‘de 
computerinloop’. 

Waardering voor de ouderdom 
Naast eenzaamheid komt depressiviteit regelmatig voor. 
Veel ouderen kampen hiermee. Zodra ze zich bewust wor-
den van de gevolgen van het ouder worden: lichamelijke 
en psychische beperkingen, toenemende afhankelijkheid 
en vooral ook van het verlies van naasten. Als daar onvol-
doende aan zinvolle bezigheden en waardering voor de 
positieve kanten van de ouderdom tegenover staan, dan 
dreigen nogal wat ouderen in somberheid te verzinken. 
Het meest schrijnend is volgens Lizeth het verlies van 
eigen (klein)kinderen. ‘Als ik dan bij een huisbezoek naar 
zo’n serie fotootjes kijk en de cliënt wijst een gestorven 
(klein)kind aan, dan zie ik het enorme verdriet,‘ vertelt 
zij met veel compassie.  

Mooi dat het bestaat 
Met merendeel van het aanbod van ouderenwerk is gericht 
op preventie. Hoe zorg je er als welzijnsorganisatie voor 
dat zelfstandig wonende ouderen buiten de gevarenzo-
ne (verpieteren) blijven? Hoe help je ze zo lang mogelijk 
vitaal en zelfredzaam te blijven en zo plezier in het leven 
te blijven houden? 

Als je Lizeth met zoveel passie over haar werk hoort 
vertellen, dan kun je niet anders concluderen dan dat 
het ouderenwerk in deze tijd keihard nodig is en dat het 
beroep van ouderenconsulent bijzonder dankbaar werk 
is. Wijkwijs wenst haar en haar collega’s veel liefde en 
inspiratie toe om dit mooie werk te kunnen blijven 
doen.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.JOSBAART.NL

TE HUUR: 
VAKANTIEHUIS IN DE CHAMPAGNE (FR)

Ж
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HEALING TAI CHI -09:00

HEALING TAI CHI

Ben Lochtenbergh

 06 - 247 525 57 

SCHAKEN/JEU DE BOULES

Arjen Brouwer

 06 - 246 437 07 

YOGA

Marja Kappetein

 070 - 310 74 57  

BLOEMENKOOR / BIODANZA

Sarah Mareels

 info@bloeiendestem.nl 

→ Locatie: Lokaal 7

LEESCLUB / SCRABBLE

Loukie Nak

 070 - 363 66 04 

BRIDGE

Bridgeclub De Anemoon

 070 - 364 68 31 

INTERNETCAFÉ 65+

Kees Bosch

 06 - 108 491 88 

KOOK & EETCLUB

Roos Kessels

 070 - 362 89 55 

FILOSOFISCH CAFE

Johan ter Heegde

 info@filosofievoorhetleven.nl 

ETEN VOOR JONG EN OUD

HAPPY HOUR

Marja Haring

 06 - 167 808 80 

WIJKCENTRUM DE HYACINT

Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

LOKAAL 7

Anemoonstraat 25, ingang via hoofdingang 

schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl

JEU DE BOULES -12:00

YOGA -10:30 YOGA -10:30

HAPPY HOUR -17:00

m.u.v. de maanden juli en augustus

SCHAKEN -13:00

BRIDGE -22:30

YOGA -11:45 YOGA -11:45

YOGA -14:45

YOGA -19:45 INTERNETCAFÉ 65+ -15:00

SARAHBANDE IN LOKAAL 7    -22:00

BRIDGE -16:30

BIODANZA IN LOKAAL 7    -21:30

YOGA -16:15

YOGA -21:00

YOGA -22:15

LEESCLUB -16:00

OPEN COFFEE IN LOKAAL 7   -11:00

KOOK & EETCLUB -21:30

SCRABBLE -22:00

LEESCLUB -22:00

ETEN VOOR JONG EN OUD ...

OB BESTUURSVERGADERING -21:30

FILOSOFISCH CAFÉ -22:30

BLOEMENKOOR IN LOKAAL 7   -22:00

4E MAANDAG VAN DE MAAND

1E DINSDAG VAN DE MAAND

3E WOENSDAG VAN DE MAAND

1E VRIJDAG VAN DE MAAND

4E WOENSDAG VAN DE MAAND

4E VRIJDAG VAN DE MAAND

1E + 3E  ZATERDAG VAN DE MAAND

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

1E DONDERDAG VAN DE MAAND

MAANDAG WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAGDINSDAG

BURENDAG 2016 

Thema: Delen = het nieuwe hebben. Buurtbewoners 

delen, ruilen en geven. Locatie: Wijkcentrum De Hyacint, 

Anemoonstraat 25 in Den Haag. In WW-3 volgt het 

programma.

ZA 24 SEPTEMBER  VOORAANKONDIGING

WIJKWIJS  NO 2  2016
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Veelzijdig artiest
Annelies’ hart gaat uit naar vele kunstvormen: tekenen, fotograferen, boetseren en 
beeldhouwen.  Ze vindt het allemaal leuk. Maar haar passie zijn toch de textiele werk-
vormen: stof ontwerpen door een lap op Japanse wijze te plooien, stikken en verven om 
er vervolgens iets moois van maken. Of uitzinnige jurken naaien voor performances 
van een bevriende kunstenaar. En vooral ook creatief breien met uiteenlopende ma-
terialen. Ze geniet ervan en de dingen groeien onder haar handen. Alleen schilderen 
met olieverf of acryl kan haar niet bekoren. 

Annelies komt uit een bezig nest. Haar vader timmerde graag en haar moeder aqua-
relleerde en naaide kleren voor haar vijf dochters. Zelf zat ze veel te tekenen. Op een 
gegeven moment is ze haar eigen kleren gaan maken en sinds ze rond haar dertiende 
leerde breien, hebben de pennen nooit meer stilgelegen. ‘Ik had een patroon van een 
Noorse trui en zei: “Mam, wil je die voor me maken?” Waarop mijn moeder zei: “Doe het 
lekker zelf! Hier heb je breinaalden en wol.” En toen ben ik zelf begonnen.’ 

Vakopleiding
Toen ze op haar achttiende besloot na de middelbare school naar de kunstacademie te 
gaan, had ze te weinig werk in haar portfolio om toegelaten te worden tot de dagop-
leiding. Ja, ho even, dacht ze, ik heb ook nog maar net verzonnen dat ik erheen wil! 
‘Ze vonden me wel geschikt voor de avondopleiding, maar daar had ik niet zoveel zin 
in, want dan zat ik de hele dag thuis.’ Op aanraden van haar moeder ging ze naar de 
School voor mode en kleding, een praktische opleiding die haar vakmanschap bijbracht 
en waar ze afstudeerde op het herenkostuum. Jaren later maakte ze haar droom toch 
waar. Momenteel zit ze in het eindexamenjaar van de Kunstacademie en is ze bezig 
met haar afstudeeropdracht.

Omdat er ook geld in het laatje moet komen, geeft ze met veel plezier vier maal per week 
naailes aan groepen van maximaal vijf cursisten bij haar thuis op de Goudsbloemlaan. 
Ze begeleidt hen bij het maken van hun eigen kledingstukken. ‘Het accent ligt op de 
technische vaardigheden en het leren lezen van de naai-instructies, maar er is ook 
ruimte voor eigen ideeën. Iedereen mag alles maken wat hij wil. De meesten werken 
graag vanuit een patroon, dus als iemand met een eigen ontwerp komt, dan laat ik haar 
eerst een basispatroon in de Burda of de Knip zoeken en dan passen we dat aan om 
het idee verder vorm te geven.’

Symboliek
Vogels spelen een belangrijke rol in het werk van Annelies. Het is een dubbelzinnig 
beeld. Enerzijds symboliseert het vrijheid, loskomen; anderzijds betekent het geborgen-

Koude roze teentjes omkranst door zeegroen wier in het natte zand, belle-
tjes zeewater... Een arm onherkenbaar in het gele duinzand, de donshaar-
tjes fier rechtop als het wuivende helmgras op de duintop... Landart: 
vluchtige sporen van menselijke aanwezigheid in de vrije natuur. Daarna 
rest alleen een foto als stille getuige. Ik bewonder de fotoseries van beel-
dend kunstenares Annelies Koeleman in de in december 2015 geopende 
galerie Kunststukken 101 op de Thomsonlaan.

→

REPORTAGE
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Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

BELANGSTELLING?
Op www.residencehaganum.nl vindt 
u meer informatie. Belt u voor een 
rondleiding met 070 - 318 49 00.

In Residence Haganum is het comfortabel 
wonen zonder zorgen. En als u zorg nodig 
heeft, dan maakt u gewoon gebruik van 
ons professionele zorgteam.

Residence Haganum is gevestigd in het 
gezellige Zeeheldenkwartier en beschikt 
over 29 woonzorgstudio’s die van alle 
gemakken zijn voorzien. De zorg, bege-
leiding en activiteiten stemmen wij af 
op uw wensen.

U beschikt onder meer over een kitchenette, een ruime 
badkamer, een sfeervol restaurant, een ontmoetings-
ruimte met bibliotheek, een prachtige tuin, een beauty-
salon en een fysiotherapieruimte.
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Ongewenste graffi ti 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 graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

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

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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heid, bescherming. Het is een beeld dat bij haar past: ‘Het 
willen uitvliegen als kind, en je tegelijkertijd gekoesterd 
weten onder moeders vleugels,’ zo verwoordt ze het zelf. 
Ze heeft er enige tijd over gedaan alvorens ze haar eigen 
creativiteit de vrije teugel durfde te geven. ‘Thuis werd 
niet buiten de lijntjes gekleurd en naaien gebeurde keurig 
volgens de regels.’ 

Ook de natuur speelt een voorname rol in haar werk, 
en dan vooral de zee. Annelies is gefascineerd door de 
grens waar menselijk ingrijpen in de natuur ophoudt. 
‘Oneindig ver lopen tot je nergens meer iets ziet van 
menselijke bemoeienis. Je verliezen in de natuur. Maar 
tegelijk weten dat je terug gaat keren.’ Dat spanningsveld 
intrigeert haar: ‘Je ervaart onthechtheid, terwijl je weet 
dat het tijdelijk is.’ Vandaar dat ze graag door de duinen 
van de Waddeneilanden mag dwalen, waar de fotoseries 
zijn gemaakt. Ze beschouwt ze als nog levende natuur: 
aan de ene kant kalft het eiland af en aan de andere kant 
groeit het aan. 

Meeuw
Tijdens het interview laat Annelies mij een foto zien van 
werk waar ze op dit moment mee bezig is: een meeuw 
met een spanwijdte van vier meter. Ze heeft hem in twee 
delen gebreid: eerst het lijf met de linkervleugel, en toen 
de rechtervleugel, met als materiaal een oud tafelkleed 
van vroeger, van thuis, en een rol roze katoen die iemand 
nog over had. ‘Ik heb alles aan repen gescheurd, tot bol-
len opgerold en ben gaan breien. De vogel is een mooie 
kapstok om veel dingen aan op te hangen. Het is eigenlijk 
een soort mythologie van mezelf,’ zegt ze, terwijl ze me 
een tweede foto toont. ‘Kijk, in deze tekening heb ik me-
zelf omgetrokken, op ware grootte, en die tekening ga ik 
combineren met de meeuw. Dat is in wezen het vliegen.’

Tegenpolen
Ik vraag haar naar kunstenaars die ze bewondert. Ze 
noemt David Bade en Jan Schoonhoven. Het beeldend 

werk van de kunstenaars vormt een enorm contrast. 
Bade construeert uit welvaartsresten reusachtige, 
uitbundig gekleurde installaties die bij de toeschou-
wer een scala aan emoties oproepen. Annelies ziet het 
technisch vernuft en ook de humor ervan in en wordt 
er vooral heel vrolijk van. Schoonhoven daarentegen 
maakt verstilde, witte reliëfs; beelden die vooral door 
hun sobere eenvoud indruk maken. Ze bewondert de 
geometrische, wiskundige herhaling en de eenduidigheid 
van zijn kunstwerken. 

Zelf doet ze op kleinere schaal vergelijkbare dingen 
als David Bade. ‘Van touw gevonden op het strand heb 
ik voor een opdracht ‘draagbare kunst’ ooit een wolk 

gebreid die je kon dragen als hesje.’ Ook heeft ze haar 
vingers beproefd in de techniek van Jan Schoonhoven. 
In haar achterkamer hangt een schilderij vervaardigd 
uit op verschillende wijze gevouwen en geplooide witte 
vierkantjes.

Toekomst
‘Ruimtegebrek,’ antwoordt Annelies spontaan, op mijn 
vraag wat haar frustreert. De objecten die ze maakt, zoals 
de meeuw, nemen nogal wat ruimte in beslag. ‘Gelukkig 
heb ik momenteel via leegstandsbeheer de beschikking 
over een atelier in een oud gebouw van Staedion. En ik 
sta ook ingeschreven bij een organisatie die kunstenaars 
werkruimte biedt in leegstaande schoolgebouwen.’ Zeker 
na naar studie, als ze aan de bak moet om zich daad-
werkelijk als kunstenaar te vestigen, is het beschikken 
over voldoende ruimte om haar ideeën en creaties uit te 
werken een must.

En verder zal ze hard moeten werken om zichzelf in de 
markt te zetten. Vandaar dat ze zich heeft aangesloten 
bij galerie Kunststukken 101 die werk van kunstenaars 
uit de buurt tentoonstelt, verkoopt en verhuurt. Op deze 
wijze hoopt ze bekend te worden bij een breder publiek.

Click op  badeblog.wordpress.com om 
een indruk te krijgen van de installaties en 
schilderijen van David Bade. De kunstenaar 
had in 2009 een expositie in het GEM. Ook 
daar zijn beelden van. 

De reliëfs van Jan Schoonhoven zijn momenteel 
te zien in het Museum Prinsenhof te Delft. Zie 
voor meer informatie   lichtopdelft.nl.  Voor 
de catalogus van Kunststukken 101, bezoek de 
website  kunststukken101.nl.

→
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CREATIEVE NAAIOPDRACHT

Hoe kom je tot een geheel eigen creatie? Een uniek 
exemplaar in je garderobe! Ga door je klerenkast, 
selecteer kledingstukken die je niet meer draagt, 
bijvoorbeeld oude T-shirts. Knip ze aan repen, stik aan 
elkaar tot een lap, leg er een patroon naar keuze op, 
bijvoorbeeld van een jurk, knip uit, zet in elkaar, werk 
af en voilà: je hebt je eigen bijzondere jurk. Een die 
een speciale band heeft met kledingstukken die je 
eerder hebt gedragen. Is een jurk je te ingewikkeld? 
Maak nog een lap, naai aan elkaar, vul eventueel op 
en stik door. Zo krijg je een mooie deken of foulard 
voor over de bank. 

Spreken de ideeën je aan, maar schroom je om er zelf 
aan te beginnen, neem contact op met Annelies. Stuur 
een mail naar annelieskoeleman@gmail.com of 
bezoek haar website  annelieskoeleman.nl. In de 
zomermaanden organiseert ze regelmatig bijzonde-
re workshops.

Vergeet niet ons een foto te sturen van het 
uiteindelijk resultaat. Wij verwerken ze graag 
als een collage in Wijkwijs!

SCHIERMONNIKOOG

op ooghoogte 
schuift de zon voorbij

een uitzichtloos strand
schuurt zich glad
tegen de wind

De huizen liggen
in zichzelf gekeerd
tegen de duinen

daarachter breekt de zee

Dennis Schouten 

(Uit: Waddenlanden. Leiden, de Ammoniet, 1982)

‘Nee, ik ben geen nerd,’ zegt Kees. Desge-
vraagd geeft hij een definitie van een nerd: 
‘Dat is iemand die met oogkleppen op alleen 
aandacht heeft voor een computer, terwijl ik 
juist heel erg om mensen geef.’

Ik heb een gesprek met Kees omdat hij als 
vrijwilliger (dus geheel gratis) het Internetcafé 
65+ in ons wijkcentrum runt. Hij doet dat nu 
sinds een klein jaar. Dat Internetcafé is primair 
bedoeld voor ouderen (65+). Kees is zelf op een 
haar na 59 jaar; hij is dus nog niet helemaal 
zijn eigen doelgroep. Als zich jongeren tot hem 
wenden, verwijst hij hen door naar andere in-
stanties. Het was zijn eigen initiatief om zich 
bij het wijkberaad aan te bieden om met een 
internetcafé te mogen beginnen. Hij had het 

eerst aangeboden aan De Kruin (Bomenbuurt), 
maar die hadden niet gereageerd. 

Kees is dan misschien geen nerd, hij weet wél 
alles van computers: desktops, laptops, tablets 
en smartphones. Geen van die apparaten kent 
geheimen voor hem. Zijn bevlogenheid is enkele 
tientallen jaren geleden ontstaan. Een leraar 
zag kennelijk het talent van Kees en maakte 
hem attent op computers. Toen hij naderhand 
een ‘gewone’ baan bij de gemeente kreeg, is hij 
zich gedurende een jaar in een avondcursus 
gaan bekwamen in computers. Maar hij vond 
die opleiding niet voldoende en is, weer in de 
avonduren, een vijfjarige hbo-opleiding op het 
terrein van informatica gaan volgen; op eigen 
kosten. Hij rondde deze opleiding met succes af. 

'Ik help graag mensen'
Kees Bosch is de beheerder van het Internetcafé 65+ in het Wijkgebouw De 

Hyacint. Hij geeft daar geheel gratis deskundige adviezen aan senioren. 

  J U R R I E VO S         PE TE R D E LO O F F

INTERVIEW

→
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Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl

• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf 
 (wij mengen ook elke gewenste kleur)

• Sanitair en elektra
• Victorinox Zwitserse zakmessen

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk !

 ROOS  IJZERHANDEL

Biedt elke zaterdag leuke, uitdagende en leerzame activiteiten voor 
alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet? 
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kun je vinden 
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater)

Bevers Meisjes en jongens 5 tot 7 jaar
Babbelaars elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Jongens 7 tot 11 jaar
de Speurdershorde elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Meisjes 7 tot 11 jaar
Zonnestralen elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Meisjes en jongens 7 tot 11 jaar
De Woudwachters elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Scouts Jongens 11 tot 15 jaar
De Bosgeuzen elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Scouts Meiden 11 tot 15 jaar
Phoenixvendel elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Explorers Meiden en jongens 15 tot 18 jaar
Dhaulagiri elke vrijdagavond 19:30 tot 22:30

Voor meer informatie
kijk op onze website
www.bepals.nl

of bel Roger Gielisse
(070 42 77 083)

Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana

Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

gespecialiseerd in:
• trappenhuisschoonmaak • telescoop glasbewassing vanaf de grond tot 15 meter

• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

     gerenommeerde referenties

Fuchsiastraat 89, 2565 PM Den Haag
telefoon  070-3237271  •  mobiel  06-30 901 901

www.smitschoonmaak.nl  •  e-mail:info@smitschoonmaak.nl

“KWALITEIT GEGARANDEERD, SERVICE VANZELFSPREKEND”
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OOK U KUNT ADVERTEREN IN 

DE VERNIEUWDE WIJKWIJS!

MEER INFORMATIE:  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com 

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.

Bij de gemeente kon hij met die kennis niet aan de slag; 
hij is toen maar voor zichzelf begonnen. De economische 
crisis leidde er vervolgens toe dat hij onvoldoende brood 
op de plank kreeg. Hij belandde ‘in een uitkeringssituatie,’ 
zoals Kees dat noemt. 
En toen kwam de mensgerichtheid van Kees boven drijven: 
hij nam zich voor vrijwilligerswerk te gaan doen. Met 
enkele gelijkgestemde maten ging hij senioren helpen 
in een Internetcafé bij het Rode Kruis in de stad. Daar 
kwam hij tot de ontdekking dat er een hemelsbrede kloof 
ligt tussen zijn technische kennis en het overbrengen 
daarvan op oudere mensen. Hij moest dus leren adviezen 
in begrijpelijke taal te verpakken. Met vallen en opstaan 
leerde hij dat. Hoewel het best succesvol was, waren de 
omstandigheden van het Internetcafé bij het Rode Kruis 
verre van ideaal en besloot hij het dichter bij huis te zoe-
ken. Dat werd dus in het voorjaar 2015 ons wijkcentrum.
 
‘Ik ben nu iedere  week op woensdag in het Internetcafé 
van 13.00 tot 15.00 uur,’ zegt Kees. ‘Het loopt nog niet 
storm, maar velen weten mij toch wel te vinden. Maar het 
mogen er nog best meer worden; men is van harte welkom.’ 

Ik neem met Kees door waarover hij allemaal kan advise-
ren. Dat is dus niet alleen op het terrein van de ‘hardware’ 
(de computer), maar ook op dat van de 'software'. Dan 
hebben we het over problemen met internet, email en 
programma’s als bijvoorbeeld Word en Excel. Als ik hem 
vraag naar ‘beveiliging’ gaan Kees’ ogen glimmen. ‘Ja, 
daar raken mensen van in paniek,’ zegt hij. ‘Maar laten 
de mensen gerust bij mij komen als hun computer, of wat 
dan ook, door zo’n onverlaat te grazen is genomen,’ zegt 
Kees. ‘Ik krijg de zaak geheid weer aan de praat. Of ik alle 
bestanden kan redden, is een andere vraag; vaak wel.’ 

Dat brengt ons op integriteit. Mensen van 65+ zijn op 
het terrein van informatica best kwetsbaar. Het komt 
uiteraard voor dat mensen een probleem hebben met het 
inloggen bij bijvoorbeeld de bank. ‘Ik vraag dus nooit, maar 
dan ook nooit om wachtwoorden,’ zegt Kees heel stellig. 
Daar ligt mijn grens. De grens heeft hij ook als het gaat 
om het installeren van illegale software. 
‘Dan moet je bij een ander zijn,’ zegt Kees. Maar wat als 
het gaat om problemen bij het invullen de belastingaan-
gifte, leg ik Kees voor. ‘Ha ha,’ lacht Kees, ‘dan kan ik je 
wel helpen bij het inloggen, maar niet bij het invullen. 
Nog sterker: dan kan je mij helpen.’ 

Toch nog een zwakke plek bij Kees ontdekt! 

Ж
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Een jaar of wat geleden werd het bestuur van het Wijkberaad gevraagd te par-
ticiperen in een werkgroep ‘Atlantikwall Den Haag’. Het initiatief hiertoe was 

ontsproten uit het brein van bestuursleden van het Wijkoverleg Duinoord. Men 
meende dat het zo’n 70 jaar na dato een goed moment was om aandacht aan deze 

door de Duitsers aangelegde verdedigingslinie te besteden. 

Situatie begin 1941
Wie een blik werpt op de kaart van Europa van 
begin 1941 ziet een vrijwel geheel door Duits-
land beheerst Europa. Van de Noordkaap in 
Noorwegen tot aan het mondaine Biarritz in 
het uiterste zuiden van de Franse Atlantische 
kust heersten de Duitsers met ijzeren hand. 
Het enige land dat nog tegenstand bood, was 
Engeland maar dat beschikte feitelijk niet meer 
over landstrijdkrachten; die waren grotendeels 
opgebruikt tijdens de jammerlijk afgelopen 
veldtocht van mei/ juni 1940 in België en 

Noord-Frankrijk. Toch ging men er kennelijk in 
het Führerhoofdkwartier vanuit dat er vroeg 
of laat gepoogd zou worden om via amfibische 
landingen een bres te slaan in de Duitse kust-
verdediging en daarmee een begin te maken 
met het verdrijven van de Duitse troepen. Dit 
idee was begin 1941 nog totaal onwerkelijk 
maar nadat de Duitsers in de zomer van 1941 
Rusland waren binnengevallen en daarmee de 
aanzet gaven tot hun eigen ondergang (net zoals 
Napoleon 129 jaar eerder), begon het beeld van 
Duitse onkwetsbaarheid barsten te vertonen. 

GESCHIEDENIS

Geschiedenis van 
de Atlantikwall

de Goudsbloemlaan
KLEUR EN HOOGTE

Oranje tot geel,  
wordt 40 tot 50 cm hoog.

BOTANISCHE (LATIJNSE) NAAM

Calendula officinalis.
Van ‘Calena’ = iedere eerste dag 
van de maand. De dag waarop 
hij bloeit.

FAMILIE

Composieten (samengesteld-
bloemigen).

ZAAI- EN BLOEITIJD

Vanaf maart uitzaaien op een 
zonnige, niet te vochtige plaats 
met een leemachtige bodem-
structuur.
   

Als de zon 
goud en diep geel
sier je onze tuinen 

Geneest mijn wonden
verjongt mijn huid 
en verrijkt mijn dis

Lieve goudsbloem
mooi en sterk
Wat geef je ons veel

OPROEP
Heeft u groene vingers? Of vindt u het 
leuk om bijvoorbeeld de Azalea, de 
Anemoon, de Hyacint of een andere 
bloem eens onder de loep te leggen 
en uw bevindingen in een rubriek als 

deze te zetten? 
U levert de feiten, wij maken er een 
mooie rubriek van! Meld u dan aan bij 
de redactie via een mail aan

redactieWijkwijs@gmail.com of 

stuur een briefje p/a 
Wijkberaad De Hyacint/t.a.v. 
Redactie Wijkwijs, 
Anemoonstraat 25, 2565 DD 
Den Haag.

OM ONS TE DIENEN

MEDICINAAL COSMETISCH HUISHOUDELIJK 

EN CULINAIR

 ‘Plantaardig jodium’: 
bij schaafwonden 
en kneuzingen

Verjongende eigen-
schappen in crè-
mes en tincturen

Houdt mieren en bijen 
weg, vooral in combi-
natie met margrieten 
en moederkruid

 Versterking, ver-
soepeling en her-
stel van de huid

Gedroogde bloem-
blaadjes zijn surrogaat 
voor saffraan in rijst 
en alle gerechten die 
geel moeten kleuren

Ontstekingsremmend Als garnering

Tegen schimmelinfecties

Bij maagzweren en spijs-
verteringsproblemen
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BUURTBLOEMEN

→
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Schoonheidssalon Diana 
                                                   Uw huidspecialist  

 
Wij zijn gespecialiseerd in huidverbetering,  

anti-aging, microdermabrasie, gezichtsverzorging,  
wellness, LaStone Therapy, manicure,  

Shellac & visagie. 
Komt u ook eens heerlijk ontspannen bij ons? 

Heeft u vragen ? Bel ons gerust. 
Schoonheidssalon Diana 

Goudsbloemlaan 87 
2565 CR Den Haag 

070 – 3 64 74 84 
www.schoonheidssalondiana.eu 
info@schoonheidssalondiana.eu 

www.facebook.com/schoonheidssalondiana 
 

healing 

TAI CHI

Gezond bewegen voor jong en oud

Kom vrijblijvend kennismaken

Maandagochtend 08.00 uur - de Hyacint
Maandagochtend 11.00 uur - Uitzicht
Dinsdagavond     17.30 uur - Uitzicht
Start nieuwe groepen februari & september

Docent: Ben Lochtenbergh
Tel: 06 24 75 25 57
Mail: b.lochtenbergh@gmail.com
Website: www.healingtaichi.nl
     healingtaichi

Thomsonlaan 21
O7O-345O472
www.geleynseherenkleding.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 8.OO - 18.OO u
Zaterdag:   8.OO - 17.OO u
Vrij parkeren voor de deur
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van Kijkduin naar de Houtrustbrug. Waar ooit  huizen, 
scholen en winkels hadden gestaan, was nu een kaal lit-
teken dat langzamerhand weer groen begon te worden. 
De langgerekte parken tussen de Segbroeklaan en de 
Sportlaan zijn de overblijfselen van de Duitse drang tot 
het verdedigen van een gebied waar zij niets te zoeken 
hadden en dat door hen schaamteloos geëxploiteerd werd. 

Interessante route uitgezet
De werkgroep die zich met de herdenking van deze ver-
dedigingslinie heeft beziggehouden, is er in geslaagd om 
een interessante ‘herdenkingsroute’ te ontwerpen met 
her en der informatieborden. In onze omgeving staat zo’n 
bord op de plek waar de Segbroeklaan en de Sportlaan 
samenkomen (ter hoogte van het zebrapad aan het einde 
van de Goudsbloemlaan); verder staat er een aan het einde 
van de Goudenregenstraat en in de Hanenburglaan. De 
route vervolgt zijn weg dwars door het gebied tussen het 
Statenkwartier en Duinoord in en eindigt bij Madurodam. 
Het Museon wijdde vorig jaar een tentoonstelling aan het 
thema en op de website van dit museum is nog steeds 
film- en fotomateriaal uit die tijd te zien. 

Het is zeker de moeite waard om de route te printen, de 
fiets te pakken (of zelfs te gaan lopen) en de hele route af te 
gaan. In Scheveningen bevindt zich zowel een Atlantikwall 
Museum als ook een Bunkermuseum; beide musea zijn in 
elk geval op zondag geopend. Dit is weer eens een andere 
manier om onze stad te leren kennen. Den Haag ‘Groene 
Stad aan Zee’ geldt als de stad van vrede en recht. Maar 
er is ook een tijd van oorlog en onrecht geweest. Hoewel 
onze stad niet platgegooid is zoals het oude centrum van 
Rotterdam, zijn overal nog de littekens van die donkere 
periode te ontwaren. Ook na 70 jaar is het goed om daar 
af en toe stil bij te staan.

Enorm karwei
Het is bijna niet voor te stellen hoeveel werk er is gaan zitten 
in het aanleggen van die Atlantikwall die zich uitstrekte over 
een kustlijn van ruim 5.000 kilometer! Alleen al langs de 
Nederlandse, Belgische en Franse kust had men niet minder 
dan 1.500 bunkers gepland! Het leek onwaarschijnlijk dat de 
Britten ooit zouden proberen om bij de Haagse kust landin-
gen uit te voeren om op die manier door te stoten naar het 
Rijnland. Dit was weliswaar een kortere route dan je eerst 
door heel Frankrijk te moeten vechten tegen geharde Duitse 
troepen die aan het Oostfront al van alles hadden doorstaan. 
Niettemin meenden de Duitsers dat elk risico moest worden 
uitgesloten en dus werd de hele stad op zijn kop gezet. Dui-
zenden mensen werden verplicht geëvacueerd naar regio’s 
in het oosten van ons land. Hele woonwijken gingen op de 
schop om ruimte te maken voor tankgrachten, versperringen 
en bunkers. De kust was sowieso al voor het grootste deel 
verboden gebied voor de Hagenaars. Wie zin had om met zijn 
hond een wandelingetje over het strand te maken zou tot na 
de bevrijding in 1945 moeten wachten. Heel de kust was een 
soort van militaire zone, een ‘sperrgebiet’ waar je alleen met 
een speciaal pasje in mocht, en burgers hadden daar niets te 
zoeken. Wie zich daar toch vertoonde werd opgepakt als spion. 

Achteraf blijkt al het werk van de Duitsers - vermoedelijk 
voor een groot deel door dwangarbeiders  uitgevoerd - voor 
niets te zijn geweest. De Geallieerde troepen vielen aan in 
Normandië waar de Atlantikwall en de kustverdediging 
onder leiding van de energieke generaal Erwin Rommel nog 
oneindig veel sterker was dan bij Den Haag. Toch stonden de 
Engelse en Amerikaanse troepen op die  avond van de 6e juni 
1944 al met vaste voet op Franse bodem en waren de stranden 
over een lengte van zeker 20 kilometer onder controle van 
de invasiemacht. 

Naoorlogse situatie
Na de oorlog werd de Atlantikwall deel voor deel ontmanteld. 
In Den Haag resteerde een langgerekte kale vlakte die liep Ж
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KLEIN VERSLAG

Begin maart ging ik naar het Azaleaplein om een 
foto te maken voor de voorplaat van Wijkwijs. Ik 
had hem al helemaal in mijn hoofd: een bladvullen-
de, rechtopstaande foto met de kerk, inclusief de 
hele toren rechts. Links plaats voor het logo. En 
op de voorgrond het actuele onderwerp: de werk-
zaamheden ter plaatse met zoveel mogelijk werk-
lui, graafmachines en veel opengebroken asfalt en 
kuilen. Als contrast: een voorbijrijdende tram. Zo 
gezegd, zo gedaan. Maar ik stuitte ook op iets heel 
onverwachts.

‘Koppie koffie, glazenwasser?’
Om een mooi overzicht te hebben had ik een ladder meege-
nomen voor een hoger camerastandpunt. In het verleden 
deed ik dat ook vaak als ik huizen voor makelaars moest 
vastleggen. Storende elementen, zoals auto’s schuin op de 
stoep of vuilniszakken, kon ik daarmee vermijden. Grapjassen 
maakten regelmatig opmerkingen als: ‘Ga je de ramen zemen?’ 
of ‘Koppie koffie,  glazenwasser?’ Ik was het wel gewend en 
afhankelijk van mijn bui zei ik wel eens iets terug. Zo ging 
het ook deze keer. 

Toen ik terugging en wilde oversteken, hoorde ik achter mij 
een opmerking die ik nooit eerder had gehoord: ‘Ben je de 
vogels aan het fotograferen.’ Ik twijfelde of ik nog een leuk 
antwoord paraat had, maar toen ik omkeek, zag ik dat het 
serieus was en wachtte op nadere informatie. De man vertelde 
me dat er in de klokkentoren een valkennest zit waarin een 
echtpaar slechtvalken bezig is een gezinnetje te stichten. 

Doorn in het oog
Plotseling herinnerde ik me een ergernis van een kwartier 
daarvoor: op de kerkdeuren stond met grote zwarte letters een 
tekst gekliederd, waarvan de inhoud niet direct tot me was 
doorgedrongen, maar waarbij ik al wel gedacht had: dat wordt 
weer veel gedoe met Photoshop om de deuren netjes op de foto 
te krijgen. Nu vielen alle puzzelstukjes op hun plek: ‘Valkenhok 
weg’, luidde de tekst. Blijkbaar is niet iedereen van de valken 
gecharmeerd. De man die mij aansprak, bleek de koster van de 
kerk te zijn. Hij heeft een halve dagtaak aan het dossier, maar 
wilde me graag het een en ander over de vogels vertellen.

‘Aan de achterkant van de kerk boven het pleintje 
aan de Klaproosstraat zit een nestkast waar mo-
menteel de paringshandelingen plaatsvinden,’ zei 
hij en hij wees me erop hoe dit in zijn werk ging. 
‘Het vrouwtje zit buiten het nest klaar voor het 
mannetje. Deze vliegt een of twee keer om de toren 
heen, landt op haar rug en begint met gespreide 
vleugels enorm te fladderen. In ongeveer vijftien 
seconden is het gebeurd. Ik heb dit twee keer mogen 
aanschouwen en een of twee dagen later wordt 
er een ei gelegd. Op zondag is het derde ei gelegd 
en er wordt gerekend op een vierde.’ Dat werd de 
woensdag daarop gelegd.

Aanlokkelijk schouwspel
Bij het nest dat in de buitenrand rondom de klok-
ken zit, zijn twee camera’s geplaatst die 24/7 via de 
website te volgen zijn   huntersofthesky.nl. De 
camera’s staan in de richting van de Azaleastraat 
en de Klimopstraat (richting Rozenstraat). Naast de 
vogels en de eieren in het nest, zijn ook de rijdende 
auto’s beneden goed te zien. Als de vogels op de rand 
zitten, dan zijn ze met het blote oog vanaf de straat 
zichtbaar. Een sterke telelens of een verrekijker 

geeft een extra duidelijk beeld. Verder geeft de 
website een uitgebreid achtergrondverhaal van de 
herkomst en de historie van de slechtvalken; ook 
de filmpjes van de broedperiode van 2015 zijn nog 
te zien. Zeer de moeite waard.

Toen ik mijn verhaal aan buurtbewoners vertelde, 
bleek dat velen niet op de hoogte waren, maar er 
waren er ook die vroegen of ik onder een steen 
geleefd had. Een buurvrouw van de kerk zei dat ze 
vorig jaar wekenlang in de tuin had gezeten met 
haar iPad op schoot en een verrekijker in de hand 
om het hele schouwspel te volgen. 

Op de voet te volgen
Mijn eigen vrouw, die behoorlijk verslaafd is aan 
computerspelletjes als Candy Crush en Wordfeud, 
kijkt nu vaak naar de webcams om de belevenissen 
van de valken te kunnen zien. Zelf heb ik voortdu-
rend met de camera in de aanslag gestaan om in 
deze Wijkwijs over de ontwikkelingen te kunnen 
rapporteren.

Als uw interesse gewekt is, dan kunt vanaf nu 
zelf het uitkomen van de eieren, het voeden van 
de kuikens en de eerste vlieglessen volgen.
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Bijzondere bijvangst Ditjes & Datjes

HERHAALDE OPROEP: KLAVERJASSEN VOOR DAMES

Iedere woensdagavond in de kantine van handbal-
vereniging Hermes aan de Zonnebloemstraat. Er is nog 
plaats! Aanvang 20.00 uur (kantine open vanaf 19.00 uur 
en de koffie staat klaar). We spelen drie potjes. Kosten € 5 
per maand. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, 
neemt u dan contact op met Corrie Smits.

070 - 363 66 71.

PARKEERVERGUNNING VOOR VRIJWILLIGERS VAN 

SPORTVERENIGINGEN

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar 
parkeervergunningen vanuit sportverenigingen in wijken 
waar betaald parkeren is ingevoerd, kunnen vrijwilligers 
binnenkort met een speciale parkeervergunning parkeren. 
De gemeente stelt een urensaldo beschikbaar aan sport-
verenigingen die zijn aangesloten bij een door het NOC*NSF 
erkende sportbond. Het is de bedoeling om de regeling 
vanaf september in te voeren.
Na een jaar vindt een evaluatie plaats om te bezien of 
verenigingen tevreden zijn met de parkeervergunning en 
of de parkeerdruk in de buurt niet te veel is toegenomen. 
Meer informatie: 

  denhaag.nl/parkeren

BEZORGERS GEZOCHT!
Binnen het team van Wijkwijsbezorgers is ruimte voor 
nieuwe leden!

Woont u in de Bloemenbuurt?
Heeft u 5 x per jaar een paar uurtjes in het weekend over?
Houdt u wel van een beetje fysieke inspanning?

Kom ons dan helpen met het bezorgen van Wijkwijs!
Alle leeftijden welkom! (Minimaal 12 jaar - 
met toestemming ouders/verzorgers)
 
Wat levert het op?
•   2 x per jaar eengezellige bijeenkomst met een hapje en een 

drankje in het wijkcentrum

•   per kalenderjaar 20 credits  voor de webwinkel van Den 

Haag Doet.

 

GEÏNTERESSEERD?
Aanmelden kan via: 

 redactiewijkwijs@gmail.com of via

 070 - 363 66 04 (Loukie Nak, coördinatie bezorging)

Wijkwijs  NO 2  2016

      PE TE R D E LO O F F

→

→

Ж



ADVERTEREN IN WIJKWIJS

UITGAVE 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 

Jaargang 38 - nummer 2 - april/mei 2016 

OPLAGE EN FREQUENTIE 

3000 exemplaren

Verschijnt 5 x per jaar in de maanden 

februari, april, juli, oktober en december 

BEZORGING  

Loukie Nak  

 070 - 363 66 04 

REDACTIE  

Elisabeth van Elsen 

Leen Nauta  

Shirley van der Steen 

Jurrie Vos  

REDACTIEADRES  

Anemoonstraat 25  

2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

FOTOGRAFIE 

Peter de Looff 

 070 - 360 46 64 

 pdlfoto@hotmail.com 

VORMGEVING 

Gertrude Lok 

 info@6500kelvin.nl 

DRUK 

Drukkerij Pasmans Den Haag 

ADVERTENTIES  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com 

SLUITINGSDATUM KOPIJ  

10 juni 2016 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 3 

1 juli 2016 

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,—

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 reactie behoudt zich het recht voor niet-inhoude-
lijke 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 Saskia de Swart:

 lokaal7@dehyacint.nl
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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

BESTUUR

Voorzitter

Arnold van der Heijden

 arnoldvdh47@gmail.com

Secretaris

Jurrie Vos

 jcvos@ziggo.nl

Penningmeester

Klaartje de Vrueh

 penningmeester@dehyacint.nl

Overige leden

Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12

Marja Haring

 06 - 16 78 08 80

Roos Kessels

 070 - 362 89 55

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen

Saskia de Swart

 lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

Jan van 't Hart + Inger Klarenbeek

 beheer@dehyacint.nl

 06 - 48 04 65 56

WERKGROEP VERKEER EN RUIMTELIJKE 
ORDENING

Els Bet

 06 - 24 80 54 06

Arnold van der Heijden

 arnoldvdh47@gmail.com

Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12

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

Joris Wijsmuller

 joris.wijsmuller@denhaag.nl 

 

WIJKSERVICEPUNT SEGBROEK 

Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant  

 070 - 205 33 33 

(ook voor Ouderenwerk en Algemeen maatschappelijk werk) 

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 8844 

WIJKAGENT

Karin van Raamsdonk

 karin.van.raamdonk@politie.nl 

SCHOOLWIJKAGENT

Kristian Harmelink

 schoolwijkagent.segbroek@politie.nl 

 

BRANDWEER (GEEN SPOED)

 070 - 424 46 00 

 

WIJKBUS SEGBROEK 

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

 070 - 368 50 70 

TAXIBUS 

Regiotaxi Haaglanden

 088 966 6000 

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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DIT TEAM
STAAT ALS EEN HUIS

Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag 

Tel: (070) 368 94 96  -  Fax: (070) 325 40 70  -  E-mail: info@belderbos.nl

Internet: www.belderbos.nl


