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Kopij inleveren voor 
het volgende nummer 
tot en met vrijdag 29 
augustus 2014. Het blad 
zal verschijnen op 19 
september 2014.
Teksten en artikelen, foto’s 
en illustraties ontvangen 
wij bij voorkeur via ons 
e-mail adres. 
Papieren kopij graag naar 
het postadres van het 
wijkberaad. 

Ingezonden brieven en bijdragen 
van lezers zijn van harte welkom. 
De redactie hoeft het niet eens te 
zijn met de inhoud van ingezonden 
brieven. De redactie behoudt zich 
het recht voor niet-inhoudelijke 
redactionele wijzigingen aan te 
brengen, teksten in te korten en 
in bepaalde gevallen teksten niet 
te plaatsen.

DE WIJKBUS
Van maandag tot en met vrijdag haalt de wijkbus Segbroek ouderen 
van huis op en brengt hen ook weer thuis.
De wijkbus zoekt altijd vrijwilligers voor het rijden van de bus. 
Per dagdeel een keer per week. 

Aanmelding en informatie:
T 368 50 70
of het ouderenwerk
T 323 40 62



De gang naar de stembus ligt achter ons. Het was 
moeilijk het juiste hokje te vinden, in het bijzon-
der op 22 mei. Wij hebben inmiddels een nieuwe 
gemeenteraad; een nieuw college is inmiddels ge-
vormd. De ingezetenen van de Lidstaten van de 
Europese Unie hebben eind mei een nieuw Euro-
pees Parlement gekozen. Nederland bezit slechts 
26 van de 751 zetels in dat Parlement, zo beperkt 
is onze invloed. Dit is meerdere keren in de media 
aan de orde geweest. Elke verkiezing heeft winnaars 
en verliezers, ook deze verkiezingen. Duidelijk is 
geworden dat de euroscepsis binnen de EU meer 
terrein heeft gewonnen. In bijna alle lidstaten ver-
overden eurokritische partijen zetels op de geves-
tigde middenpartijen. Elke partij is geneigd om de 
winst naar zichzelf toe te rekenen. Het  verlies wordt 
dikwijls geweten aan een combinatie van factoren. 
De grootste verliezers van deze Europese verkie-
zingen zijn ontegenzeggelijk de politieke partijen. 
Slechts 37% van de kiezers wist de weg naar de 
stembus te vinden, 63% van de kiezers bleef thuis. 
Een ruime meerderheid was niet gemotiveerd om 
naar de stembus te gaan. Die lage opkomst valt de 
politieke partijen en hun weinig bekende kandi-
daten aan te rekenen. Het Europees Parlement is 
voor veel landgenoten een ver-van-mijn-bed-show. 
De soms vergaande bemoeienis van de EU met de 
lidstaten wordt merendeels als negatief ervaren. 
De burger weet nog altijd veel te weinig van wat 
zich in dat parlement afspeelt en welke beslissin-
gen daar worden genomen. In dat opzicht is naar 
mijn oordeel elk enthousiasme over de behaalde 
verkiezingswinst misplaatst.

Terug naar de Haagse situatie. In aanloop naar de 
vorming van een nieuw college van burgemeester 
en wethouders hebben vijf wijk- en bewonersor-
ganisaties uit het stadsdeel Segbroek, waaronder 
het wijkberaad Bloemenbuurt, in een open brief 
aan de gemeenteraad gepleit voor een meer open 
bestuurscultuur. Een cultuur waarbij niet uitsluitend 
door het stadsbestuur wordt gezonden en over de 
hoofden van burgers in de stad heen wordt be-
stuurd, maar waarbij vooral ook naar burgers wordt 
geluisterd en hun inbreng serieus wordt genomen. 

Te vaak heeft het stadsbestuur in 
de vorige raadsperiode niet of 
onvoldoende geluisterd naar de werkelijke wensen 
van burgers en wijkorganisaties. De prioriteit lag bij 
de uitvoering van het Coalitieakkoord, bij de voort-
gang van het proces en bij het halen van de plan-
ning, of het nu gaat om de sluiting van De Kruin, 
de Noordwestelijke Hoofdroute of de hoogbouw 
op Scheveningen Haven, om maar eens een paar 
voorbeelden te noemen. Te veel inwoners bleven 
achter met het gevoel dat zij niet gehoord zijn, dat 
hun argumenten niet zijn meegewogen, dat het op 
het stadhuis geschreven plan er vooral ongeschon-
den doorheen moet komen. Inspraak, co-creatie en 
burgerparticipatie zijn begrippen die slecht scoren 
bij Haagse bestuurders. Communicatie is niet alleen 
zenden, vertellen wat je als stadsbestuur gaat doen, 
maar is vooral ook luisteren, stil zijn en doorgronden 
wat die burger, bewoner, wijkorganisatie bedoelt. 
In het stadhuis wordt weliswaar momenteel ge-
sproken over het verbeteren van de contacten met 
de inwoners, maar de vijf wijk- en bewonersorga-
nisaties vinden dat nog onvoldoende. Het moet 
volgens hen echt helemaal anders met als centrale 
boodschap dat het stadsbestuur weliswaar moet 
besturen, maar geregeld  ‘stil’ moet zijn om te luis-
teren. De betrokken wijk- en bewonersorganisaties 
zien uit naar een gesprek met de gemeenteraad 
over hun brief.

In deze periode was er ook op 24 mei nog een 
buurtfeest in onze wijk: het openingsfeest van 
de heringerichte Goudsbloemlaan dat in nauwe 
samenwerking door de winkeliersvereniging en 
het wijkberaad was georganiseerd. Hoogtepunten 
waren: de trekking van de loten en uitreiking van 
de prijzen, de kinderspelen en het zangtalent van 
scholieren van het Segbroek college. Gezien de 
opkomst van veel bewoners en vooral veel kinderen 
is dit feest een succes geworden.

Ik wens u alvast een zonnige en ontspannen zomer.

Uw voorzitter, 
Arnold van der Heijden

van de voorzitter

De verkiezingen voorbij
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RESTAURANT SARINAH
LOPEND BUFFET
Smullen uit de keuken van de Indische Tantes
v.a. 10/11 elke dinsdag en woensdag in juni en juli 
U kunt onbeperkt toetasten van een uitgebreid 
Javaans Buffet met meer dan 15 gerechten! 
€ 20,00 incl. dessert. 

Openingstijden: v.a. 17:00 uur
di en Wo lopend buffet
do-vr-za-zo á la carte

TOKO SARINAH
GRATIS KOOKDEMONSTRATIE
Van zoete en hartige Indische snacks
Zaterdag 7 – 14 - 21 – en 28 juni
Aanvang 13:00 uur in de toko
Wij hebben slechts 30 stoelen. 
Reserveer tijdig voor een zitplaats
ma-di-wo-do-vr  16:00 – 21:00 uur
zaterdag   12:00 – 21:00 uur
zondag  15:00 – 21:00 uur
Bel: 070-310 78 54

Goudenregenplein 4
2565 GJ Den Haag
www.sarinah.nl
info@sarinah.nl

RESERVEREN
070-3450136

CATERING 
070-3461037

Sarinah-adv (halve).indd   1 13-06-14   13:14W I J K W I J S  nummer 3 juni 20142



Een hoogtepunt in 2013 was de opening van de 
buurtfietsenstalling aan de Goudsbloemlaan.
In oktober werd betaald parkeren ingevoerd. Tot 
na de herinrichting van de wijk, naar verwachting 
in 2016, zal dit nog onder de kraagregeling vallen.
De boekenmarkt werd niet druk bezocht, maar 
had wel een mooie opbrengst van € 700,-- voor 
het vogelasiel.
De High Tea ging niet door; er was toen onvoldoen-
de belangstelling.
De kook/eetclub wordt goed bezocht en mag een 
succes worden genoemd.
In april  van dit jaar werd een zeer geslaagd ‘Repair 
café’ georganiseerd. De foto’s zijn te zien op www.
dehyacint.nl.          
Inmiddels is het Goudenregenplein opnieuw inge-
richt. Dit tot grote tevredenheid van de omwonen-
den. Het plein nodigt uit om te gaan zitten en daar 
wordt gretig gebruik van gemaakt.
De herinrichting van de Goudsbloemlaan is nu 
eveneens voltooid. Ook hier is het de bedoeling 
de pleinfunctie terug te brengen. 

Over de bewonersvergadering op 24 april 2013 
wordt het volgende opgemerkt:
Tegen de inrichting van een parkeerterrein bij de 
Jumbo Supermarkten in de Anemoonstraat zijn 
bezwaarschriften ingediend. Na het doorlopen van 
de gemeentelijke procedures zijn deze afgewezen. 
Het wachten is nog op een uitspraak van de rechter.
Bij de herinrichting van de Goudsbloemlaan gaat 
de gemeente uit van een veiliger verkeerssituatie. 
Naar de mening van wijkbewoners is deze juist 
onveiliger geworden. M.n. de verkeerssituatie bij 
Goudsbloemlaan/Irisstraat is zeer onoverzichtelijk. 
Bij de invoering van de kraagregeling betaald par-
keren loopt de gemeente vooruit op de plannen tot 
herinrichting. Alvorens deze plannen door middel 
van een inloopavond aan de wijk te presenteren, 
zou eerst een wijkschouw en overleg met de werk-
groep parkeren plaatsvinden. Hoewel deze nog niet 

Bewonersvergadering van het Wijkberaad
Het wijkberaad vergaderde op woensdag 23 april jl. met 17 bewoners uit onze Bloemenbuurt. 
Voorzitter Arnold van der Heijden opende de vergadering en gaf een terugblik op 2013 en een vooruit-
blik op het reeds 4 maanden oude 2014:

hebben plaatsgevonden, heeft de gemeente toch 
al instelling van eenrichtingsverkeer in de Stokroos-
straat voorgesteld. Door een bewoner van de straat 
is bezwaar ingediend. 

Klaartje de Vrueh, penningmeester van het wijk-
beraad, geeft toelichting op het financieel verslag 
2013. Na de kosten van de baten te hebben afge-
trokken, wordt het jaar afgesloten met een positief 
resultaat van € 3.000,--. Een mooi resultaat, maar 
met de stijgende kosten en verminderde inkom-
sten m.n. door het korten op de subsidie vanuit de 
gemeente zal er vinger aan de pols moeten wor-
den gehouden. De jaarstukken 2013 zijn door de 
accountant gecontroleerd en akkoord bevonden.

Marja Haring, Roos Kessels, Klaartje de Vrueh en 
Juup Nak (secretaris) worden met goedkeuring van 
de vergadering voor het bestuur herbenoemd. Het 
bestuur bestaat uit 6 personen. Volgens de statuten 
dienen er 7 bestuursleden te zijn. Jan van ’t Hart is 
de beheerder van het wijkgebouw. Hij wordt  op 
voorstel van het bestuur en met goedkeuring van 
de vergadering  als algemeen lid van het bestuur 
benoemd.
Tijdens de rondvraag wordt mededeling gedaan 
van een rondleiding in de Papaverhof op 13 sep-
tember a.s. in het kader van de open monumen-
tendag 2014. Voorzitter Arnold v.d. Heijden geeft, 
als vicevoorzitter van de reizigersvereniging Rover 
Den Haag, een toelichting op de regeling rond het 
openbaar vervoer in het kader van de vervanging 
van de brug over de Valkenboskade.

Na een korte pauze geeft Marcel Teunissen, archi-
tectuurhistoricus, een enthousiaste en boeiende le-
zing over de bijzondere architectuur van de Nieuwe 
Haagse School in de Bloemenbuurt.  

Zie ook: http://denhaag.stadswandelkantoor.nl/

Marja Venema- van Zijderveld
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Op zaterdag 27 september organiseert het Wijkberaad tijdens de lande-
lijke Burendag een wijkfeest: ‘Kom buurten bij de Hyacint’. Oorspronkelijk 
zou het op zondag  21 september  worden gehouden. Het feest blijft, 
alleen de datum is veranderd. We hebben een terras, muziek, lekkere 
hapjes. Let op de posters in de wijk.  In Wijkwijs 4 dat op 19 september 
verschijnt, zult u ook nog meer informatie aantreffen.

Het wijkberaad

Bezoek onze Bloemenbuurt 
op Facebook!

www.facebook.com/bloemenbuurt

Burendag een feestje waard
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Tot zover de oudste geschiedenis van de brug 
nr. 14 die “in het zomerseizoen wordt vervan-
gen en gedurende 12 weken consequenties 
heeft voor het tramverkeer”, zoals  Arnold 
van der Heijden liet weten in een brief aan de 
Raadscommissie Leefomgeving van 29 januari 
2014 (zie Wijkwijs 1, 2014 pag. 3 e.v.).

Geschiedenis van latere datum over de brug 
die vernieuwd moet worden omdat er inmid-
dels zoveel verkeer overheen rijdt dat gevaar 
voor instorten bestaat:

“Een heel bijzondere route voor kleine schepen was 
de route Binnenstad – Afzanderijvaart. Tot in de 
jaren 50 van de 20e eeuw kon een compleet rondje 
gemaakt worden. Dat is door de overkluizing van 
de Hanenburglaan niet langer mogelijk. Het Ha-
nenburgkanaal is verdwenen, in een buis gestopt.
Helaas. Tot ca. 1950 konden schepen nog over de 
Afzanderijvaart (Valkenboskade) via het Hanen-
burgkanaal naar het Verversingskanaal toe.
De naam Afzanderijvaart heeft te maken met de 
functie van dit kanaal. Zand dat in het duingebied 
voorbij de Laan van Meerdervoort werd afgegraven 

Brug Valkenboskade
“In de verlengde Laan van Meerdervoort over de Valkenboschvaart werd een vaste brug gebouwd, be-
staande uit ijzeren hoofdliggers, waar tusschen gewapend betonplaten, die het hek vormen; deze brug 
kwam in Augustus 1906 gereed”.

werd met schepen vervoerd richting binnenstad 
en verder.  Er was ook een Afzandingsvaart die lag 
tussen de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin 
Emmakade. Dat kanaal is (eveneens in de jaren 50) 
ook in een tunnel gestopt. Alleen ter hoogte van 
het Sweelinckplein zijn er nog restanten van te zien”.

Marja Vliegen, bron: Haags Gemeentearchief

P.S.: Op onze de website www.dehyacint.nl staat 
meer informatie van de HTM over de huidige situ-
atie.

De huidige redactie van uw wijkblad “Wijkwijs” 
zal binnenkort het stokje overdragen aan Mar-
cel Bril, Marja Venema en Shirley van der Steen. 
Zij reageerden onlangs op een oproep voor 
nieuwe redactieleden. Fijn natuurlijk, maar uit-
breiding met nog twee zou erg prettig zijn. In 
een team van minstens 5 redactieleden zullen 
we de taken beter kunnen verdelen en ervoor 
blijven zorgen dat Wijkwijs, zoals u gewend 
bent, vijf keer per jaar kan verschijnen.

Redactieleden Wijkwijs gezocht
Wilt u dit kleine team komen versterken, aarzel 
dan geen moment en stuur een e-mail naar 
wijkberaad.hyacinth@planet.nl of bel de voor-
zitter van het Wijkberaad, de heer Arnold van 
der Heijden op 070-3922491! 

Wij kijken uit naar uw reactie.

Redactie Wijkwijs
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Zo aan het eind van het televisieseizoen en begin 
van het zomerreces wordt traditioneel een potje 
voetbal gespeeld tussen een team van BN’ers en 
een team van politici. Camera’s zijn voor één keer 
uit den boze.  In de kleedkamer van de artiesten 
vraagt Peter R. de Vries aan Roy Donders of het 
dan ook echt nodig is (-1-) te dragen tijdens de 
wedstrijd. “Ach”, reageert debutant Donders, “er is 
altijd wel iemand die een fotootje maakt. Een beetje 
publiciteit kan toch geen kwaad?”  “Over publiciteit 
gesproken”, mompelt De Vries terwijl Johan Derksen 
binnenkomt. “Wat is dit voor onzin? Ik ga niet in 
zo’n mal vod lopen”, foetert de bromsnor meteen. 
Peter - geen groot fan van Derksen- kiest meteen 
partij voor Donders: “Doe toch niet zo ijdel Johan, 
in jouw programma doe je ook de raarste dingen 
om op te vallen.” “Maar dat is voor de kijkcijfers,” 
countert Derksen. “Zo belangrijk zijn kijkcijfers toch 
niet?”, vraagt Umberto Tan zich lachend af in de 
richting van (-2-). Het scheidend duo zegt vooral op 
zoek te zijn naar nieuwe uitdagingen. “Ik ga vooral 
de zapservice missen”, grinnikt Tan. “Pas maar op, 
langzaam zak je weg in drijfzand der vergetelheid”, 
waarschuwt Freek de Jonge die als enige geen uit-
nodiging heeft ontvangen. “Roem is een zeer ver-
gankelijke verworvenheid en het is mij dan ook een 
volstrekt raadsel waarom men deelneemt aan dit 
soort betrekkelijk stompzinnige activiteiten”, aldus 
Maarten van Rossum. Hoogste tijd voor Gordon om 
een platte opmerking te plaatsen: “Wat doe jij hier 
dan, (-3-)?”  Door deze vergelijking met de winnares 
van het Songfestival kreeg de blonde krullenbol de 
kleedkamer weer aan het lachen. In de kleedkamer 
van de politici is de stemming minder uitbundig. 
Vooral Geert Wilders ligt dwars. Hij wil niet op links 
spelen. Alexander Pechtold is er als de kippen bij 
om hem in de haren te vliegen:  “Jij weet inmiddels 
hoe vergankelijk succes is, en toch blijf je jezelf maar 
bedienen met dit soort infantiele retoriek.”  “Het 
succes is de heer Pechtold kennelijk naar het hoofd 
gestegen”, luidt het typisch Wilders verweer. Mark 
Rutte, die de komst van Wilders heeft gedoogd om-
dat hij anders geen elftal op de been kon krijgen, 

De nieuwsquiz
In onderstaande satirische tekst zijn acht woorden weggelaten die de afgelopen weken in het nieuws 
waren. Op de plek van deze woorden staan haakjes. Kunt u raden wat we zoeken?

offert zichzelf dan maar op voor de linker flank. 
Coach Ferry Mingelen zucht: “Jullie hebben geen 
coach nodig maar een formateur.”  Dan klopt arbiter 
Frits Wester op de deur: “We gaan beginnen”. Als de 
teams het veld betreden valt de gebrekkige pu-
blieke belangstelling op. Slechts één toeschouwer 
is gekomen om met haar grote idool op de foto 
te kunnen gaan. “De opkomst is nog lager dan bij 
de (-4-)”, merkt Freek op. “Aan onze leeftijd kan het 
niet liggen”, meent Derksen, “de (-5-) staan ook op 
een uitverkocht Pinkpop”. Frits fluit de wedstrijd op 
gang. Het gezapige duel kabbelt rustig voort. De 
spelers zijn meer met elkaar aan het keuvelen dan 
dat er gevoetbald wordt.  Zo heeft Fred Teeven een 
gezellig onderhoud met Beau van Erven Dorens: “Ik 
keek altijd graag naar (-6-)”, bekent Fred.  Ook Jort 
Kelder en Jeroen Dijsselbloem kunnen goed met 
elkaar overweg: “De enige overeenkomst met een 
echte voetbalwedstrijd is dat er teveel overbetaalde 
lui op het veld staan”, zegt Jort met een glimlach. 
“Ik zei toch dat de (-7-) voorbij was”, giert Dijssel-
bloem met veel gevoel voor zelfspot het uit. De 
wedstrijd stevent ondertussen af op een bloedeloze 
0-0. Frits vindt het genoeg geweest en fluit af. Ie-
dereen houdt nog heel even de adem in als Ali B op 
Wilders afloopt en hem een innige omhelzing geeft. 
“Hé, kan het niet wat minder?” zegt Geert. “Zou je 
wel willen hè”, grapt de knuffel Marokkaan.  Lachend 
stappen de heren van het veld. Publiciteit, ijdelheid 
en vergankelijkheid waren deze middag trefwoor-
den in de gesprekken. Als iedereen weg is staat de 
eenzame toeschouwer nog steeds foto’s te maken 
van haar grote idool. Zij is de ultieme belichaming 
van deze drie woorden. De selfies van (-8-) hebben 
zelfs de weg naar het museum gevonden. Succes is 
vergankelijk, maar vaak ook onverklaarbaar.   (jfp)

Uitslag nieuwsquiz nummer 2: 
1. Ilse DeLange en Waylon (The commen linnets). 
2.gemeenteraadsverkiezingen. 3. Racisme. 
4. Nuclear Security Summit (NSS). 5. Krim. 
6. Oerknal. 7. Volkert van der G. en 8. Bandidos.
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Op zaterdag 5 april mochten Marja en ik (een stukje 
van) een reünie meemaken. In de Klaverstraat op 
het Segbroek College. Een reünie die niet op de TV 
komt en de gespreksleider heet niet Rob Kamphues 
maar Paul Cornelissen, een goede vriend van Loukie 
Nak, waar Rob Kamphues nog iets van kan leren! 
Het is een heel bijzondere reünie. Na vijftig jaar 
komen deze oudleerlingen (geboren tussen 1936-
1943) van het oorspronkelijke Grotius Lyceum 
(examenjaren 1955-1960)  sinds 1986 nog steeds 
regelmatig bij elkaar! In dat jaar organiseerde het 
Segbroek College een reünie ter gelegenheid van 
het 30-jarig bestaan en daar was de warme ont-
moeting aanleiding tot regelmatige samenkomsten, 
eerst om de 5 jaar, toen om de 3 en nu om de twee, 
de leeftijd gaat meespelen. Dit jaar is er een boek 
gemaakt – een herinneringsboek – een verzame-
ling gebundelde verhalen van de oud-leerlingen, 
dat uitgedeeld zal gaan worden aan de bijna 60 
deelnemers, maar eerst wil Paul Cornelissen het 
daar nog wel even over hebben. Over die herin-
neringen en zo. 
Met de microfoon in zijn hand, soepel over het lan-
ge snoer heen en weer stappend, loopt hij energiek 
in de aula heen en weer tussen de tafeltjes waar 
de oud-leerlingen aan zitten. Indringende vragen 
worden aan de aanwezigen gesteld. De hamvraag: 
Wat bezielt deze groep om elkaar – bijna 30 jaar 
lang  – regelmatig te willen blijven zien? 

Als antwoord begint iemand te zingen. Het school-
lied uit die tijd. Anderen vallen in:  
'Er is een band die ons verbindt / die ons doet stre-
ven eensgezind / hiervan ’t symbool voor groot en 
klein / de naam Lyceum  Stokroosplein’.
Het thema van deze reünie is duidelijk, je had een 
band met elkaar. Je wilde de anderen terugzien na 
het eindexamen. Steeds weer. Tot nu toe. Waarom? 
De motivatie? 'Het was de warmte, de  betrokken-
heid, de gemeenschappelijk intensief beleefde her-
inneringen. Maar vooral toch ook het – toen nog 
als vanzelfsprekend – aardige met elkaar omgaan. 
'Na ons werd de omgang tussen leerlingen harder.'  

Een band die ons verbindt
U heeft vast weleens op TV het programma 'De Reünie' gezien. Zondagavond. Op Nederland 1. Een klas 
groot gegroeide kinderen na een half mensenleven weer even terug in de schoolbanken van weleer. De 
gespreksleider Rob Kamphues die de rijen langsloopt en vraagt wat er van iedereen geworden is. Korte 
filmpjes erbij van leerlingen die net iets anders dan de gangbare dingen zijn gaan doen in hun leven. 

Paul: 'Nam de behoefte aan frequentie van een re-
unie toe? 'Ja. Vooral nu we ouder worden en een 
aantal klas-/jaargenoten al is overleden. Vanaf 2010 
zien we elkaar om de twee jaar. 

De eerste reünie? In 1986. Met z’n achttienen uit 
de eerste jaren aan de Klaverstraat. Zes uit Neder-
land. Twaalf uit Indië. De uitdrukking: allochtoon-
autochtoon bestond al. Waren jullie je bewust van 
het verschil? Nee, want er waren zoveel leerlingen 
met een Indische achtergrond op school. Hierheen 
gekomen na de oorlog voor een goede schooloplei-
ding. Ze werden zonder probleem in de leerlingen-
kring opgenomen. In Nederlands-Indië nog nooit 
een school van binnen gezien en hier in twee jaar 
de hele lagere school gehaald. Is ook voorgekomen.  

Wat jullie voor generatie zijn, wil Paul weten. De 
kleutertjes in de oorlog dus, maar samengevat een 
veerkrachtige, gezonde, enthousiaste generatie. Al-
lemaal goed terechtgekomen. Over het algemeen 
hoog opgeleid. De jongens van toen gingen in 
militaire dienst. Gevolgde studies: onder andere 
Theologie en Geschiedenis. Een stuk of  acht, negen, 
werden docent aan een Hogeschool of Universiteit. 
Twee in de luchtvaart en veel fysici.  Een flink aantal 
is in Amerika beland, en in het Midden Oosten. Ook 
in Tunesië. Noorwegen. Een deel van de meisjes 
van toen studeerde, maakte geen carrière, pakte 
later de studie weer op. Dat je zonder carrière ook 
heel gelukkig kon zijn, verdedigt een van de dames. 
'Meegegaan met je in het buitenland werkende 
man betekende dat jij niet mocht werken en iedere 
paar jaar alles op nieuw moest regelen op weer 
een andere plek, in weer een ander land. Een hele 
organisatie!' 
Een enkeling kwam in de kunst terecht. Een dans-
carrière bij Sonia Gaskell van destijds het Nationale 
Ballet. En een opleiding bij het conservatorium, 
Solozang Klassiek. Daarna de Bühne op, zingen o.a. 
in de Mattheus Passion, coach geworden en via de 

» vervolg op pagina 9

W I J K W I J S  nummer 3 juni 2014 7



Stressvrij Marij van Ewijk.indd   1 22-03-2010   16:31:12

Goudenregenplein 50 - 53 Den Haag, telefoon 070 - 3603607

• Brabantia afvalemmers en accessoires

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

• Sanitair en elektra

• Bugatti householdappliences

• Victorinox Zwitserse zakmessen

www.roosijzerhandel.nl

Al 
meer dan 

85 jaar het
vertrouwde 

adres 
in de wijk

Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82, Den Haag
www.margrieteshanden.nl
Bel vrijblijvend 06-22943014

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren. 
U voelt zich snel weer goed!  

Sport-, ontspannings-, hotstone-, 
zwangerschaps-, voet-, afslankmassage 
en Javaanse pidjit (geen erotiek).

Advertentie Wijkwijs.indd   1 15-9-2010   16:17:42

Goudenregenstraat 258a 070–364 74 84

Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging

LaStone Therapy (originele hotstone)
Microdermabrasie 

huidverbetering met Reviderm
bel voor gratis intake gesprek

NIEUW

adv Diana.indd   1 07-04-14   11:06

Bezoek de website van 

onze Bloemenbuurt!

www.dehyacint.nl
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reguliere kant de spirituele kant opgegaan. Volgens 
de laatste spreekster is haar generatie onder een 
gelukkig gesternte geboren. 'We gingen lief/goed 
met elkaar om; respect was normaal. Een halve ge-
neratie na ons ging dat veel agressiever.' Waarop het 
gezelschap stil valt. Instemmend knikt.

Was het een cultureel aangelegde school? En werd 
er aan sport gedaan?
Jazeker. Concerten en musea werden bezocht. Eén 
van de aanwezigen zal nooit meer de uitleg bij de 
Stier van Potter in het Gemeentemuseum vergeten! 
Op de vijver ernaast werd geschaatst. Verder werd 
er aan zwemmen, tennissen, atletiek, softbal en vol-
leybal gedaan. En – door  enkelen ook beschouwd 
als een soort sport – je ging natuurlijk op dansles 
bij Ruby Dorany!  
Paul: Er ontstonden natuurlijk ook stelletjes? Ja, ja, 
uiteraard. Verkering, die korter of langer duurde. We 
hadden het er druk mee. 

Dan over de leraren. Paul: 'Welke hebben indruk op 
jullie gemaakt? En hoe gingen leraren en leerlingen 
toen met elkaar om?' De meest gehoorde naam 
is: Schneider (vader van toneelspeler Eric). Loukie: 
'Een heerlijke rector, want je kon bij hem met je 
Ludevedu terecht.' Verliefd zijn op iemand,  die niet 
op jou is, daar krijg je slechte cijfers en ongeruste 
ouders van. Maar zodra je je hart had uitgestort bij 
Schneider was het wegkwijnen subiet over. Hij zou 
wel even met de bewuste jongeman gaan praten.  

Schneider werd voorafgegaan door rector Prins, 
die vaak last had van zijn knieën. Souvenir van 
het werken aan de Birma spoorweg in de Tweede 
Wereldoorlog. Evenals Prins zat Schneider in een 
Jappenkamp. Zijn vrouw ook. Een van de dames 
herinnert zich mw. Schneider, die samen met Corrie 
Vonk, echtgenote van Wim Kan, verkleed in jacquet, 
toneelstukjes opvoerde in het kamp Bandung  met 

liedjes van Tholen en Van Lier,  destijds Nederlandse 
cabaretiers. 
Meer namen van leraren worden geroepen: o.a. Hof-
ker (biologie), markant figuur, straalde kennis uit, 
betrok iedereen bij de les. Gaf al in 1956 seksuele 
voorlichting. Heel wat in die tijd! Vertelde dat 10% 
van het volk homo was. Een liberale geest, zonder 
vooroordelen. Paul: ‘Liepen er homoseksuele leraren 
in de school rond?’ Stilte in de aula. Geen idee!

En nog meer namen komen voorbij. O.a. door de 
meisjes met pretoogjes genoemd: de heer Gerrit-
sen. Naar zijn les trok je bij voorkeur een omgekeerd 
vestje aan, knoopjes van achteren. Dan kwam van 
voren je boezem beter uit. Of je liet een potlood 
op de vloer vallen, opdat hij bij het oprapen je de-
colleté voordelig in de picture kon krijgen. Sweet 
memories van weleer…. 

Hoe de leraren met de leerlingen omgingen? In 
koor: 'Niet zoals nu, hoor! Aan hoi tegen de rector 
deden we niet! Stel je voor! En het was meneer zus 

» vervolg van  pagina 7

» vervolg op pagina 11
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Loodgieter, centrale verwarming, gas-, water-, sanitaire en elektrische installaties én

zonnepanelen.

Heeft u een installateur nodig? Wij installeren en onderhouden centrale verwarming, sanitair en

elektra. Ook voor advies op het gebied van zonne-energie en zonnepanelen bent u bij ons aan

het juiste adres!

Sinds 1922 DE VAKMAN op het gebied van de totale installatie!

Chrysantplein 6, 2565 BV Den Haag, tel.: 070 3453 771

E-mail: wvdaa@hetnet.nl, website: www.wvdaa.nl

Overgewicht? Stress? 
Pijnklachten of kwaaltjes?

KopOp! coacht vrouwen op weg naar een 
gezonde natuurlijke leefstijl die voor méér 
energie, minder stress én minder gewicht 
zorgt. Verandering begint met de eerste stap! 

Neem vrijblijvend contact op voor gratis 
kennismakingsgesprek:

Suzanne Vosters  
T: 06-55323669
W: www.kopopcoaching.nl
E: info@kopopcoaching.nl

Kopop-adv.indd   1 10-06-14   09:58
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en juffrouw zo. Absoluut geen voornamen! We wa-
ren de Rock en Roll generatie. Maar als ik ons ver-
gelijk met de leerlingen van nu, waren we eigenlijk 
dociele watjes. Ik ben weleens jaloers op het gemak 
waarmee de leerlingen van nu zich uiten,' zegt een 
van de vroegere meisjes.     

Kregen jullie weleens straf? O, ja! Dan werden we 
de klas uitgestuurd. 'In het nieuwe gebouw, in de 
Klaverstraat, stond je dan tegenover een schilderij 
van Jan Sluyters aan de wand' weet een van de 
mannen. 'Of je moest bij een leraar/lerares thuis 
komen. Er was geen openbaar vervoer. Je moest 
fietsen. Soms een heel eind. Een vrije middag kwijt. 
Dat was op zichzelf al straf genoeg.'  

‘Waren jullie blij met het nieuwe gebouw in de 
Klaverstraat?' vraagt Paul.  'Ja, we vonden het een 
geweldig gebouw. We waren de eersten die erin 
trokken! De wereld ging open!' Otto Das, architect, 
ook oudleerling, liet zich enorm inspireren door het 
gebouw. Is lyrisch over de lichte kromming in het 
model. 'Die kromme gang, wat een vondst!'
De verhuizing vanuit de noodschool in de Vlier-
boomstraat is een hele onderneming geweest. Ie-
dereen hielp mee. Er zijn anekdotes. Zoals de dozen 
vol lesmateriaal waarmee men kreunend over straat 
ging. En de opgezette struisvogel die op een plankje 
op de bagagedrager van een fiets moest worden 
vervoerd. Zoiets vergeet je niet meer.  

Of het een goede school was. Antwoord: ‘Ja beslist’. 
Met als minpunt veel te weinig aandacht voor de 

onderlaag HBS. ‘Het ging altijd om het gymnasium, 
altijd die twee aparte werelden. Geen contact met 
elkaar. Jammer’.

Laatste vraag: "Hoe vinden jullie het onderwijs 
van nu? Van jullie kleinkinderen?" Vooral onvol-
doende voor rekenen en Nederlandse taal worden 
genoemd. En gebrek aan verdieping. Een van de 
opa's van nu begeleidde zijn kleindochter als voor-
bereiding op het eindexamen. Kreeg de indruk dat 
enkele leraren 'wel hun best doen, maar absoluut 
geen notie hebben van waar het over gaat. Er was 
geen bevlogenheid, zoals bij ons.'    

Over kleinkinderen gesproken, eindigt Paul in zijn 
slotwoord, jullie hebben de volgende generatie 
behoorlijk - laten we zeggen – op de kaart gezet. 
Gemiddeld 5,5 kleinkind per persoon!

En dan is het tijd voor het uitdelen van 'HET BOEK.' 
Vijfenvijftig schrijvers hebben eraan meegewerkt. 
Het is prachtig geworden! 
Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Boel-
lie (1936), de alleroudste van alle oud-leerlingen. 
Daarna krijgt iedereen een exemplaar.
Ter bescherming van vette vingers op het boek (in 
verband met het aangekondigde Indische buffet) 
liggen er plastic tasjes klaar. Loukie Nak, een van 
de initiatiefnemers en organisatoren van dit feest, 
bedankt Paul hartelijk voor zijn optreden. 
En de redactie van Wijkwijs stapt op om dit verslag 
te schrijven.

Eva Kuylman en Marja Vliegen.

» vervolg van  pagina 9

Rectificatie

In Wijkwijs nr. 2 op pagina 27 staan twee foto’s die gemaakt zouden zijn door Saskia de Swart. 
Ze zijn echter gemaakt door Frits Knijff, bestuurslid bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
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Florence Thuis

Thuis

Woonzorgcentrum Uitzicht biedt
• een sfeervol restaurant en grand café        
• FlorencePas met kortingen op           
 diverse diensten                                
•  gezellige activiteiten en wellness-

voorzieningen            
• ondersteuning en bemiddeling  
• comfortabele huurappartementen              
• dagbehandeling
• 24-uursopvang
• kleinschalige verpleeghuiszorg
 

Met Florence Thuis hebt u advies, ondersteuning en zorg altijd dichtbij.

Informatie over
•  nieuwbouw woonzorgcentrum

Dekkersduin
•  wat kan de huisverpleegkundige

voor mij betekenen?
• thuiszorg en alarmering
 
Vragen? Wij helpen u graag verder!                
Wijkservicepunt in Uitzicht
Zonnebloemstraat 383
T 070 - 754 55 66
E wspuitzicht@fl orence.nl
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woensdagen 9 juli en 11 september om 19.30 
uur openbare vergaderingen van het wijkbe-
raad De Hyacint.

AGENDA zaterdag 13 en zondag 14 september open mo-
numentendagen. Zie ook pag. 25

zaterdag 27 september Burendag. We houden 
dan een feestje in de tuin van het wijkgebouw. 
Zie ook pag. 4

De schrijfster van 'In de buurt gebleven' leest u weer in de volgende Wijkwijs.

Orgelklanken
Draaiorgelklanken op een 
prachtige zonnige zaterdagmid-
dag op het Sneeuwbalplein, dat 
hoor je niet vaak. En wat bleek? 

De heer Buijs, een heer van 
stand,  met een uit de hand ge-
lopen hobby, levert puur hand-
werk met zijn ruim honderd jaar 
oude draaiorgel. Hij maakt de 
muziekrollen nog steeds zelf.

Wij hebben de heer Buijs en 
zijn draaiorgel vastgelegd op 
de foto. 

Wat wonen wij toch in een veel-
kleurige wijk!

Marijke Koster
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identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Service aan wijkbewoners
• abonnement Zeker Thuis

• begeleiding, persoonlijke zorg en 
verpleging bij u thuis

• alarmering

• wijkrestaurant

• koelverse maaltijd aan huis 
(Wijndaelercentrum)

• warme maaltijd aan huis 
(Duinhage)

• kortdurend verblijf

• dagverzorging (Duinhage)

• activiteitencentrum

• persoonlijk advies over wonen, 
zorg en welzijn

• respijtzorg

Informatie over deze zorg en service bij de servicelijn:
070 - 447 02 22

Werken in de  zorg? 

zie onze website: 

www.hum
anitaswoo

nzorgplus.
nl

Wonen met zorg
• met een verblijfsindicatie

• particulier wonen met zorg

• wonen met verpleeghuiszorg voor
dementerende ouderen

• de wens van de cliënt staat voorop

• privacy is gewaarborgd

• belangstelling? Laat u informeren op 
de maandelijkse kijkmiddagen

Zorg en diensten 

met de hoogste 

kwaliteit binnen 

handbereik !

Wijndaelercentrum 
Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM  Den Haag
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

Duinhage
 De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW  Den Haag
wijkservicepunt@duinhage.org

Duinhage-WDC adv kleur(2014).indd   1 30-11-13   11:51
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Honderd jaar geleden zag de wereld er niet onaan-
trekkelijk uit.
Het was een tijd vol dynamiek en ontwikkeling: 
de eerste (primitieve) vliegtuigen verschenen en 
waren inmiddels het Kanaal van Frankrijk naar En-
geland overgestoken. De eerste auto’s zag je in het 
straatbeeld en enorme passagiersschepen staken 
met grote regelmaat  de oceanen over. Het was een 
periode van economische bloei, van meer rechten 
voor burgers en betere leefomstandigheden. Riolen 
werden aangelegd, straten verhard, huizen voor 
arbeiders verbeterd, er kwam meer en beter voedsel 
in de winkels en dit bleek voor steeds meer mensen 
goed betaalbaar. Lonen stegen, er was volop werk 
en alles wees erop dat Europa een gouden eeuw 
tegemoet zou gaan.
Vier jaar later was er van dit zonnige perspectief 
niets meer over.  Tien miljoen gesneuvelde solda-
ten, nog eens tien miljoen mensen geveld door 
de Spaanse griep en een economie die totaal in 
duigen lag.  Er werd een vrede gesloten die “…aan 
oorlogen een einde zou maken…” Twintig jaar later 
stond de wereld opnieuw in brand….Hoe had het 
zo ver kunnen komen?

Op 28 juni 1914 bracht een Oostenrijkse Aartsher-
tog een bezoek aan de hoofdstad van Bosnië, Sera-
jewo.  Oostenrijk-Hongarije was in die jaren nog 
een enorm rijk met een bevolking  bestaande uit 
tien verschillende nationaliteiten. Grote delen van 
de Balkan en Oost-Europa werden vanuit Wenen 
bestuurd.  Aan de zuidgrens van dit enorme rijk lag 
een klein kikkerlandje met een zeer nationalistische 
en militante bevolking: Servië. Servië werd op de 
achtergrond gesteund door grote Slavische broer 
Rusland. Oostenrijk had zich van de steun van het 
machtige Duitse Keizerrijk verzekerd. Servische nati-
onalisten zagen het bezoek van Frans Ferdinand als 
een belediging: zij beschouwden Bosnië als Slavisch 
gebied en bovendien was 28 juni de herdenkings-
dag van de ‘Slag op het Merelveld’ van 1389 waarbij 
het Servische Rijk ten onder was gegaan in zijn 
strijd tegen de oprukkende Turken. Bosnisch-Servi-
sche studenten waren naar Serajewo getrokken om 
de aartshertog te vermoorden. De aanslag op zich 
was een aaneenschakeling van knulligheden, slech-

De Zomer van 1914
te voorbereiding en 
uiteindelijk succes 
door een stompzin-
nig toeval. Maar de 
gevolgen logen er 
niet om. Een maand 
daarna was Oosten-
rijk in oorlog met Servië, mobiliseerden Rusland 
en Duitsland hun troepen en kort daarna werden 
België en Frankrijk binnengevallen. Er was een keten 
van gebeurtenissen op gang gebracht die achteraf 
niemand wilde, niemand kon verklaren maar het 
leek alsof Europa onontkoombaar naar de afgrond 
werd getrokken.

Deze zomer zullen overal in België, Frankrijk en En-
geland de gebeurtenissen van de zomer van 1914 
herdacht worden. Honderd jaar na dato  blijft de 
vraag overeind waarom er kennelijk geen ‘exit-stra-
tegie’ bestond; waarom deze oorlog vier jaar moest 
duren en of al die tien miljoen mannen niet voor 
niets waren gesneuveld…. Voor de nabestaanden 
is dat een ondraaglijke gedachte.  Nog steeds wordt 
elke avond bij de ‘Menenpoort’ in het Belgische 
stadje Ieper klokslag 20.00 uur het verkeer stilge-
legd.  Lokale politieagenten  sluiten het plein af en 
een kwartet trompetters neemt positie in onder de 
enorme poort met daarin de namen van meer dan 
vijftigduizend Britse soldaten die bij Ieper sneuvel-
den en van wie de lichamen nooit teruggevonden 
zijn. Dan schallen om acht uur de tonen van de ‘Last 
Post’ het oude eerbetoon aan gevallen kameraden. 
En elke avond staan er tientallen tot soms honder-
den mensen die deze ceremonie bijwonen. 
De belangstelling voor die ‘Grote Oorlog’ is nog im-
mer heel groot. En dat terwijl de strijd in feite niet 
meer was dan twee partijen die elkaar vanuit loop-
graven bestookten totdat uiteindelijk er weer een 
paar honderd meter gewonnen was (aan het oost-
front was er wel sprake van een bewegingsoorlog 
en zouden de Duitsers uiteindelijk tot voorbij Kiev 
oprukken). Deze Eerste Wereldoorlog staat in feite 
voor alles wat  de mens verkeerd kan doen:  eerst 
een conflict volkomen uit de hand laten lopen; dan 
tegen beter weten in tot het bittere einde doorgaan; 

» vervolg op pagina 19
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Zangeres wordt aangekondigt

Leerlingen van Segbroekcollege

Mooi hè

Prijsuitreiking

Een hapje wil er altijd wel in.
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Buurtfeest
24 mei 2014

Mooi hè

Korfbalspel

Klompenspel Vier op een rij
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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

 

 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie 
kijk op onze website 
www.bepals.nl  
 
of bel Roger Gielisse  
(070-4277083) 
 
 

Scoutinggroep Bepals Prinses Juliana 
 
Biedt elke zaterdag leuke en spannende 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 kan je vinden 
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater). 

 Bevers
 Babbelaars

Beverkolonies 
 

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

elke zaterdag van 14:00 tot 16.30  
Welpen 
De speurdershorde 

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

Welpen  
Zonnestralen 

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

Welpen 
De Woudwachters 

Meisjes en Jongens 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30  

Scouts 
De Bosgeuzen 

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

Scouts 
Phoenixvendel 

Meiden 11 tot 15 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 17:00  

Explorers 
Dhaulagiri 

Meiden en Jongens 15 tot 18 jaar 
elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30  
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daarna de illusie hebben dat oorlog uitgebannen 
kon worden; vervolgens geen opvolging geven 
aan de noodzaak om een internationaal systeem 
overeind te houden dat agressie afstraft. ‘De mens 
streeft naar het goede, maar doet vaak het slechte’ 
zou een pakkende spreuk kunnen zijn om al die 
ellende samen te vatten. Is er dan geen hoop ?

In Europa leven wij nu al bijna zeventig jaar in vrede 
en relatief grote voorspoed (de oorlog in Joegosla-
vië even daar  buiten gelaten). Ook in de vroeger 
door Rusland overheerste landen zoals Polen, Hon-
garije, Oost-Duitsland, Tsjechië en Slowakije gaat 
het oneindig veel beter dan tijdens  die grauwe 
Sovjetperiode. Mensen vergeten dat wanneer ze 
het over Europa hebben. In veel ogen is Europa 
niets meer dan een geld-opslurpend monster in 
Brussel dat allerlei regeltjes produceert waar wij 
geen voordeel bij zouden hebben.  Maar er is een 
ander Europa; het Europa van 28 vrije landen die 
er voor gekozen hebben om in vrede met elkaar 

zaken te doen en gemeenschappelijke richtlijnen 
uit te vaardigen voor het welzijn van alle betrok-
kenen. Kroatië en Servië bestreden elkaar te vuur 
en te zwaard in de periode 1991-1995. Nu is het ene 
land volwaardig lid en het ander kandidaat lid van 
de E.U. Zo sceptisch als er bij ons soms over Europa 
wordt gesproken, zo veel moeite doen anderen om 
juist bij de club te kunnen horen.

Deze zomer zijn er op talloze militaire erevelden 
verspreid over Europa herdenkings- plechtigheden 
betreffende een oorlog die nooit had moeten en 
mogen plaatsvinden. De duizenden witte kruisen 
en grijze stenen zijn stille getuigen van een conflict 
zoals we dat nooit meer hopen mee te maken.  En 
als de spanningen ooit weer eens oplopen, zoals 
onlangs in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, 
dan hoop ik dat de verantwoordelijke leiders ook 
nog eens denken aan al die graven van een conflict 
uit een ver verleden.  Of aan de beelden van de 
Duitse kunstenares Kathe Kollwittz op de Duitse 
begraafplaats bij Langemarck.
Treffender kan leed niet worden uitgedrukt.

Marcel van Guldener

Duitse opmars door België tijdens de Eerste Wereldoorlog

W I J K W I J S  nummer 3 juni 2014 19



Scouting de Mohicanen

Daal en Bergselaan 9

www.mohicanen.nl

secretariaat@demohicanen.nl

Laat je zien op
zaterdag!

Voor kinderen die graag 

hutten bouwen in het bos. Jongens en meiden 

die op een eigen vuurtje brood willen 

bakken, op kamp naar Engeland willen! 

Kom langs en kijk zelf

wat er te doen is!

Elke zaterdag 

Jongens en meisjes 6 t/m 8 jaar

10.00 - 12.00 uur of  14.30 - 16.30 uur

Meisjes 8 t/m 11 jaar & Jongens 8 t/m 11 jaar

9.30 - 12.00 uur of 14.00 - 16.30 uur

Meiden 11 t/m 15 jaar & Jongens 11 t/m 15jaar

9.45 - 12.15 uur of 14.00 - 17.00 uur

Jongeren 15 t/m 18 jaar: vrijdag 20.00 - 22.00 uur

Vrijwilliger worden kan vanaf 18 jaar

Kijk op www.mohicanen.nl

  L a at  j e
u i t d ag e n !

W I J K W I J S  nummer 3 juni 201420



Hoe is dit allemaal gekomen, vroeg ik hem een paar 
dagen later en hij vertelde:
“Ik ben geboren op 29 augustus 1936 en heb mijn 
hele leven in Den Haag gewoond. Nu al 45 jaar in 
de Aalbessenstraat. Ik ben een echte Hagenees.
Ik heb tot mijn vervroegd pensioen (op mijn 55e) bij 
Philips in Voorburg gewerkt op de ‘service afdeling’  
van kleuren tv’s en transistors. Maar muziek is altijd 
mijn hobby geweest.
Op mijn 12e liep ik met een trommel in een drum-
band van de padvinderij en  kreeg er ook les in 
van de tamboer die beroeps was bij de Konink-
lijke Militaire Kapel. Toen ik 14 was, ging ik naar 
de drumband van St. Gregorius de Grote. Dat was 
een harmonieorkest en als drumband liep je dan 
voor het orkest uit. Daar kreeg ik trompetles van de 
dirigent. Hij gaf mij bij de 1e les de partituur en zei: 
“Ga je gang.” Maar …. ik kon geen noot lezen en heb 
dat mijn hele leven niet gekund. Ik vroeg hem het 

stuk voor te zingen en ik speelde het meteen na. Zo 
is het altijd gegaan. Ik speel op gehoor.
Toen ik 16 jaar was speelde ik voor publiek in zalen 
in de stad. In gebouw ‘Amicitia’ aan het Westeinde 
musiceerden  we van 24.00 uur tot 03.00 uur. Er 
werd een toneelstuk opgevoerd met bal na. Ik 
fietste 4x op en neer om mijn drumstel erheen te 
brengen. 
In militaire dienst speelde ik in een orkestje. Op mijn 
20e zat ik in het kwintet ‘Palermo’, mijn 1e bandje 
en daarna in diverse orkesten.

Tot mijn 55e drumde ik, speelde in restaurants, in 
het Circustheater, de Dierentuin, het Congresge-
bouw, in het Kurhaus en andere grote zalen. Dat 
was dan van 20.00 tot 01.00 uur.  
In die tijd kocht ik ook een keyboard. Zonder hulp 
heb ik me het instrument eigen gemaakt. Daarmee 
ben ik toen naar bejaardentehuizen gegaan. Tot 
eind 2012. Na een operatie vond ik het tijd om te 
stoppen. En nu speel ik om het bij te houden en 
om ruim honderd liedjes die ik ken (met voorkeur 
uit de jaren 50) niet te vergeten. In het wijkgebouw 
de Hyacint heb ik een luidspreker hangen en hoef 
ik alleen mijn keyboard maar mee te nemen. Daar 
spelen vind ik leuk.”

In 2003 heeft Rinus nog de prijs op het Haags song-
festival met een eigen gemaakt lied ‘Het mooiste 
dialect’ gewonnen. Hij schreef er meer zelf zoals ‘Wij 
zijn de AOW’ers’, ‘Turkse buikie’s’ en ‘Haags Knaapje’.
 Ik kreeg een plakboek in handen met veel leuke 
foto’s en hij speelde nog enkele stukjes speciaal 
voor mij. Op 28 augustus 2011 was hij te zien en te 
horen tijdens het ‘Open Zomer Podium’ in de tuin 
van het wijkgebouw. Een van die liederen kunt U 
nog zien en beluisteren via Google: Hagenezen dat 
zijn wij (Haagse dingen) You Tube.
Hij is geweldig, deze Rinus. 

Marja Vliegen

Een echte muzikant
Rinus Koevoets. Hij mag dan in de Vruchtenbuurt wonen, maar deze zeer 
trouwe bezoeker van ons wijkgebouw de Hyacint is voor velen een goe-
de bekende. Hij gaat vaak naar ‘Eten voor jong en oud’ en toen ik hem 
jaren geleden leerde kennen, nam hij na afloop van de maaltijd altijd de 
microfoon en bedankte de koks en hun helpers voor het altijd smakelijke 
diner. Op 29 maart jl. – toen ik er  ook was - had hij zijn keyboard meege-
nomen en zong en speelde hij  er tussen de gangen vrolijk op los.

Met prijs

In zijn jonge jaren
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Geen nood. Er is ‘Repair Café’. Hun devies 
luidt: ’Weggooien? Mooi niet!’ Het geeft 
kapotte voorwerpen een tweede leven 
en zorgt daarmee voor minder verspilling. 
Vrijwilligers, mannen en vrouwen, storten 
zich als reparateur met plezier en geduld 
op elektrische apparaten, kledingstukken, 
fietsen, meubelstukken en anderszins om 
de niet zo handigen weer gelukkig naar 
huis te laten gaan.

Dit initiatief voor het Repair Café is gebo-
ren in Amsterdam in 2009 en heeft zich 
heel snel verspreid naar andere dorpen 
en steden in binnen- en buitenland. In-
middels zijn er al ruim 400 Repair Cafés, 
waarvan meer dan 200 in Nederland. Zo 
ook in Den Haag waar in november 2011 het 1e 
Repair Café plaatsvond.
Het Haagse Repair Café was in eerste instantie een 
project van het Haags Milieucentrum en deed alle 
stadsboerderijen, en daarmee alle stadsdelen, aan. 
Met groot succes. Eind 2013 werd de Stichting Re-
pair Café Den Haag in het leven geroepen. Naast 
stadsboerderijen vinden nu ook steeds vaker Repair 
Cafés plaats op andere locaties, zoals onlangs in ons 
eigen wijkgebouw.  

De 13 vrijwilligers die 12 april jl. hielpen bij het 
Repair Café vonden de Hyacint als locatie uiter-
mate geschikt. Er werd door een vijftigtal mensen 
van alles en nog wat ter reparatie aangeboden: 
van stofzuigers en andere elektra tot meubels, en 
van broeken tot printers. Ja, er werd zelfs een oud 
koektrommeltje gebracht waarvan de las aan de 
zijkant kapot was. De bezoekers kwamen uit de 
Bloemenbuurt maar bijvoorbeeld ook van de Stad-
houderslaan, Oude Haagweg, Sportlaan, Waldeck 
Pyrmontkade, Regentesselaan, ja zelfs helemaal uit 
Zoetermeer en Wassenaar.

Ik sprak met  de voorzitter Karina Baarda. Zij ver-
telde me: “We zien vaak mensen binnenkomen die 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 
Daarnaast krijgen we bezoekers die heel graag 
willen dat iets weer gemaakt wordt omdat ze een 

Een tweede leven
Je zult maar geen rechterhanden hebben.  Je weet niet wat er nu weer mankeert aan je apparaat maar 
hij doet het niet! Een nieuwe kopen? Komt je helemaal niet uit.

emotionele band hebben met het artikel, bijvoor-
beeld omdat het een oud familiestuk is. Ook mer-
ken we dat mensen soms erg blij, opgelucht zelfs, 
zijn wanneer iets gerepareerd is. Het is tenslotte 
niet altijd mogelijk zomaar een nieuw artikel aan 
te schaffen. Verder willen wij ook samenwerken 
met andere organisaties, bv. voor het aanbieden 
van tweedehandskleding tijdens onze bijeenkom-
sten. Wij zoeken contact met het onderwijs voor het 
promoten van de technische vakken en zouden in 
de toekomst graag ook stageplaatsen aanbieden. 
Ook heeft het Repair Café een sociale functie en 
maken we graag een praatje met onze bezoekers. 
Wanneer uit gesprekken blijkt dat iemand eenzaam 
is, wijzen we op andere activiteiten en mogelijkhe-
den die er zijn.”

De belangstelling voor het Repair Café is overwel-
digend. Het streven is dan ook dat in ieder Haags 
stadsdeel op een vaste locatie met regelmaat een 
Repair Café wordt georganiseerd. Hun ideaal is om 
iedereen een duurzame burger van de stad te laten 
worden èn Vriend van Repair Café voor € 25.- per 
jaar als steun voor de vrijwilligers en voor de aan-
schaf van materiaal en gereedschap. Voor de vriend 
is er ieder jaar een vriendenborrel en iedere maand 
een nieuwsbrief. 
Voor meer informatie:  www.repaircafe.nl/denhaag.  

Marja Vliegen
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Sandra Menken, organisator van de BHC heette een 
zestigtal mensen welkom. Allen hebben op één of 
andere manier te maken met de BHC.
Zij was erg blij dat wijkbewoners elkaar hadden 
gevonden voor een helpende hand, zowel praktisch 
als voor contacten in de wijk. Daarna gaf zij het 
woord aan de landelijk coördinator Rob Bos die nog 
eens benadrukte hoe belangrijk deze organisatie is 
en aan Roni Groeneweg, de stedelijk organisator. 
Met hem is het allemaal begonnen. Hier in Den 
Haag in Mariahoeve zeven jaar geleden. Hoe het is 
uitgegroeid want inmiddels hebben alle stadsdelen 
een BHC. Buurtgenoten helpen. Dat hebben de 
vrijwilligers tot een succes gemaakt. 

Er waren zeven aanwezigen uit Purmerend. Na di-
verse andere steden in Nederland heeft ook Pur-
merend interesse een BHC te starten en zij wilden 
wel verhalen van anderen horen.  Opnieuw wordt 
benadrukt dat het vrijwilligerswerk is. Af en toe  
wat willen/kunnen, is prima. Men is blij met iedere 
helpende hand.

Burenhulp centrale: twee jaar en 500 deelnemers
In twee jaar 500 deelnemers bijeenbrengen als mantelzorgers is een feestje waard. Dat deed de Buren-
hulp Centrale (BHC) dan ook met een netwerkbijeenkomst in het Lindenkwadrant op 20 mei jl.

Marianne van Bochove van de Faculteit Maatschap-
pij en Gedragswetenschappen aan de Universiteit 
van Amsterdam vertelde over het onderzoek dat 
zij met een collega had verricht naar de BHC in het 
stadsdeel Segbroek met zijn 5 wijken. Aan 75 per-
sonen waren telefonisch vragen gesteld en met zes 
was een diepte-interview afgenomen. Zij hebben 
informele bijeenkomsten bijgewoond en vragen 
gesteld als: wie zijn de vragers en aanbieders, wat 
zijn hun motieven, wat is het aantal en type hulpvra-
gen, zijn er grenzen  aan de hulp, is men tevreden 
en worden de verwachtingen van de beleidsmakers 
waargemaakt. Hun onderzoeksrapport 'Hulp voor 
af en toe: ervaringen van burenhulpvragers en –
aanbieders in Den Haag Segbroek', ligt ter inzage 
in het Lindenkwadrant of is op te vragen bij Sandra 
Menken. 

Sandra zei nog dat vele wijkbewoners elkaar had-
den gevonden zowel praktisch als voor de contac-
ten in de wijk en dat zij bovenstaand resultaat niet 
hadden kunnen bereiken zonder al dat meedenken 
en meewerken. De deelnemers worden nog in het 
zonnetje gezet. In september worden zij uitgeno-
digd voor een feestje. 

Voor meer informatie kijk op: www.burenhulpcen-
trale.nl of mail naar: s.menken@voorwelzijn.nl of 
06 51 05 34 41

Marja Vliegen

Wilt u iets verkopen of kopen?   Zoekt u iemand die uw huis schoonmaakt of wilt u gaan oppassen? 
In de Wijkwijs kunt u gratis een oproep plaatsen in de rubriek ’BLOEMETJES’. 
Maximaal 30 woorden. Stuur uw oproep naar Wijkberaad de Hyacint, Anemoonstraat 25, 
2565 DD Den Haag of e-mail uw bericht naar wijkberaad.hyacinth@planet.nl

Bloemetjes...
Mijn naam is Marnix Schut en ik woon in de Bloemen-
buurt. Ik ben pianist en ben onlangs begonnen met 
het geven van piano- en keyboardlessen. Voor meer 
informatie: tel.: 06 81 04 59 55
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RESIDENTIE BERLAGE-SEGBROEKLAAN
REGELMATIG 5 KAMER APPARTEMENTEN TE HUUR

reichmanenrommelaar.nl / tel. 070 - 354 66 00

Gratis alarmering bij 
AWBZ thuiszorg
Stichting Eykenburg biedt nu gratis persoonsalarmering aan bij AWBZ 
thuiszorg van Stichting Eykenburg. U bent in dat geval thuis dag en nacht 
verzekerd van deskundige hulp in geval van nood. 

Persoonsalarmering
■ Gratis bij AWBZ thuiszorg
■ Inclusief pols- of halszender
■ Bij nood krijgt u direct hulp van Stichting Eykenburg
■ Bij geen gehoor, komt ook direct iemand polshoogte bij u nemen
■ Geen aansluitkosten

Met persoonsalarmering kunt u veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl
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In onze wijk de neemt de Papaverhof deel aan deze 
bijzondere dag. Op zaterdag 13 september worden 
door bewoners van het complex vier rondleidingen 
verzorgd. De ontvangst is in het kantoor van de 
beheerder, de Coöp. woningbouwvereniging Daal 
en Berg, Klimopstraat 48a. 
Eerst wordt een PowerPointpre-
sentatie gegeven over de ge-
schiedenis van dit bijzondere, 
monumentale complex, waarna 
een wandeling volgt. Wilt u 
(meer) weten over de Papaver-
hof en zijn ontstaansgeschiede-
nis, dan is deze ontvangst met 
rondleiding een aanrader!
Het is ook mogelijk om buiten 
monumentendag een groeps-
bezoek aan de Papaverhof te 
brengen. Aanmelden hiervoor 
kan via e-mail: jospraat@gmail.
com. 

De woningen van de Papaver-
hof maken deel uit van woningbouwcomplex Daal 
en Berg, dat in 1921 gebouwd werd naar ontwerp 
van ‘De Stijl’-architect Jan Wils. Het complex werd 
ontworpen in opdracht van de beheerder, de  Coöp. 
Woningbouwvereniging Daal en Berg  (opgericht in 
1917). De Papaverhof wordt gerekend tot de hon-
derd meest waardevolle Rijksmonumenten.
Het complex bestaat uit 68 eengezinswoningen en 

Open Monumentendag/De Papaverhof
Op 13 en 14 september is het weer Open Monumentendag. Tijdens dit landelijk evenement zijn er in 
Den Haag opnieuw vele monumenten voor het publiek opengesteld. 

60 etagewoningen die zijn aangelegd in een hoefij-
zervormige ring rond een verdiept plantsoen. Hierin 
integreerde Wils, die als architect op het bureau van 
Berlage begon, de Britse tuinstadgedachte rond 
de thema’s ‘licht, lucht en ruimte’. Het plantsoen is 
niet toegankelijk, maar op Monumentendag kunt 

u het grasveld betreden en de ruimte ervaren. De 
Papaverhof is een uniek voorbeeld van ‘zichtgroen’ 
in de architectuur.
Details in de woningen wijzen op de invloed van 
Stijl-kunstenaars: Gerrit Rietveld (schoorsteen), Piet 
Mondriaan (kastdeuren en kleuren), Vilmos Huszár 
en ‘Stijl’-oprichter Theo van Doesburg (glas-in-lood). 
Theo van Doesburg woonde in de jaren twintig in 
de Klimopstraat 18.
De woningen behoren tot het enige wooncomplex 
ter wereld dat is  ontworpen volgens de opvattin-
gen van De Stijl. De Papaverhof is opgenomen in 
het bestand van ‘Iconic Houses’, een wereldwijde or-
ganisatie voor moderne museumwoningen (www.
IconicHouses.org).

• Op zaterdag 13 september verzorgen bewoners 
een presentatie en een rondleiding.  
Tijden:  10.00, 11.30, 13.30 en 15.00 uur.

• Ontvangst: Klimopstraat 48a
• Website: www.daalenberg.nl
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Voor persoonlijke verzorging,  

verpleegkundige zorg en begeleiding 

 
www.respectzorggroep.nl 

telefoon: (070) 306 91 70 

servicebureau@respectzorggroep.nl 

 

 

Team Segbroek is u graag van dienst! 
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Dat was schrikken voor de bewoners en winkeliers 
van het Goudenregenplein toen zij op zaterdagoch-
tend 17 mei 2014 onaangenaam werden verrast. 
De nacht ervoor hadden enkele vandalen het on-
langs vernieuwde Goudenregenplein onder han-
den genomen: vele plantjes waren uit de grond 
getrokken en lukraak over het plein gesmeten. Het 
was een puinhoop. Vermoedelijk had één en ander 
onder het genot van een fles wodka plaatsgevon-
den, want de restanten van de fles werden terug-
gevonden in het gras op het plein. 
Bewoners en winkeliers bedachten zich geen mo-
ment en met vereende krachten hebben zij de 
plantjes teruggezet, het hele plein geveegd, de 
bankjes schoongemaakt en het grasveld minu-
tieus onder handen genomen om al het glas te 
verwijderen. 
Wat is het toch jammer dat er mensen zijn die 
mooie dingen kapot willen maken. Maar wat is het 
ongelooflijk fijn dat er nog veel méér mensen zijn 

Vernielzucht op het Goudenregenplein

die willen genieten van al dat moois en hun best 
doen om het ook mooi te houden! 
Politie en Gemeente Den Haag zijn ingelicht over 
de gebeurtenis.

Shirley van der Steen

• de geldautomaat aan de Anemoonstraat 
zonder opgaaf van redenen door ING is 
weggehaald en dat ING geen nieuwe zal 
terugplaatsen? De Jumbo supermarkt Ane-
moonstraat heeft echter een spoedaanvraag 
ingediend bij hun eigen hoofdkantoor om een 
vervangende geldautomaat in de winkel te 
plaatsen welke onder eigen beheer van Jum-
bo zal vallen. Jumbo Anemoonstraat hoopt 
hiermee het ongemak voor haar klanten te 
kunnen wegnemen. Het is op dit moment niet 
mogelijk om aan te geven wanneer deze geld-
automaat in gebruik kan worden genomen. 

• ruim 30 leerlingen, 6 
docenten en een aan-
tal ouders op 4 juli op 
weg gaan om de Mont 

Wist u dat ...
Ventoux drie keer te beklimmen. Zij hopen 
dan 3500 euro bij elkaar te fietsen voor Local 
Heroes, een project in Ethiopië van Jaap de 
Hoop Scheffer. 
Tal van sponsoracties zijn al op touw gezet 
door de leerlingen waarbij sommigen al meer 
dan 500 euro hebben weten op te halen,

• het nog niet zover is, maar toch handig om 
te weten: de 6e Parelroute 2014 zal gehouden 
worden op zaterdag 11 oktober van 12.00 
uur – 17.00 uur.
De opening is deze keer in het geheel opge-
knapte wijkgebouw de Hyacint!
U kunt zich nu al aanmelden bij de voorzitter 
René Sijnja: groeneparels@yahoo.com
Nader bericht in Wijkwijs 4 volgt.
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Tijd voor PC Refresh!
Voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET LEKKER?

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

Gratis

diagnose!

 REPARATIE

HULP OP LOCATIE

070 220 00 01 - www.pcrefresh.com
Uw PC ook weer als nieuw?

PC’s PLUS SERVICE

Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

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

• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

vrijblijvende offerte/advies     gerenommeerde referenties

Fuchsiastraat 89, 2565 PM Den Haag
tel/fax 070-3237271 • mobiel 06-30 901 901

“Al 20 jAAr: gewoon grAndioos schoon”

www.telescoopglasbewassing.nl

Smit Glazenwasserij.indd   1 30-01-12   12:05

Denk je aan verbouwen of een dakopbouw? 

Of wil je je huis op een andere manier aanpassen? 
Betere isolatie en bijv. zonnepanelen kunnen extra voordeel 
opleveren (nog tot 5 mei 2014: subsidie zonnepanelen gemeente Den Haag)

Tegen een betaalbaar tarief krijg je deskundig advies en  
verzorgen wij de tekeningen en de bouwaanvraag. 
Een eerste gesprek is gratis.
voorbeelden: www.ottodas.nl.  /  telefoon: 06 - 2126 7149

ARCHITEKTENBUROOTTO DAS
Het lage BTW tarief van 6% is ook voor ons advies nog geldig tot 31 december 2014 

Hyacinthweg 57       2565 RG       DEN HAAG        070 - 368 6300info@ottodas.nl      www.ottodas.nl

aanbouw uitgebouwde keuken
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Failliet, doorstart, nu weer een bloeiend be-
drijf? Wat is er toch gebeurd? 
Ruud: “Ja, ik ging failliet, vooral toen in 2008 de re-
cessie begon, kreeg Sarinah het steeds moeilijker. 
Gelukkig was ook de curator ervan overtuigd dat 
Sarinah, die 40 jaar lang een goede naam heeft 
opgebouwd, zeker toekomstmogelijkheden geeft, 
weliswaar in afgeslankte vorm. Op 6 december be-
gonnen wij met de doorstart en dankzij onze klan-
ten, die massaal op kwamen draven, gingen we de 
goede richting op en nog steeds.”
Melvin: “En ik kon het niet aanzien dat mijn ouders  
dat,  waarvoor ze 40 jaar, vanaf 1973,  gevochten 
hebben, kwijt zouden raken. Daarom ben ik met 
hen in zee gegaan en hebben we het samen aan-

Ruud David:  “Als men voorbij rijdt, gaat het 
raampje omlaag en de duim omhoog. Dat doet ons goed!”

in de etalage

Sarinah stopt? We zijn er allemaal een beetje van geschrokken. Doorstart? Wat betekent dat dan? 
Daarom wil ik graag praten met Ruud David, eigenaar van restaurant Sarinah, nu samen met zijn zoon. 
Hij ontvangt me in de gezellige toko met uitzicht op het steeds maar mooier en groener wordende Gou-
denregenplein. Er is wat lawaai binnenshuis; uit de kelder is een prachtig antiek bureau tevoorschijn 
gekomen, ooit gegeven door jeugdvriend Pierre Alexander aan zijn dochter Mady die sinds kort werk-
zaam is bij Sarinah.  Zoon Melvin  probeert dat met stofzuiger en zeepsop mooi te maken voor de gas-
ten. Hij is best bereid even bij ons aan te schuiven.

gedurfd een doorstart te maken. Er kwam een eind 
aan de donkere periode, want het licht ging letter-
lijk en figuurlijk  uit.” 
Ruud: “Tijdens de voorbereiding kwamen veel 
mensen langs die nieuwsgierig waren of Sarinah 
weer open ging.  Auto’s die  langs reden en vaart 
minderden, dan zag je een rampje omlaag gaan 
en een opgestoken duim richting ons.  Er hebben 
hier generaties  aan tafel  gezeten . Dat gaf ons de 
moed tot die doorstart.  Met de hulp van vrienden 
en medewerkers van Sarinah die onbezoldigd de 
zaak  kwamen oppoetsen en vooral de vele steun-
betuigingen van onze klanten, gaven ons de spirit 
en moed om door te gaan . Ook Yvonne Keuls en 

» vervolg op pagina 31
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WASSEN    
Lakenpakket 8 stuks  € 10,60 Half pakket €   5,50 
Laken / hoeslaken €   1,50   
Kussensloop €   1,00   
Dekbed overtrek €   3,00   
Alleen wassen tot 6 kg. €   7,00 per kilo extra €   1,20 
Wassen / drogen tot 6 kg. €   8,50 per kilo extra €   1,45 
Wassen / drogen / vouwen tot 6 kg. €   9,70 per kilo extra €   1,65 
Service was tot 6 kg. € 12,70 per kilo extra €   2,15 
Overhemden wassen / drogen / strijken  €   2,20  5 voor € 10,50 
Dekbed / deken 1 pers. € 12,50 Dekbed / deken 2 pers. € 15,00 
Dekbed synthetisch lits-jumeaux € 17,50   
Dekbed / dons 1 pers. € 15,00 Dekbed / dons 2 pers. € 17,50 
Dekbed dons lits-jumeaux  € 20,00   
Slaapzak € 12,50 Slaapzak dons € 15,00 
Slaapkussen synthetisch €   8,50 Slaapkussen dons €   9,50 
Vitrage (alleen wassen)                                        per was €   8,00   
    
STOMEN    
Let op! Voor suède, bont en leer gelden hogere prijzen     
Kostuum 2-delig € 13,00 3-delig € 17,50 
Pantalon  €   6,00 2 voor  € 11,00 
Colbert €   7,50   
Kostuumvest / Gilet  €   5,00   
Stropdas, Sjaal €   3,75   
Mantel kort € 11,50 Mantel lang      € 15,50 
Regenjas  normaal                                                                                                                  € 12,50 Regenjas winter + voering    € 15,50 
Rok kort €   6,50 Rok lang €   7,50 
Plooirok kort (+25ct per plooi) €   6,50 Plooirok lang (+25ct per plooi) €   7,50 
Japon €   8,00 Japon lang €   9,50 
Blouse, Jumper €   6,00   
Windjack kort € 12,50 Windjack lang € 15,00 
Skipantalon € 10,50   
Ski-overall € 13,50   
Dekbed synthetisch / deken 1 pers. € 16,50 Dekbed synthetisch / deken 2 pers. € 18,50 
Dekbed synthetisch lits-jumeaux € 21,00   
Dekbed / dons 1 pers. € 22,50 Dekbed / dons 2 pers. € 25,00 
Dekbed dons lits-jumeaux € 27,50   
Slaapzak dun € 12,50 Slaapzak dik € 15,00 
Sprei 1 pers gewatteerd     € 12,50 Sprei 2 pers gewatteerd € 16,50 
Slaapkussen synthetisch €   9,50 Slaapkussen dons € 14,50 
Waterbedhoes 1 pers. € 21,50 Waterbedhoes 2 pers. € 26,50 
Waterbedhoes lits-jumeaux € 29,50   
Gordijnen per baan  (banen tot 140cm br. / 300cm lang) €   9,50   
Vitrage per baan      (banen tot 140cm br. / 300cm lang) €   7,00   
Overgordijnen per baan  (indien gevoerd dubbele prijs) €   9,50 Velours (indien gevoerd dubbele prijs) € 11,50 

 

Vaste klanten van Wassalon Magnolia profiteren van extra voordeel ! 
Met onze spaarkaart spaart u al snel en eenvoudig voor korting. 

 
Bij besteding van minimaal € 5,00 ontvangt u 1 stempel op uw spaarkaart. 

U heeft al een volle spaarkaart bij 10 stempels. 
Bij een volle kaart krijgt u bij inlevering van de kaart € 5,00 korting. 

 
Haal en breng service   € 1,50 

 
Magnoliastraat 38 - 2565 BZ  Den Haag  - Tel. 070- 363 45 74 - E-mail:wassalonmagnolia@gmail.com 

 
Prijzen geldig t/m 31 Maart 2014 
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haar echtgenoot  Rob, Sarinahs ambassadeurs bij 
uitstek hebben ook hun steentje bijgedragen aan 
de opstart van hun huiskamer op het Goudenre-
genplein.” 
Melvin: “We hebben nog dezelfde koks in de keu-
ken en een deel van ons vroegere personeel.  Dat 
is vertrouwd.”
Heb jij nog meegemaakt Ruud, dat in dit pand 
De Gruyter zat?
(Intussen wordt Melvin naar elders geroepen, zijn 
hulp is nodig, hij zegt nog dat zijn vader alles kan ver-
tellen…)
Ruud:  “Nee, in 1973 stond het leeg.“
Wanneer en waar kwam jij in Nederland?
“In 1958 kwamen we aan in Middelburg, ik was 
16. Ik heb daar maar kort gewoond, we vertrokken 
snel naar Den Haag waar ik in de muziek terecht 
kwam, als drummer.  Onze band speelde in België 
en Duitsland. Een van de muzikanten, een jeugd-
vriend van mij, begon een toko op de Beeklaan, 
Toko Madjoe (vooruit), waar ik bedrijfsleider mocht 
worden.  Dat was ik tot 1973, mijn vriend verkocht 
al zijn zaken aan Vroom & Dreesmann. Ik besloot 
voor mijzelf te beginnen en vond dit prachtige 
pand. Na overleg met de assuradeur werd dit ons 
restaurant Sarinah.”
Waarom Sarinah?
Omdat het zo lief klinkt en Wieteke van Dort het zo 
mooi zong.  “Sarinah, een kind uit de dessa”.    
Heeft je personeel ook een link met Indonesië?
“Heel veel, het zijn merendeels volbloed Indonesi-
ers, sommigen zijn nog niet lang in Nederland en 
spreken Nederlands met een grappig accentje.“  
Kun je me zeggen waar Sarinah goed in is, wat 
staat hoog in het vaandel?
“We kunnen goed koken en de Sarinah-smaak 
valt goed bij de Nederlanders. Hoog in het vaan-
del staat de SSS: Smaak, Sfeer en Service. Na een 
bezoek  moeten de gasten een goed gevoel over-
houden.  Er is een Indisch bordje voor € 8,- maar 
ook een uitgebreide rijsttafel voor € 37,50, voor 
elk wat wils. Het Indisch bordje is een succes, onze 
slogan luidt: geschikt voor studenten, alleenstaan-
den, zuinige miljonairs, AOW’ers, ZZP’ers, slimme 
lekkerbekken, lottowinnaars, WW’ers, kortom voor 
iedereen!”  
Mijn man wil nog wel eens, als ik niet thuis ben,  
dat Indisch bordje halen! 

Heb je een opleiding in de horeca of heb je het 
koken op een andere manier geleerd?
“Nee, geen koksopleiding, maar in de afgelopen 
jaren heb ik van de vele Indische kokkies, die bij 
Sarinah gewerkt hebben, leren koken. Mijn moe-
der en schoonmoeder en haar vele zussen hebben 
ook hun steentje bijgedragen aan de uiteindelijk 
verkregen smaak van Sarinah. We lanceren regel-
matig nieuwe gerechten, zo blijf je actueel. Voor 
vegetariërs hebben we leuk nieuws:  Tahoe met 
cashewnoten, dat is een hit geworden, als je geen 
vegetariër bent is het ook lekker.” 
Dat spreekt me wel aan, als je wat ouder wordt 
is de trek in vlees wel wat minder.
Heb je trouwens contact met je collega’s op het 
plein?
“Natuurlijk, na al die jaren is er wel een band, met 
Marco Roos, de kapper en de anderen. 
We verwelkomen  Vicini, het nieuwe Italiaanse res-
taurant op de hoek. Nu nog een mooi plein en dan 
is iedereen weer blij.”
Ja, buy local, koop in je eigen buurt!
“En hoe zit dat eigenlijk, kan ik nog een adverten-
tie in Wijkwijs plaatsen? O ja, nog iets. Op zaterdag 
10 mei zijn we we een gratis kookdemonstratie van 
Indische snacks en Indische koekjes. gestart. Dat 
doen we wekelijks. Men moet zich wel inschrijven, 
we kunnen maximaal 25 mensen hebben.”

Ik beloof Ruud de advertentie te regelen en ook dat ik 
snel Tahoe Cashew kom eten. Wat leuk dat Sarinah er  
weer is, dat hoort toch gewoon zo…..

Loukie Nak

» vervolg van pagina 29
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Kom vrijblijvend kennismaken met

Healing TAI CHI
gezond bewegen voor jong en oud

Elke maandagmorgen om 10 uur
in Uitzicht, Zonnebloemstraat 383.

Elke dinsdagavond om 18 uur
in de Zonnebloemschool,

ingang gymzaal Zonnebloemstraat.

Voor informatie:
Benjamin Lochtenbergh

tel.: 06 24 75 25 57
mail: b.lochtenbergh@gmail.com

website: healingtaichi.nl

Lochtenberg-adv (zesde).indd   1 03-10-13   20:02BalansBeweging.indd   1 03-10-13   20:30

Bezoek de website van 

onze Bloemenbuurt!

www.dehyacint.nl
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Arjen Brouwer – vooral bekend van de maandag-
ochtend schaakclub - vindt het doodzonde dat 
de prachtige jeu de boulesbaan die in de mooie 
tuin van het wijkgebouw de Hyacint ligt, niet meer 
wordt gebruikt. Er is te weinig belangstelling. Hij 
zegt: : “Daar moet verandering in komen.”
En hij is aan de slag gegaan. Onkruid en ander 
ongerief zijn weggehaald en de baan ziet er weer 
prima uit. Met een paar liefhebbers zijn er al diverse 
potjes gespeeld.

Jeu de boules en koffieochtend

Vaste speeldag is iedere dinsdag van 10.00-12.00 
uur. Omdat er natuurlijk wel een kopje koffie wordt 
gedronken, is nu de ‘Koffieochtend’ weer in ere her-
steld. Niet zo’n zin in spelen, wel in de gezelligheid 
van samen koffie drinken? Kom gerust!

Joline Koch, tot voor kort de animator, is helaas 
niet meer beschikbaar. Arjen Brouwer neemt het 
stokje dus over en hoopt vele enthousiastelingen 
te kunnen ontvangen. Aan het spelen zijn geen 
kosten verbonden. Ballen en het but  zijn aanwezig.
U kunt zich melden bij Arjen: 06 246 437 07 of via 
email arjenzeven@hotmail.com. 
Ook via: wijkberaad.hyacinth@planet.nl   
 

Marja Vliegen

Op zoek naar...
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adressen en telefoonnummers
gemeente Den Haag en 

stadsdeel Segbroek 

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190,
2561 EH Den Haag, 070 353 5700

Gemeentelijk contactcentrum
14070 
contactcentrum@denhaag.nl
www.denhaag.nl

Stadsdeelwethouder
Boudewijn Revis
14070

Algemeen Maatschappelijk Werk
Vóór Welzijn
2de Braamstraat 9a, 2563 HJ Den Haag
070 365 68 18 (9 - 17 uur)
aanmelden.amw@voorwelzijn.nl
www.voorwelzijn.nl

Grofvuil (gratis opgehaald op afspraak) 
366 0808

Taxibus   070 389 2000
Voor ouderen en gehandicapten

Alarmnummer  112

Brandweer, geen spoed 070 424 4600

Politie, geen spoed 0900 8844

ADVERTEREN
IN WIJKWIJS

is een lucratieve vorm van 
sponsoring van uw wijk, 

de Bloemenbuurt.

Advertentietarieven 2014
voor wijkgebonden activiteiten

en ondernemers

Formaat  (b x h) prijs per prijs
 nummer 5 nummers

1/6 pag.  58 x 63 mm € 25,- € 110,-

1/3 pag. 136 x 63 mm € 35,- € 160,-

1/2 pag. 136 x 102 mm € 70,- € 300,-

1 pag. 136 x 212 mm € 95,- € 425,-

MEER INFORMATIE? 
Stuur een bericht naar:

wijkberaad.hyacinth@planet.nl

Naailes voor 
beginners en 
gevorderden

overdag of  ‘s avonds les
in kleine groepjes onder
deskundige begeleiding 

Annelies Koeleman

Goudsbloemlaan 37
Tel: 06 24772791
www.annelieskoeleman.nl
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De docenten Renze 
Mooibroek (lichamelijke 
opvoeding en school-
sport coördinator) en 
Nick Vogels (maatschap-
pijleer en aardrijkskun-
de) van het Segbroek 
College waren de organi-
satoren van de jaarlijkse 
volleybalmarathon op 
de school. Dit jaar ge-
houden op 17 april van 
20.00 uur tot 07.00 uur. 
Ik vroeg mij af of dat 
zomaar mocht. Ja, want 
ouders gaven toestem-
ming. De 200 leerlingen 
waren daarna i.v.m. Pasen drie dagen vrij. 

Volleybal is een vast onderdeel van het vak licha-
melijke opvoeding en alle leerlingen krijgen daarin 
les. Sommigen blijven het ook gewoon doen in een 
vereniging of tijdens de naschoolse sportactiviteit.

En het Segbroek zou het Segbroek niet zijn als er 
niet een goed doel achter deze happening stond. 

Marathon volleybal

Deze keer is er € 4100,- opgehaald. Daarvan gaat 
een deel naar Kenia en een ander deel naar de or-
ganisatie voor de gehandicapten sportdagen. Deze 
waren op 14 en 15 april.

Ik ben tot 21.00 uur gebleven en zag allemaal en-
thousiaste kinderen die nog altijd veel over hebben 
voor minder bedeelde leeftijdgenoten en hiervoor 
een nacht doorsporten.

Marja Vliegen
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•  Burendag 27 september 

•   Herinrichting straten

Waar we op terug 
zullen komen:

 

KIPSPECIALITEITEN    SOEPEN 

MAALTIJDEN   

WILD     GRILLPRODUCTEN 
 

Maandag t/m vrijdag  08:30 tot 18:30  
Zaterdag      08:00 tot 17:30    
en we zijn open zolang onze borden buiten staan  
 

Goudsbloemlaan 142  070 3470506 
www.hanskipenmeer.nl 
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Vaste activiteiten 
WIJKCENTRUM Anemoonstraat 25 
(zij-ingang) schoolgebouw, tel. 360 37 25

MAANDAG 09.45 - 13.00 uur   SCHAKEN (1)
  18.30 - 19.45 uur   YOGA (2)
  19.45 - 21.00 uur   YOGA (2)
  21.00 - 22.15 uur   YOGA (2)

4e MAANDAG van de maand 14.00 - 16.00 uur   LEESCLUB 1 (6) 

DINSDAG 19.30 - 22.30 uur   BRIDGE (4)

WOENSDAG 09.15 - 10.30 uur  YOGA (2)
  10.30 - 11.45 uur  YOGA (2)

2e WOENSDAG van de maand 19.30 - 21.30 uur   OPENBARE BESTUURSVERGADERING

3e WOENSDAG van de maand 17.30 - 21.30 uur   KOOK-/EETCLUB (10)

4e WOENSDAG van de maand 20.00 - 22.00 uur   LEESCLUB 2 (6)

DONDERDAG 09.30 - 12.30 uur   BRIDGE (5)
  13.30 - 14.45 uur   YOGA (2)
  15.00 - 16.15 uur   YOGA (2)

VRIJDAG 09.15 - 10.30 uur  YOGA (2)
  10.30 - 11.45 uur   YOGA (2)
  13.30 - 16.30 uur   BRIDGE (5)

1e VRIJDAG van de maand 20.00 - 22.00 uur  SCRABBLE (6) 

4e VRIJDAG van de maand 18.30 uur  ETEN VOOR JONG EN OUD (7)

1e EN 3e ZATERDAG van de maand 15.00 - 17.00 uur  HAPPY HOUR ! (7) 

2e ZATERDAG om de 2 maanden 18.30 uur  ETEN VOOR JONG EN OUD (9) 

1)  Arjen Brouwer  tel. 06 246 437 07
2)  Marja Kappetein  tel. 310 74 57
4)  Bridgeclub De Anemoon  tel. 364 68 31
5)  Bridgeclub De Hyacint  tel. 448 13 34
6)  Loukie Nak  tel. 363 66 04 
7)  Marja Haring  tel. 06 167 808 80 
9) Yvo Verheij blok.verheij@planet.nl of tel. 362 18 17
10) Roos Kessels tel. 362 89 55



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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