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Een prachtige wijk

‘De Bloemenbuurt is een prachtige wijk in stadsdeel Seg-
broek.’ Zo begon de wandeling ter gelegenheid van het Power 
Flower festival, om een inkijkje te geven de buurt waarin wij 
wonen. Heeft u de wandeling gemist en wilt u er ook eens 
op uit in de wijk? Even een mailtje naar het wijkberaad en u 
krijgt de routebeschrijving toegestuurd.

Ik zit nu alweer een half jaar in het bestuur van Wijkberaad 
De Hyacint en heb in die tijd een andere kijk op onze wijk 
gekregen. Wat gebeurt er veel! Wat kan er veel! Wat is er veel!

Het door de gemeente Den Haag ingezette beleid voor 
verschillende wijken in Den Haag, de zogeheten Wijkagenda, 
wordt in de nabije toekomst naar alle buurten uitgerold. Om 
ons over deze plannen voor de wijken bij te praten waren 
op de afgelopen bestuursvergadering twee ambtenaren 
van het stadsdeelkantoor Segbroek aanwezig. 

Een kijkje op de website van de gemeente (  allecijfers.
nl/buurt/bloemenbuurt-oost-den-haag) geeft ook veel 
inzicht in de wijk. Leuk om te zien.

Ons mooie wijkorgaan Wijkwijs geeft ook deze keer weer 
veel informatie en leuke artikelen over de Bloemenbuurt. De 
redactie verzet veel werk om dit elke keer weer mogelijk 
te maken. Dat gebeurt veelal op de achtergrond. Zo trekt 
de fotograaf er geregeld op uit om bijzondere plekken 
en mensen in de wijk vast te leggen. Kijk maar eens op de 
volgende bladzijden.

Een vereniging kan alleen goed draaien als er enthousiaste 
vrijwilligers zijn. Gelukkig hebben we er daar veel van, zoals 
voor het runnen van het wijkgebouw (zowel technisch als 
verzorgend), de wijktuin, diverse activiteiten, Wijkwijs, contact 
met ondernemers, enzovoort. De vrijwilligers worden niet 
betaald, maar zijn wel onbetaalbaar. Het bestuur bedankte 
vrijwilligers dit jaar voor al hun belangeloze inzet met een 
gezellig etentje op 1 december in het wijkgebouw. 

Tenslotte dit: aan het einde van het jaar kijken we altijd terug. 
Maar we kijken ook verder naar de toekomst. Ik wens u allen 
naast gezellige feestdagen veel (wijk)wijsheid voor 2020. 

Tot ziens in onze wijk.

Geert van Drimmelen

Bestuur Wijkberaad De Hyacint
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Als je eenmaal op zoektocht gaat op het internet, 
krijg je via een keten van associaties een berg 
aan kennis voorgeschoteld. Ik tikte het woord 
‘kalender’ in en er opende zich een waaier aan 
jaartellingen. 

Die van de Azteken kende ik van ‘het Precolum-
biaanse tijdperk’, het enige tentamen waar ik 
ooit een 10 voor haalde. Zij kenden ook de vijf 
ongeluksdagen aan het slot van het jaar, dat 
overigens eind februari viel. Vooral in die onge-
wisse periode werden er flink mensen geofferd 
om het voortbestaan van de wereld veilig te 
stellen. Wat als de goden vertoornd raakten en 
de zon, in zijn eeuwige strijd met de nacht niet 
meer aan de horizon verscheen... Wij prijzen 
ons gelukkig dat dergelijke gruwelpraktijken 
tot het verleden behoren. De kalender van de 
Yoruba was mij echter onbekend. Dit volk uit 
West-Afrika kent een jaarcyclus van 91 weken 
van 4 dagen en zij leven in het jaar 10.059. 

Wat me vooral bijbleef van mijn klik-aan-
en-leesroute door de feitjes en weetjes rond 
kalenders heen, is de indruk dat het allemaal 
nogal arbitrair lijkt. Beter gezegd: er zijn altijd 
ijkpunten, maar die zijn veelal cultureel bepaald. 
Natuurlijk spelen de cycli van zon en maan, 
aarde en seizoenen een rol, maar even zo vaak 
wordt ervan afgeweken. Om de boel weer een 
beetje op orde te krijgen heb ik hele schrikkel-
maanden, ja, zelfs schrikkeljaren voorbij zien 
komen. Er wordt creatief mee omgesprongen 
en oud en nieuw valt werkelijk in alle maanden 
van het (ons?) jaar. 

Het is net het vullen van het wijkblad: de con-
touren liggen enigszins vast, het stramien is er, 
maar de exacte invulling is elke keer weer een 
verrassing. Ook voor mij die de touwtjes van 
inhoud en productie toch stevig in handen houdt. 

Veel plezier met de laatste Wijkwijs van dit jaar 
en een goed en gezond nieuwjaar.

Namens de redactie,
Elisabeth van Elsen
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Hij woont al 25 jaar in de Zonnebloemstraat, is gehuwd (‘wij trouwden in oktober 2002 op de dag 
dat Edzard en ik elkaar precies 20 jaar kenden’) en noemt zichzelf een nieuwsgierig mens. ‘Ik pro-
beer altijd de wereld om mij heen te volgen en word onrustig als ik het nieuws niet tot mij kan ne-
men.’ We zijn in gesprek met Jan Vonk (65), sinds het voorjaar 2019 bestuurslid van het Wijkberaad  
De Hyacint. 

AANDACHT VOOR HET          
             SOCIALE WEEFSEL IN DE WIJK
IN GESPREK MET 
BESTUURSLID JAN VONK

INTERVIEW

  D I C K VAN D E R Z WA AR D     K AR E L VAN D E R B E NT
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Vanwege die nieuwsgierigheid is hij ook geïnteresseerd 
- en zit hij - in de politiek. ‘Als lid van de VVD ben ik al 
decennia betrokken bij het Haags Kwartier Segbroek, 
waarin wij proberen verbinding te maken tussen de 
buurtbewoners en de VVD-fractie. Daarnaast hou ik 
mij als secretaris van de scouting-commissie vooral ook 
bezig met talentmanagement. Dat vind ik leuk omdat 
het aansluit bij mijn HR expertise en mijn ervaring als 
management development consultant.’ Bovendien is Jan 
vrijwilliger bij het Bureau Bemiddeling en Mediation in 
Den Haag, dat zich - op verzoek van de politie, woning-
corporaties en andere instanties - bezighoudt met het 
bemiddelen bij problemen tussen buren en buurtbewo-
ners. ‘Daarvoor ben ik opgeleid als registermediator.’

Parkeercommissie
Zijn betrokkenheid bij het wijkberaad begon toen hij 
tijdens een buurtbijeenkomst over betaald parkeren zijn 
hand opstak toen er mensen werden gevraagd voor een 
parkeercommissie. ‘Die commissie werd voorgezeten door 
Arnold van der Heijden die toentertijd ook voorzitter was 
van het wijkberaad. Omdat ik door de politiek weet van 
het functioneren van bewonersorganisaties, sprak de 
oproep in het voorjaar van 2019 in Wijkwijs voor nieuwe 
bestuursleden mij wel aan. Ook omdat ik per 1 september 
met pensioen ga en dus over meer tijd ga beschikken om 
mijzelf nuttig te maken. Na een gesprek met de voorzitter 
en de secretaris zat ik voor ik het wist in het bestuur van 
het wijkberaad. Officieus uiteraard, want ik moest nog wel 
formeel door de bewonersvergadering worden benoemd.’

Oost en West
Hij ziet de Bloemenbuurt als een fijne en rustige woon-
wijk, omringd door veel groen en natuur. ‘Eigenlijk zijn 
er twee Bloemenbuurten: de Bloemenbuurt-Oost en de 
Bloemenbuurt-West, van elkaar gescheiden door het 
Stokroosveld. Het westelijke deel is meer georiënteerd op 
het De Savornin Lohmanplein en de oostelijke Bloemen-
buurt op de Goudsbloemlaan. Sinds ik in het wijkberaad 
zit, kom ik veel meer in “Oost” en ben ik erachtergeko-
men dat de Goudsbloemlaan eigenlijk een heel leuke 
en bloeiende winkelstraat is waarin alle winkelpanden 
ook als winkel in gebruik zijn. Heel anders dan in andere 
winkelstraten in de buurt, zoals de Vlierboomstraat waar 
veel winkelpanden leegstaan of andere bestemmingen 
hebben gekregen.’ 

Fietsenstalling
Waaraan zou in de buurt extra aandacht besteed mogen 
worden? ‘Daar heb ik nog niet veel zicht op, maar ik denk 
dat er wel sprake is van vergrijzing, waardoor al snel het 
thema eenzaamheid om de hoek komt kijken. Een pro-
bleem voor de Bloemenbuurt is wat mij betreft ook het 

gebrek aan adequate fietsenstalling. Terwijl de overheid 
ons aanspoort om in de stad minder de auto te gebruiken 
en op de fiets te stappen, moeten er ook mogelijkheden 
komen waar de mensen hun fietsen kunnen laten. Maar 
weinig huizen in de buurt hebben een voortuin en al 
helemaal geen achterom. Bovendien is het geen doen 
om je fiets in de gang te stallen, door je huis heen naar de 
achtertuin te halen of erger nog de trap op te sjouwen. Ja 
op de Goudsbloemlaan is een hele mooie fietsenstalling 
maar die is veel te ver weg voor de Bloemenbuurt-West. 
Dat er nu ook een in de Goudenregenstraat is geopend, 
is mooi, maar ook daar zijn wij in de Bloemenbuurt-West 
niet mee geholpen. Daar moet toch iets op te verzinnen 
zijn?’ Zou hij daar een actiepunt van kunnen of willen 
maken? ‘Bij de gemeente erkennen ze het probleem ook 
wel, maar voor de oplossing zullen we zelf moeten zorgen. 
Misschien is het een idee om hier de 30.000 euro van het 
wijkbudget van 2020 aan te besteden en de mensen te 
vragen met dit geld een oplossing te bedenken.’

Wat is volgens hem de taak van het wijkberaad? 
‘In eerste instantie zijn wij de spreekbuis van de bewoners 
naar de gemeente en andersom. Maar daarnaast zijn en 
spelen er veel andere dingen die om aandacht vragen. Wat 
wij belangrijk vinden is het sociale weefsel in de wijk. Om 
onze doelstellingen voor de bewoners en onszelf duidelijk 
te maken hebben wij die onlangs op papier gezet (zie blz. 
33, red.). Dat is zeg maar ons mission statement. Het komt 
erop neer dat wij er voor iedereen zijn die met de wijk van 
doen heeft. Dus voor de tandarts die in de Bloemenwijk 
zijn praktijk heeft maar elders woont, of de scholieren 
die ergens anders in de stad wonen. Wij moeten zoveel 
mogelijk uitgaan van een integrale aanpak en ervoor zor-
gen dat we hier met z’n allen zo prettig mogelijk kunnen 
werken, wonen, winkelen naar school gaan enzovoorts.’

Nog geen voorkeur
‘Ik heb nog geen uitgesproken voorkeur voor welke speci-
fieke taak ik op mij wil nemen. Ik kan me voorstellen dat 
ik actief bezig ga zijn met alles in en rond het wijkgebouw. 
Daarnaast heb ik natuurlijk ook veel gevoel en ervaring 
met de ambtelijke wereld. Ik ken de wereld van de amb-
tenaren goed, wat daar speelt en hoe zaken benaderd en 
bekeken worden. Dus zou ik ook een goede intermediair 
tussen ons burgers en de ambtelijke werelden kunnen zijn.’ 

‘Op dit moment werk ik nog drie dagen in de week maar 
dat gaat per 1 september veranderen. Dan ga ik met pen-
sioen en ga ik eerst, om af te kicken van betaald werken, 
een maand naar Zuid-Frankrijk.’ Maar voor die tijd heeft 
Jan Vonk ongetwijfeld zijn definitieve plek en taak in 
het bestuur van het Wijkberaad De Hyacint wel 
gevonden. Ж



Meer informatie 070 - 750 70 00  |  www.eykenburg.nl 

Huishoudelijke verzorging
Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging, omdat het 
huishouden toch wat zwaar begint te worden? Dan helpt Stichting 
Eykenburg u graag!
 
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij werken in vaste teams, 
waardoor u niet teveel verschillende medewerkers over de vloer krijgt. 
 
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of bent u op zoek 
naar de actuele prijzen? Neem dat contact op via 070 - 750 70 00 of kijk 
op www.eykenburg.nl. 
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Ik spreek met Tara (3 havo) en Kimo (groep 8) 
en hun vader Geordie Blans. Moeder Wendy is 
elders. Het gesprek gaat meer over de indruk-
wekkende boom dan over het plein. Het plein 
heeft geen eigen naam, maar wordt gevormd 
door de Klaproosstraat en de Klimopstraat.

Wat is voor jullie de betekenis van de boom?
Tara onmiddellijk: ‘Als ik de boom zie, weet ik: we zijn 
weer thuis. We houden van de boom, hij geeft schaduw 
en herkenning voor de hele buurt. Als iemand vraagt: 
waar woon je? En ik zeg Klimopstraat 184, bij de kerk bij 
de boom, dan weet iedereen waar het is. “Oh, daar, dat 
weet ik wel,” zeggen ze dan.’ Vader: ‘Toen we in april, 17 
jaar geleden, de boom zagen en dit huis kochten, wisten 
we dat we tussen het groen gingen wonen. Nu hebben we 
nog een opbouw laten maken met een dakterras en dat 
biedt een fantastisch uitzicht over de stad.’

Kimo heeft de boom gekozen om een werkstuk over te 
maken. Zes maanden lang iedere week iets doen met de 
boom, bijvoorbeeld naar dieren speuren: muizen, mieren, 
duivennesten. Tekeningen heeft hij gemaakt en foto’s en 
die weer versierd. Kimo glimlacht, zijn vader is trots, want 
zes maanden is behoorlijk lang. Tara vindt de versierde 
boom mooi. 

Wat vinden jullie van de gevallen bladeren en de 
vogelpoep onder de boom?
‘Geen probleem,’ zeggen ze in koor. Vader had na een storm 
een keer een deuk in het autodak door een gevallen tak, 
maar de boom is te waardevol om bezwaren tegen te hebben.

De fotograaf onthult de naam van de boom: Kaukasische 
vleugelnoot, geplant in 1925. Het is in het bestemmingsplan 
een monumentale boom, dus zeer beschermd. Op het Lijs-
terbesplein vind je er nog drie. Als je hem eenmaal kent, 
ontdek je er veel meer. ´We willen meer van de natuur we-
ten na het werkstuk van Kimo,’ zeggen zijn vader en Tara.

Tara en Kimo poseren op het dakterras, vader kijkt 
tevreden toe. 

VAN BOVENAF GEZIENVAN BOVENAF GEZIEN

     K AR E L VAN D E R B E NT

Tara en Kimo Blans

Ж

HET  
BAKEN 
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DUBBELPORTRET

‘KLEI IS HET MEDIUM WAARMEE IK MIJN 
IDEEËN VORMGEEF’

‘Bij de eerste aanraking met klei wist ik dat ik 
mijn bestemming gevonden had.’ Deze open-
hartige en ook veelzeggende uitspraak noteer 
ik uit de mond van keramiste Tosca Rossewij. 

Zoektocht
De achterliggende reden voor bovengenoemde uitspraak 
is haar verklaring op zoek geweest te zijn naar haar be-
stemming in het leven. Een zoektocht naar zichzelf die 
uitmondde in kleien en boetseren en sublimeerde in het 
zoeken naar harmonie, ruimte, uitdrukking en expressie. 
Niet vaak heb ik iemand zo spontaan en openhartig de 
leidraad van haar leven zo concreet horen verwoorden.

Veelzijdig
Saai was haar leven nooit. Via tal van uiteenlopende 
bezigheden zoals de locale omroep in Nijmegen, kinder-
programma’s maken, verhalen schrijven, werken in de 
kinderopvang, kwam uiteindelijk het Eureka! moment 
toen zij 15 jaar geleden in Delft een cursus handvaardig-
heid volgde. Zij ontdekte daar middels de beelden die 
ze maakte dat mensen een bron van inspiratie kunnen 
zijn. Na cursussen in verschillende steden volgde Tosca 
een opleiding beeldhouwen in Arendonk, België. Ook die 

leverde een belangrijke bijdrage voor haar huidige ma-
nier van werken: kijken, wikken en wegen, herschikken, 
kiezen, en vooral doen. Tosca zoekt nog steeds, maar nu 
naar het juiste beeld, de juiste verhoudingen. 

Grondstof
Voor haar werken gebruikt Tosca gewone chamotte 
klei, een witte kleisoort. Haar beelden maakt zij volle-
dig handmatig en in allerlei vormen, vaak figuratief. 
De door haar gebruikte kleisoort droogt vanzelf en na 
het drogen bakt ze de werken biscuit op 900 graden in 
de oven. Daarna behandelt ze de beelden met verschil-
lende oxides en allerlei glazuren die ze er dik en dun 
opbrengt. Zo ontstaat een textuur met een verweerde 
uitstraling, die kenmerkend is voor veel van haar werk. 
Ze houdt van doorleefd, kwetsbaar, vervallen. Ook de 
onvoorspelbaarheid van het effect van de verschillende 
glazuursoorten staat haar aan, alhoewel het haar ook 
wel eens tot wanhoop drijft, omdat het uiteindelijk 
resultaat anders is dan bedoeld. 

Hoewel Tosca meestal via galeries haar beelden verkoopt, 
is een directe benadering uiteraard ook mogelijk. Mocht 
u geïnteresseerd zijn, dan kunt u haar bereiken onder 
telefoonnummer:   06 – 203 527 40. U bent van 
harte welkom om nader kennis te komen maken 
met haar werk. 

TOSCA  & JOSÉ
  G E R AR D STRO U C KE N      K AR E L VAN D E R B E NT

PARELROUTE IN DE FLORA EN FAUNAWIJKEN

Bij ons in het wijkgebouw exposeerden gedurende de parelroute dit jaar twee keramisten: José van Damme en Tos-
ca Rossewij. In dit creatieve dubbelportret kunt u met hen kennismaken. De parelroute is een jaarlijks terugkerend 
evenement. Kunstenaars en buurtbewoners met bijzondere hobby’s stellen hun huis een weekend open, zodat u 
kunt binnenlopen om hun werk te zien. 

Ж
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KERAMIEK IS VOELEN, TASTEN, BOUWEN

Met je vingers de klei aftasten, de materie 
voelen, de mogelijkheden. Dan kneden, han-
delend vormen scheppen, tastend bouwen. 
José van Damme is gefascineerd door de vele 
mogelijkheden die het werken met klei biedt. 
Eigenlijk ontstaan haar kunstwerken als van-
zelf, als resultaat van een vrij intuïtief proces. 

Bezige bijen
José groeide op als boerendochter in De Peel, Brabant. 
Haar ouders hadden een zogenaamd ‘gemengd bedrijf’ 
wat inhield dat ze zowel gewassen verbouwden, als 
vee (koeien) hielden. De zeven kinderen maakten zich 
al snel de levensinstelling van hun ouders eigen, altijd 
iets om handen hebben, altijd bezig zijn, iets doen. José 
ontwikkelde vooral een liefde voor creatieve activiteiten. 
Ze breide, speelde met wol, probeerde van alles uit, ging 
wandkleden maken, kleding voor zichzelf ontwerpen 
en naaien. Uiteindelijk is klei de boventoon gaan voe-
ren. Ze kwam ermee in aanraking tijdens een cursus 
handvaardigheid. 

Ontwikkeling
Na het MBO ging José naar de sociale academie. Ze wilde 
graag met mensen werken, maar met name haar hoofd 
verder ontwikkelen. Lenige handen had ze immers 
al. Als boerendochter was zij een beetje een vreemde 
eend in de bijt, ze kwam uit een ander milieu dan de 
gemiddelde student en voelde zich tamelijk geïsoleerd. 
Het werken met klei verdween in die periode naar de 
achtergrond maar rond haar 27ste pakte ze de draad 
weer op. Uiteindelijk ging ze naar het Koorenhuis. Ze 
besefte dat ze van alles kon met haar handen, maar 
wilde de diepte in met één ding. Ze concentreerde zich 

op het kleien, ging verschillende technieken uitproberen, 
sculpturen maken en ontwikkelde geleidelijk aan een 
voorliefde voor atectonische vormen: tamelijk strakke, 
stevige werken. De uitdaging bij dergelijk werk zit in het 
terugbrengen van de eenvoud en het tegelijk spannend 
laten zijn, zodat het de mensen niet gaat vervelen. 

Materiaal en proces
José werkt vooral met ‘crank’ klei, een grove kleisoort 
waarmee ze lekker goed kan bouwen zonder dat het 
in elkaar zakt. De werken die zij daarvan vervaardigt, 
worden eerst bij 900 graden in haar oven gebakken. 
Daarna komt de glazuur erop en wordt het bij 1180 
graden gebakken tot aardewerk. Omdat klei tijdens 
het drogen en ook bij het bakproces krimpt - de materie 
komt dichter op elkaar te zitten - moet José veel op het 
gevoel maken.

Josés kunstwerken kenmerken zich behalve door 
krachtige vormen, door een soort lijnenspel. Je zou het 
een repeterend effect kunnen noemen. Als ze ergens 
een lijn zet, dan komt die elders in het ontwerp terug. 
Heeft u de parelroute gemist en wilt u haar werk graag 
met eigen ogen aanschouwen? Neemt u dan gerust 
contact met haar op:   06 – 337 321 69 of  joseevan-
damme@gmail.com. José zal u graag te woord staan.

José is ook lid van het HedenHaagsKeramiek, een ne-
genkoppig collectief dat zeer uiteenlopende objecten 
maakt. Van 6 januari tot en met 27 maart 2020 stellen 
zij hun werk tentoon bij Makelaardij Koenders in de 2e 
Schuytstraat (hoek Reinkenstraat). Op doordeweekse 
dagen bent u van 10.00 tot 17.00 uur harte welkom. U kunt 
hen vinden op  hedenhaagskeramiek.exto.nl

TOSCA  & JOSÉ

Ж
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Ik ontmoet Noé (13 jaar) met zijn bijzondere fiets bij de notenkiosk van Arthur.Ze blijken beste maatjes 
te zijn. Noé komt regelmatig in zijn eentje een lekkere zak cashewnoten halen en krijgt dan altijd ‘een 
hele lading rozijnen, echt altijd!’ Het lijkt hem wel leuk om geïnterviewd te worden voor het wijkblad. 
Op een woensdag ochtend spreken we af.

NOÉ IS GEK OP DIEREN EN 
VINDT FREEK VONK STOER

  E L I SABE TH VAN E LS E N     K AR E L VAN DE R BE NT

BUURTBEWONERS
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Om te beginnen wil ik natuurlijk alles weten van zijn 
fiets. Noé legt me uit dat zijn fiets behalve drie wielen, 
drie verschillende snelheden heeft en elektrische on-
dersteuning. Dat betekent dat de accu regelmatig op-
geladen moet worden. We halen hem eraf om te testen 
hoe zwaar die is. Als een ware bodybuilder tilt Noé 
hem een aantal malen op. Hij blijkt elke week fysio-
therapie te hebben en spierversterkende oefeningen 
te doen. De truc met de accu behoort echter niet tot 
het repertoire, dus we zetten hem snel weer terug. 

Nadat hij door onze fotograaf op de gevoelige plaat is 
vastgelegd, fietsen we naar zijn huis. Ook Noés moe-
der, Maureen, is erbij. Zij is naast haar werk als logo-
pedist, zijn ‘thuisjuf’. Onder het genot van een espres-
so en een heerlijk stuk speculaas, stel ik mijn vragen. 

Hoe lang woon je al in de bloemenbuurt? 
‘Sinds 2015, dus we wonen hier al vijf jaar. Eerst woonden 
we op het Groenewegje, midden in de stad, toen op de 
Thorbeckelaan. Daar zijn mijn ouders gaan scheiden. 
En nu wonen mijn moeder en ik al vijf jaar hier.’

Heb je een plek in de wijk waar je graag komt?
‘Ja, bij de Jumbo. Daar hebben ze mijn favoriete tijd-
schriften, zoals Lego Ninjago. En ze hebben daar ook 
superlekker snoepgoed, zoals strooigoed. Kruidnoten 
en marsepein is mijn favoriete snoepgoed.’

Wat doe je zoal op de dag?
‘ ‘s Ochtends ga ik lekker een half uurtje gamen op tv 
of mijn Xbox. En verder ga ik een paar dagen naar een 
boerderij en een paar dagen doe ik schoolwerk. (Hij 
laat mij een hele map met schoolmateriaal zien en we 
buigen ons samen over een oefening.) Daar ben ik wel 
een paar uurtjes mee bezig. Met mijn moeder fiets ik 
meestal ook elke dag. Dan gaan we bijvoorbeeld even 
naar het Statenkwartier. Of naar een museum. En om 
het weekend ga ik naar mijn vader in Amsterdam.’

Hoe vind je dat?
’Superleuk! Ik heb ook een broertje, Tom, van twee-
enhalf.’

Gaat de fiets mee naar Amsterdam?
‘Nee, soms komt mijn vader met de auto en anders ga 
ik met de trein. Dat vind ik leuk omdat je daar externe 
wifi hebt. Dan ga ik een spelletje downloaden van 
de AppStore of op Youtube filmpjes kijken van Enzo 
Knol, Tom de Jong of Ronald Vrijdag. Elke dag zetten 
die wel een nieuwe video online over de dingen die 
ze zoal doen. Dan gaat Ronald bijvoorbeeld met zijn 
poes naar de dierenarts.’

Houd je van dieren?
‘Ja, ik ben echt gek op dieren. Leeuwinnen die zijn zo 
mooi! Die zou ik wel eens in het echt willen zien. En 
cheeta’s, dat zijn de snelste dieren van de wereld. Het 
is echt mijn droom om een huisdier te hebben, een 
golden retriever, maar dat mag niet van mijn moeder, 
want we zijn niet elke dag thuis.’ 

Wie zou je graag willen ontmoeten?
‘Freek Vonk, van dat televisieprogramma met dieren. 
Die vind ik stoer. Ik heb gezien dat hij door een haai 
werd aangevallen.’

Waar kunnen ze je ‘s nachts wakker maken?
‘Pasta carbonara! Dat vind ik zó lekker. En sushi! 
(Zijn ogen glimmen.) Van groente hou ik helemaal 
niet, behalve van rauwe tomaatjes. Ik eet wel graag 
kippasteitjes.’

Wat vind je grappig?
‘Moppen vertellen: wat is groot en zwart en weegt 
niks?... De schaduw van een olifant! Wat is groen en 
rolt van de berg?... Een slawine!’ Het is lachen geblazen 
en ik doe ook een duit in het zakje: ‘Het is grijs en het 
hangt in de boom... Een trosje olifanten.’

Ga je wel eens op vakantie?
‘Wij zijn een keer naar Gran Canaria geweest. Het is 
daar kneiterheet in de zomer. Toen ben wel ik even in 
de zee geweest. We gingen ook langs bij een vriendin 
van mij, Guasi, op haar was ik echt smoorverliefd. Ze 
woont op Gran Canaria op een boerderij met kippen, 
vissen, honden en katten. En een moestuin. Zij hoeven 
alleen maar voor de zaden boodschappen te doen, ze 
eten gewoon alles uit de tuin!’

Wie is je grote vriend?
’Robin. Eerst waren we vijanden, maar toen leerden 
we elkaar kennen op school. Ik zie hem elke week wel 
twee keer, meestal gaan we samen gamen. Hij woont 
in de buurt, op een half uurtje fietsen, maar komt 
ook hier. Een keer schrok ik me dood, toen stond hij 
opeens op het balkon en klopte hij op het raam! Was 
hij naar boven geklommen!’ 

Noé laat mij nog zijn favoriete computerspelletjes 
zien op de Xbox, waarop hij ook naar muziek luistert 
en playlists maakt van zijn favoriete muziekgroepen, 
zoals de Snollebollekes. Echt een kind van deze tijd. 
Goed ingevoerd in de digitale wereld. Later wil hij ook 
graag een volledig zelfrijdende auto hebben, zodat hij 
zelfstandig overal heen kan.

Ж



TAI CHI
 Een gezonde manier van bewegen voor ouderen

Kom vrijblijvend gratis kennismaken

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

Donderdagochtend10.30 uur
Florence, Campanulastraat 6

Vrijdagmiddag 14.00 uur
Sportschool HSCW, Laan van Poot 355a

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

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

FB: Healingtaichi

GROENER WONEN
MET 100% NATUURVERF

ONTDEK RUIM 1.200 PRODUCTEN
BIJ DÉ NATUURVERF WEBSHOP

Den Haag - Bomenbuurt
070 - 362 30 52

info@natuurverf-webshop.nl

www.natuurverfwebshop.nl

• Tot 24 december 
 10% afhaalkorting op 
 wijnen en proefabonnementen. 
 Bestel met promotiecode WIJKWIJS via de webshop.

• Bestel nu uw eindejaarspakketten

Mme Bouquet, een neus voor wijn!

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

Bestel met promotiecode WIJKWIJS via de webshop.

• Bestel nu uw eindejaarspakketten• Bestel nu uw eindejaarspakketten• Bestel nu uw eindejaarspakketten• Bestel nu uw eindejaarspakketten
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BAKKERIJ SEGAAR

ONDERGAAT
  FACELIFT

Het is waarschijnlijk een van de meest be-
zochte winkels in onze buurt. Deze veronder-
stelling berust op het simpele feit dat vrij-
wel elk gezin iedere dag brood eet en dus de 
broodvoorraad een paar keer per week met 
lekker knapperig vers brood moet worden 
aangevuld. Maar het is niet onwaarschijnlijk 
dat ook het charmante winkelpersoneel van 
Bakkerij Segaar hierin een rol speelt.   

Bakkerij Segaar is een oud familiebedrijf. De huidige 
familie heeft al diverse generaties overleefd. De eerste 
familie Segaar die een bakkerij runde, leefde reeds in 
de 19e eeuw, rond 1850. Het bedrijf heeft zich nadien 
uitgebreid tot acht vestigingen, alle in Den Haag. De 
huidige zonen, Victor en Mark zijn beiden in het bedrijf 
werkzaam, evenals dochter Susanne. 

De nieuwste loot aan de winkelstam is de twee jaar 
geleden overgenomen bakkerij in de Vlierboomstraat/ 
hoek Frambozenstraat.

Een van de grotere vestigingen is het pand op de Gouds-
bloemlaan. Dit pand heeft onlangs een facelift ondergaan 
tot een moderne winkel met zitjes voor de klanten. Ook 
het assortiment is enigszins uitgebreid. De kwaliteit van 
de werksfeer in een zaak kan goed worden afgemeten 
aan het aantal dienstjaren van het personeel. Dat zit bij 
Segaar aan de Goudsbloemlaan wel goed: Coby werkt 
er al 26 jaar, Wendy 18 jaar, Ria 14 jaar en Cyrina 9 jaar. 
De huidige generatie Segaar lijkt, getuige de overname 
van de bakkerij in de Vlierboomstraat, niet van plan om 
binnen afzienbare tijd te stoppen. 

Dit alles rechtvaardigt de geruststellende conclusie dat 
de winkels van bakkerij Segaar nog vele jaren in 
onze wijk actief blijven.

   G E R AR D STRO U C KE N    K AR E L VAN D E R B E NT

Ж

IN DE ETALAGE
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De grote ruimte op de bovenverdieping van wijkgebouw De Hyacint, ‘Lokaal 7’ aan de Anemoon-
straat 25, is sinds 2014 beschikbaar als flexwerkruimte. ’s Avonds wordt het lokaal als vergader- of 
cursusruimte gebruikt. Ons onvolprezen Sarahbande-koor repeteert er en diverse groepen zoals de 
redactie van de Wijkwijs plannen hun overleg in deze ruimte. Overdag staat de kleine ondernemer 
uit onze buurt centraal. Verschillende zzp’ers gebruiken Lokaal 7 als tijdelijke werkplek. 

Om lokale ondernemers actief te ondersteunen 
wordt elke eerste dinsdag van de maand ook Open 
Coffee Bloemenbuurt georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomst staat steeds een ander actueel thema 
voor kleine zelfstandigen centraal. De onderwer-
pen hebben meestal een praktische insteek, waar 
ondernemers direct mee aan de slag kunnen in hun 
werk. Denk bijvoorbeeld aan pensioentips voor 
zzp’ers, hoe om te gaan met de nieuwe privacyre-
gelgeving (AVG) of tips om je website via Search 
Engine Optimalisatie zo goed mogelijk vindbaar 
te maken in Google. 

Praktisch aan de slag
De bijeenkomsten worden geleid door een gastspreker, 

die een presentatie, workshop of minitraining geeft. 
Afhankelijk van het thema gaan deelnemers ook 
meteen praktisch aan de slag, bijvoorbeeld tijdens 
de bijeenkomst ‘Introductie Canva; een handige en 
gratis ontwerptool’, waarvoor iedereen zijn of haar 
laptop moest meenemen. De Open Coffees Bloe-
menbuurt zijn niet alleen bedoeld voor het opdoen 
van praktische tips en tricks: ook wordt ruim de 
tijd genomen voor kennismaken en netwerken met 
elkaar, uiteraard met koffie, thee en iets lekkers. 

Drijvende kracht achter de Open Coffee Bloemen-
buurt is Saskia de Swart, beheerder van Lokaal 7 
en bewonersondersteuner VÓÓR Welzijn. Samen 
met vrijwilligers Nicole, Cindy en nieuwe aanwinst 

Lokaal netwerken

in Lokaal 7
  TAKE PAD D I N G    K AR E L VAN D E R B E NT

IN EN OM HET WIJKGEBOUW



Als mensen over het milieu praten gaat dat 
vaak over de opwarming van de aarde. Dat 
het zo warm is, is het gevolg van het broei-
kaseffect. Het broeikaseffect betekent dat 
op aarde warmte wordt vastgehouden. Een 
deel van het zonlicht komt door de ozonlaag 
heen en verwarmt de aarde. Dan kaatst de 
warmte weer terug richting de ozonlaag. Maar 
als er veel broeikasgassen in de lucht zitten, 
onder andere CO2, dan kaatst een deel van 
de warmte via de wolken weer terug naar 
de aarde. Zo blijft de warmte langer in de 
lucht zitten. Hoe kun je het broeikaseffect 
tegengaan? Door minder met de auto te 
rijden, niet te veel spullen van fabrieken te 
kopen en niet te vaak op vakantie te gaan 
met het vliegtuig!

Vorige keer had ik beloofd dat ik nog wat meer 
zou vertellen over de tijd van de Romeinen, 
omdat er toen zoveel gebeurde. In die tijd 
leefden de Caninefaten in Den Haag en het 
land daaromheen. De Caninefaten stonden 
bekend als uitstekende ruiters en vochten 
soms ook in Romeinse legers. Archeologen 
hebben veel potten, pannen en kommen 
gevonden van de Caninefaten, vooral aan 
de Scheveningseweg en bij de Uithofslaan. 
De Bloemenbuurt ligt daar tussenin, dus de 
Caninefaten zullen hier ook wel rondgelo-
pen hebben. In onze wijk hebben ze weinig 
spullen gevonden omdat hier alleen maar 
duinzand was en daarin blijven voorwerpen 
niet goed bewaard. Bij de Uithofslaan en 
de Scheveningseweg was veen, daarin blijft 
alles veel beter bewaard dan in zand. In dat 
veen bij de Uithofslaan hebben ze zelfs 
fundamenten van een grote boerderij van 
Caninefaten gevonden!

Volgende keer zal ik schrijven over de periode 
van 1000 v. Chr. tot het jaar 0.

Groetjes van Jente
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Carmen verzorgt zij de programmering. Saskia en haar 
team putten als kleine ondernemers uit hun eigen er-
varing voor het bepalen van de onderwerpen. Geregeld 
dragen deelnemers zelf ook een nieuw onderwerp of 
gastspreker aan. ‘Het meest populaire onderwerp voor 
zzp’ers is duidelijk jezelf zichtbaar maken op social me-
dia,’ aldus Saskia. ‘Als we een bijeenkomst organiseren 
over profilering op Facebook of tips over het effectief 
inzetten van LinkedIn dan zit de zaal vol.’ 

Hetzelfde schuitje
Het soort professionals dat op de bijeenkomsten afkomt 
is heel divers: van consultants tot grafisch ontwerpers, 
en van masseurs tot marketingadviseurs. ‘Die verschei-
denheid zorgt voor verschillende perspectieven op de 
onderwerpen, dat maakt het juist leuk. Tegelijkertijd zit 
iedereen in hetzelfde schuitje als kleine zelfstandige, 
wat tot veel herkenning bij elkaar leidt.’ De meeste deel-
nemers komen uit de buurt, maar iedereen is welkom: 
‘Als je maar enthousiast bent en het leuk vindt om met 
collega zzp’ers van gedachte te wisselen en kennis en 
ervaring uit te wisselen,’ aldus Saskia. 

Zelf een goed idee voor een onderwerp of gastspreker 
voor een volgende Open Coffee Bloemenbuurt? Mail 
naar   lokaal7@dehyacint.nl  

OPROEPEN

→
OPROEP VRIJWILLIGERS OPEN COFFEE BLOEMEN-

BUURT 

Doe jij mee met Team Open Coffee Bloemenbuurt? Cindy 

en Nicole gaan het team verlaten per 2020. Om Open Coffee 

Bloemenbuurt ook in 2020 te blijven organiseren, is jouw hulp 

meer dan welkom. Je stelt het jaarprogramma samen met 

interessante thema's en regelt maandelijks een gastspreker. 

Heb je interesse? Stuur een mailtje naar Saskia, via 

lokaal7@dehyacint.nl 

→
LOKAAL 7: WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN 

WIJK

Werk en privé gescheiden houden als zzp’er? Op zoek naar 

een betaalbare ruimte voor het geven van een training of 

cursus? Af en toe ruimte nodig voor een overleg of verga-

dering? Lokaal 7 biedt de oplossing. Voor vergaderingen of 

overleggen ook ’s avonds of in het weekend. Inclusief voor-

zieningen als wifi, printer en flipover. Meer informatie? Mail 

Lokaal7@dehyacint.nl of kijk op  www.facebook.com/

lokaal7indebloemenbuurt   

JENTES VERHAAL

Broeikaseffect en Caninefaten

Ж



 

 

 

 

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

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

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

 Zaterdag van 14:00-16:30 uur: 
  Woudwachters Welpen, meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar
  Bosgeuzen Scouts, jongens van 11-15 jaar
  Phoenixvendel Scouts, meiden van 11-15 jaar
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar

 Vrijdag van 19:30-22:30 uur: 
  Api-stam Roverscouts, meiden en jongens van 18 tot 21 jaar

SCOUTINGGROEP  
BE PALS PRINSES JULIANA

Ons groepshuis vind je aan de  
Laan van Poot 93 (tegenover de 
speeltuin in de Bosjes van Poot). 

Kijk voor meer informatie op  
onze website www.bepals.nl of 
neem telefonisch contact op met  
Roger Gielisse via 06-5066 5589.

ONTDEKKEN
DIE SCOUTING HEET?

WIL JIJ DE WERELD 
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  ANJ E B RO E KMAN

Elk jaar met Kerstmis vergis ik me weer in de tijd en moeite die het vraagt om met Kerstmis de tafel gezellig 
en goed gevuld gedekt te hebben. Dit jaar ga ik het anders doen; ik wil genieten van mijn boom, van onze 
sfeervolle woonkamer en niet te lang in de keuken vertoeven. Dan lig ik tenminste niet uitgevloerd en vol 
geproefd op de bank als de gasten komen.

Voor: selderijsalade

Ingrediënten: 1 bakje selderijsalade (of een knolselderij raspen, 
maar we gingen voor een ontspannen kerstdiner!); sap van 1  
limoen, 10 doorgesneden pitloze druiven; 1 rode paprika, 1 
ongeschilde appel en 10 walnoten in stukjes; handvol platte 
peterselie, peper en zout en wat gember (vers of poeder).
 
 Bereidingswijze   Alles met elkaar vermengen en op vier 
bordjes verdelen met nog wat peterselie erover. 

Tussen: spinaziesoep

Ingrediënten: 1 zak verse spinazie van 400 gram, 1 klont boter 
en olijfolie, 2 sjalotjes, 1 knoklookteen; peper, zout en noot-
muskaat naar smaak; 1 tablet groentebouillon, 3 eieren, wat 
cherrytomaatjes; 200 cc crème fraîche en 800 cc bouillon.
 
 Bereidingswijze   In een grote pan uien en knoflook fruiten, 
spinazie erbij en gaar wokken. De bouillon en crème fraîche 
erbij en daarna met de staafmixer egaliseren en kruiden naar 
smaak toevoegen. De eieren opzetten met koud water en 
4 minuten zachtjes laten koken, de tomaatjes halveren. De 
eieren pellen en met een vork fijnprakken. De soep heet 
opdienen en garneren met ei en een paar tomaatjes.

Hoofd: risotto met gerookte zalm

Benodigdheden: 350 risotto rijst, 1 halve venkel en 1 prei in 
dunne schijfjes, 200 gram doperwtjes; 250 gram gerookte 
zalm; 1 mespuntje mosterd en mierikswortel, sap van 1 citroen; 
half potje kappertjes, half blikje ansjovisfilets, 1 glas droge 
witte wijn; 2 handjes fijngesneden kruiden: dille, bieslook 
en munt; 3 eetlepels olijfolie, 1 klontje boter, 4 eetlepels 
geraspte kaas, ongeveer 1 liter visbouillon.

 Aan de slag   In een grote pan 3 eetlepels olijfolie warm laten 

worden, de prei en ansjovis toevoegen, goed mengen. Dan 
de rijst erbij (tijd noteren, vanaf dan 15 minuten!), even door-
roeren, de wijn erbij en het vuur zacht zetten. Onder rustig 
doorroeren de bouillon gelijkmatig toevoegen. Na 5 minuten 
de venkel erbij en na 10 minuten de doperwtjes. Daarna 
mosterd, mierikswortel en uitgelekte kappertjes toevoegen 
met 2/3 van de kruiden. Na 15 minuten op je tong een paar 
korrels rijst goed proeven op gaarheid. Dan de zalm erover 
strooien met de kaas en de boter. Vuur uit, deksel erop en 2 
minuten wachten! Nog één keer alles voorzichtig doorroeren 
en opdienen met de rest van de kruiden.

Toetje: mandarijnenkwarktaart 
met speculaasbodem

Benodigdheden: 200 gram gemalen speculaasjes, 100 gram 
gesmolten boter, 500cc halfvolle kwark, 250cc opgeklopte 
slagroom met 3 eetlepels suiker; 500 gram mandarijnen, 
geschild en in stukjes gesneden, 10 blaadjes gelatine, sap 
van 2 limoenen, handvol amandelschaafsel en munt.

 Aan de slag   Boter met de speculaasjes mengen, in een 
springvorm van 22 cm doorsnede doen en in de koelkast 
zetten. De gelatine in koud water laten weken. Intussen de 
mandarijnen voorbereiden en de slagroom kloppen. Het sap 
van de limoenen verwarmen, vooral niet koken, en de uitge-
knepen gelatine oplossen in het sap. Met een garde goed 
mengen en op tijd van het vuur halen. Iets laten afkoelen, bij 
de kwark doen en goed door elkaar roeren. De mandarijnen 
en slagroom erbij en even proeven of er nog wat citroensap 
of juist suiker bij moet. Het geheel op de speculaasbodem 
leggen en in de koelkast minimaal 6 uur laten rusten. In een 
koekenpan het amandelschaafsel heel zacht lichtbruin laten 
worden; de taart ermee garneren en voor het opdienen met 
nog wat blaadjes munt.

Ik wens u allemaal heel fijne kerstdagen en alle goeds voor 
2020 met weer veel lekkere recepten!



‘Wij brengen mensen op een leuke, vernieuwende en verdiepende manier in beweging zodat ze be-
wust richting kunnen geven aan hun leven. Dat doen we door het spelen van een Serious Game met 
workshops, coachgesprekken en intervisiesessies, met als uitkomst de mogelijkheid om een zoge-
heten Gouden Kompas te creëren.’ Claire Hebels (39) en Laura van Gigch (41) zijn de oprichtsters 
van Train Your Trainees into Leaders (TyTiL), waarmee zij de coach- en trainingsmarkt met speels 
gemak lijken te bestormen.

TyTiL is gevestigd in een bijna knus aandoend verzamel-
kantoor aan de Goudenregenstraat, boven de Italiaan. 
Claire en Laura leggen uit hoe zij aan hun unieke coa-
chingmethode zijn gekomen en hoe het zo ongeveer in zijn 
werk gaat. ‘De Serious Game is bedoeld voor medewerkers 

die aan het begin van hun carrière door middel van een 
traineeship de kneepjes van het vak en het bedrijf leren 
kennen, waarbij wij de persoonlijke ontwikkeling voor 
onze rekening nemen.’

TyTil laat trainees zichzelf 
spelenderwijs ontdekken

ACHTER DE VOORDEUR

MEDEWERKERS LEREN OP EEN LEUKE MANIER HUN GRENZEN 
AAN TE GEVEN, FEEDBACK TE GEVEN EN SAMEN TE WERKEN.

 D I C K VAN D E R Z WA AR D    K AR E L VAN D E R B E NT
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Richting geven
Medewerkers leren door het spel te spelen op een leuke 
manier naar zichzelf te kijken, hun grenzen aan te geven, 
feedback te geven en samen te werken. In het Gouden 
Kompas dat zij aan het eind van het spel schrijven, staan 
hun drijfveren, waarden en competenties, waarmee zij 
bewust richting kunnen geven aan hun leven of hun carri-
ère. Dat ze dus niet altijd maar in dezelfde functie blijven 
hangen,’ legt Claire uit, ‘zonder dat ze weten waaróm ze 
daar zitten. Het voorkomt dat je almaar je best doet om 
hogerop te komen en je jezelf als je daar eenmaal uitgeput 
bent aangekomen afvraagt: is dat nou alles…?’

Bordspel
Qua spelregels doet de Serious Game denken aan het 
bekende bordspel de Kolonisten van Catan. Het bestaat 
uit drie levels, die de trainees moeten doorlopen. Laura 
legt uit: ‘Het eerste level gaat over communicatievaar-
digheden en gedrag en is bedoeld om inzicht te krijgen 
in “wat doe ik?”. Halverwege vindt een eerste evaluatie 
plaats, een workshop, één op één coachgesprekken en een 
intervisiesessie met elkaar. Het tweede level start na twee 
tot drie maanden en draait om overtuiging, drijfveren 
en waarden. Dan spelen ze weer dezelfde Serious Game, 
maar dan net wat moeilijker en met iets andere regels en 
hebben ze ook weer een workshop, de coachgesprekken 
en intervisies. Hier gaat het echt om “waarom doe ik dat?”. 
En in het laatste level gaat het om identiteit en zingeving, 
en draait het spel om de vraag “wie ben ik?”.
Het spel is zo opgebouwd dat de deelnemers onder een 
bepaalde tijdsdruk komen te staan, het stressniveau 
omhoog gaat waardoor sociaal gewenst gedrag compleet 
naar de achtergrond wordt geschoven en authentiek 
gedrag naar boven komt. Tijdens de games zijn ook coa-
ches aanwezig om dit te observeren en te analyseren. We 
werken met een pool van 12 gecertificeerde coaches die 
wij hebben opgeleid door het spel met hen te spelen en 
daar een evaluatie aan te koppelen waaruit moest blijken 
of het we WWWl of niet klikte.’

Moorddiners
Laura noemt zichzelf een spelletjesfanaat en heeft 11 
jaar geleden samen met haar zus het bedrijf YourGame 
opgericht. ‘Dat was gespecialiseerd in kinderfeestjes en 
moorddiners, waarbij tijdens het eten een vers gepleegde 
moord moest worden opgelost. Dan zit je met een aantal 
vrienden aan tafel, van wie één de moordenaar is en moet 
je aan de hand van een aantal aanwijzingen en een script 
erachter zien te komen wie dat is. Dat is langzaam maar 
zeker van kinderfeestjes uitgegroeid tot teambuildings 
activiteiten. Ik vind spellen bedenken het allerleukste 
en dat werden steeds meer spellen met een serieuze 
ondertoon.’

Master Coach
Claire heeft de Hogere Hotelschool afgerond en daarna 
in verschillende functies in de Human Resource (perso-
neelsmanagement) gewerkt. Laura heeft commerciële 
economie gestudeerd en samen met haar vader heel lang 
een belastingadvies- en administratiekantoor gerund. 
‘Toen mijn vader in 2015 was overleden, was het voor mij al 
snel duidelijk dat ik een totaal andere weg in wilde slaan. 
Nadat ik 2016 had gebruikt om de zaak te verkopen ben 
ik eind van dat jaar bij de Baak begonnen met een coach-
opleiding.’ ‘Onze samenwerking begon toen Laura mij 
vroeg om haar bij een project te helpen,’ vervolgt Claire. 
‘Dat ging zo goed, dat we na een aantal andere projecten 
besloten om de incidentele samenwerking om te zetten 
in een vast verband. Gewoon omdat het goed tussen ons 
klikte en omdat we merkten dat we er samen ook goed in 
waren. Toen zijn we gaan brainstormen over hoe we het 
nou precies wilden gaan doen. Daar hadden we wel enig 
idee van omdat Laura twee jaar eerder haar opleiding 
tot Master Coach had afgerond en al van meet af aan 
het idee had om coaching en spellen samen te brengen. 
Ons uitgangspunt is altijd geweest dat we het zelf ook 
leuk moeten vinden.’

Gaaf
Laura: ‘Ik vind het heel gaaf omdat wij iets compleet 
nieuws hebben bedacht en gemaakt. Voor mij is het altijd 
een hele kick als je de juiste elementen uit de coaching en 
trainingen kunt halen en die bij elkaar kunt brengen om 
te zien wat het effect daarvan is; de inzichten die mensen 
krijgen en dat ze zich bewust worden van dingen die ze 
helemaal niet van zichzelf verwacht hadden.’ Claire heeft 
het in haar vorige werkkringen altijd het leukst gevon-
den om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen. 
‘Daarnaast vind ik ook het ondernemen heel erg leuk. Te 
bedenken hoe we dingen gaan aanpakken, wie we gaan 
benaderen. Je krijgt heel veel verschillende mensen te 
spreken, veel mensen willen je helpen, worden enthou-
siast van ons enthousiasme en zo krijg je een hele leuke 
wisselwerking van mensen die ons bij relaties, bedrijven 
en instanties naar binnen willen fietsen.’
  
‘Wij zijn al 25 jaar vriendinnen, hebben samen gehockeyd, 
zijn vaak samen op vakantie geweest, hebben samen 
menige dansvloer onveilig gemaakt en weten precies wat 
we aan elkaar hebben. En we kunnen samen heel goed 
brainstormen en snel schakelen.’



Agenda & Activiteiten

09 : 15
10 : 30

10 : 30
11 : 45

18 : 00
21 : 30

16 : 00
18 : 00

20 : 00
22 : 00

19 : 30
21 : 30

YOGA

YOGA

KOOK & EETCLUB

LEESCLUB

LEESCLUB

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MAAND

4E WOENSDAG VAN DE MAAND

09 : 45
12 : 15

13 : 30
14 : 45

15 : 00
16 : 15

BREICLUB

YOGA

YOGA

DONDERDAG

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

10 : 00
12 : 00

09 : 45
13 : 00

19 : 30
22 : 30

18 : 30
19 : 45

19 : 45
21 : 00

21 : 00
22 : 15

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

SCHAKEN

TUINWERKGROEP DE HYACINT

BRIDGECLUB DE ANEMOON

YOGA

YOGA

BLOEMENKOOR                IN LOKAAL 7

YOGA

MAANDAG

DINSDAG
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10 : 00
12 :00

20 : 30
22 : 00

15 : 00
17 : 00

09 : 00
11 : 00

LEESCLUB

OPEN COFFEE                IN LOKAAL 7

4E MAANDAG VAN DE MAAND

1E DINSDAG VAN DE MAAND

20 : 00
22 : 00 SARAHBANDE                  IN LOKAAL 7

18 : 30
...

EETCAFÉ DE HYACINT
 
ÉÉN WEEK VAN TE VOREN AANMELDEN!

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

   HAR RY VAN R E E KE N - HA AG S E HAR RY - G ROTE MAR K T

19 : 00
21 : 00 MINDFULNESS



09 : 15
10 : 30

10 : 30
11 : 45

13 : 30
16 : 30

20 : 00
22 : 00

YOGA

YOGA

BRIDGECLUB DE HYACINT

SCRABBLE

1E VRIJDAG VAN DE MAAND

VRIJDAG
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WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

BLOEMENKOOR/SARAHBANDE
Sarah Mareels

 info@bloeiendestem.nl 
→ Locatie: Lokaal 7

BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel

  06 - 145 253 78

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

  06 - 448 222 44 

BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen

 070 - 355 51 15

EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB/SCRABBLE
Loukie Nak

 070 - 363 66 04 

HUISKAMER DE HYACINT 
Ellen Simons 

  06 - 505 148 08 

KOOK & EETCLUB/SCRABBLE
Roos Kessels

 070 - 362 89 55 

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, 
ingang via hoofdingang 
schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl 

MINDFULNESS
Leonie Raspe 

  06 - 437 580 53 

SCHAKEN/JEU DE BOULES
Arjen Brouwer

  06 - 246 437 07 

TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden

 le.wijden@wxs.nl 

YOGA
Marja Kappetein

 070 - 310 74 57

ZONDAG 12 JANUARI   | UITNODIGING

15 : 00
17 : 00   

NIEUWJAARSONTMOETING

De nieuwjaarsontmoeting vieren wij dit jaar samen 
met de Bomenbuurt.
Locatie: in het Kunst & Kids Café in de Acaciastraat 182.

ZATERDAG 21 DECEMBER  | AANKONDIGING

14 : 00
16 : 30   

KERSTSTUKJES MAKEN

Gezellig kerststukjes maken in het wijkgebouw De 
Hyacint. Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar. Zie voor 
meer informatie pag. 35. 

13 : 00
17 : 00 HUISKAMER DE HYACINT

OM DE WEEK OP ZONDAG

DECEMBER: 22

JANUARI: 5, 19

FEBRUARI: 2, 16

ZONDAG



www.alexandriabv.nl
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BOODSCHAPPEN DOEN BIJ DE KAPPERBANG?

LEKKER POSERENPLEZIER

STROOIGOEDEVEN LACHEN

    K AR E L VAN D E R B E NT VERSLAG 
Sinterklaas

goudsbloemlaan
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Groep 8 van openbare basisschool De Zonnebloem gaat al sinds jaar en dag op werkweek naar 
‘School in Bos’ in Wilhelminaoord, Drenthe. Misschien kent u de plek nog wel uit uw eigen school-
tijd.

‘School in Bos’ is een stukje Haags grondgebied waar 
leerlingen een week bezig zijn in en met de natuur: 
anders leren kijken en vooral veel zelf ontdekken en 
ervaren. De leerlingen gaan op speurtocht, leren over 
dieren en hun sporen, over het bos, bosbewoners, water 
en waterleven. Mette Veldhuyzen, leerling van groep 8 
van De Zonnebloem, doet verslag.

Dag 1
Je duikt gelijk de prehistorie in als je Wilhelminaoord 
betreedt, want er staat een nagebouwd dorp uit die tijd 
op het terrein. De hartelijke ontvangst zorgde voor een 
warm gevoel ook al regende het die maandag. Henk, 
een geweldige verhalenverteller, heette ons welkom en 
iedereen was opgewonden over de aankomende week. 
Die avond deden we levend ganzenbord en renden we 
heen en weer over het donkere terrein. Maar het verhaal 
van Henk in het Vuurhuis vond ik toch het hoogtepunt 
van de dag. Hij nam ons mee de prehistorie in en vertelde 
over de vuurgod Wolf en zijn wolven. Iedereen luisterde 
heel stil naar het bijzondere verhaal.

Dag 2
Dinsdag kon je kiezen uit een fietstocht, vogelspellen 
of spoorzoeken. Ook zijn we met z’n allen naar het bos 
gegaan om de natuur een handje te helpen. Met snoei-
scharen en zagen maakten we een stuk grond vrij zodat 
er meer ruimte is voor de heide en dus ook voor bepaalde 
diersoorten. ‘s Avonds tijdens de pubquiz werd onze 
kennis op de proef gesteld: over topografie, muziek, de 
juffen en meesters, en heel veel andere dingen.

Dag 3
Woensdag, de prehistorische dag, vond ik het leukst. Je 
kon brons gieten bij Henk en je eigen mes of bijl maken. 
Je kreeg er nog een handvat bij ook! Of een vuursteen 
bewerken en je eigen wapen ermee in elkaar zetten. Of 
gewoon lekker koken. De casinoavond was heerlijk rus-
tig en iedereen gokte er lustig op los met zelfgemaakte 
kartonnen muntjes.

Dag 4
Donderdag, de laatste dag, trokken we eropuit voor een 
lange fietstocht. Zo verkenden we de omgeving, helaas 
wel in de regen. Maar we reden vrolijk de heuveltjes af 
en kregen eenmaal beneden nog warme chocolademelk 
ook. Lekker! Gelukkig vielen er geen regendruppels in, 
want we konden onder een groot zeil staan. De geweldige 
week eindigde uiteraard met een bonte avond. Er werd 
gedanst en gezongen en ook lekker chips gegeten en cola 
gedronken. Het was heel gezellig.
 
Vertrek
Helaas komt er aan alle leuks een eind. Dus vrijdag was 
het tijd om afscheid te nemen. We kwamen samen in het 
Mammoethuis, bekeken onze zelfgemaakte spullen en 
lachten nog even met Henk. Toen werd het tijd om te 
vertrekken. Toen de bus wegreed, zwaaiden we met z’n 
allen naar Wilhelminaoord, waar we een week hadden 
beleefd die we nooit zullen vergeten. Dat pakt niemand 
ons nog af.   

EEN WEEKJE TERUG IN DE TIJD

Ж

  M E T TE VE LD H U Y Z E N    G E M E E NTE D E N HA AG

KLEIN VERSLAG
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HYACINTHWEG

De hyacint (Hyacinthus orientalis) is een bolgewas 
uit de aspergefamilie (Asparagaceae). De plant is 
afkomstig uit het oostelijke Middellandse Zeegebied 
(Midden-Turkije tot Libanon) en kwam in de zestiende 
eeuw naar Europa. De bloem was destijds zeer 
exclusief en haast onbetaalbaar, zodat alleen de rijke 
bevolking ze in een kas hadden. Vandaag de dag is dat 
gelukkig anders. In menig Nederlandse tuin bloeit de 
soort van maart tot mei. Een enkel bloempje wordt 
overigens een nagel genoemd. 

GERONNEN BLOED

Zoals zoveel bloemen vindt ook de hyacint zijn 
oorsprong in de Griekse mythologie. Hyakinthos 
was een wonderschone jongeling die dodelijke werd 
getroffen door een discus geworpen door de god 
Apollo. Was Zephyros, de god van de wind, jaloers op 
de band die de jongelingen hadden? Blies hij met een 
plotselinge windvlaag de discus uit zijn baan, recht 
op Hyakinthos af? De jongeman overleefde het in elk 
geval niet en stortte ter aarde. Overal waar zijn bloed 
neergutste, ontsproot een welriekende blauwpaarse 
bloem. Als schrale troost voor Apollo.

ZINNEBEELD

Maar niet alleen de zonnegod Apollo is verbonden aan 
de hyacint, de bloem barst van de symboliek! Hij staat 
symbool voor vrede, toewijding en schoonheid, maar 
ook voor macht en trots. In christelijke kringen heeft de 
hyacint de betekenis van geluk en liefde.

VERZORGINGSTIPS VOOR HYACINTEN BINNEN

Hyacinten kun je het beste op een koele plek 
neerzetten. In een warme kamer of in de zon bloeien 
ze sneller uit. Zet hyacinten niet in de buurt van de 
fruitschaal. Fruit geeft van nature ethyleengas af dat 
ervoor zorgt dat bloemen sneller verouderen. Zet de 
bloemen altijd in een schone vaas met kraanwater. Vul 
het water regelmatig bij en ververs het om de 3 dagen. 
Voeg dan ook weer snijbloemenvoeding toe.

VAN
EXCLUSIEF
NAAR
WIJDVERSPREID 
Hyacint, 
Pierre François Legrand,
naar Gerard van Spaendonck, 
1799 - 1801

BUURTBLOEMEN

  G E E RT VAN D R I M M E LE N    R IJ KS M U S E U M

BEPROEF UW PEN     

De Hyacinthweg (in onze Bloemenbuurt overigens met 
een ‘h’ geschreven!) loopt van de Zonnebloemstraat naar 
de Pioenweg en is ongeveer 520 m lang. Voelt u zich 
geroepen een vergelijkbaar ‘portret’ van de zonnebloem 
of de pioen(roos) te schrijven? Maak er iets moois van 
en stuur naar  redactiewijkwijs@gmail.com



Daal en Bergselaan 11 / 2565 AB  Den Haag / www.bistrobergendal.nl

Reserveren: 070-368 14 92 / 070-325 13 33

*maandag, dinsdag €15,- 
woensdag t/m zondag €18,50

15,-

3-gangen
keuzemenu 

LUNCH!
vanaf 12.00 uur

BERG & DAL

BERG & DAL

BERG & DAL

BERG & DAL

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

Voorgerechten
•  Gazpacho van tomaat 
•  Vegetarische groentequiche
•  Watermeloensalade met feta en munt
•  Gegratineerde mosselen in knoflookboter
•  Garnalencocktail met avocado
•  Trio van kroketjes op een bedje van rucola  

met mosterdmayonaise
•  Gerookte rundercarpaccio met parmezaanse 

kaas en pestomayonaise 

Hoofdgerechten
•  Beyond burger 100% plantaardig, met koolsla en zoete 

aardappelfrites
•  Gegrilde groentesalade met feta
•  Vangst van de dag met ratatouille en krieltjes
•  Gewokte gamba’s op een oosterse salade met 

teriyakisaus
•  Maiskipfilet supreme met ratatouille, mosterdsaus en 

zoete aardappelfrites
•  Spare Ribs (zoet óf pikant) met koolsla en frites  (+ € 1,75) 
•  Schnitzel met pepersaus, koolsla en frites  
•  Cheeseburger van 100% rundvlees met balsamico-uitjes, 

koolsla en frites  
•  Varkenshaas saté met atjar ketimoen en frites
* Zoete aardappelfrites ipv frites + € 1,00

Nagerechten 
•  Crème brûlée van aardbei
•  Panna cotta met roodfruit
•  Huisgemaakte tiramisu Italiaans koffiedessert          
•  Coupe Colonel citroensorbetijs met limoensiroop,  

7-up en wodka          
•  Dame blanche met Baileys-koffiesaus 
•  Cheesecake met een coulis van passievrucht
•  Kaasplankje 3 soorten kaas 

3-gangen keuzemenu 19,50

van 17.00 - 21.30 uur

van 12.00 - 16.00 uur
3-gangen Lunch 14,50 

RESERVEREN: 070-325 13 33OOK ONLINE!

EARLY BIRDkorting17.00-18.00 uur in de Brasserie

20% Korting op maandag

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

Beste
wijkbewoners
en ondernemers,

Hierbij mijn allerlaatste bijdrage voor de Wijkwijs. Na een periode van 12 jaar als uw wijkagent 
moet ik helaas met pijn in mijn hart, vanwege een spierziekte, noodgedwongen afscheid van u 
nemen, maar ook van mijn 36-jarige politieloopbaan.

Ik werd destijds ingewerkt door Jan vd Voort die toen 
nog de wijkagent van de mooie Bloemenbuurt was. Ik 
kreeg het beeld van een wijk die zich kenmerkt als een 
buurt waar de sociale contacten hecht en divers zijn. 
Dit beeld is de afgelopen jaren bevestigd. Ik heb me 
vanaf het begin welkom gevoeld in de wijk. De leden 
van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en de 
groep vrijwilligers die de activiteiten faciliteren in het 
wijkgebouw De Hyacint hebben mij altijd het gevoel 
gegeven dat we iets voor elkaar konden betekenen. 
Ik heb de afgelopen jaren met veel bewoners en on-
dernemers contact gehad. Soms voor een informatief 
gesprek maar ook voor serieuze zaken. Ik werd me er 
regelmatig weer van bewust hoe belangrijk het is om 
met elkaar in gesprek te blijven. Dit is de enige manier 
om conflicten te voorkomen en op te lossen. Ik heb 
ook gezien hoe bewoners elkaars hulp aanbieden en 
aanvaarden, dat is een groot goed. Al met al heb ik 
met veel plezier en overtuiging gewerkt ín de wijk en 
vóór de wijk.

Ik zal dan ook het contact met u, de bewoners en onder-
nemers, zeer gaan missen. Ik heb bijzondere momenten 
meegemaakt, waarbij er gelachen-  en soms ook gehuild 
werd. Eén ding weet ik zeker: de Bloemenbuurt en zijn 
bewoners zijn bijzonder! U mag trots zijn op deze prach-
tige wijk en ook op uw geweldige bewonersorganisatie.

Ik wil langs deze weg een ieder, die ik zelf niet persoon-
lijk heb kunnen benaderen en met wie ik in de loop der 
jaren in contact ben gekomen of heb samengewerkt, 
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal 
te allen tijde terugkijken op een zeer plezierige tijd als 
wijkagent van de Bloemenbuurt. Inmiddels heb ik het 
stokje al overgegeven aan mijn collega Pascalle Visser. 
Ik wens haar veel succes in de prachtige Bloemenbuurt! 

Het gaat u goed en wellicht zien 
we elkaar nog eens.

Met vriendelijke groet,

Karin van Raamsdonk

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

BRIEF
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AANKONDIGING
VERVOLG WIJKBUDGET IN 2020
In de Wijkwijs 4 (van dit jaar) berichtten wij over het wijkbudget van €30.000 voor initiatieven om de leefbaarheid in 
de Bloemenbuurt te vergroten. In de laatste maanden van het jaar vragen echter reeds veel zaken, waaronder ook 
de feestdagen, om de aandacht. Daarom is besloten om de uitvoering van het wijkbudget te verplaatsen naar begin 
2020. Wordt dus vervolgd!

Namens het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Geert van Drimmelen en Jan Vonk
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Insteken, overslaan, doorhalen, af laten glijden. Vrouwen weten het zich vaak feilloos te herinne-
ren, de eerste breiles. Meestal van moeder, soms van oma of de handwerkjuf op school. Eerst recht 
leren breien, dan averecht, en daarna gerstekorrels, patentsteek, kabels, en - voor gevorderden - 
ajour en inbreien met verschillende kleuren wol. Dat was een hele toer!

Niet alleen breien
Elke donderdagmorgen komen de dames van de breiclub 
bij elkaar in het wijkgebouw om gezellig samen een stukje 
te breien. Of te haken, want ook die edele handwerkkunst 
beheersen zij en bij klachten als artrose is het een uitkomst. 
Zoals voor Yvonne van Berkel, die de club samen met 
Tineke organiseert. ‘Yvonne maakt echt kunstwerken,’ 
roepen de dames in koor. Voor de kerstboom op de voor-
plaat haakte zij maar liefst 167 blaadjes, en daarna ging 
ze gestaag verder met de kerststal. Wij scrollen door de 
foto’s op haar telefoon, ongelooflijk wat er allemaal uit 
haar handen komt: poppen, dieren, kabouters, huisraad. 
Meestal gewoon uit het hoofd, zonder patroon. Zelf blijft 

ze bescheiden: ‘Het lijkt zo moeilijk maar het is eigenlijk 
alleen een kwestie van tellen.’ 

Ook andere dames hanteren de haaknaald kundig, zoals Joke, 
die na dekjes voor krukjes voor haar dochter, fraaie kussens 
aan het haken is. Een ingenieus patroon met verschillende 
haaksteken in zacht babyblauw. Met drie draden bij elkaar 
want ‘dan heeft het meer body’. Ook zij maakt veel uit het 
hoofd en vindt het heerlijk om met haar handen bezig te 
zijn. Heeft de breiclub ook een sociale functie? ‘Absoluut! We 
kennen elkaar inmiddels goed en als je wat hebt, kun je het 
ook kwijt en word je opgevangen. Ik ben elke keer weer blij 
als het donderdag is, dan kan ik weer lekker naar de breiclub.’ 

VOOR DE 
KERSTBOOM OP 
DE VOORPLAAT 

HAAKTE YVONNE 
MAAR LIEFST 167 

BLAADJES

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

DE BREI     STERREN
VAN DE HYACINT
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Oefening baart kunst
Mieke beaamt dat de club langzaam aan heel hecht ge-
worden. Zij breit een das voor de daklozen. Met prachtige 
wol die voor een heel apart effect zorgt, eigenlijk komen 
de strepen er als vanzelf in. Haar breicarrière begon in 
de oorlog. ‘Er was haast geen materiaal, dus ik maakte 
iedereen gek met de vraag: heb je nog een beetje wol voor 
mij? Truien werden zelfs uit elkaar gehaald om er iets 
nieuws van te breien.’ Ze heeft het al doende geleerd: 
‘Ik weet nog dat ik voor mijn pop een slabbetje 
breide. Eerst een rechthoekje en toen moest ik 
natuurlijk afhechten en aan beide zijden nog een 
stukje omhoog breien. Als kind zat ik dan uit te 
vogelen hoe dat moest.’ 

Meer dames hebben zichzelf breien geleerd. Joke vertelt: 
‘Toen ik kinderen kreeg, twee meisjes, waren er maar 
twee soorten kleertjes, of lichtblauw, of roze. Maar dat 
wil ik helemaal niet! dacht ik. Dus toen ben ik zelf aan 
de slag gegaan. Ik ben het gewoon gaan proberen en op 
een gegeven moment lukte het.’ Ze maakte jurkjes met 
gehaakte bovenstukjes, aangerimpelde rokjes, mutsjes 
erbij. Hele jassen vlogen er uit haar handen. ‘Vriendin-
netjes zeiden: “Oh, wat kan jouw moeder dat goed!” Als je 
een doel hebt, kun je het gewoon. Ik wilde mijn kinderen 
niet in dat standaardspul laten lopen.’ 

Fraaie ontwerpen
Monique is bezig met een ingenieus breiwerk 
van gemêleerde wol in herfsttinten; een 
rijtje steken bungelt er op een schotse speld 
naast. ‘Ik ben een topje aan het breien en 

ik maak een zakje. Straks pak ik die steken 
weer op en dan komt er nog een randje aan.’ 

Zo’n 25 jaar had ze niet gebreid maar toen pakte ze de 
draad weer op. Ze ging googelen en kwam de breiclub 
op het spoor. Ze was het niet verleerd, getuige de trui die 
naast haar ligt, een prachtig ajourpatroon. ‘Zoiets vind 
je echt niet in de winkel,’ merkt Harma op, die haar gar-
derobe ook graag aanvult met zelfgebreide exemplaren: 
‘Wat ik zo ontzettend leuk vind, is dat je het helemaal 
naar je eigen smaak, kleur en model kunt uitzoeken. Al 
die breipatronen van tegenwoordig zijn zo mooi. Maar 
het ook gevaarlijk, want dan zie ik leuke wol… en ik heb 
natuurlijk heel veel wol liggen, dat snap je.’ Momenteel 
is ook zij bezig met een das voor een dakloze, een mooie 
rode in een halve gerstekorrel. 

Handwerkles vaak geen succes
Tineke breit behalve warme truien voor haarzelf en haar 
man, beenwarmers in alle kleuren. Zelfs haar man is er 
voor gevallen. ‘Die heeft altijd koude benen, dus hij zei: 
“Meid, brei er voor mij ook eens een paar!” Die heeft hij 

nu ’s avonds lekker aan.’ Breien kan ze, maar in elkaar 
zetten, daar is ze slecht in. Op school kreeg ze tijdens de 
borduurles de draad ook al nooit goed in de naald. 

Bij anderen was het ook tobben bij de handwerkles op 
school. Lenie K had juffrouw Spaans: ‘Dat was echt een 
verschrikkelijk mens. Ik was niet handig en durfde nooit 
te vragen of ik het goed deed. Eigenlijk was ik een beetje 

bang voor haar.’ Haar pannenlapje werd dan ook 
‘een heel vies dingetje’. Nu krijgt ze haakles van 

Yvonne. Ze oefent met allerlei soorten wol en 
naalddiktes. Keurig ziet het er uit. Binnenkort 
begint ze aan een sjaal voor haar kleinkind. 

Riet moet nog gniffelen om haar breikunst op school. 
‘Ik moest sokken breien, met vier pennen. Je breide in 
het rond, de ene toer na de andere. De hiel vond ik wel 
interessant, daar krijg je van die naadjes en ribbeltjes in, 
maar de sok zelf duurde mij te lang. Aan het eind had ik 
een grote en een kleine sok!’ Blijkbaar was ze geleidelijk 
aan losser gaan breien. Nu maakt ze een hoofdband, voor 
de winter. Omdat de wol al zo kleurrijk is, volstaat ze met 
één recht één averecht. ‘Dan zit er ruimte in en past hij 
goed om mijn hoofd.’ 

Van smyrna knopen tot breimachine
De daklozen komen er goed van af want ook Lenie B 
en Paula zijn een warme das voor hen aan het breien. 
Lenie met een dunne naald en een soort raffia, wat een 
bijzonder effect geeft; Paula met verschillende kleuren 
wol achter elkaar. De trui waaraan ze bezig is, heeft ze 
even opzij gelegd. Ze noemt zichzelf geen breister, maar 
is wel kundig met haar handen: ‘Ik heb kleden geknoopt, 
die liggen bij mij thuis in de hal. Dat had ik eens gezien 
en ben ik gaan proberen. Je haalt met een speciale pen 
plukjes wol door een raster.’ Geen weefgetouw dus, zoals 
ik aanvankelijk veronderstelde. 

Wel een breimachine, maar dan voor 
Lenie K. ‘Mijn dochter vroeg vaak of ik 
wat voor haar wilde breien. En dan had 
ze iets in haar hoofd met allemaal aparte 
patroontjes. Dat kon ik op de breimachine 
goed uitproberen.’ Maar het was arbeidsintensief. ‘Eerst 
proeflapjes maken, dan het grondpatroon uitwerken, dan 
het aantal steken en toeren vastleggen en waar je gaat 
meerderen en minderen. Het moest allemaal kloppen.’ 
En als ze dan duchtig bezig was op de machine en de 
draad was op, dan ‘duvelde de hele zooi eraf!’ Uithuilen 
en opnieuw beginnen want met ingewikkelde patronen 
is het een hele toer de boel weer op te zetten.

ЖOok zin om een stukje mee te breien, haken of borduren?
Meld u aan via    06 – 145 253 78.
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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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COLUMN

Tradities
Soms lijkt het erop dat de seizoenen zijn afgeschaft. Aan het weer is het jaargetijde lang 
niet altijd meer af te lezen. Soms is het weer in november aangenamer dan in april. Met 
uitzondering van dit jaar dan. Want de hoeveelheid regen die is gevallen doet de hoop 
rijzen dat de verdroging van de ondergrond een stuk minder is geworden. Al vrees ik dat 
de bakken water die zijn gevallen op een gloeiende plaat terecht zijn gekomen. Opvallend 
aan het weer deze herfst is dat het veel weg heeft van een tombola. Een grafiek van de 
temperatuur van de afgelopen twee maanden lijkt wel een grafische weergave van de 
koninginnenrit in de Tour de France. Pieken en dalen volgen elkaar in hoog tempo op. 

Niet alleen het weer is onvoorspelbaar. Ook zekerheden in het dagelijks leven staan 
op losse schroeven. Het Sinterklaasfeest heeft door de hevigheid van de discussies 
over het uiterlijk van Piet veel van zijn charme verloren. Sint en zijn trouwe helper zijn uit 
de etalages van winkels verdreven. Half november kwam ik in ons winkelcentrum al een 
groene kunstboom tegen. Tot voor kort was het goed gebruik om pas kerstversiering op 
te hangen als de stoomboot koers gezet had naar Spanje. Kun je een dergelijke boom 
eigenlijk wel met goed fatsoen een kerstboom noemen? Ik opteer voor de benaming 
decemberboom. Heel neutraal en niet aanstootgevend. Midwinterverlichting is wellicht 
een gepaste omschrijving voor wat eens kerstverlichting werd genoemd. Het schijnt, 
net als de maan door de bomen, dat veel mensen sterk gehecht zijn aan tradities. Toch 
nemen we er collectief in hoog tempo afscheid van. Het is natuurlijk de vraag of dat erg 
is. Vroeger zat de kerk met Kerst helemaal vol. Het is een traditie waar velen toch bewust 

of minder bewust met graagte afscheid van 
hebben genomen. 

Wel jammer is dat tradities zich niet een-
voudig laten vervangen. Het vestigen van 

een traditie kost nu eenmaal veel tijd. We gooien oude schoenen weg, zonder dat we 
nieuwe hebben. Het vieren van Halloween komt mij wat al te geforceerd over. De invloed 
van Amerikaanse series en films laat zich duidelijk voelen. Valentijnsdag zie ik door de 
vingers. Als is het maar dat het een flinke impuls betekent voor de verkoop van vooral 
rozen. Als werknemer van de bloemenveiling kan ik daar moeilijk bezwaar tegen hebben. 
Wie weet nog een stuk of wat potentiële tradities die niet zijn bedacht door de commercie 
of gekopieerd zijn uit Amerika? Ik houd mij aanbevolen.

  M I C H E L VAN SC H I E    N I E L S B I E RSTE KE R

B E WIJ K WIJZ E R I N G

ZEKERHEDEN STAAN OP 
LOSSE SCHROEVEN



32 WIJKWIJS  NO 5  2019

MIJN DOEL 
IS EEN FITTE 
EN GEZONDE 
BLOEMENBUURT

Een plek waar mensen zich thuis voelen. Een fitnessclub is dan niet het eerste waar je aan denkt. 
Toch is dat wat Club Vit haar leden wil bieden. Je kunt bij Club Vit werken aan fitheid, maar ook el-
kaar ontmoeten. Of als je rustig de krant wil lezen bij een kop koffie, ook goed. In de 10 jaar die Club 
Vit bestaat is er wat dat betreft niets veranderd. Wijkwijs ging er langs voor een goed gesprek in 
een gemakkelijke stoel.

Bij ons thuis staan een loopband, een roeiapparaat en 
een racefiets om binnen te kunnen trainen. Toch gaat 
mijn vrouw Mieke meerdere keren per week naar Club 
Vit. Dat maakt nieuwsgierig. Wat maakt dat ze daar zo 
graag naartoe gaat? Op zoek naar het antwoord, maak 
ik een afspraak met eigenaar Nanda de Ruijter. 

Trainers zijn entertainers
‘Er waren 10 jaar geleden eigenlijk geen kleinschalige 
fitnessclubs,’ vertelt Nanda. Met haar man Richard 
vond ze een geschikte locatie net voorbij de doorgang 
in de Anemoonstraat. ‘De formule van onze studio is 30 
minuten bewegen in een vaste cirkel van toestellen voor 
de conditie en om de spieren te verstevigen. Ook zijn we 
in de loop der tijd gegroeid in advies over voeding en 
personal training. Sommige leden hebben nu eenmaal 
baat bij een stok achter de deur.’ Inclusief haarzelf zijn er 
10 trainers, vaak met een eigen specialisatie. De een geeft 
bijvoorbeeld Pilates, een ander bokstraining. ‘Fitness bij 

ons is ook entertainment. De trainers zorgen voor reuring. 
Daardoor komen onze leden graag meerdere keren per 
week naar ons toe. We kennen de leden goed. De trainers 
bieden vaak spontaan een groepslesje aan om de mensen 
uit te dagen. In een groep trainen is nu eenmaal leuker 
dan alleen. We draaien geen harde muziek, er hangen geen 
spiegels en tv-kijken is er ook niet bij. Dat leidt maar af 
van de trainers,’ zegt ze lachend. 

Middagpauze
De formule is een succes. Er zijn leden die dat al zijn vanaf 
de opening in januari 2010. Anderen komen al acht of negen 
jaar twee tot drie keer per week trainen. Het gros van de 
leden is tussen de 40 en de 70. Dat is door de jaren heen 
ongeveer hetzelfde gebleven. Zo’n 90 procent komt lopend 
of met de fiets. Club Vit heeft een echte buurtfunctie. 
Nanda: ‘Het leuke daarvan is dat mensen vaak bekenden 
tegenkomen en na afloop blijven hangen voor een praatje 
of om nog even wat met elkaar te drinken.’ Dames vormen 

  M I C H E L VAN SC H I E   K AR E L VAN D E R B E NT

SPORT IN DE WIJK



Doel van onze bewonersorganisatie

Volgens de statuten (1980): het bevorderen 
van een goed woon- en leefklimaat in de wijk 
en het behartigen van gemeenschappelijke 
belangen van wijkbewoners.

Daartoe is een aantal middelen benoemd: 
inspraak, planvorming, informeren en acti-
veren ten behoeve van welzijn, onderlinge 
betrekkingen bevorderen, onderhouden 
van betrekkingen met belanghebbenden, 
bevorderen en samenwerken met andere 
wijken, instandhouding van natuurmonumen-
ten en stedelijk schoon, en het aanwenden 
van andere middelen die bovenstaande tot 
doel hebben. 

Anno 2020 heeft het Wijkberaad De Hyacint 
de volgende visie op de wijk: 

Een fijne wijk voor een  
ieder die hier tijd doorbrengt

Een wijk waarin je jong kunt 
zijn en oud kunt worden

Dat uit zich in een goede leefbaarheid van de 
wijk en verblijfskwaliteit van onze omgeving.

Het wijkberaad richt zich niet alleen op bewo-
ners, maar ook op ondernemers, winkeliers, 
scholieren, werkenden, zorgbehoeftigen en 
passanten.

Belangrijke thema’s zijn onder meer verkeer, 
milieu&klimaat, bouw, zorg&welzijn, veiligheid, 
bedrijvigheid, openbaar vervoer, sport, wonen, 
horeca, groen en regelgeving&vergunningen 
(niet uitputtend).

Het wijkberaad kan - ten aanzien van de ge-
noemde doelgroepen en deelgebieden - op 
verschillende manieren handelen. Daarbij valt 
te denken aan: informeren, activeren, facili-
teren en escaleren. De prioriteiten worden 
door het bestuur van het wijkberaad bepaald.

Acties en initiatieven van andere partijen en 
belanghebbenden die aan onze doelstelling 
bijdragen, kunnen worden ondersteund. 

Het wijkberaad is bij uitstek een vrijwilligersver-
band en geen formele organisatie, bestaande 
uit actieve bewoners die het weefsel in de 
Bloemenbuurt op allerlei manieren willen 
versterken om die fijne wijk te kunnen zijn.

MISSION STATEMENT
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de meerderheid, maar er komen ook zeker mannen over 
de vloer. Leden kunnen al vroeg bij Club Vit terecht en in 
de avond tot acht of negen uur. Van ongeveer twaalf tot 
vier is de studio gesloten. In die tijd komen er namelijk 
zo weinig mensen dat de sfeer ontbreekt. Daarom heeft 
Nanda besloten dat het om die reden beter is voor een 
lange middagpauze te kiezen. 

Huiselijke sfeer
Op de vraag wat ze mooi vindt aan haar werk geeft ze 
een paar mooie voorbeelden. ‘Het is toch fantastisch als 
mensen van in de 80 binnenstappen met de vraag of wij 
ze kunnen helpen. Er zijn ook mensen die door oefening 
bij ons van hun medicatie af zijn. Dat is wat regelmatig 
bewegen en een betere conditie met je kan doen. En wat 
dacht je van leden die niet alleen fysiek, maar ook mentaal 
veel sterker worden. Jezelf doelen stellen en die ook halen, 
doet wat met je zelfvertrouwen. Als mensen dat met je 
delen en je bedanken, is dat het mooiste compliment om 
te krijgen. Dat went nooit.’ De deur staat altijd open voor 
de leden. Nanda wil naast thuis en het werk, een derde 
plek bieden in een huiselijke sfeer. ‘De mensen die bij ons 
komen, zijn stuk voor stuk gewaardeerde leden. Daar ben 
ik trots op, net als op mijn team dat dag in dag uit voor een 
fijne sfeer zorgt.’ Ik begrijp nu beter waarom mijn Mieke 
goedgehumeurd thuiskomt van haar training. 

Lezers van Wijkwijs die benieuwd zijn wat dit voor hen 
kan betekenen, mogen op vertoon van dit artikel van 
Nanda twee weken gratis komen trainen. Een 
langdurig lidmaatschap is voor eigen rekening.

WAT DOET U OM FIT TE BLIJVEN?

DE BEENTJES VAN DE VLOER
Wijkwijs is geïnteresseerd in het welzijn van de bewoners 
uit de Bloemenbuurt. 

Bewegen is een manier om welzijn en gezondheid in takt 
te houden. Vooral op oudere leeftijd gaat de soepelheid 
- of liever gezegd: de toenemende stramheid - van lijf 
en leden een rol spelen.

Er zijn verschillende clubjes, groepjes en organisaties 
die hier iets aan doen. Van ‘gewone’ gymnastiek voor 
50-plussers, tot swingende hiphop oma’s en ludieke 
spelen zoals de groep ‘Blijf staan!’ die het evenwicht 
en de balans in de gaten houdt.

Wijkwijs wil graag een overzicht publiceren van de mo-
gelijkheden die de Bloemenbuurt voor deze doelgroep 
biedt en vraagt daarom mensen, die zich regelmatig in 
club- of verenigingsverband op de gymvloer bewegen 
zich te melden. 

Het is leuk te ervaren hoe actief ‘oud’ is.
 redactiewijkwijs@gmail.com

Ж



Feestelijk borrelen en dineren!

Bij ons kunt u deze feestdagen terecht voor;

Voorkom teleurstelling en bestel tijdig

Azaleaplein 1K (Peter’s vis en snacks)

� heerlijke feestsalades
� gourmetschotels
� verse vis

� lekkers voor de borreltafel
� trio van gerookte vis
� biologische wijnen

 

               Op blije voeten- pedicure 

     
 

         • Professionele  pedicurebehandeling •            • Voetmassage •  
 
 
 

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

                          

 

Forest After School 

+31 (0)70 219 2570www.bigbenkids.com kijkduin�bigbenkids.com

Life’s challenge
and adventure
start here!
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Uitnodigingen & oproepen
→

KERSTSTUKJES MAKEN OP 

21 DECEMBER

Samen met Scouting BePals gaan wij op 

21 december van 14.00 tot 16.30 uur 

gezellig kerststukjes maken in het wijk-

gebouw De Hyacint. Vanaf 13.30 uur zijn 

wij aanwezig en staat de koffie klaar. 

Heeft u zin om mee te doen, dan kunt u zich opgeven bij Merel 

Koomen   06 - 165 419 37 of via  mpv.koomen@gmail.

com. Mocht u vergeten zijn zich op te geven, komt u dan toch 

gezellig koffie drinken. Zolang er voldoende materiaal is, schuift 

u gewoon aan. Wij verwelkomen u graag!

Linda, Patricia, Merel en Ellen

→
BRIDGECLUB DE HYACINT ZOEKT LEDEN

Bridgeclub De Hyacint is op zoek naar mensen die het 

leuk vinden om elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur 

gezellig te komen bridgen in het wijkcentrum. Bij De Hyacint is 

gezelligheid boven prestatie verheven, wij nemen niet deel aan 

landelijke competities. Wel beschikken wij over het computer-

programma Bridge-It waarmee we aan het eind van de middag 

met één druk op de knop de resultaten van ieder persoonlijk 

kunnen afdrukken. Dit om toch wat gezonde onderlinge strijd aan 

te wakkeren. De contributie bedraagt slechts € 30,00 per jaar. 

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Heeft u interesse? U bent van harte welkom en kunt de eerste 

maand gratis kennismaken met de club en haar leden. Daarna 

betaalt u naar rato de contributie over dat jaar. Ook tijdens de 

zomermaanden gaan de bridgemiddagen gewoon door. 

Wilt u meer informatie? Bel met onze voorzitter Huub van Kempen 

070 – 355 51 15 of met penningmeester Wim Meewis 

070 – 363 43 94. Zij zijn bereid uw vragen te beantwoorden. 

Of kom gewoon gezellig langs tijdens een van onze bridge-

middagen!

→
WERKGROEP DUURZAAMHEID BLOEMEN- EN BOMEN-

BUURT

Wilt u geld besparen door energiezuiniger te gaan leven? Over-

weegt u om uw huis te isoleren, of bent u daar al mee bezig? 

Niet iedereen heeft de financiële middelen voor ingrijpende 

verbouwingen, maar met kleine maatregelen kom je vaak al 

een heel eind. Buurtbewoners kunnen bij de werkgroep gratis 

advies op maat krijgen. We spreken bij u thuis af, en brengen 

ter plekke in kaart wat uw persoonlijke doelstellingen zijn en 

wat de mogelijkheden zijn binnen uw budget en in uw huis. Als 

niet goed duidelijk is waar de warmtelekken zitten, kunt u dit 

door ons laten opmeten met een warmtecamera. Vraag een 

gratis advies of meting aan via:

duurzameblob@gmail.com

→
GLUREN BIJ DE BUREN

Gluren bij de Buren komt er weer aan! Hét podium voor 

lokaal talent. Op zondag 9 februari 2020 kunt u in huiskamers in 

heel Den Haag tussen 12.00 en 17.00 uur gratis komen genieten 

van optredens van zangkoren, rapformaties, theatermakers en 

cabaretiers. Tussen de schuifdeuren, als het ware. Zin om te 

komen gluren? Meer informatie vindt u hier:

 glurenbijdeburen.nl/den-haag/informatie 

→
NIEUWE BUURTFIETSENSTALLING

In de Goudenregenstraat 194 is in de zomer buurtfietsen-

stalling Sneeuwbal geopend. Aanmelden of informatie inwinnen 

voor een plaats in de fietsenstalling kan via de receptie van de 

Sneeuwbalgarage, Sneeuwbalstraat 138A (hoek Goudenregen-

straat/Sneeuwbalstraat). Bel of mail:

070-345 21 37 of  bfs@sneeuwbal.nl

→
INDIVIDUEEL DIGITAAL ONDERSTEUNER

De ouderenconsulenten van Vóór Welzijn Segbroek zijn 

op zoek naar vrijwilligers om aan de toenemende vraag van 

individuele computerbegeleiding te voldoen. Als vrijwilliger 

bezoekt u wekelijks een of meer ouderen om individueel met 

hen aan de slag te gaan. De ondersteuning wordt gedurende 

10 weken 1 uur per week per persoon gegeven. Bent u gek van 

computers, tablets of smartphones en wilt u graag uw kennis 

overbrengen? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Vóór Welzijn. 

Voor meer informatie bel of mail de ouderenconsulenten van 

Vóór Welzijn Segbroek: 

  06 – 424 658 93 of  j.vanrossum@xtra.nl

Gemeentebericht
Samenwerken aan Wijkagenda voor de Bomen- en Bloemenbuurt

Hoe ziet uw wijk of buurt er nu uit? Wie wonen er? Wat vinden de bewo-
ners van de wijk? Is het er prettig wonen of niet, en waarom dan niet? 

Al deze vragen beantwoorden bewonersverenigingen, ambtenaren van 
de gemeente en professionals in de wijk dit jaar met elkaar. Daarbij 
maken ze gebruik van allerlei cijfers en gegevens over de wijk, zoals 
het aantal inwoners, de gemiddelde leeftijd, het type woningen dat er 
staat, het gemiddelde besteedbare inkomen. Deze gegevens staan 
bij elkaar in het wijkprofiel. 

Begin volgend jaar gaan we ook de bewoners van de Bloemenbuurt 
vragen welke uitdagingen, kansen en problemen zij zien voor de wijk 
de komende vier jaar. Wat moet er volgens u op de agenda? Wat is 
belangrijk voor de wijk? Waar moet nu echt iets aan worden gedaan? 
Op een website kunt u laten weten wat uw visie is, ook komen er ver-
schillende bijeenkomsten. Uw inbreng dient als input voor de nieuwe 
wijkagenda. Bewoners, ondernemers, professionals (bijvoorbeeld 
politieagenten en leraren) en ambtenaren gaan vervolgens samen aan 
de slag om de punten uit de wijkagenda zo goed mogelijk uit te voeren. 

Zie voor meer informatie:

  denhaag.nl/nl/in-de-stadsdelen/segbroek.htm



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    

OOK U KUNT ADVERTEREN 
IN DE WIJKWIJS!

MEER INFORMATIE:

Marja van Zijderveld

  

  advertentieswijkwijs@gmail.com  

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.

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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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

Geert van Drimmelen 

 gmvd@hetnet.nl

Overige leden
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

Marcel Bril 

 marcel@marcelbril.nl     06 - 147 978 75

Jan Vonk

 edzard.jan@ziggo.nl     06 - 108 986 16

Marja Venema - van Zijderveld

   06 - 260 843 79

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

 lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

Jan 't Hart + Inger Klarenbeek

 hartveer@casema.nl    06 - 480 465 56

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING

Marcel van Guldener
 070 - 363 38 12 

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

TUINWERKGROEP

Leo van der Wijden
 le.wijden@wxs.nl

WIJKBERAAD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM 

 140 70  (keuzemenu)    denhaag.nl 

 contactcentrum@denhaag.nl 

 

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH  Den Haag 

 070 - 353 57 00 

STADSDEELWETHOUDER

Robert van Asten   robert.vanasten@denhaag.nl 

 

SERVICEPUNT XL

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

en vrijwilligerswerk. Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant

 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl

    voorwelzijn.nl

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 - 8844 

WIJKAGENT

Pascalle Visser

 pascalle.visser@politie.nl 

SCHOOLWIJKAGENT

Vacant

 schoolwijkagent.segbroek@politie.nl 

 

BRANDWEER (GEEN SPOED)

 070 - 424 46 00

DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O. 

Avond, nacht, weekend 

 070 - 328 28 28 

 

WIJKBUS SEGBROEK 

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

 070 - 368 50 70 

TAXIBUS 

Regiotaxi Haaglanden

 088 - 966 60 00 

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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UITGAVE 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 

Jaargang 41 - nummer 5 - december 2019 

OPLAGE EN FREQUENTIE 

3000 exemplaren

Verschijnt 5 x per jaar in de maanden 

februari, april, juli, oktober en december 

BEZORGING  

Marianne Wijsman  

 070 – 363 58 95 

REDACTIE  

Elisabeth van Elsen   Michel van Schie

Gerard Stroucken   Jurrie Vos

Dick van der Zwaard  Josje van Beek

Anje Broekman  Dave Heins

Annemarie van Oorschot Gerard Putman

Take Padding

REDACTIEADRES  

Anemoonstraat 25  

2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

FOTOGRAFIE 

Karel van der Bent

CARTOON 

Esmée Biersteker 

ONTWERP 

Niels Biersteker

niels@designink.nl

DRUK 

Drukkerij Quantes, Rijswijk 

ADVERTENTIES  

Marja Venema - van Zijderveld  

advertentieswijkwijs@gmail.com

   06 - 260 843 79 

SLUITINGSDATUM KOPIJ  

2 februari 2020 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 1

28 februari 2020

COLOFON
ADVERTEREN IN WIJKWIJS IN 2020  

Formaat BxH  1  nummer  5  nummers

1/8 87 x 60 mm € 26 €  116

1/4 87 x 126 mm € 41 €  185

1/3 180 x 82 mm € 51 €  231

1/2 180 x 126 mm € 77 € 347

1/1 180 x 257 mm € 128 €  578

AZ 190 x 277 mm € 154 € 693

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 vergaderwerkplek 

en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen tot 

30 personen en er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal 8 

personen per dag. 

De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via Wifi, 

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

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

 lokaal7@dehyacint.nl

NIEUWJAARSONTMOETING  

Ook dit jaar organiseren de Bloemen- en Bomenbuurt weer gezamenlijk 

de Nieuwjaarsontmoeting. We openen het nieuwe jaar en klinken op de 

samenwerking. U bent van harte uitgenodigd op 12 januari van 15:00 

tot 17:00 uur.

Locatie: Kunst & Kids Café, Acaciastraat 182.



‘Kunnen jullie daar nu niet 
iets aan doen?’

Buurtbewoners doen vaak meldingen. Maar wat wordt ermee gedaan? Dat was goed te zien 
op 7 november. Toen was de politie met ruim 100 man actief in heel Segbroek van de vroe-
ge ochtend tot diep in de nacht. Handhaving, allerlei andere gemeenteambtenaren, zelfs bos-
wachters waren erbij betrokken. Pascalle Visser, sinds het vertrek van Karin van Raamsdonk 
officieel wijkagent van de Bloemenbuurt, legt uit wat er allemaal is gebeurd en waarom.

Vanwaar deze grootschalige actie?
‘De politie krijgt regelmatig berichten van wijkbe-
woners over misstanden in de wijk. Er wordt tegen 
de richting in de straat ingereden (vaak door buurt-
bewoners zelf!), scholieren halen wilde capriolen uit 
op de stoep of racen door de straten, jeugd hangt 
in portieken en zorgt in de late middag en vroege 
avond voor overlast, brommers worden gestolen, 
autoruiten ingetikt, afval op straat gegooid, door 
rood licht gereden, dubbelgeparkeerd... Allemaal 
onderwerpen waarop wij inzetten natuurlijk, maar 
helaas met minder capaciteit dan voorheen. Op 7 
november hebben we daarom een grootschalige 
actie door heel Segbroek gehouden waarbij we al 
deze zaken hebben aangepakt.’

Jullie hebben er dus zichtbaar extra aandacht aan besteed?
‘Ja, ook om een signaal aan de wijk te geven: we 
doen echt iets met uw meldingen. We hebben al-
lerlei controles uitgevoerd. We stonden niet op één 
plek maar hebben ons gedurende de dag door de 
hele wijk heen verplaatst. Het verschilt natuurlijk 
wat je per dagdeel kunt doen. Jongeren zitten niet 
’s ochtends vroeg in het park, maar verkeersacties 
zoals roodlichtcontroles kun je de hele dag doen.’

Hebben jullie mensen aangesproken op hun gedrag? 
‘Nou sterker nog, we hebben die dag niet gewaar-
schuwd, als je begrijpt wat ik bedoel. We hebben 
echt bekeurd. We stonden er echt om repressief op 
te treden omdat wij weten hoe groot de ergernis 
is als mensen telkens weer de dans ontspringen.’

Was het een succes?
‘Ja, het is heel goed gegaan die dag en ik heb heel 
veel positieve geluiden van buurtbewoners gehoord. 
We hadden de actie expres niet via de media ver-
spreid, dus het was een complete verrassing. Men 
vroeg zich af wat er aan de hand was dat er zoveel 
politie op de been was. Het is vaak niet zichtbaar 
wat het directe effect is, maar mensen staan in elk 
geval weer even op scherp omdat ze beseffen dat 
de politie flink aan het controleren is.’

Wat je natuurlijk wilt bereiken is een gedragsverande-
ring. Daar zijn alle wijkbewoners bij gebaat. De politie 
kan immers niet dagelijks controles organiseren. 
Hoe graag zij dat ook zou willen.

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

CARTOON

 E S M É E B I E RSTE KE R

VAN DE WIJKAGENT
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Ook komend jaar staan 

wij graag voor u klaar

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