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WIJKWIJS  •  NUMMER 5 •  DECEMBER 2017  •  JAARGANG 39 Zo. De najaarsstormen liggen alweer achter 
ons en ook de eerste vrieskou hebben we door-
staan. December. Nauwelijks nog bladeren 
aan de bomen. Donkere dagen. Gelukkig piept 
af en toe de zon door de wolken heen. En de 
nieuwe Wijkwijs valt in de bus. Ook fijn. 

In de tweede aflevering van Achter de voordeur kunt 
u kennismaken met Sander Ritman, een bijzonder 
mens met een bijzondere missie. Wellicht een licht-
puntje voor hen die vechten tegen eenzaamheid in 
deze drukke feestmaand waarin gezellig samenzijn 
voor velen zo vanzelfsprekend is. 

Zoals altijd besteden we in het laatste nummer van 
het jaar aandacht aan de Parelroute. Vergaap u in 
het creatieve Dubbelportret aan de fantasievolle 
schilderwerken van Liv en Imme, twee talentvolle 
jonge deelnemers uit de buurt. Lees ook het af-
scheidsportret van Henk Bol, 10 jaar lang beheerder 
van het sportcomplex aan het Stokroosveld. 

Wat komt er nog meer voorbij? De viering van het 
100-jarig bestaan van Woningbouwvereniging Daal 
en Berg op het veld van de Papaverhof. Een verslag 
van de Couperusmiddag van de Leesclubs van Loukie 
Nak. Leesvoer in de vorm van een recensie. Informa-
tie over Wapendal, dat fraaie stukje natuur in onze 
buurt. Een uitnodiging voor het Politiek Café dat 
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
wordt gehouden. En uiteraard de fotoreportage 
van het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas aan het 
winkelgebied op de Goudsbloemlaan. Altijd weer een 
feest voor kinderen en hun ouders. Oh, ja, vergeet 
niet het artikel over het deponeren van afval naast 
de containers te lezen, voordat u na afloop van alle 
festiviteiten deze maand met uw feestverpakking 
en lege dozen richting milieustraat tijgt. 

Hartelijk dank aan onze gastschrijvers en vas-
te Wijkwijscolumnisten voor al hun geweldige 
teksten dit jaar en aan de puzzelman voor zijn vele 
raadsels. Mede dankzij hen hebben wij het toch 
elke keer weer voor elkaar weten te boksen een 
prachtnummer te maken. Wij zijn dan ook verheugd 
over de komst van onze nieuwe columnist Luna 
Becking, een muzikale Segbroekleerling. Zij biedt 
ons een leuke inkijk in haar leven en is bovendien 
zeer bedreven met de pen. Een aanwinst. 

Wie weet wie ons nog meer verrast met een fraaie 
pennenvrucht in het nieuwe jaar! 

Wij wensen u fijne feestdagen en een zonnig 2018. 

De redactie

Alweer de laatste Wijkwijs van 2017. De Sint is het land uit, de Zwarte 
Pietendiscussie gaat vast volgend jaar weer verder en de blik is al op 
2018 gericht. Wat mij betreft gaat het volgend jaar bij het wijkberaad 
om de vrijwilliger. Want zonder vrijwilligers gebeurt er niets in het wijk-
centrum: geen schaakclub, geen bridge, geen wijkblad.

Mijn eerste ervaring als vrijwilliger was waarschijnlijk vergelijkbaar met 
die van de meesten van ons: lid van de feestcommissie van de club waar 
ik sportte. Heel leuk en heel helder: geen commissie? Geen feest! En 
geen bestuur? Geen training, competitie of toernooien. Dat was dan 
jammer, maar het leven ging door. Tegenwoordig is er vrijwilligerswerk 
waarvan ik denk dat de verantwoordelijkheid die je draagt, te groot 
is voor het feit dat je het werk vrijwillig doet. Het is vaak je professie 
niet, je krijgt niet de juiste ondersteuning, en als je het niet doet, dan 
kan het wel eens misgaan in iemands leven. Ik denk daarbij aan man-
telzorger of maatje zijn. 

De crisis van de afgelopen jaren heeft ook invloed gehad op de 
verschuiving van betaald naar onbetaald werk. Te vaak wordt er ge-
roepen: 'dan zoeken we daar een vrijwilliger voor', terwijl het gaat om 
cruciale werkzaamheden. Of iemand met een uitkering voert 'vrijwillig' 
bepaalde activiteiten uit, maar is in feite min of meer verplicht dat te 
doen. We kennen er allemaal voorbeelden van. Ik vermoed dat er, nu 
de arbeidsmarkt weer aantrekt, gaten zullen vallen bij activiteiten die 
momenteel ingevuld worden door vrijwilligers. 

Maar terug naar vrijwilligers(werk) bij het wijkberaad en in het wijk-
centrum. De kern daarvan is: je doet het voor jezelf en omdat je het 
bijvoorbeeld jammer zou vinden dat er geen wijkblad meer uitkomt. 
Je vindt het leuk om met buren naar de Olympische Spelen te kijken 
maar je woonkamer is te klein. Of je hebt geen tuin, wilt wel tuinieren 
en zoekt gelijkgestemde groene vingers. Je leest graag en wilt dat 
delen met anderen. Je bent gepensioneerd en wilt gaan bridgen, jeu 
de boules spelen of schaken. Maar ook de baan waarop je speelt, 
moet met regelmaat geschoffeld worden, en soms moeten er nieuwe 
schaakborden aangeschaft worden. Dat hoort erbij en daar draag je 
dan aan bij. Voor al deze zaken is ruimte in het wijkgebouw. Je kunt 
aanschuiven bij activiteiten en je steentje bijdragen. Of initiatieven 
ontplooien met anderen waarbij het wijkcentrum de plek is waar dat 
kan. Maar je kunt ook komen omdat je wilt meepraten over de openbare 
ruimte in onze wijk. Over laadpalen, groen, parkeerplaatsen, inrichting 
van pleinen. Want ook de gemeente zoekt de burger op. 

Ik wil graag aan iedereen laten weten dat De Hyacint een plek en een 
club is die ons allemaal iets kan bieden. Dat is mijn missie voor 2018! 
Maar, we moeten het zelf doen! En wat krijg je ervoor terug? Wat je 
erin stopt! 

De beste wensen voor 2018!

Klaartje de Vrueh

VAN DE REDACTIE

VAN DE VOORZITTER
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Fakir
Om 15.00 uur startte het muziekprogramma met 
de Neil Young Tribute band. Vervolgens gaf een 
Braziliaanse drumband een wervelende show 
en tijdens de gezamenlijke maaltijd bracht een 
Braziliaans trio sfeervolle achtergrondmuziek. 
Tegen de schemering zorgde een fakir met een 
spectaculaire jongleer- en vuurspuwact voor 
verbazing en het feestprogramma werd afgerond 

In oktober 1917 werd de Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal 
en Berg opgericht. De vereniging beheert het rijksmonument (sinds 1986) de Papa-
verhof, waartoe ook de laagbouwwoningen aan de Irisstraat, Magnoliastraat en 
Klimopstraat behoren. U bent als wijkbewoner, evenals de vele honderden bezoe-
kers uit binnen en buitenland, vast wel eens langs de unieke creatie van Stijl-ar-
chitect Jan Wils gelopen. 

Het eeuwfeest van Daal en Berg werd op 
zaterdag 26 augustus groots gevierd. Vanaf 
12.00 uur waren er diverse kinderactiviteiten 
op het veld van de Papaverhof, dat voor de 
gelegenheid eenmalig werd opengesteld. De 
kids konden apparatuur uit elkaar halen, er was 
een pannenkoekenkraam, een bungeejump en 
een ballonnenvirtuoos. De kleinsten maakten 
capriolen op een groot springkussen. 

VERSLAG

door Flight. Deze geweldige band trakteerde het 
dansend publiek op covers van de Rolling Stones. 
Alles verliep zoals gepland, de zon scheen en de 
sfeer was fantastisch. En de volgende dag zag de 
Papaverhof er weer uit alsof er niets gebeurd was.
Naast de ongeveer 160 bewoners van het complex, 
die met hun kinderen en familie van een Indische 
maaltijd genoten, vierden ook vele wijkbewoners 
het feest samen met hun buurtgenoten. Want 
ook niet-leden van Daal en Berg waren welkom.  
Op de website   daalenberg.nl treft u een groot 
aantal foto’s aan van het feest. 
Heeft u nog foto’s, stuur die dan per mail aan
  info@daalenberg.nl, zodat ook die op de site 
geplaatst kunnen worden.

Jubileumboek
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd ook 
een jubileumboek uitgebracht. U las daarover in 
de vorige Wijkwijs in de inleiding van het artikel 
van architect Otto Das. Tijdens een informele bij-
eenkomst op dinsdag 22 augustus in het Torentje 
ontving een enthousiaste Mark Rutte een exemplaar 
van het jubileumboek. De belangstelling voor de 
Papaverhof werd gewekt tijdens zijn studententijd. 
Toen kreeg de huidige premier pianoles van een 
familielid van Jan Wils, die in de Sneeuwbalstraat 
woonde, zo vertelde hij. De minister-president 
complimenteerde de redactiecommissie met het 
werk dat resulteerde in dit bijzondere boek. Hij 
werd uitgenodigd om, bij gelegenheid, eens langs 
te komen voor een verdere uitleg en rondleiding.

Tenslotte waren zondag 17 september een 40-tal 
genodigden in café De Poort aanwezig bij de officiële 
lancering van het boek. Wethouder Joris Wijsmuller, 
die onder meer huisvesting en monumentenzorg 
in zijn portefeuille heeft, nam een exemplaar in 
ontvangst. In zijn dankwoord stelde de wethouder 
grote waardering te hebben voor de wijze waar-
op Daal en Berg het monument in stand houdt. 
Wijsmuller kwam niet met lege handen: hij zegde 
toe dat de zogenaamde ‘droptegeltjes’, waarmee 
oorspronkelijk het trottoir rond de Papaverhof 
was geplaveid, weer teruggebracht zullen worden. 
Er moeten alleen nog genoeg tegeltjes bij elkaar 
gesprokkeld worden maar het gaat zeker gebeuren. 
Ook was de wethouder op de hoogte van de wens 
de oorspronkelijke lantaarnpalen weer in onze wijk 
terug te plaatsen. Hij vertelde dat een onderzoek 
naar de mogelijkheden loopt.

GESLAAGD EEUWFEEST 
WONINGBOUWVERENIGING 

DAAL EN BERG
        J O S PR A AT
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NU TIJD VOOR MINDFULNESS!

Voelt je leven te vol door een lange to-do lijst en veelvuldig gepieker? 

Mindfulness en Compassie helpen je om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren en 
meer te genieten! Je kunt de trainingen in de buurt volgen, op de Daal en Bergselaan 56R.

Start nieuwe 8 weekse mindfulnesstraining: 
Vrijdagochtend 26 januari en maandagavond 28 mei

Andere zorg nodig, toch samen wonen 
Stichting Eykenburg biedt uitkomst!

2-kamerappartementen 
voor echtparen en stellen 
Onlangs zijn er in Huize Eykenburg tien 
2-kamerappartementen opgeleverd, specifiek 
voor echtparen of stellen.
•  Eigen huiskamer, slaapkamer, badkamer en 

keuken
•  Geschikt voor verlenen zware lichamelijke zorg
•  Gemeenschappelijke huiskamer met andere 

appartementbewoners

•  U houdt de regie in eigen handen
•  Vele mogelijkheden zoals maaltijden  

in eigen appartement of gezamen- 
lijke huiskamer, afspraken over 
zorgmomenten, plaatsen eigen  
wasmachine.

Wilt u weten of u voor één van deze 
appartementen in aanmerking komt?
Bel gerust naar 070-7507000 en 
vraag naar Chama Bishesar of 
Leonie de Roo. 

Meer informatie 070 - 750 70 00       www.eykenburg.nl
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Hoe gaan we het doen

In elke wijk gaan we de buurtbewoners enquêteren 
over hun ideeën over de problemen en de kansen in 
de wijk. De enquête wordt zowel digitaal als schrifte-
lijk gedaan. Daarvoor maken wij onder meer gebruik 
van onze websites    bomenbuurtonline.nl en   

  dehyacint.nl en wijkbladen. 

De enquête dient tot input te leiden voor de vier 
thema-avonden. Daarbij denken wij aan de volgende 
thema's:

10 januari 2018, 19.30 uur 
INRICHTING OPENBARE RUIMTE
Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25

17 januari 2018, 19.30 uur 
DUURZAAMHEID EN ENERGIEBESPARING
Christelijk College de Populier, Populierstraat 109

24 januari 2018, 19.30 uur 
SOCIALE VOORZIENINGEN, ZORG EN VEILIGHEID
Woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383

31 januari 2018, 19.30 uur 
ACTIVITEITEN, WOON- EN LEEFBAARHEID
Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25

Wanneer?   Op vrijdag 14 februari 2018 om 19:30 uur.
Waar?       Woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383. 
Voor wie?   Voor jong en oud in de Bomen- en Bloemenbuurt.

Wij gaan er een levendig en interactief Politiek Café van maken. Doet u mee? 

Wij rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt

Bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt de Hyacint

VOORAANKONDIGING

zet in uw agenda...

 POLITIEK CAFÉ
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

waar gaat het om?

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkie-
zingen plaats. Wij mogen die dag naar de stembus 
om onze nieuwe lokale volksvertegenwoordigers te 
kiezen. Het is gewoonte geworden om elke vier jaar 
als gezamenlijke bewonersorganisaties een Politiek 
Café te organiseren en lijsttrekkers uit te nodigen 
om hun wensen voor de stad voor de komende vier 
jaar (2018 – 2022) aan ons kenbaar te maken. Maar 
belangrijker is dat wij, als buurtbewoners, met hen 
in discussie kunnen gaan over wat goed is voor de 
leefbaarheid en kwaliteit van de stad, het stadsdeel 
en de wijk waarin wij wonen. Door middel van deze 
vorm van burgerparticipatie gaan buurtbewoners 
invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid 
voor de komende vier jaar. 

Belangrijk is dus dat buurtbewoners onderwerpen 
aandragen die hen bezighouden, dan wel kenbaar 
maken wat zij de komende vier jaar in hun stadsdeel 
en wijk verbeterd willen zien. Daarom willen wij, 
Bewonersorganisatie Bomenbuurt en Wijkberaad 
Bloemenbuurt De Hyacint, het Politiek Café samen 
met u voorbereiden. Daartoe gaan wij onder u, de 
bewoners, een enquête houden en vier themabij-
eenkomsten organiseren. 

N.B. Bovenvermelde locaties zijn onder voorbehoud. Nadere informatie hierover volgt op de website van de be-

wonersorganisaties.
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En toen?...
‘Na verloop van tijd dacht ik: oké, hier wil ik ook anderen 
mee helpen. En toen ben ik op het idee gekomen om 
een digitale omgeving in te richten waar je redelijk 
anoniem je diepste gevoelens kwijt kunt. Op zoek 
naar een partner om dat mee op te zetten, ben ik bij 
Humanitas Haagland uitgekomen. Binnen Humanitas 
is een groep die zich focust op eenzaamheid. In het 
‘tandem project’ koppelen ze mensen die eenzaam 
zijn aan vrijwilligers, als een soort maatjes, om samen 
uitstapjes te maken of een kop koffie te drinken. Uit 
die pool van mensen zijn we aan de eerste deelnemers 
voor Aap Blog Mies gekomen maar ook aan de eerste 
vrijwilligers.’

Wanneer ben je online gegaan? 
‘Oktober vorig jaar. Toen was ook de officiële lancering 
van Aap Blog Mies in het Koorenhuis. Humanitas 
heeft daar een kantoor met een mooie zaal beneden 
met een groot scherm, dus ik kon het platform meteen 
presenteren. Ik heb live blogs voorgedragen, zelfs 
met muziek erbij, en een van de vrijwilligers was ook 
bereid dat te doen.’

Je diepste zielenroerselen delen met anderen. Herkenning, troost, een gevoel van verbonden-
heid. In de tweede aflevering over ‘onzichtbare’ ondernemers uit de buurt praten we met San-
der Ritman, initiatiefnemer van Aap Blog Mies, een besloten platform waarop je kunt schrijven 
over eenzaamheid. 

Wat was je drijfveer om met Aap Blog Mies te beginnen?
‘Ik had zeven jaar in de thuiszorg gewerkt, met oude-
ren, en daar veel eenzaamheid gezien. Toen ik stopte 
met dat werk, raakte ik zelf ook in een periode van 
eenzaamheid, eigenlijk van diepgaande zelfreflectie. 
Ik ging heel fundamentele vragen stellen: wie ben 
ik? en ook veel schrijven. Dat deed ik eigenlijk al, ik 
had een blog met gedichten en korte verhalen over 
ontmoetingen met ouderen in de thuiszorg. Maar nu 
ging ik op die blog heel persoonlijke, dagboekachtige 
verhalen schrijven. Zo’n blog is natuurlijk openbaar, 
maar mij maakte dat op dat moment niet uit. Ik dacht: 
ik gooi het gewoon de wereld in! Dat schrijven was 
niet alleen fijn om te doen, ik kreeg ook fijne reacties 
uit onverwachte hoeken. Een meisje uit Antwerpen 
stuurde me opeens een mailtje waarin ze schreef dat 
ze mijn blog al een tijdje volgde en dat het net was 
of ze haar eigen verhaal las. Ik had dat helemaal niet 
door want ze reageerde niet onder de stukken zelf. 
Maar voor mij was het heel motiverend en troostend. 
Het besef dat meer mensen met dergelijke gevoelens 
worstelen, dat het gewoon normaal is, heeft me 
gaandeweg geholpen om zelf uit dat dal te komen.’

Was het platform meteen een succes?
‘We hadden al snel een groep van 12 tot 
14 deelnemers. Dat is uitgegroeid tot een 
club van 24, van wie de meesten er nog 
steeds zijn. In het begin keken mensen 
nog wel een beetje de kat uit de boom. 
Maar toen er eenmaal één over de drem-
pel kwam met een mooi openhartig stuk, 
motiveerde dat anderen ook om het te 
doen. Alle reacties daarop geven weer 
moed om een volgend stuk te plaatsen. 
Zo zie je de teksten langzaam intenser 
worden.’

Waar schrijven deelnemers zoal over?
‘Ze schrijven over zichzelf, wat ze meema-
ken of hebben meegemaakt. Ook enkele 
vrijwilligers schrijven. Die hebben vaak 
hetzelfde doorgemaakt en kunnen heel 
mooi putten uit hun ervaring. Meestal 
hebben ze wat meer afstand omdat ze die 
eenzaamheid niet nu ervaren. Mensen 
die midden in die eenzaamheid zitten, 
schrijven gepassioneerder. Die zitten vaak 
heel dicht in zichzelf en hebben een soort 
bevlogenheid, iets wat eruit moet, een 
soort noodzaak. Dat zie je in de teksten, 
die zijn eruit geramd, heel mooi om te 
lezen, heel puur. Terwijl die anderen wat 
objectiever en gestructureerder schrijven. 
Vrijwilligers en eenzame bloggers reage-
ren ook op elkaars blogs, dat maakt het 
heel levendig en is eigenlijk een van de 
krachtigste aspecten van zo'n community. 
Dat je je gekend en gewaardeerd voelt; 
het besef dat we allemaal mensen met 
allemaal zo onze eigen problemen zijn 
en dat daar helemaal niks geks aan is.’

Hoe goed moeten deelnemers eigenlijk kun-
nen schrijven?

‘Het niveau verschilt maar vaak is er wel 
affiniteit met schrijven. Dat is fijn want het 
is een blogplatform en bloggen betekent 
schrijven, verhalen delen met anderen. 
Sommigen zijn erg goed, die schrijven 
mooie verhalen, waarover nagedacht is, 
waar een lijn in zit. Maar ook als mensen 
puur de behoefte hebben zich te uiten 
en heel erg vanuit hun hart schrijven, is 
het prachtig om te lezen, ook al zit het 
schrijftechnisch wat minder goed in 

elkaar. Ik geef blogworkshops 
om mensen op weg te helpen. 
Dat schept meteen ook een band, 
omdat deelnemers elkaar gezien 
hebben en naar elkaar hebben 
geluisterd. Dat zie je terug in de 
blog, ze zijn wat vertrouwder met 
elkaar, ze weten wie wié is.’ 

Sluiten vooral bepaalde leeftijds-
groepen zich aan? 
‘De groep die nu meedoet, is ge-
middeld rond de 60 jaar, maar het 
platform is niet specifiek gericht op 
ouderen. We associëren eenzaam-
heid wel vaak met ouderen - de 
partner is misschien weggevallen, 
de familie woont ver weg - maar 
er is ook veel eenzaamheid door 
levensomstandigheden. Mensen 
die werkloos zijn, mensen die zich 
ontheemd voelen of onthecht, die 
gewoon allemaal vrienden om 
zich heen zien die druk bezig zijn. 
Ook Facebook is een medium om 
vooral je successen te delen. Dat 
kan juist je gevoel van eenzaam-
heid versterken.’

Wat wil je bereiken met Aap Blog 
Mies?
‘Het doel is om community’s in 
heel Den Haag te laten ontstaan. 
Na de uitrol in Den Haag, is het 
de bedoeling uit te breiden naar 
andere delen van Nederland. Hu-
manitas kan daarin een rol spelen 
maar ook lokale initiatieven in de 
verschillende steden. Momenteel 
ben ik bezig een stichting op te 
richten om wat meer autonomie 
en bewegingsvrijheid te hebben. 
Dan kan ik vanuit mijn eigen 
stichting fondsen werven voor 
het ontplooien van nieuwe initia-
tieven en de uitrol naar landelijk 
niveau. Ik heb niet de illusie dat 
ik eenzaamheid de wereld uit 
kan helpen, maar wil wel zoveel 
mogelijk eenzame mensen 
bereiken.’ 

Een ‘luisterend oor’ 

op het scherm
ACHTER DE VOORDEUR

‘Ik weet nog wel dat mijn eerste 
blog ging over een vrouw in 
de bus; ik benoemde de een-
zaamheid van een passant, maar 
nog niet die van mezelf. Andere 
bloggers hebben mij over die 
drempel geholpen aangezien zij 
steeds openhartigere verhalen 
gingen delen. Dit creëerde een 
fijne sfeer waarin ik mij steeds 
veiliger en meer op mijn gemak 
ging voelen om ook persoonlij-
ke gedachten en gevoelens te 
delen. Tegelijkertijd hielpen de 
verhalen van anderen mij om te 
beseffen dat ik niet alleen sta 
in mijn lijdensweg en eenzaam-
heid. Iedereen draagt zo zijn 
eigen kruis en als je het me zou 
vragen, kies ik toch liever voor 
mijn eigen situatie, ook al is die 
alles behalve rooskleurig. Dit 
bewustzijn heb ik echt aan Aap 
Blog Mies te danken.’ 

Blogger Jet 

MEEDOEN

Wil je de blogs van anderen lezen 
of zelf graag meedoen? Ga naar  

   Aapblogmies.nl 
Je vindt er ook gedichten van 
deelnemers en een serie inter-
views van Sander met mensen die 
op het platform bloggen tegen 
eenzaamheid. Wil je liever eerst 
wat meer weten over hoe je het 
bloggen moet aanpakken? Kom 
dan naar de workshop die Sander 
11 januari 2018 van 19.00 – 21.00 
uur organiseert in lokaal 7 van 
het wijkgebouw. De toegang 
is gratis.

    E L I SAB E TH VAN E L S E N

Ж



Regelmatig naar de schoonheidsspecialiste 
gaan is goed voor de huid. 
Door de ontspanning daalt het stressniveau.

www.haagscheschoonheid.nl

“Wat je op je huid aanbrengt is net zo belangrijk als wat je eet en wat je drinkt”

Salon Haagsche Schoonheid:
gespecialiseerd in manuele huidverzorging
• gezichtsbehandelingen
• gezichtsbehandelingen gecombineerd 

met diverse massages
• diverse massages

Kom kennismaken!

Tot ziens bij: Salon Haagsche Schoonheid  
Nathalie Goossens
Irisplein 42, 2565 TE  Den Haag 
Telefoon: 06 - 338 50 356

HSAD180*126 V3.indd   1 21-11-16   21:18

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    
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Het kan niet missen. Als ik ’s ochtends om acht 
uur vanaf de Zonnebloemstraat het pad naar 
het Stokroosveld kom opgelopen, staat Henk 
Bol me al op te wachten. Hij is de man met een 
cadeau in zijn hand. Het is zojuist aan hem over-
handigd als dank voor tien jaar trouwe dienst 
als beheerder van het Stokroosveld. Het is ze-
ker niet de enige blijk van waardering die Henk 
op de ochtend van drie november ten deel valt. 
In het kleine uur dat ik bij hem op bezoek ben, 
wordt hij nog een aantal maal in het zonnetje 
gezet. 

Puinresten
Sinds 2007 fietste Henk Bol dagelijks van de Dedemsvaart-

weg naar het Stokroosveld. Iedere wijkbewoner kent het 

sportcomplex. Toch zullen velen er nog nooit zijn geweest. 

Het Stokroosveld is zo oud als de Bloemenbuurt. Oorspron-

kelijk werd het begrensd door de Rozenstraat, Klaverstraat, 

Zonnebloemstraat, Stokroosstraat, het Eerste Gemeentelijk 

Lyceum en de Geraniumstraat. In 1942 werd het immense 

veld gebruikt als stortplaats voor het puin van de gesloopte 

woningen in de Bloemenbuurt. Deze geschiedenis komt in 

het gesprek aan de orde, waarop Henk Bol zich realiseert 

wat de mogelijke herkomst is van puinresten die hij af en 

toe tijdens het werk tegenkomt. Na de oorlog is flink wat 

van het Stokroosveld afgeknabbeld. Aan beide lange zijden 

werden woningen gebouwd en aan de Klaverstraat kwam 

wat nu het Segbroek College is als vervanging van het ge-

sloopte Gemeentelijk Lyceum. Er veranderde veel, maar de 

oorspronkelijke sportfunctie bleef behouden. 

Hondensnoepjes
Opvallend genoeg wordt en werd er niet gevoetbald op het 

Stokroosveld. Henk somt desgevraagd de sporten op die 

vandaag de dag worden beoefend. ‘Dubbel Zes en Fortuna 

spelen korfbal, de dames van Power '66 softbal en door Wings 

Hermes wordt gehandbald. Nog niet zo heel lang geleden is 

de rugbyacademie erbij gekomen. Dat is een samenwerking 

van rugbyvereniging HRC en het Segbroek College,’ legt 

Henk uit. De rugbyers maken het hele jaar rond gebruik van 

het veld. Het Segbroek maar van maart tot eind oktober. De 

sportverenigingen en het Segbroek zullen de beheerder zeker 

missen. Zijn karakteristieke stem draagt ver en geen leerling 

of sporter haalde het in zijn hoofd om een waarschuwing 

of aanwijzing te negeren. Misschien nog meer zal Henk Bol 

worden gemist door de honden uit de buurt. Hij was iedere 

werkdag vanaf zeven uur op zijn post en de honden wisten 

dat bij Henk altijd een hondensnoepje te halen viel. Met 

eigen ogen zag ik hoe de honden hem van grote afstand 

herkenden en om hem heen dansten tot ze hun beloning 

hadden ontvangen. Het is mooi om te zien dat die ochtend 

ook buurtbewoners afscheid kwamen nemen van Henk Bol. 

En ook zij kwamen niet met lege handen.

Vos
Aan aanspraak was er dus nooit gebrek. In de groene 

container is menig kopje koffie gedronken. Maar er moest 

natuurlijk ook gewerkt worden, want op het Stokroosveld 

is altijd wat te doen. Voor het maaien van de velden komen 

grasmaaiers van buitenaf, maar de slootkanten werden door 

Henk handmatig kort gehouden. ‘Als de zwanen broeden, 

dan sla je een stuk over. Dat spreekt vanzelf,’ vertelt Henk. 

Helaas heeft hij ook wel de dierenambulance moeten laten 

komen voor een gewonde zwaan. Ook dat hoort erbij. 

Afscheid van het Stokroosveld

INTERVIEW

      M I C H E L VAN SC H I E

→



Schoonheidssalon Diana 
Uw huidspecialist
Wij zijn gespecialiseerd in:

Gezichtsverzorging
Anti-aging
Microdermabrasie
Huidverbetering
Wellness & ontspanning
LaStone Therapy 
Manicure
CND Shellac
Visagie

Wij werken met Jean DÁrcel, Reviderm & 
Cellucur.

Komt u ook eens heerlijk ontspannen bij ons? 

Heeft u vragen ? 
Bel ons gerust of loop even langs.
U kunt ook online een afspraak maken via onze 
website.

Schoonheidssalon Diana 
Goudsbloemlaan 87 
2565 CR Den Haag 
070 – 3 64 74 84 
www.schoonheidssalondiana.eu 
info@schoonheidssalondiana.eu 
www.facebook.com/schoonheidssalondiana
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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

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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Opmerkelijk was het moment dat op klaarlichte dag een 

vos over het pad het Stokroosveld kwam opgewandeld. ‘Je 

hoort wel van collega’s dat vossen steeds verder de stad in 

komen, maar je verwacht toch niet dat ze dat overdag doen, 

komend vanaf de Zonnebloemstraat. Zo zie je maar, je maakt 

nog eens wat mee.’ 

Politieagent
Heel wat buurtbewoners maken gebruik van het pad langs 

het sportterrein voor zomaar een wandeling of, zoals eerder 

beschreven, om de hond uit te laten. ‘In de loop der tijd leer 

je steeds meer mensen kennen en word je van lieverlee een 

aanspreekpunt voor de buurt,’ vertelt Henk. Het contact met 

de buurt, de leden van de diverse verenigingen en de leraren 

van het Segbroek zegt Henk zeker te zullen gaan missen. 

Toch is er in de loop der jaren wel het een en ander veranderd. 

‘Andere scholen organiseren hier ook hun sportdagen. Het is 

jammer dat ik het zeg, maar dan ben je echt de hele dag bezig 

als politieagent. Ze komen net zo makkelijk met hun auto 

het terrein op rijden en dan moet je ze echt tegenhouden.’ 

De laatste jaren is het daarom toch minder leuk geworden. 

Had hij vroeger aan een woord genoeg, nu merkte hij dat 

het lastiger werd met leerlingen. Zelfs richting Henk nam 

het respect af. Het is jammer om dat te moeten constateren.

Henkie bedankt
Voor het maken van wat foto’s loop ik met Henk een rondje 

over het Stokroosveld. Een groep van de rugbyacademie 

is onder leiding van hun coaches aan het trainen. Ook de 

coaches laten de laatste ochtend van Henk niet ongemerkt 

voorbijgaan. Ze duiken de opslagruimte in en komen terug 

met diverse cadeaus. Natuurlijk willen ze met Henk op de 

foto. De training wordt speciaal voor Henk stilgelegd en 

de kinderen zetten spontaan het ‘Henkie bedankt’ in. Met 

zichtbaar genoegen neemt hij alle loftuitingen in ontvangst. 

Hij mag van zijn werkgever iets eerder stoppen dan de 65 

jaar en 9 maanden die er formeel voor staat. Na 39 jaar 

werkzaam te zijn geweest in het onderhoud van onder meer 

sportvelden en 10 jaar op het Stokroosveld mag hij van zijn 

pensioen gaan genieten. 

Glimlach
Als ik vertrek, komt er nog een hondenbezitter afscheid 

nemen. ‘We gaan hem missen,’ zegt hij over Henk. ‘Hij is on-

losmakelijk verbonden met het Stokroosveld. Hij is streng, 

maar rechtvaardig. De kinderen luisteren naar hem met 

een glimlach, maar ze luisteren wel.’ Ook hij komt niet met 

lege handen. Om twaalf uur trekt Henk Bol definitief de 

deur achter zich dicht. Voorlopig komt er geen opvolger. De 

gemeente gaat kijken of het ook zonder beheerder kan. Die 

gedachte doet geen recht aan de belangrijke bijdrage die 

Henk al die jaren heeft geleverd, maar dat terzijde. Bij het 

afscheid wil Henk toch nog wat kwijt. ‘Ik heb hier met veel 

plezier gewerkt. Ik wil de buurt graag bedanken voor de 

gezelligheid. Dat geldt ook voor de scholen en de verenigin-

gen. Ik had het hier reuze naar mijn zin. Maar nu is het mooi 

geweest.’ Namens de Bloemenbuurt zeg ik ‘Bedankt, Henk’.

Ж
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En… hoe was het?!
Druk vonden ze het, maar wel leuk, om mee te doen aan de 
Parelroute. Welke tekening vind je zelf het mooist? Wanneer 
vind je een tekening echt geslaagd? Hoeveel technieken 
gebruiken jullie? Wat is je favoriete kleur? Bezoekers wilden 
het allemaal weten. Ook ik was er nieuwsgierig naar. De sleutel 
voor veel antwoorden lag in de keuze van werken voor de 
tentoonstelling. 

Hoe hebben jullie de stukken voor de Parelroute ge-
selecteerd?
    Liv bijt het spits af: ‘We hebben op zaterdag les, bij iemand 
thuis, en dan maken we elke keer een tekening. Die moet aan 
het eind eigenlijk af zijn. De tekeningen gaan in mappen en 
daar hebben we doorheen gebladerd en uit gekozen. En toen 
hebben we ze opgehangen in de gang en de woonkamer 
van mijn huis.’ 
    Een dag van tevoren hadden ze alles ingericht en dat was 
maar goed ook. Want ze waren nog maar net terug van de 
feestelijke opening in wijkgebouw De Hyacint of de eerste 
dame stond al voor de deur. Daarna volgde een gestage 
stroom bezoekers. Gelukkig hielp een buurmeisje mee bij 
de rondleidingen en het inschenken van limonade. Omdat 
zij ook op les zit, weet ook zij er veel van af. 

Waar hebben jullie op gelet bij het maken van de se-
lectie?
    ‘Ik heb een beetje gekeken naar de verschillende technie-
ken en welke ik de mooiste vond,’ vertelt Imme. ‘Ik vind een 
tekening mooi als hij echt lijkt en er weinig wit over is, en ik 

er meteen een verhaaltje bij kan maken.’
    Een goed voorbeeld vindt ze de tekening van de 
boerderij [ 1 ]. Een rijk tafereel waarin ze met diverse 
materialen en technieken heeft gewerkt. De dieren 
en het land zijn getekend met vetkrijt. De achter-
grond heeft ze gemaakt door verschillende kleuren 
ecoline (een soort waterverf, red.) te mengen. In 
de wolkenpartij blijkt zelfs uitgekristalliseerd zout 
te zitten! ‘Je doet eerst water op een vel papier, 
dan ecoline en dan strooi je er zout op. Dat moet 
je even in laten werken en dan krijg je een soort 
sterretjes,’ legt Liv uit. Ook zij heeft de mooiste 
tekeningen uitgezocht. Daarbij kwam ze wel eens 
voor verrassingen te staan. 
     ‘Mijn moeder had de tekening van het Paard van 
Troje uitgekozen [ 2]. Die was van veel vroeger en 
toen zag ik dat ik één heel hoog pootje had gemaakt 
en de andere wat lager. Terwijl ik met tekenen altijd  
heel precies ben! Iets uitgummen vind ik vreselijk.’ 
Meestal vindt ze tekeningen waar een dier op staat 
leuk, maar deze vond ze nu ronduit lelijk omdat de 
verhoudingen niet kloppen. Oordeelt u zelf. Ik vind 
hem eruit springen vanwege het opvallend sobere 
kleurgebruik. 

Wat is eigenlijk jullie lievelingskleur? 
    ‘Licht turquoise is mijn lievelingskleur,’ antwoordt 
Imme. ‘En zo’n lucht waarin turquoise, blauw en groen 
een beetje in elkaar overlopen, vind ik heel mooi.’ 

Livs lievelingskleur is roze: ‘Maar ik kan moeilijk op elke 
tekening een roze achtergrond zetten. Wat ik ook altijd 
erg leuk vind, is roze, geel en oranje met watertechniek 
aanbrengen zodat het door elkaar heen loopt.’

Vertel nog eens iets meer over de technieken die 
jullie gebruiken.
      Imme beschrijft er een paar: ‘In deze tekening heb 
ik eerst wat ecoline op het vel gedaan. En dan kun je er 
een rietje opzetten en blazen. Dan spuit het uit en krijg 
je een soort beest met allemaal pootjes [ 3 ].’ ‘En als mijn 
moeder een muur gaat verven, dan gebruikt ze een roller, 
en daar gingen we een keer een sinterklaastekening mee 
maken. Eerst moest je een Pietjesjabloontje knippen. Ik 
heb elke Piet een zak met cadeautjes en een hoed met 
een veer gegeven, dat vond ik wel feestelijk. Daarna ging 
je met de roller de huizen maken [ 4 ]. En dan legde je 
dat sjabloontje neer en ging je er met de verf overheen.’  
Ik vind het fascinerend. De diverse manieren van werken 
hebben allemaal een geheel eigen effect.

Hoe komen jullie eigenlijk aan onderwerpen voor 
je kunstwerken?
    ‘Als het sinterklaas is, dan doen we iets met sinterklaas. 

Jeugdige 
parels uit 
de flora- en 
faunawijk

Het jaarlijks terugkerend festijn de Parelroute had dit maal twee leuke 
jonge deelnemers: Liv (9 jaar) en Imme (8 jaar). Belangstellenden waren 
zaterdagmiddag 7 oktober welkom in de Asterstraat om hun kleurrijke, 
fantasievolle tekeningen te bewonderen. Voor wie de route dit jaar heeft 
gemist, een rondleiding langs de topstukken uit het oeuvre van deze 
twee talentvolle jongedames. 

Als het zomer is, maken we bijvoorbeeld lammetjes in 
de wei, of koeien. Maar je weet eigenlijk nooit wat voor 
opdracht je krijgt. Dat is altijd een verrassing,’ zegt Liv. 
Imme vervolgt: ‘Bij deze tekening was de opdracht: teken 
een dier. Toen hebben we aan de juf voorgesteld om een 
fantasiedier te tekenen en dat vond ze wel leuk. Hier zie 
je de klunzenklons. Hij bestaat uit allemaal verschillende 
dieren. Er zit bijvoorbeeld een giraffenkop aan, het staartje 
van een varken, een zebrapoot, een vogelpoot. Hier zit 
ook nog een spin en een slak en zo. Eigenlijk is het een 
giraf met een heleboel andere dieren [ 5 ].’ 

Hoe ga je te werk nadat je de opdracht hebt ge-
kregen? 
    Liv legt me uit dat het een geleidelijk proces is: ‘We 
kregen een keer een opdracht voor een boomhut. Dan 
maak je eerst een boom met takken en daarna komt het 
huisje erin. Als dat klaar is, gaan we de tekening verder 
uitwerken. Dan zegt de juf dat we verschillende soorten 
grond moeten maken, dat er paddenstoelen op moeten 
komen. En daarna ga je de achtergrond pas doen. Dus 
wat er overblijft, dat krijgt allemaal dezelfde kleur en 
dan zie je wel dat het de lucht is [ 6 ].’ 

  E L I SAB E TH VAN E L S E N                             E LLY AS SC H E MAN + E L I SAB E TH VAN E L S E N
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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
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Welke opdrachten vind je het leukst?
    ‘Werken met papiermaché,’ Imme is er duidelijk over. 
Ook dat doen ze wel eens op les. Ik vraag me af hoe dat 
in zijn werk gaat. ‘Nou, je hebt behangerslijm en dan krijg 
je een krant en die moet je gewoon scheuren [ 7 ]. En 
dan ga je met die lijm snippers krantenpapier kneden. 
Je handen kun je lekker vies maken.’
      Eigenlijk tekenen de meiden weinig op les, vinden 
ze, het is meer schilderen en af en toe knutselen met 
uiteenlopende technieken.

En… wat vind je je allerallermooiste werk?!
Ze vinden het moeilijk een keuze te maken. Uiteindelijk 
pakt Liv de tovenaar met al die schitterende sterretjes 
[ 8 ]. Een dynamisch schouwspel van donkere en lichte 
kleuren waarin ze allerlei gemengde technieken heeft 
toegepast. Imme kiest na enige aarzeling het drijvende 
huis. Er zitten nog wieltjes onder, maar het drijft al in het 
water, voortgetrokken door dolfijnen. Het zeegat uit. De 
poezen zwaaien de bewoners na op de wal [ 9 ]. 

Het was een leuk gesprek met de twee creatieve jonge 
meiden. Ik hoop dat u genoten heeft van de rondleiding 
langs hun werk.

5 8

7

6 9
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WAT LEEST DE 
BLOEMENBUURT?  
Waar zouden wij, hartstochtelijke lezers, zijn 
zonder boeken! Zonder die verrassende le-

vensgeschiedenissen van al die personages die zo ons pad 
kruisen. Telkens weer gaat een wereld voor ons open. Zin in 
een roman waar muziek in zit? Lees de bespreking en snel naar 
boekhandel of bibliotheek.  

Christiaan Weijts:
HET VALSE SEIZOEN (2016) 

‘Zonder muziek is het leven een vergissing’. 
Deze uitspraak tekent het leven van Pablo, Camiel en Nadège, de 
drie musici die via brieven en dagboeknotities elkaar deelgenoot 
maken van wat in hen omgaat. Pablo was een gevierd cellist en 
componist, maar zijn reputatie werd verwoest door een dramatisch 
voorval in een door hem geleide zomerklas. Nadien voorziet hij 
in zijn onderhoud als Uberchauffeur. Camiel, tweede violist in 
het Coretto Kwartet, komt toevalligerwijs bij een concert in Parijs 
in aanraking met Nadège, straatmuzikante met zigeunerbloed, 
bedreven op de altviool. Tussen beiden ontwikkelt zich een 
hartstochtelijke relatie. Alle drie nemen deel aan een vaartocht 
van een replica van de Titanic langs Europese havens. Dan blijkt 
gaandeweg dat het leven minder harmonieuze klanken in zich 
draagt, dan hun muziekinstrumenten voortbrengen.

Christiaan Weijts was enkele maanden geleden te gast in het 
wijkcentrum om over zijn oeuvre te spreken. Het valse seizoen 
is zijn nieuwste roman, die zich afspeelt in de hedendaagse 
actualiteit en - ook letterlijk - dicht bij huis blijft. ‘Ik woon hier in 
een rustige straat van Den Haag, bij het Sweelinckplein, op één 
hoog,’ schrijft Camiel. 

Weliswaar niet de Bloemenbuurt, maar herkenbaar genoeg. Des 
te meer reden deze roman maar eens te gaan lezen.

J O S VAN E IJ D E N

De dagen worden korter. Als ’s avonds uw huis in het 
donker is gehuld, is het voor een inbreker duidelijk 
dat u niet thuis bent en dat hij ongezien zijn gang kan 
gaan. U kunt daar gemakkelijk iets aan doen met goed 
licht én zicht in en om uw huis.

Veel woninginbraken worden gepleegd in de donkere 
maanden tussen oktober en maart. Daarom krijgt de 
aanpak van woninginbraken van de politie de komen-
de maanden de hoogste prioriteit. Agenten zijn extra 
aanwezig, zowel in uniform als onherkenbaar. Buurt-
preventen, vrijwilligers en scholieren staan de politie 
bij. Maar u kunt zelf ook iets doen! Bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van tijdschakelaars op uw binnen- en 
buitenverlichting.

Licht zet inbrekers in het zicht
Inbrekers zijn in de wintermaanden het actiefst in de 
vooravond. Immers, als het ’s avonds donker is en er 
brandt op dat moment geen licht in een woning, dan 
weet een inbreker dat er niemand thuis is. Met een 
eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- en buiten-
verlichting kunt u dit voorkomen. Maar alleen verlichting 
is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat 
toevallige voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom 
eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er plekken waar 
het zicht slecht is, zoals een raam met een grote struik 
ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal? 
De komende tijd houdt de politie steekproefsgewijs 
preventieacties. In de donkere avonduren wordt bij 
onverlichte woningen een brief in de bus gedaan met 
daarin preventiefolders met tips.

PREVENTIETIPS VINDT U OP: 

   politie.nl of 

   hoeveiligismijnwijk.nl

IN MEMORIAM

Op woensdag 8 november overleed onverwacht
Gerarda Maria Muis-Biesot

Wijkbewoners kennen ‘Gerda’ als uitbaatster van 
buurtcafé West-End in de Klimopstraat. Zij beheerde 
dit bruine café gedurende 25 jaar, samen met echt-
genoot Loet Muis. Gerda was de dochter van het 
echtpaar Biesot, dat een slagerij op de hoek van de 
Irisstraat en Goudsbloemlaan exploiteerde. Gerda 
werd 71 jaar en vele wijkbewoners waren aanwezig bij 
de crematieplechtigheid die op zondag 11 november 
plaatsvond.

ATLANTIKWALL MUSEUM SCHEVENINGEN ZOEKT VRIJWILLIGERS 

WIE ZIJN WIJ?
De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen heeft 
als doel het publiek kennis te laten nemen van de impact 
van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij richten we ons 
vooral op de Atlantikwall in Scheveningen en Den Haag. 
Ons museum kent twee locaties. De hoofdlocatie is 
gevestigd in een tweetal gerestaureerde bunkers van 
het voormalig hoofdkwartier van de bezetter aan de 
Badhuisweg te Scheveningen. En op Kijkduin beheren 
we een gangenstelsel in de nabijheid van Hotel NH 
Atlantic Den Haag.
Meer informatie over ons vindt u op onze website 

   atlantikwallmuseum.nl

Van maart t/m oktober is de hoofdlocatie elke zondag 
open en de locatie op Kijkduin elke eerste zondag van de 
maand. Door de week ontvangen we schoolklassen voor 
een educatief programma en gedurende het jaar nemen 
we deel aan bijzondere evenementen zoals Bunkerdag, 
Vlaggetjesdag en Open Monumentendag. Omdat de 
publieke belangstelling voor de Atlantikwall nog steeds 
toeneemt, willen wij het aantal bezoekmogelijkheden 
vergroten door uitbreiding van de openstelling van 
bunkers en evenementen. Ons huidige team van circa 
30 vrijwilligers is zeer gedreven maar te klein om deze 
ambities waar te kunnen maken. Daarom zoeken wij naar 
uitbreiding van het team, om samen sterker te staan.

WIE ZOEKEN WE?
Vrijwilligers van elke leeftijd met belangstelling voor de 
Tweede Wereldoorlog, vooral voor de Atlantikwall, en de 
motivatie om kennis daarover met het publiek te delen. 

Wij zoeken:
- Rondleiders; voor de vaste bezoekdagen, 
 evenementen    en educatieve programma’s;
- Handige klussers; voor het regelmatige onderhoud
  aan onze locaties. 

Uiteraard begeleiden we de nieuwe vrijwilligers in woord 
en gebaar. U werkt met gezellige collega’s aan het 
succesvol laten verlopen van de verschillende activiteiten. 
U zult zien dat u het rondleiden in no time onder de 
knie hebt! Ook versterking in onze communicatiehoek 
is gewenst. Qua tijdsbesteding verwachten wij van de 
bij ons aangesloten vrijwilligers een minimale inzet van 
ongeveer 8 uur (2 dagdelen) per maand.

AANMELDEN
Voor meer informatie over het ‘hoe en wat’ kunt u zich 
aanmelden voor een introductie. Mail uw gegevens 
met een korte motivatie naar 

  info@atlantikwallmuseum.nl 
en we nemen graag contact met u op. Tot ziens!

K AR I N VAN R A AM S D O N K

VAN DE WIJKAGENT

Geef inbrekers 
geen kans, zorg 
voor licht én zicht! Gerda

Gerarda Maria Muis-Biesot
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BLOEMENKOOR / BIODANZA
Sarah Mareels

 info@bloeiendestem.nl 
→ Locatie: Lokaal 7

BREICLUB DE HYACINT
Henny de Waart van Reine

 070 – 323 94 33

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

 06 - 448 222 44 

BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen

 070 - 355 51 15

ETEN VOOR JONG EN OUD
Marja Haring

 06 - 167 808 80  

HEALING TAI CHI
Ben Lochtenbergh

 06 - 247 525 57 

INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch

 06 - 108 491 88 

KOOK & EETCLUB
Roos Kessels

 070 - 362 89 55 

LEESCLUB / SCRABBLE
Loukie Nak

 070 - 363 66 04 

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, ingang via hoofdingang 
schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl 

SCHAKEN / JEU DE BOULES
Arjen Brouwer

 06 - 246 437 07 

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

YOGA
Marja Kappetein

 070 - 310 74 57  

YOGA YOGA

YOGA YOGA

BREICLUB

INTERNETCAFÉ 65+

SARAH BANDE                  IN LOKAAL 7

BRIDGECLUB DE HYACINT

BIODANZA                        IN LOKAAL 7

YOGA

YOGA

KOOK & EETCLUB

SCRABBLE

LEESCLUB

OB BESTUURSVERGADERING

ETEN VOOR JONG EN OUD

3E WOENSDAG VAN DE MAAND

1E VRIJDAG VAN DE MAAND

4E WOENSDAG VAN DE MAAND

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG
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HEALING TAI CHI

JEU DE BOULES

SCHAKEN

BRIDGECLUB DE ANEMOON
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OPEN COFFEE                   IN LOKAAL 7

BLOEMENKOOR                IN LOKAAL 7

4E MAANDAG VAN DE MAAND

1E DINSDAG VAN DE MAAND
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KERSTBORREL EN KERST 
MEEZINGCONCERT

GRATIS WORKSHOP 
'BLOGGEN TEGEN EENZAAMHEID'

Door het Bloemenkoor o.l.v. dirigente Sarah Mareels 

Wanneer: zaterdag 16 december 2017
Waar: De Hyacint, Anemoomstraat 25

Entree is gratis. 
Wees op tijd want vol is vol.

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Gratis workshop ‘Bloggen tegen eenzaamheid’ door 

Sander Ritman. 

Op donderdag 11 januari 2018 van 19.00 – 21.00 uur, in 

Lokaal 7 van het wijkcentrum: Anemoonstraat 25, Den Haag. 

Zie voor meer informatie pagina 8 en 9 van deze Wijkwijs.

ZATERDAG 16 DECEMBER

DONDERDAG 11 JANUARI

   RO D I O N KUT SAE V / U N S PL AS H



Decemberaanbieding
De door Onno Kleyn met een 9 
gewaardeerde biologische 

Coteaux du Layon 2015
(met recept voor bijpassend dessert)

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

voor slechts

€ 12,50

Bloeiende Stem 
Zelfvertrouwen door zingen!

Sarah Mareels 

Durf je niet te zingen?
Heb je moeite met spreken in het openbaar?
Zit je in het publiek terwijl anderen op het podium staan?

Door te zingen win je zelfvertrouwen!
Ook als je niet de volgende Adèle of Pavarotti bent.
Alleen het verlangen om te zingen is genoeg.

Zanglessen individueel of in groepsverband 
Koor zingen voor alle niveaus
Zangvakanties 
Stembevrijding

Meld je aan voor een kosteloze kennismaking!
Ga naar www.bloeiendestem.nl of bel 06.12424776 

(Bloemenbuurt/Heesterbuurt Den Haag)
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MARCEL VAN GULDENER

Omdat ik sinds kort voor mijn werk weer veel 
met de trein op pad ben, heb ik op die mo-
menten mooi de gelegenheid om de ‘gewone 
Nederlander’ af en toe te observeren. Het 
eerste dat opvalt als je naar je mede-reizigers 
kijkt: iedereen zit op zijn of haar smartphone te 
staren. Hier en daar ligt een exemplaar van het 
gratis blad Metro maar daar blijft het dan ook 
bij. Vrijwel niemand leest een krant of een boek.

Wat is toch die aantrekkingskracht van de virtuele 
wereld en hebben mensen werkelijk zo’n drukke 
correspondentie dat het lezen van een mailtje 
niet uitgesteld kan worden tot men thuis achter 
de tablet of laptop plaats kan nemen (als men 
die al niet onderweg bij zich heeft… )?

Een ander fenomeen waarbij het lijkt alsof men 
geen geduld meer heeft: het ononderbroken 
kijken van een spannende serie die eigenlijk in 
wekelijkse afleveringen bekeken had moeten 
worden. Mannen graven zich in een ‘man cave’ 
in met chips en bier en kijken een hele serie van 
House of Cards of Game of Thrones op één dag!! 
Vroeger (!!) keek je een uurtje en had je daarna 
een hele week om uit te kijken naar het vervolg. 

Soms lijkt het alsof informatie die via virtuele 
media wordt verspreid meer impact heeft dan 
een nieuwsbericht dat via de reguliere media 
tot ons komt. De president van de Verenigde 
Staten heeft zelfs een aversie ontwikkeld jegens 
de zogenaamde kwaliteitsmedia omdat deze 
hem onwelgevallige informatie zouden ver-
spreiden. Het is kennelijk prettiger te geloven 
in de onzin die op sociale media voorbijkomt 
dan je te verdiepen in hoe de zaken werkelijk 
in elkaar steken.

Komt die hang naar gesimplificeerde en snelle 
berichtgeving voort uit een idee dat wij de 
ontwikkelingen in de huidige maatschappij niet 

meer kunnen bijbenen? Een simpele boodschap 
is uiteraard makkelijker te verteren dan nadenken 
over ingewikkelde problemen. Hoe de aarde 
te redden van de verwoesting van het milieu? 
Hoe de overbevolking een halt toe te roepen?

Gelukkig zijn de decemberdagen in het voor-
uitzicht en die vallen ook nog eens heel gun-
stig. Een lang weekend om eens een goede 
zaterdagkrant te lezen en om te wandelen in 
de duinen die er ook in december heel fraai bij 
liggen. Want al maakt de techniek het mogelijk 
om alle informatie, entertainment en berichten 
op sociale media direct onder handbereik te 
hebben, ergens verlangt de mens ook af en 
toe gewoon naar stilte. Stilte om ons hoofd te 
‘resetten’, om inspiratie op te doen en om nieuwe 
ideeën toe te laten (en oude weer op te halen). 
Ga met de feestdagen eens een wandeling door 
de natuur maken en vraag je af welke onzichtbare 
hand ervoor gaat zorgen dat al die kale bomen 
en struiken over een paar maanden weer een 
lentegroene gloed zullen uitstralen.

Alvast een fijne natuurbeleving gewenst !!

Marcel van Guldener

De Virtuele Wereld
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meter metende terrein, bestaande uit oude duinen met een 
laag gelegen bosje - het eigenlijke Wapendal - is ter wille van 
de speciale flora als botanisch reservaat in zijn natuurlijke 
toestand bewaard gebleven…’. Aldus een verslag uit die tijd 
waarin Wapendal in de zomer van 1941 is beschreven, inclusief 
een brand op de hoek Ridderspoorweg en Daal en Bergselaan 
in het toen al bestaande heidegebied. 

De vegetatie was toen nog klein van omvang, maar wel 
divers. Het gebied was in die tijd (foto 1) minder groen dan 
thans (foto 2). Het laaggelegen bosje is flink uitgedijd en het 
vraagt continu aandacht om het open terrein met heide, 
gaspeldoorn en bijzondere grassen en insecten niet verder te 

Belangstellende bewoners van het gebied rondom Wapendal konden woensdag 11 oktober op bijzon-
dere wijze kennismaken met deze Natura 2000-parel. In samenwerking met HABO GWW verzorgden 
Eric Wisse van de Stichting Duinbehoud en vrijwilliger Marcel Verheijen een presentatie met rondlei-
ding door dit bijzondere duingebied. Uit de reacties op te maken, was het een geslaagde middag. Voor 
herhaling vatbaar!

Wapendal is een gebied met historie.  Het is al eens 
in verband gebracht met Jacoba van Beieren die hier in de 
15e eeuw de valkenjacht zou hebben beoefend. Het eerste 
gedocumenteerde initiatief om dit gebied te behouden 
dateert van augustus 1926 en is van de Nederlandse Na-
tuurhistorische Vereniging. Het is dus bijna 100 jaar oud! 
In april 1941 werd uit een 10-tal leden van de Afdeling 
’s-Gravenhage de Nederlandse Natuurhistorische Vereni-
ging, een studieclub voor Bos- en Duinterrein, gevormd. 
 
De vereniging zou zich gaan bezighouden met de be-
studering van ‘het plantkundig van veel betekenis zijnde 
natuurreservaat WAPENDAL…. Dit ongeveer 200 bij 270 

VERSLAG

laten overwoekeren. Naast de gemeente hebben verschillende 
vrijwilligersgroepen ervoor gezorgd dat deze waardevolle 
open delen met struikheide, gaspeldoorn, brem en jeneverbes 
behouden bleven. 
 
Sinds 2012 is een enthousiaste groep vrijwilligers van au-
gustus tot april elke zaterdagochtend druk in de weer met 
allerhande werkzaamheden in het gebied. In samenspraak 
met deskundigen en de gemeente zorgen ze ervoor dat de 
oorspronkelijke vegetatie voldoende de ruimte krijgt door 
exoten als vogelkers en hulst tot een beheersbare omvang 
terug te brengen. Zowel de zoom als de plek van de vroegere 
poel krijgen meer openheid met oplopende bosranden. En 

misschien keert het water terug. In het bosdeel wordt 
gestreefd naar bomen van verschillende hoogten en 
enkele open plekken.

Ingrijpende maatregelen zijn op dit moment niet meer 
nodig. Shetlandpony’s zorgen sinds 2007 voor het ‘beheer’: 
zij zijn de natuurlijke grasmaaiers. En heel misschien zijn 
er op termijn ook weer schapen te zien!

Zie ook:     duinbehoud.nl

WAPENFEITEN 
WAPENDAL

  MARC E L VE R H E IJ E N + E R I C WI S S E           E LLY AS SC H E MAN

UPDATE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN 
DECEMBER

Beste bewoners van Bloemenbuurt-West,

2017 ligt bijna achter ons en de wijk is behoorlijk opgeknapt 
door alle werkzaamheden. De Zonnebloemstraat tussen de 
Hyacinthweg en de Daal en Bergselaan is vanwege technische 
redenen doorgeschoven naar 2018 (begin januari). De rijweg 
zal na de rioleringswerkzaamheden worden bestraat met rode 
klinkers in plaats van asfalt. Belanghebbenden ontvangen daar-
over binnenkort meer informatie of kunnen deze vinden op onze 
app Bloemenbuurtwest.

Rest ons buiten deze straat voor het nieuwe jaar alleen nog de 
Ereprijsweg en Pioenweg. Maar eerst maken we voor aanvang 
van de kerstvakantie alle straten dicht die nu nog zijn opgebro-
ken. Vanaf 8 januari 2018 zijn wij tot aan de oplevering weer in 
uw wijk te vinden. 

Hieronder vindt u het verslag van de wandeling door Wapendal, 
plus wat extra feitjes over dit duingebied. Dit naar aanleiding van 
onze laatste bijeenkomst in woonzorgcentrum Uitzicht. HABO 
GWW koppelt elke informatiebijeenkomst aan een activiteit die 
interessant is voor omwonenden. De volgende zal een muzikale 
omlijsting krijgen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 
januari 2018 om 14.00 uur, wederom in woonzorgcentrum Uit-
zicht aan de Zonnebloemstraat 383. Wij hopen u daar te mogen 
verwelkomen. 

Meldt u wel even aan via 
 bloemenbuurtwest@habogww.nl 
 06 - 188 785 85

Uitvoeringsteam HABO GWW bv

Ж

1:  Wapendal in de 'twenties'.      Haags Gemeentearchief

2:  Wapendal 90 jaar later'.      Eduard Bekker



Wilt u minder papier door uw 
brievenbus? Haal een Nee/
Nee-sticker bij het Stadsdeel-
kantoor. Wilt u echter geen 
folders maar wél wijkbladen 
zoals Wijkwijs ontvangen? 
Haal dan een Nee/Ja-sticker! 

Een eind maken aan open-
gescheurde vuilniszakken 
door meeuwen? Tijdens het 
broedseizoen (tussen 1 maart 
en 1 september) verstrekt de 
gemeente onder andere via 
Stadsdeelkantoren en stads-
boerderijen extra stevige gele 
vuilniszakken. 

Er komen geen ORAC’s (Onder-
grondse Restafvalcontainers) 
in de Bloemenbuurt. Plaatsing 
is (nog) niet mogelijk omdat in 
deze wijk plannen voor herin-
richting zijn of een te hoge 
parkeerdruk is.
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Getipt over het recente relaas van een onfortuinlijke wijkbewoonster die nietsvermoedend een 
doosje oud papier bij de volle papiercontainers aan de Goudsbloemlaan zette en in ruil daarvoor een 
fikse boete kreeg thuisbezorgd, besloot de redactie ter plekke eens polshoogte te gaan nemen om te 
ontdekken hoe het daar werkt. 

Zowel de coördinator van de redactie als de fotografe heb-
ben vanaf medio oktober regelmatig een bezoek gebracht 
aan de containers. De eerste paar weken was er niets bij-
zonders op te merken. Medio november merkten wij dat 
vooral de containers voor papier en plastic vol raakten 
en in het weekeinde van 18 - 19 november constateerden 
we dat mensen op grote schaal gingen bijplaatsen omdat 
de containers uitpuilden.

De zogenoemde milieustraat bestaat uit 4 containers voor 
plastic/blik/drankpakken, 2 containers voor kleding/
textiel/schoeisel, 4 voor oud papier en 4 voor glas. In ant-
woord op de vraag hoe vaak de containers geleegd worden, 
liet de gemeente ons weten dat de containers voorheen 
standaard 2 of 3 keer per week werden geleegd, maar 
sinds eind 2015/2016 - op proef - worden geleegd volgens 
een ánder systeem. Voor dit proefsysteem zijn sensoren 
in de containers geplaatst die aangeven wanneer een 
container (bijna) vol is. Leging van de containers volgt 
automatisch op die melding. Volgens de gemeente Den 
Haag laat de reden voor het overstappen op een nieuw 
logistiek systeem zich als volgt uitleggen: 'De proef met 
het volmeldsysteem is één van de maatregelen uit het 

Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020. De maatregel beoogt als 
resultaat minder (vaak) volle containers, minder bijplaatsin-
gen en minder voertuigbewegingen (van vuilniswagens). De 
data van de sensoren voorspellen wanneer een container vol 
is en zet de desbetreffende containers tijdig op de route om 
geleegd  te worden (het zogenaamde dynamische inzamelen).'

Een mooi voornemen, dat minder (vaak volle containers), 
minder (bijplaatsingen), minder (voertuigbewegingen), 
maar ondertussen stuitten wij in ons onderzoek juist wèl 
op uitpuilende containers en bijgeplaatst afval. Volgens 
de gemeente komt dat omdat het proefsysteem een ‘(zelf)
lerend’ systeem is. Dat wil zeggen, als de containers in een 
bepaalde periode, zeg het weekend in week 45, erg vol waren, 
dan wordt door het systeem verondersteld dat de containers 
in de daaropvolgende periode (het weekend in week 46) óók 
erg (snel) vol zullen zijn. Tijdige en/of extra legingen worden 
dan ook automatisch in gang gezet. Het systeem past zich, 
zeg maar, aan aan de praktijk. Vertalen wij deze redenatie 
naar de bevindingen van het onderzoek van Wijkwijs, dan 
was het kennelijk zo dat de papier- en plastic containers in de 
week vooráfgaand aan 18/19/20 november niet zo vol waren 
als daadwerkelijk op 18/19/20 november is geconstateerd 

REPORTAGE

schone wijk? 
D o e  e r  o o k  z e l f  w a t  a a n !

tijdens onze observaties. Vandaar dat 
de containers uitpuilden. Het systeem 
‘zag’ er geen acuut probleem in omdat er 
vorige week óók geen probleem was. De 
positieve kant ervan is dat het zelflerende 
systeem ervoor zal zorgen dat de week ná 
18/19/20 november niet hetzelfde gebeurt 
(dat keer dus géén uitpuilende containers). 
Lastig om je hier een beeld van te vormen 
want je moet eigenlijk naar het verleden 
kijken om een effectieve werking van 
het systeem in de toekomst te kunnen 
garanderen. Wat nadruk behoeft, is dat 
het zelflerende systeem wellicht nog te 
kort in gebruik is om te kunnen bogen op 
betrouwbare ervaringen uit het verleden. 
Want daarop is het systeem uiteindelijk 
gebaseerd. Geduld is wellicht een scho-
ne zaak in deze kwestie. In de nabije 
toekomst, wanneer het systeem genoeg 
heeft ‘geleerd’ van opgedane ervaringen, 
zal alles wellicht iets vlekkelozer ver-
lopen dan nu. Het is als het ware eerst 
een ‘database’ met nuttige informatie 
aan het opbouwen. 100% effectief is het 
proefsysteem daarom nog niet. 

Hoewel wij (Bloemenbuurt-bewoners) 
onszelf best een compliment mogen ge-
ven - afval scheiden gaat ons prima af, de 
containers zitten meestal propvol - is ons 
gedrag tegelijkertijd nogal tegenstrijdig 
als je beseft dat we met hetzelfde gemak 
ons afval, wanneer de containers vol zijn, 
gewoon náást die containers, dus gewoon 
zomaar op straat, zetten. We realiseren ons 
niet dat we hiermee onze buurt potentieel 
vervuilen en dat dit een overtreding is. 
Eentje die beboet kan worden. De Bloe-
menbuurt is aantoonbaar bewust met 
het milieu bezig. Laten we dan ook nog 
de puntjes op de i zetten. 

Plaats dus niet bij als u een volle container 
aantreft, maar zoek een andere container 
of neem afval weer mee naar huis én 
meld het probleem direct bij de gemeente. 
Het is en blijft gewoon een kwestie van 
geven en nemen als je constructief wilt 
samenwerken aan een schone stad en 
een beter milieu.

  S H I R LE Y VAN D E R STE E N           E LLY AS SC H E MAN + S H I R LE Y VAN D E R STE E N

Ж

Voor uw gemak nog eenmaal op een rij:

DE REGELS

Voor de wekelijkse vaste ophaaldag van 
restafval/huisvuil geldt: zet uw afval (zak of 
rolcontainer) op de ophaaldag uiterlijk om 
07.45 uur aan de stoeprand. 

Brengt u zelf afval (glas, oud papier, plastic) 
naar containers (of evt. voorziening in uw 
flatgebouw), plaats het afval dan altijd IN 
de containers en NOOIT ernaast. Ook niet 
als de container vol is. Het melden van een 
volle container kan op diverse manieren. De 
snelste zijn: bellen met 14070, de app Mel-
dingen Openbare Ruimte gebruiken of via 

  denhaag.nl/meldingen

Voor papier/karton is 1x per maand een vaste 
ophaaldag in de Bloemenbuurt. U hoeft dus 
niet perse zelf het papier naar een container 
te sjouwen. Zet het gewoon 1x per maand aan 
de stoeprand! Ophaaldata staan onder andere 
vermeld op de zogenoemde Huisvuilkalender. 
Voor uw gemak noemen wij hier de laatste 
ophaaldag in 2017: vrijdag 22 december.

Voor alle afval geldt: indien u dit te vroeg of 
te laat buiten zet, op een verkeerde manier 
aanbiedt, of náást containers plaatst, loopt 
u het risico een boete opgelegd te krijgen! 
U bent dus gewaarschuwd!

Alles weten over afval? Ga naar de site van 
de gemeente Den Haag,    denhaag.nl/afval
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COLUMN

Hoi, ik ben Luna Becking. Ik ben 15 jaar oud en ik 
zit nu in het 4e jaar van de Mavo op het Segbroek 
College in Den Haag. Het Segbroek College is 
op zich wel een leuke school maar ook wel erg 
chaotisch. Er is zoveel! Ik zit er nu al vier jaar en 
ik moet zeggen dat die vier jaren tot nu toe de 
moeilijkste jaren in mijn leven zijn geweest. Je 
leert er veel, je doet er veel, maar je doet het wel 
ergens voor. Namelijk: je diploma! 

Je diploma is erg belangrijk, zonder diploma mag 
je namelijk niet worden aangenomen op je vervolg-
opleiding. De vervolgopleiding die ik ga doen, is 
gebaseerd op muziek. Muziek is namelijk mijn grote 
passie, al sinds jong meisje. Mijn ouders doen, of 
deden, ook iets met muziek. Mijn vader is nu al 
meer dan 30 jaar gitarist bij de Haagse band ‘The 
Clarks’. En mijn moeder heeft vroeger meegedaan 
aan de Soundmix Show en het kinderprogramma 
Wordt Vervolgd, en tourde met de coverband 
‘Nightshift’. Dus die passie voor muziek zit toch 
echt in de familie. 

Zelf speel ik nu ook in een aantal bandjes waaronder 
‘Beyond the Moon’. Dat is nu mijn main-project. 
Wij schrijven onze nummers allemaal zelf en zijn 
al iets meer dan een jaar samen. We bestaan uit: 
twee gitaristen, een bassist, een drummer en een 
zangeres (ikzelf). Met dit bandje loopt het erg 
goed. In het jaar dat we nu bezig zijn, hebben we 
onder andere opgetreden op Life I Live, Kaderock, 
Metropolis, Indiburn, Zeehelden Festival en Proef 
de Zomer Festival. Ook hebben we een aantal 
keer in het Paardcafé gespeeld en natuurlijk in 
het oude vertrouwde Musicon. We hebben een 
repertoire van 12 nummers wat gelijk is aan drie 
kwartier aan materiaal. 

Ik doe veel meer dan alleen maar zingen. Ik speel 
namelijk gitaar, basgitaar, ik drum en ik speel piano. 
Zelf maak ik soms ook liedjes waarbij ik ook alles 
zelf inspeel en inzing. Het opstapje naar andere 
muziekinstrumenten komt wel door het Segbroek 
College. De reden dat ik naar deze school wilde, is 

dat het Segbroek College speciale programma’s 
heeft: Kunstplan, Theaterplan, Technisch Design, 
Sportplan en dus ook Muziekplan. Ik heb drie jaar 
muziekplan gevolgd. In de brugklas een jaar en 
dat viel voor mij eigenlijk een beetje tegen. Toen 
ben ik twee jaar hoger gezet en belandde ik bij de 
4e-klassers. Daarna heb ik nog een jaar muziekplan 
gedaan en toen ben ik ermee gestopt. Maar het 
was een leuke ervaring.

Maar als je natuurlijk zo’n enorme passie voor muziek 
hebt, hoe combineer je dat dan met school? Ja, dat 
is eigenlijk niet zo’n probleem. Over het algemeen 
is het Segbroek College heel relaxed met eventu-
ele vrijstellingen en dergelijke. Omdat er natuurlijk 
planprogramma’s zijn, houden ze ook rekening 
met hobby’s en passies van de leerlingen. Als ik 
zelf een optreden heb gehad de avond voordat ik 
weer naar school moet, en ik meld op tijd in de les 
dat ik mijn huiswerk om die reden niet heb kunnen 
maken, is het geen probleem. Er is veel begrip 
voor dat soort dingen op het Segbroek College. 
Ook als je ruim van te voren meldt dat je op een 
schooldag iets belangrijks te doen hebt, gaan 
ze daar meestal wel mee akkoord. Alleen moet je 
natuurlijk wel je best blijven doen op school, want 
geloof mij nou maar: je hebt school écht nodig. En 
dat diploma, al is het maar een stukje papier: dat 
stukje papier bepaalt wel je toekomst!

PS: Als je nog iets te weten wilt komen over mijn 
bandje, dan kun je ons vinden op Facebook:
facebook.com/beyondthemoonband/

Luna Becking
Segbroek College 4 Mavo

KOMT U ONS HELPEN? 

5x per jaar maken wij met veel plezier ‘ons’ wijkblad.
 
In onze vrije tijd bedenken we wat interessant is voor onze buurtgenoten, schrijven 
we artikelen, soms lang, soms kort. Maar eerlijk is eerlijk: we zijn met te weinig. Tot 
dusver lukt het steeds om Wijkwijs te vullen. Mede dankzij redactionele bijdragen 
van wijkbewoners. 

Om de continuïteit te verzekeren, is aanvulling dringend nodig. Het hoeft niet veel 
tijd te kosten. Het belangrijkste is dat het leuk is. Het is en blijft vrijwilligerswerk. Je 
kunt meedenken over leuke onderwerpen, verhalen schrijven of vertellen over din-
gen die je boeien. Waar nodig helpen we elkaar om het zo goed mogelijk te doen. 

Het belangrijkste is een warme belangstelling voor de buurt en de bewoners. Lees 
deze Wijkwijs en kijk of je jezelf in dit profiel herkent. Meld je aan en werk als proef mee 
aan het eerste nummer van het nieuwe jaar. Wij denken dat het zal bevallen. Nogmaals: 
veel tijd hoeft het niet te kosten. Enthousiasme en een vlotte pen zijn het belangrijkste. 

KOM LANGS VOOR EEN NADERE KENNISMAKING! 

Meer weten? Mail de redactie op 
 redactiewijkwijs@gmail.com! 

We maken dan een afspraak om kennis te maken.

Elisabeth van Elsen   Michel van Schie   Shirley van der Steen

WIJKWIJSRAADSELS

 

1. met Lubach (Koken, Lachen, Zingen, Zondag)    5e letter 

2. voor Max (Ferrari, Mini, Pech, Tijd)    1e letter

3. De van Eva (katten, mannen, schoenen, Verenigde Staten) 3e letter

4. De van Tijl (eerste, laatste, middelste, tiende)    3e letter

5. De van Tijs (streken, televisie, tafel, zondes)    5e letter

6. Erica op (reis, safari, vakantie, visite)    4e letter

7. Mr Frank Visser doet  (aangifte, grensoverschrijdend, moeilijk, uitspraak) 
         9e letter 
8. Gordon gaat (nadenken, scheiden, trouwen, vreemd)  1e letter

9. Stegeman op de   (bon, bres, planken, vlucht)   4e letter  

Hoi

JFP

Hieronder staan 9 tv-programma’s waar op de plek van de stippellijntjes een woord ontbreekt. U kunt uit 4 opties kiezen, 
van de goede oplossing wordt een letter gevraagd. Deze letters vormen samen een nieuw woord dat verband houdt 
met de feestdagen. Succes!



Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

Gespecialiseerd in:
• trappenhuisschoonmaak 

• telescoop glasbewassing vanaf de grond 
   tot 15 meter

• alle voorkomende schoonmaak-
   werkzaamheden

vrijblijvende o�erte/advies
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”

Bij de Be Pals Prinses Juliana Scouts besteed je je vrije tijd van Bever tot 
Roverscout op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier 
met elkaar en leren samenwerken en respect hebben voor de ander. 
Je krijgt de ruimte om te ontdekken en te leren.  

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

 Zaterdag van 10:00-12:30 uur: 
  Beverbabbelaars Bevers, meisjes en  jongens van 5 tot 7 jaar
  Speurdershorde Welpen, jongens van 7 tot 11 jaar
  Zonnestralen Welpen, meisjes van 7 tot 11 jaar

 Zaterdag van 14:00-16:30 uur: 
  Woudwachters Welpen, meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar
  Bosgeuzen Scouts, jongens van 11-15 jaar
  Phoenixvendel Scouts, meiden van 11-15 jaar

 Vrijdag van 19:30-22:30 uur: 
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar
  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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Als u deze Wijkwijs in uw brievenbus krijgt is Sint 
alweer vertrokken. Gelukkig nog steeds niet he-
lemaal weggemoffeld door die andere ouwe. Die 
met die bolle rode wangen in dat rode pak, jolig 
zwierend door het luchtruim op zijn volgepakte slee, 
voortgetrokken door rendieren. Mijn Amerikaanse 
neefjes en nichtjes kunnen u er alles over vertellen. 

Goed. Kerst in Nederland. Waar denken we aan? 
De boom (steeds mooiere neppers), feestelijke 
versieringen, kaarslicht, bij elkaar zijn, cadeau-
tjes of niet, lekker eten, de kerk, dat kindje in de 
kribbe. Maar vooral met z'n allen even stilstaan bij 
wat belangrijk is. 

En dan de engelen! Of u erin gelooft of niet. Ze zijn 
er in alle maten en soorten en prijzen. Voor in de 
boom, of op het dressoir, of aan het plafond, of 
naast uw bed, al dan niet verlicht met een knopje 
voor aan en uit. Wat je maar mooi vindt. 

Er zijn ook engelen zonder vleugels, zonder lang haar 
boven witte lange jurken. Ze zien eruit als mensen 
zoals u en ik. Onlangs heb ik er een paar mogen 
ontmoeten. Het kwam door een stom ongeluk. 
In huis. Ik had net een bulk papieren rompslomp 
opgeruimd, maar zo'n lullig leeg plastic mapje 
was op de grond gevallen en dat zag ik niet. Dus 
wallup! Daar ging ik onderuit! In mijn familie gebeurt 
zoiets altijd in het weekend. Taxi gebeld. Uitslag 
bij de dokterspost op de Leyweg: behoorlijk 
gekneusde knie, enkel, en wat ribben. Ter plekke 
kon ik comfortabele krukken aanschaffen, waar ik 
trouwens steeds handiger mee word.   

Men noemt mij tamelijk eigenwijs. Omdat ik het, na 
een tijdje hulp van hier en daar, verder alleen wil 
proberen. Ik woon tweehoog. Trappen op en af 

en boodschappen doen, is dus even lastig. Maar 
de hele dag thuiszitten vind ik niks. Ik kreeg een 
gouden tip doorgemaild. Ik hoefde maar te bellen 
en de engelen kwamen eraan. In een busje. Van 
de BBD: Boodschappen Begeleidings Dienst. 
Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik wil die 
helpers nooit meer kwijt! Voor een paar euro word 
ik thuis afgehaald, naar en in de bus geholpen en 
vervoerd naar de winkels van mijn keuze. Dragen 
of sjouwen met tassen is er niet bij; dat wordt door 
de begeleiders gedaan, tot in mijn keuken! Kijk op 
hun site voor meer info en zet ze in uw agenda. Je 
weet immers nooit! 

Over engelen gesproken: u en uw dierbaren 
gezellige feestdagen toegewenst en alle goeds 
voor 2018!

ENGELEN
E VA KU YLMAN
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Op woensdagmiddag 1 novem-
ber brachten wij met de lees-
groepen van de maandagmid-
dag en woensdagavond een 
bezoek aan het Couperusmu-
seum in de Javastraat te Den 
Haag. 

Hoe kwam dat zo? We hadden ter inlei-
ding op het bezoek het boek Eline Vere 
van Couperus gelezen. Het klassieke 
boek dat 130 jaar geleden is geschreven, 
bracht tijdens de boekbespreking een 
boeiende discussie op gang. En ook 
vele herinneringen over hoe men 
vroeger op de middelbare school 
het boek had ervaren en gelezen. 

Nieuwsgierig bezochten we het 
museum waar we gastvrij werden 
ontvangen. Mooie affiches over 
het boekenbal uit 1974 sierden de 
wanden. Het bureau van Couperus, 
facsimile uitgaven van zijn werk 
en Couperus zelf, in een maat-

kostuum van Meddens, waren 
aanwezig. Daarna startten we 
met onze wandeling, onder 
leiding van de gids de heer R. 
Ambachtsheer, door de wijk 
waar Couperus had gewoond. 
Automatisch kom je dan ook 
veel plekken tegen waar Cou-
perus de hoofdpersonen uit 
zijn boeken tot leven brengt. 

Onze eerst stop was in de Su-
rinamestraat waar de vader 
van Couperus had gewoond en 
daar, in het plantsoen, staat ook 
het borstbeeld van Couperus. 
Op de Sophialaan woonden de 

schoonouders van Couperus, de familie 
Baud. In de Willemstraat maakten we 
een uitstapje naar het boek Van oude 
mensen, de dingen die voorbij gaan. 
De woning van de oude mevrouw Der-
cksz die haar amant, de heer Takma, 
over het bruggetje in de volksmond 
het Takmabruggetje, zag aankomen. 

Natuurlijk stonden we stil bij het 
geboortehuis van Louis Couperus op 
de Mauritskade. Daarna vervolgden 
wij onze wandeling naar het Lange 

Voorhout waar het beeld van Louis 
Couperus staat, ontworpen door Cees 
Verkade. 

Op het Lange Voorhout zagen we Eline 
Vere zo voor ons, bij het huis van haar 
verloofde, de heer van Ekeren. Wij 
verwonderden ons erover hoe zij zo 
tot leven kwam terwijl zij een fictief 
figuur is in een boek. Onze gids verle-
vendigde haar aanwezigheid door op 
bepaalde plekken passages uit Eline 
Vere voor te lezen. We eindigden bij 
de Koninklijke Schouwburg. De plek 
waar Eline Vere veel naartoe ging en 
die in haar tijd, en dus ook in de tijd 
van Couperus, het derde theater van 
de wereld was. 

Het was een bijzondere bijeenkomst 
van beide leesclubs. We hebben genoten 
van de goede sfeer, de interesse voor 
deze bijzondere Haagse plekken en 
hoe het boek tot ‘leven’ kwam tijdens 
de wandeling. Wij bedanken Loukie 
Nak van harte voor deze bijzondere 
ervaring! Want zo wij iets zijn, zijn wij 
een ‘Hagenaar’ leesclub.

Zo wij iets zijn, zijn 
wij een leesclub!

...EN WEER TERUG NAAR SPANJESAMEN OP DE FOTO

'WAT DENK JIJ, PIET?'OP SCHOOT BIJ DE SINT

    E LLY AS SC H E MAN

  WI LL D E N D U LK      W I LMA HAN O E WANT + WI LL D E N D U LK

Ж

KLEIN VERSLAG
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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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90 JAAR CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR

Op 25 november 2017 vierde het Christelijk Resi-
dentie Mannenkoor uit Den Haag zijn 90e verjaardag. 

Dit toonaangevende Nederlandse mannenkoor verzorgt 
al vele jaren concerten in binnen- en buitenland onder 
leiding van dirigenten die hun sporen ruimschoots in de 
muziekwereld hebben verdiend. Momenteel bestaat het 
koor uit zo’n 130 leden en is Aldert Fuldner de dirigent. 
Ondanks de hoge leeftijd is het koor nog springlevend, zij 
het dat de gemiddelde leeftijd de AOW-grens inmiddels 
heeft overschreden. Daarom zijn jonge mannen van harte 
welkom om hun steentje te komen bijdragen en ervoor te 
zorgen dat het koor met een ‘jeugdig’ elan op naar de 100 
jaar kan. Het jubileumjaar wordt afgesloten met een Jubileum 
Kerstconcert, met medewerking van het Holland Symfonie 
Orkest, sopraan Aylin Sezer en organist Aarnoud de Groen, 
in de Heilige Antonius Abtkerk op vrijdag 22 december. 
Kaarten verkrijgbaar via onze website:

   crmmannenkoor.nl 

STICHTING AMBULANCE WENS

Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien 
of een concert bijwonen. Stichting Ambulance Wens vervult 
de laatste wensen van ongeneeslijk zieke mensen die niet 
lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine 
dingen die voor een terminaal zieke patiënt belangrijk zijn, 
maar eigenlijk niet meer mogelijk, omdat hij of zij niet meer 
mobiel is of niet op een gewone manier kan worden ver-
voerd. Bij de wensen van Stichting Ambulance Wens wordt 
vervoer verzorgd met speciaal voor dat doel ontworpen 
ambulances. Ook gaat bij elke wens kundig, medisch ge-
schoold personeel mee.
Elke wens is welkom. Of hij nu groot of klein is en bedoeld 
voor een oudere, volwassene of kind. Bijna niets is te gek en 
alle wensen worden gratis vervuld. Er is geen wachtlijst. Een 
wens indienen kan door het invullen van een intakeformulier 
op de website van Stichting Ambulance Wens:  

   ambulancewens.nl 
Bellen kan ook: 

010 – 226 55 16 
06 – 12 55 99 99.

   voorwelzijn.nl

Ditjes &  Datjes
VÓÓR WELZIJN ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR DIVERSE 

ACTIVITEITEN

VRIJWILLIGERS VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK SEGBROEK

Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks een oudere die behoefte 
heeft aan gezelschap. De ouderenconsulenten zijn op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers om met ouderen een kopje koffie te drinken, 
een goed gesprek te voeren of bijvoorbeeld een wandeling te 
maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
ouderenconsulent van Segbroek, Lizeth Kastelein, 

L.kastelein@voorwelzijn.nl
070 – 205 24 80

COMPUTERINLOOP SEGBROEK

Vrijwilligers van Vóór Welzijn verzorgen 3x in de week een gra-
tis inloop waarbij u alle vragen kunt stellen op het gebied van 
het gebruiken van uw computer, laptop, smartphone of tablet. 
Tijdens de inloop helpen de vrijwilligers u met vragen over in-
ternet, e-mail, tekstverwerking, fotobewerking, sociale media 
enzovoort. U kunt met al uw vragen terecht. De computerinloop 
vindt plaats in Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant, 2e  Braamstraat 6 
te Den Haag. Dagen en tijden: dinsdagmiddag 13.30 - 15.30 uur, 
woensdagochtend 10.30 - 12.30 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 15.30 
uur. Bel voor de mogelijkheden ouderenconsulent Segbroek, 

070 – 205 24 80
 j.vanrossum@xtra.nl

   voorwelzijn.nl

VRIJWILLIGER BOODSCHAPPENDIENST

De ouderenconsulenten van Vóór Welzijn Segbroek zijn op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die het aanspreekt om een uurtje 
per week vrij te maken om boodschappen te doen voor ouderen 
die wegens omstandigheden hier niet meer toe in staat zijn. In 
overleg met een (vaste) klant haalt de vrijwilliger éénmaal per 
week de boodschappen bij één supermarkt in de buurt. Voor 
meer informatie kunt u bellen of mailen met de ouderenconsulent 
van Segbroek. Neem contact op met de ouderenconsulent, 

 j.vanrossum@xtra.nl
070 – 205 24 80

GRATIS RECEPTENBOEKJE ‘WIJ KOKEN MET OUD 

BROOD’

Het betreft hier een boekje over wat je allemaal met oud brood 
kunt doen. Recepten zijn afkomstig uit allerlei culturen. Het ini-
tiatief voor het boekje komt van stadsgenoot Laura Faleschini. 
Haar idee werd beloond met een subsidie door de gemeente. 
Het boekje is te downloaden via: 

   konkreetnieuws.nl 

   voorwelzijn.nl

→
→

→

→

HAPPY BIRTHDAY!

Van harte gefeliciteerd met onze 90ste verjaardag!



 

               Op blije voeten- pedicure 

     
 

         • Professionele  pedicurebehandeling •            • Voetmassage •  
 
 
 

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

Penningmeester
Rien Haring

 mharing@kpnmail.nl

Overige leden
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

Marja Haring
 06 - 16 78 08 80

Jan 't Hart 
 06 - 48 04 65 56

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

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 24 80 

(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.raamsdonk@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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UITGAVE 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 

Jaargang 39 - nummer 5 - december 2017 

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

Shirley van der Steen    

Jurrie Vos  

REDACTIEADRES  

Anemoonstraat 25  

2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

FOTOGRAFIE 

Elly Asscheman

VORMGEVING 

Gertrude Lok 

 info@6500kelvin.nl 

DRUK 

Drukkerij Pasmans Den Haag 

ADVERTENTIES  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com

 06 - 26 08 43 79 

SLUITINGSDATUM KOPIJ  

28 januari 2018 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 1 

23 februari 2018

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,—

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

38

ANTWOORDEN PUZZEL WIJKWIJS 4 

1 Fipronil 
2 Irma 
3 Frank Masmeijer 
4 Thierry Baudet 
5 Jesse Klaver 
6 Frank de Boer 
7 Chris Froome 
8 Kim Jung-un

In een eerdere editie van 
Wijkwijs introduceerden wij 
de rubriek Toen & Nu. Veel 
verdere toelichting behoeft 
deze titel natuurlijk niet, be-
halve dan de vermelding dat 
in deze rubriek altijd foto's van 
plekken in de Bloemenbuurt 
worden getoond. 

Op bijgaande foto's, de oudste 
gemaakt in de jaren '30 van de 
vorige eeuw, ziet u het school-
plein van het schoolgebouw 
aan de Anemoonstraat. In het 
gebouw is nu onder andere 
het wijkcentrum van het wijk-
beraad van de Bloemenbuurt 
gevestigd.

Bent u in het bezit van een 
oude foto van een plek in de 
wijk en zou u het leuk vinden 
om deze in Wijkwijs terug 
te zien met erbij de huidige 
situatie, neemt u dan contact 
op met de redactie via  

redactiewijkwijs@gmail.com. 

U kunt ons ook bereiken via het 
postadres van het wijkberaad:  
Anemoonstraat 25, 2565 DD  
Den Haag 
(t.a.v. Redactie Wijkwijs).

toen

+ NU

    E LLY AS SC H E MAN



Ook komend jaar staan 

wij graag voor u klaar

Laan van Meerdervoort 708a  |  Postbus 64733  |  2506 CC Den Haag
Telefoon: (070) 368 94 96  |  Fax: (070) 325 40 70

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