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Voor u ligt alweer de eerste Wijkwijs van 2020. Het is een 
natte winter en in januari lieten de eerste krokusjes hun 
kopjes alweer zien. Ik ben benieuwd wat er in de tuin van 
het wijkberaad al opkomt. Aan de vrijwilligers zal het niet 
liggen, die hebben ook in de winter diverse werkzaamhe-
den in de tuin uitgevoerd. Ik zou zeggen, kom vooral eens 
kijken. Op dinsdagochtend kunt u onder het genot van een 
kopje thee of koffie lekker rondsnuffelen of meedoen met 
de jeu des boules! 

Het wijkberaad richt dit jaar de focus op duurzaamheid. De 
Bloemen- en Bomenbuurt hebben een gemeenschappe-
lijke werkgroep (de BLOB) die allerlei activiteiten gepland 
heeft om wijkbewoners te ondersteunen. Ook wij dragen 
ons steentje bij. Om een voorbeeld te noemen: de tafels 
in het wijkgebouw waren aan vernieuwing toe. Maar in onze 
zoektocht naar nieuwe bleek het lastig om stevige maar 
ook lichtere en betaalbare tafels te vinden. De uiteindelijke 
oplossing was: de bladen vervangen. Veel lichter zijn ze 
daar helaas niet van geworden, wel iets, maar repareren is 
elk geval wel duurzaam! Daarom zullen wij het komend jaar 
ook weer het repair café ontvangen, aandacht geven aan 
recyclen, energie party’s faciliteren, en energiecoaches 
opleiden zodat we in de Bloemenbuurt elkaar steeds meer 
kunnen adviseren op het gebied van duurzaamheid. 

De gemeente en het stadsdeelkantoor zijn bezig met de 
wijkplannen voor de komende vier jaar en ik ben benieuwd 
welke duurzaamheidacties daarin te vinden zullen zijn. 
Want ook al leeft het onderwerp bij de gemeente en zijn 
er verschillende potjes waaruit initiatieven gestart kunnen 
worden, in hoeverre leeft het onder de wijkbewoners? Via het 
wijkberaad kunt u een warmtescan aanvragen. Een collega 
buurtbewoner komt, gewapend met een warmtecamera, bij u 
thuis en binnen 30 minuten ziet u waar uw huis warmte ‘lekt’. 
Heel laagdrempelig, zonder kosten en u kunt meteen aan 
de slag met isolerende gordijnen, een brievenbusborstel of 
andere kleine acties! Want uiteindelijk start duurzaamheid 
bij ons zelf!

Klaartje de Vrueh
Bestuur Wijkberaad De Hyacint
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– ‘Toen ik net zo oud was als jij, wandelde ik 
 hier ook al op de hei.’
– ‘Goh, oma, toen liepen er zeker ook nog
 dinosauriërs!’
 
De hele ontwikkeling van de aarde, de dieren-
wereld, de mensheid, vanaf de meteorietinslag 
die een einde maakte aan het tijdperk van de 
reuzenhagedissen, tot het nu, in één klap over-
brugd. Naadloos. Oma zij aan zij met de dino’s. 
In het magische tijdsbesef van haar kleinkind, 
het zoontje van een van mijn beste vriendinnen, 
was één en één twee: allebei dingen uit een ver 
verleden. Als volwassene zou je je bijna afvragen: 
hoe heeft grootmoeder dat overleefd? Was zij 
in haar jeugd een heldhaftige drakendoder? 
Maar dat is een ander verhaal. 

Wat mijzelf verwondert, is dat sommige oeroude 
rituelen in stand blijven, ondanks dat de wereld 
om ons heen drastisch verandert. Waarschijnlijk 
vond de paddentrek al plaats lang voordat hier 
de eerste nederzettingen verrezen. Woningen, 
wegen, afrasteringen alom en toch gaan de amfi-
bieën stug door met de jaarlijkse terugkeer naar 
hun geboortewater. Een bijzondere dynamiek 
die zich over tijdperken en hindernissen heen 
voltrekt. Gastredacteur Ingrid de Boer beschrijft 
wat dat betekent in het huidige tijdsgewricht. 

De padden lijken me aardig honkvast. Veel 
andere wezens op aarde verlaten juist hun ha-
bitat om zich elders te vestigen. Zoals Gabriëlla 
Kusuma uit Indonesië die sinds vorig jaar in 
de Bloemenbuurt woont. Of ze gaan op zoek 
naar het avontuur in het ondernemerschap, 
zoals Wouter Kooijman. Of ze wonen nu weer 
hier, dan weer daar, zoals kunstenaar Rob van 
Doeselaar.

Dat en nog veel meer moois in deze eerste 
Wijkwijs van 2020. 

Elisabeth van Elsen
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Gabriëlla Kusuma en Jos Funneman wonen sinds mei vorig jaar in bij zijn ouders in de Rozenstraat. 
Zij kwam met hun zoontje naar Nederland om hier hun bestaan op te bouwen. Dat betekende voor 
haar letterlijk een koude start en een hele klus om aan de Nederlandse cultuur te wennen. Wijkwijs Wijkwijs 
sprak het echtpaar om te kijken welke hobbels er voor de inburgering (nog) te nemen zijn.

KOUDE START
VOOR INDONESISCHE GABRIËLLA 
IN DE BLOEMENBUURT

DE RESTAURANTS  
IN DEN HAAG HEBBEN  
TOCH NIET DE ECHTE  
INDONESISCHE SMAAK

INBURGEREN IN DE BLOEMENBUURT

  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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Gabriëlla is afkomstig uit Makassar, de hoofd-
stad van Zuid Sulawesie, op het Indonesische 
eiland Celebes. Jos is een geboren en getogen 
Hagenaar. Hij leerde Gabriëlla zes jaar gele-
den, in de tijd dat hij op Bali woonde en werkte, 
via een gemeenschappelijke kennis kennen. Ze 
ontmoetten elkaar, nadat ze een tijdje hadden 
geskyped en gevideochat, toen Gabriëlla in Ja-
karta als latin dancer meedeed aan Indonesia 
got Talent. ‘Dat was in het hotel waar zij met de 
rest van de crew logeerde, en het leek alsof we 
elkaar al veel beter kenden.’

Omstandigheden
De rest is geschiedenis: bijna zes jaar later ontmoeten we 
ze als een getrouwd stel, woonachtig in de Rozenstraat 
met hun inmiddels 16 maanden oude zoontje Shawn. Jos 
is hier in de buurt opgegroeid en vertelt dat ze nu nog 
bij zijn ouders inwonen, maar dat ze naarstig op zoek 
zijn naar een eigen woning. Hier stuiten we meteen al 
op een groot verschil tussen ons koude kikkerlandje en 
de exotische Gordel van Smaragd. ‘Dat gaat in Indonesië 
veel gemakkelijker,’ vertelt Gabriëlla. ‘Hier moet je aan 
zo veel voorwaarden voldoen voordat je iets mag kopen 
of huren en dan moet je ook nog iets weten te vinden.’ 
‘Maar daar staat tegenover dat je in Makassar moeilijk 
werk kunt krijgen en dat de omstandigheden om een kind 
op te laten groeien in Nederland veel beter zijn,’ vult Jos 
aan. Hij studeerde facility management en werkt sinds 
anderhalf jaar als conciërge op de MBO Rijnland in Leiden. 
‘Een leuke baan,’ zegt hij, ‘en precies iets voor mij want 
ik hou er niet van om de hele dag achter een computer 
tussen vier muren te zitten.’ 

Nederlandse taal
Het stel trouwde in juni 2018 in Makassar en Gabriëlla is 
op 18 mei vorig jaar naar Nederland gekomen. Hier heeft 
zij na veel papierwerk en bureaucratische rompslomp 
een verblijfsvergunning voor vijf jaar gekregen. Of die 
permanent wordt, is mede afhankelijk van het inburge-
ringsexamen dat zij in 2023 zal moeten afleggen. Volgt zij 
daarvoor een cursus of gaat ze naar school? ‘Nee hoor,’ 
zegt Gabriëlla, 'daar kom ik, samen met Jos en de vele 
Nederlandse kennissen die ik inmiddels heb opgedaan, 
zelf wel uit.’ Beheersing van de Nederlandse taal is het 
belangrijkst. Gabriëlla spreekt goed Engels en verstaat 
Nederlands. ‘Nederlands spreken durf ik nog niet zo goed. 
Dat oefen ik wel met de buurvrouw, die me verschillende 
Nederlandse boeken heeft gegeven. Dat ik het versta 
komt ook doordat mijn oma in Nederland is geboren 
en op latere leeftijd weer naar Indonesië is gegaan. Zij 
sprak Nederlands met mijn moeder en haar zusters die 
in Nederland zijn gebleven en van wie de kinderen (mijn 
ooms en tantes) nu nog in de omgeving van Deventer, 
Breda en Amersfoort wonen. 

Het grote verschil tussen leven in Indonesië en Nederland 
is volgens Gabriëlla dat je in Indonesië lang niet alles kunt 
krijgen wat je nodig hebt. ‘Zoals babyvoeding dat hier in 
alle soorten en maten te krijgen is. Het leven is hier ook 
veel gezonder, vanwege de voedselkwaliteit en zeker ook 
het milieu. Makassar is een hele grote stad met ruim an-
derhalf miljoen inwoners en met veel vervuilend verkeer 
waar je je eigenlijk alleen maar per taxi kan verplaatsen. 
Hier kan ik overal naartoe lopen met mijn kind in de 
kinderwagen en daar is in Indonesië geen sprake van.’

Speelplaatsen
Heeft ze in Den Haag inmiddels ook vrienden gemaakt? 
‘Jazeker! Ook dat gaat hier veel makkelijker. Gewoon 
op straat bijvoorbeeld, zoals onlangs toen ik door een 
mevrouw van Wijkwijs werd aangesproken en waar-
door we nu dit interview hebben. Maar ik ontmoet ook 
veel mensen als ik met Shawn naar de verschillende 
kinderspeeltuinen ga die hier in de Bloemenbuurt zijn. 
Zoals op het Irisplein, bij de Goudsbloemlaan achter het 
Kruidvat, in de Fahrenheitstraat naast Albert Heijn en 
in de Bosjes van Pex bij de kinderboerderij. Het mooie 
van die speeltuinen is dat het er allemaal zo schoon is. 
Dat hebben we niet in Makassar. Ja toen ik klein was nog 
wel, maar nu niet meer…’

Eten en het weer
Waar heeft ze het meeste moeite mee om aan te wennen? 
‘Het eten,’ zegt ze zonder aarzeling, ‘en het weer!’ Maar er zijn 
in Den Haag toch een heleboel Indonesische restaurants? 
‘Jawel, maar die hebben toch niet de echte Indonesische 
smaak.’ Daarom doet ze haar best om die smaak terug 
te halen door zelf te koken. ‘Dat doet ze heel veel en de 
mensen om ons heen zijn er dol op,’ merkt echtgenoot 
Jos op. ‘Veel Indonesische ingrediënten zijn hier wel te 
krijgen,’ legt de Oosterse keukenprinses uit, ‘die haal ik 
bij de Oriëntal Supermarket in het centrum, maar daar 
zijn ze toch meer gericht op de Chinese keuken.’

En het weer? ‘Ja, het is hier wel erg koud. Daar heb ik in 
het begin veel moeite mee gehad. Shawn ook, die werd 
kort nadat we hier in mei vorig jaar kwamen flink ziek. 
Maar ondanks de kou is het hier wel erg schoon en gezond!‘
 
Heimwee
Maar wat ze het meeste mist is toch wel haar familie. ‘Ik 
heb best wel last van heimwee,’ vertelt ze. ‘Mijn familie en 
ik - en vooral mijn moeder- waren heel erg close. Hiervoor 
was ik nog nooit zo lang van huis geweest. Wel hebben 
we dagelijks contact met WhatApp videobellen, maar het 
blijft erg ver weg.’ ‘We zijn van plan om haar moeder en 
nicht in juni van dit jaar naar Nederland te laten 
komen,’ besluit Jos. ‘Daar kijken we heel erg naar uit.’ 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. 

6 WIJKWIJS  NO 1  2020



7WIJKWIJS  NO 1  2020

Beeldend kunstenaar Rob van Doeselaar heeft een woning in onze buurt, maar verblijft vaker in 
het buitenland, alwaar hij de meeste kunstwerken gemaakt heeft. Zijn schilderijen zijn in allerlei 
steden op de wereld geëxposeerd, recent bij de Haagse Kunstkring aan de Denneweg. ‘Kleurrijk en 
abstract, gedreven door de muziek,’ typeert Rob zijn werk. 
  
De verbinding is goed. We hebben een videogesprek opgezet 
en het lijkt alsof Rob aan tafel zit bij mij aan de Laan van 
Meerdervoort. In werkelijkheid zit hij aan zijn werktafel 
in Genève. ‘Meestal richten we de grootste slaapkamer 
van het huis als atelier in,’ vertelt hij tevreden over zijn 
ruime vertrek. Rob reist sinds 1990 mee met zijn vrouw 
Monique Kamphuis die eerder voor UNICEF werkte en nu 
voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze hebben 
in New Delhi (1990) gewoond, New York (1993), Dakar 

(1995), Accra (Ghana 1998), Bamako (Mali 2004), Maputo 
(Mozambique 2014) en verblijven sinds 2018 in Genève. 
In de periode 2009 - 2014 werd Monique gestationeerd op 
het ministerie in Den Haag en kochten zij een huis aan de 
Laan van Meerdervoort, een paar nummers verderop bij 
mij in het rijtje. Hun dochter Ellis trekt daar nu tijdelijk 
in om haar opleiding aan de Hotelschool The Hague af 
te maken. 

KUNSTENAAR ROB VAN DOESELAAR

VINDT HET PARADIJS 
OP AARDE

KUNST IN DE WIJK

 AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT    U IT  E I G E N B RO N

→



8 WIJKWIJS  NO 1  2020

No Jardim
Aanleiding voor het interview is de uitnodiging in de 
buurtapp in november vorig jaar voor de opening van 
Robs tentoonstelling No Jardim op de Denneweg. Met een 
glas Prosecco in de hand ontdekte ik dat mijn buurman 
niet alleen prachtige schilderijen met een innovatieve 
techniek maakt, maar ook een kunstenaar van naam is. 
Om met dat laatste te beginnen: hij heeft meer dan 40 
exposities op zijn naam staan en veel werk verkocht, in 
maar liefst 25 landen zijn er Van Doeselaar-collecties en 
hij heeft verschillende boeken uitgebracht. Het Haags 
Kunstkookboek uit 2016 spreekt ons Hagenaars natuurlijk 
aan, maar zijn laatste boek No Jardim, over de ‘schetsen 
van mijn paradijs in Mozambique’, is ook zeker de moeite 
waard. ‘No Jardim’ betekent ‘In de tuin’. Het citaat op de 
eerste bladzijde vat het leven van Rob en zijn kijk daar-
op treffend samen: ‘Le paradis terrestre est où je suis.’  
Oftewel, het paradijs op aarde is waar ik ben, een citaat 
van de 18de-eeuwse filosoof Voltaire. 

Maputo
De tentoonstelling op de Denneweg bestond uit 36 grote 
prints van bomen en planten in de tuin van hun huis in 
Maputo. De schilderijen tekende Rob met een stylus in 
de tekenapp ‘Brushes’ op zijn iPad, een unieke productie-
techniek. En hoewel de werken in Den Haag slechts een 
maand tentoongesteld zijn, leverde dat al een verkoop 

van negen prints op. In het boek No Jardim vind je de 
verklaring voor dit succes: ‘De helderheid van de elek-
tronische tekenlijn bevalt me zeer, net als hoe ik met 
weinig lijnen heel effectief iets kan uitbeelden. Ik zie het 
tekenen op de iPad als een vorm van grafiek.’  Rob kreeg 
het vak ‘grafiek’ op de Rietveld Academie in Amsterdam, 
de opleiding die hij na zijn middelbare schooltijd doorliep. 
‘Grafiek heeft, afgezien van een eigen karakteristiek, het 
grote voordeel dat je het in oplage kunt drukken – vraag 
het maar aan Rembrandt, die met zijn etsen veel succes 
had. Ik zie het hele proces van tekenen op de iPad ook als 
een vorm van grafiek. Ik maak een tekening of schilderij 
met transparante kleurlagen. Die afbeelding bewaar ik 
als een fotobestand en wordt geprint op papier. Net als 
bij de klassiek grafische technieken is het eindresultaat 
niet precies te voorspellen. De kleuren en de beleving 
van het stoffelijke zijn op een klein beeldscherm duidelijk 
anders dan op een groot vel papier.’ Om exclusiviteit te 
waarborgen houdt Rob de oplages meestal beperkt tot 
maximaal 5 stuks.

Wennen
Toen Rob in 2014 aankwam in Mozambique heeft het 
twee jaar geduurd voordat hij aan het tekenen sloeg. ‘Ik 
heb tijd nodig om te wennen en een nieuwe omgeving mij 
eigen te maken. Van het binnenland heb ik helaas niet 
genoeg kunnen zien, omdat je daar niet altijd veilig kon 
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reizen. Dat is hier in Genève wel anders. Hier heb je een 
inspirerende omgeving met de Alpen, de Mont Blanc, de 
Jura en het meer van Genève. In Maputo zat ik vaak bij 
huis, maar daardoor ontdekte ik hoe paradijselijk onze 
tuin was. En als je dan gaat tekenen, zie je steeds meer. Ik 
maakte ook schilderijen met het thema schaduwen. Die 
waren volop aanwezig in het zonovergoten land.’

Elke dag de tuin in
Rob maakte talloze schetsen van bananenbladeren, 
varens, boomstammen, cactussen, gras, van alles wat er 
groeide en bloeide. ‘Elke dag ging ik de tuin in, tenzij het 
te heet was of regende. Ik wil altijd iets creëren. Dat heb 
ik van jongs af aan gehad. Toch is kunst maken slechts 
10 procent inspiratie en maar liefst 90 procent discipline.’ 

In de jaren daarvoor had hij minder tijd voor creaties. ‘Ik 
nam de meeste zorgtaken voor mijn rekening en al het 
regelwerk dat bij zo’n verhuizing naar het buitenland 
komt kijken. Ik deed ook veel vrijwilligerswerk, zat in 
het bestuur van de internationale scholen van onze twee 
kinderen Jasper en Ellis. Vooral in Mali, waar de directeur 
vervangen moest worden en de school verbouwd, had ik 
daar een dagtaak aan.’

Muziek
Tijdens het verblijf in Mozambique studeerden de kinderen 

BANANEN

‘Een bananenboom heeft geen houten stam. Daarom 
is het eigenlijk geen boom, maar een soort gras. Toen 
ik de bananentrossen wilde schetsen, viel me op dat 
ze altijd in de schaduw hingen. Heel wonderlijk. Het 
duurde bijna negen maanden voor een tros rijp was 
om te eten. Hij woog dan tientallen kilo’s. Al twee 
keer heeft de jardineiro een bananenboom gestut 
omdat hij onder het gewicht dreigde te knakken. 
De kleine dikke bananen in mijn tuin waren stevig 
en zoet.’

Uit: No Jardim (verkrijgbaar bij de 
Haagse Kunstkring of via  www.
boekengilde.nl/boekenshop).

Bekijk het schetsproces van dit schilderij
(time lapse 3 min) (zoekwoorden: no jardim sketch 32)

  https://www.youtube.com/watch?v=xQSd3aaM3Ts

Z.K.H. WILLEM ALEXANDER

Rob van Doeselaar schildert niet alleen natuur maar 
ook portretten. Met het portret van koning Willem 
Alexander won hij de eerste prijs in de competitie 
‘Leve de Koning’ in 2013. Rob vindt het onbegrijpelijk 
dat dit iPad schilderij uitsluitend in de Nederlandse 
ambassade van Mozambique hangt. ‘Zelfs in de 
Haagse Raadszaal hangt een neutrale foto van onze 
koning. Ik roep de gemeenteraad op mijn schilderij 
op te hangen,’ lacht hij. 

‘HET MAAKT ME 
GELUKKIG OM MET 

EENVOUDIGE MIDDELEN 
EEN EIGEN WERELD TE 

CREËREN’

in Nederland en was er meer tijd voor zijn roeping. 
De foto laat zien hoe hij in zijn tuin aan het werk 
is, hoewel de koptelefoon op zijn oren mist. ‘Als ik 
schilder luister ik altijd naar muziek. Jazz, Klassiek 
en ook Afrikaanse muziek uit Mali, zoals Salif Keita 
en Habib Koité. Daardoor word ik niet afgeleid door 
andere geluiden. Maar de muziek vind je ook terug in 
mijn werken. Door muziek word ik gedreven. Ritme 
zie je terug in de diepte en de beweging in de schetsen, 
melodie in de kleuren. Mensen vragen vaak waarom 
ik schilder. Het maakt me gelukkig om met eenvou-
dige middelen een eigen wereld te creëren. Het is een 
wonder dat je op een plat vlak de illusie van diepte 
en beweging kunt oproepen. Het lijkt een vorm van 
leven dat uit het bijna niets ontstaat. Alsof ik het zelf 
creëer. Heel vergelijkbaar met hoe de natuur 
zijn gang gaat in de tuin.’ Ж
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Het leven van vandaag is onvoorstelbaar zonder ons dagelijkse maatje de smartphone. Hoeveel uur 
we iedere dag - zoals dat heet - op onze telefoon ‘zitten’ wordt geregeld onderzocht en uitgemeten ge-
publiceerd. Maar toch is het niet altijd uit verveling of ter ontspanning dat wij het handige schermpje 
raadplegen. Vaak biedt de mobiele telefoon ook soelaas bij het oplossen, vergemakkelijken of delen 
van dagelijkse en minder dagelijkse problemen. Onze redacteur Take Padding surfte met zijn slimme 
telefoon langs een aantal apps en vond uit dat met name de buurtapps een onstuitbare opmars lijken 
te maken.

BUURTAPPS MAKEN 
HET LEVEN IN DE BUURT 

VEILIGER, MAKKELIJKER 
EN GEZELLIGER. EEN 

BLOEMLEZING.

BUURTAPPS
  TAKE PADDING     K AR E L VAN DE R BE NT

IN EN OM DE WIJK
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WhatsApp
WhatsApp is de meest gebruikte buurtapp van 
Nederland. Verschillende straten gebruiken 

WhatsAppgroepen ten behoeve van buurtpreventie. 
Bijvoorbeeld Bianca Vos, beheerder van de WhatsApp-
groep buurtpreventie Irisstraat en -plein, Papaverhof, 
Klimopstraat en Magnoliastraat. Met een simpel berichtje 
is iedereen direct op de hoogte van een verdachte situatie. 
Om spam tegen te gaan gelden er vrij strenge spelregels: het 
is niet de bedoeling dat buren reageren met een ‘duimpje’, 
en voor sociale boodschappen wordt verwezen naar de 
andere buurtapp Hoplr (hieronder). Daarnaast gebruiken 
veel straten WhatsApp voor het uitwisselen van ‘ditjes 
en datjes’. Goed voor het buurtgevoel, alhoewel je niet 
verbaasd moet zijn als je na een werkdag 84 ongelezen 
berichten in je Appgroep vindt.  

Aanmelden voor de WhatsAppgroep Irisstraat en -plein, 
Papaverhof, Klimopstraat en Magnoliastraat kan door 
een mail met je contactgegevens te sturen naar 

whatsappbloemen@gmail.com 

Hoplr
Hoplr is een app om eenvoudig met je buren in 
contact te komen om zaken te regelen zoals het 

uitlenen van spullen, een babysit vragen, het aankondigen 
van een huiskamerconcert, en zelfs het terugvinden van 
weggelopen huisdieren. Je kan een ‘post’ plaatsen op het 
algemeen dashboard of je persoonlijk richten tot iemand 
in je omgeving via de chatfunctie. Daarnaast gebruikt de 
gemeente Den Haag Hoplr als pilot om de buurt te infor-
meren over bijvoorbeeld dringende verkeersmaatregelen, 
bewonersvergaderingen en buurtactiviteiten. De app is 
buurtgebonden; je ziet dus geen berichten buiten je eigen 
wijk. Hoplr is reclamevrij. 

Een concurrent is de app Nextdoor, die iets ge-
likter oogt, maar waar wel reclame in voorkomt. 
Je ziet ook berichten uit andere buurten, waardoor 

het aantal berichten groot is. De een zal dat leuk vinden, 
de ander onoverzichtelijk. 

Buitenbeter
De Buitenbeter app is bedoeld om de gemeente 
met een foto snel op de hoogte te stellen van 

bijvoorbeeld schade, zwerfvuil of kapotte straatver-
lichting in de buitenruimte. Via de app geef je een foto 
van de situatie door; via GPS wordt ook de exacte locatie 
van de melding doorgegeven. Je kunt ook zelf een adres 
intypen of de pin op het kaartje verplaatsen. Ook kun je 
een nadere toelichting meesturen, bijvoorbeeld als het 
probleem zich al meerdere keren heeft voorgedaan. Een 
handige en intuïtieve app, heel eenvoudig in gebruik.

 

Omgevingsalert
Omgevingsalert geeft een handig overzicht 
van aangevraagde en afgegeven vergunningen 

(bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, bestemmingsplan-
nen, evenementenvergunningen, horecavergunningen) 
in de buurt. Je kunt in de app ook zoeken op de kaart 
naar lopende aanvragen. Het is mogelijk om notificaties 
te ontvangen als nieuwe vergunningen worden aange-
vraagd of wanneer zich nieuwe ontwikkelingen in een 
vergunningstraject voordoen.  

Politie
De politie-app heeft een handige buurtfunctie. 
Je kunt een melding of tip sturen over bijvoor-

beeld een verdachte situatie, inclusief een foto of video. 
Er is een overzicht van wijkagenten in de buurt, zodat je 
weet wie de plaatselijke contactpersoon is. Ook geeft de 
app een overzicht van gezochte en vermiste personen 
in de omgeving.

Thuisafgehaald
Thuisafgehaald is een van de sympathiekste 
buurtapps, waarin buren door hen zelf gekookte 

maaltijden verkopen. Handig als je om wat voor reden 
dan ook niet kunt of wilt koken. Zoek eenvoudig op de 
kaart in de app de maaltijden die door buren worden 
aangeboden. Wat lekkers gevonden? Meld je aan voor de 
maaltijd door op de gele knop ‘afhalen’ te klikken. Haal 
de maaltijd op en ontmoet je buurman of buurvrouw. Na 
afloop kun je een bedankje achterlaten zodat anderen ook 
kunnen zien hoe de maaltijden zijn bevallen. Je kunt je 
ook abonneren op warme maaltijden bij een vaste kok, 
voor een of meerdere dagen per week. Veel aanbieders 
bevinden zich helaas (net) buiten de Bloemenbuurt. Bij 
deze een oproep aan de Wijkwijslezers om zich in de app 
aan te melden als kok, zodat het nog makkelijker wordt 
om van Thuisafgehaald gebruik te maken. 

Peerby
Via Peerby leen je spullen van mensen in de buurt 
of kun je je eigen spullen uitlenen. Handig voor 

spullen die je maar zelden nodig hebt, zoals een klop-
boormachine of een opklapbare tafel als je een feestje 
geeft. Je plaats een verzoek in de app waarop mensen 
uit de buurt kunnen reageren. Soms staat er een kleine 
vergoeding tegenover, die uiteraard slechts een fractie 
van de aanschafprijs is van de spullen die je (uit)leent.  
Goedkoop, duurzaam (er zijn immers minder apparaten 
nodig) en het leidt vaak tot nieuwe contacten in de buurt.

Alle beschreven apps zijn te vinden in de
Apple App Store en Google Play Store. Ж



Wilt u ook uw 
verzekerings- en 

hypotheekadviseur 
bij u om de hoek?

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

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

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    
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NEE TOCH, 
GEEN BRIEVENBUS 
IN MIJN VOORDEUR

1. Sneeuwbalstraat met oorspronkelijke brievenbus,
  Architect Herman Jan de Haas, 1922
2. Irisstraat, brievenbus origineel, Papaverhof
 Architect Jan Wils, gerenoveerd in 1992 (zie ook 7.)
3. Hyacinthweg, Architect Herman Jantzen in 1926
4. Zonnebloemstraat, Architect De Bruin en Reinerie, 1926
5. Hyacinthweg 
6. Hyacinthweg 
7. Klimopstraat 
8. Orchideestraat, Herman Lelie, 1927 (zie ook 12.)
9. Laan van Meerdservoort
10. Klimopstraat, tweelling deur
11. Laan v an Meerdervoort
12. Daal en Bergselaan

   K AR E L VAN D E R B E NT
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De Bloemenbuurt krijgt er een huisartsenpraktijk bij. Daarvoor klinkt al geruime tijd getim-
mer en gehamer in het woonzorgcentrum Uitzicht, waar voor twee jonge ondernemende artsen 
ruimte wordt gemaakt.

Twee gepensioneerde huisartsen aan de rand van 
de Bloemenwijk kunnen gerust het hoofd te rusten 
leggen. De jonge vrouwelijke artsen Marianne van 
Ketwich Verschuur en Britta Tasseron nemen met 
veel enthousiasme hun werk over en vestigen zich 
begin april samen in het woonzorgcentrum Uit-
zicht aan de Zonnebloemstraat. De 16 huisartsen 
in de omgeving zijn blij met hun komst, vooral ook 
omdat in de toekomst nauwe samenwerking per 
regio te wachten staat. Marianne en Britta kennen 
elkaar van de nascholing en zijn al sinds oktober 
vorig jaar actief als opvolgers van dokter Van Ek 
aan de Nieboerweg. Het pensioen binnenkort 
van dokter Van Roosmalen aan de Mient brengt 
zo’n stroom patiënten op gang - driekwart gaat 
over naar de beide ‘doks’- dat een ruimere locatie 
noodzakelijk is.

Geen dokterspost
Het idee van dokter Van Ek om een dokterspost 
in het leven te roepen is niet aan de orde. Het duo 
concentreert zich volledig op hun patiënten: wie 
zijn zij, welke zorg hebben zij nodig? De verhuizing 
naar de Bloemenbuurt heeft voor sommigen toch 
al de nodige voeten in aarde. Niet alle inwoners 
van Scheveningen bijvoorbeeld, voor wie de 
Nieboerweg om de hoek is, kunnen de ontstane 
afstand overbruggen. Zo’n 50 à 100 mensen zijn 

afgehaakt. Voor een groot deel van de Vogelwijk 
is de nieuwe vestiging geen probleem.

Maatschap
De maatschap bezorgt de twee handen vol werk. 
Neem de ketenzorg zoals de speciale zorg voor 
longziekten en diabetes, waarop de dokters zich 
gaan toeleggen. Verder kan men terecht voor 
kleine chirurgische ingrepen, het plaatsen van 
spiraaltjes, implanon (onderhuids anticonceptie 
staafje, red.), ECG’s, en 24-uurs bloeddrukmeting. 
Daarnaast houdt een praktijkondersteuner een 
spreekuur voor controles van diabetes, hart- en 
vaatziekten, astma of COPD. Er komt ook een 
praktijkondersteuner voor GGZ.

Plannen
Plannen voor samenwerking met de bestaande 
fysiotherapie in Uitzicht en een bloedprikpost staan 
op stapel. Later zal ook de ouderenzorg aan bod 
komen. Met de in het woonzorgcentrum al langer 
zittende huisarts Kim Verhagen is nauw contact. 
‘Wij streven er niet naar een gezondheidscentrum 
met veel vakgebieden in huis op te richten. Wel 
willen wij samenwerken met andere disciplines,’ 
benadrukken beide vrouwen. Op hun website, 
waarop zij zich uitgebreid voorstellen, zeggen 
zij: ‘Wij hebben er zin en alle vertrouwen in.’

Jong zet werk oud voort
  DAVE H E I N S    U IT  E I G E N B RO NWIJKVOORZIENINGEN

Ж
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Het voorjaar breekt aan en dat betekent dat vele padden, bruine kikkers en salamanders een date 
aan de waterkant hebben. Afhankelijk van de temperatuur vindt de jaarlijkse trek van medio fe-
bruari tot begin april plaats, voornamelijk in de avond en nacht.

De Dierenbescherming regio Zuidwest ontfermt zich 
al vele tientallen jaren over de locaties in Den Haag 
waar de amfibieën naar het voortplantingswater 
trekken. Helaas is het aantal locaties ingeperkt: 
vanaf dit jaar, 2020, betreft het de route Daal en 
Bergselaan (vanaf kruising Zonnebloemstraat, 
nabij de Bergkerk) doorgaand over de Sportlaan 
(vanaf rotonde Wildhoeflaan tot en met de rotonde 
Kwartellaan). 

Slachting
Deze inperking is bijzonder spijtig aangezien het 
een zeer drukke verkeersroute betreft waar vele 
kikkers en padden nauwelijks zelfstandig veilig 
over kunnen steken en dus de dood zullen vinden. 
Denk alleen al aan de parkeerplaats en uitgang van 
HBS Craeyenhout, op de Daal en Bergselaan. Ook de 
in 2018/2019 heringerichte Sportlaan is vol gevaar. 
Die kent nu een hoofdrijbaan plus een parallelle 

ventweg, een apart fiets- en voetpad en tweemaal 
een groenstrook met een afscheiding van houten 
paaltjes die met draad aan elkaar zijn verbonden. 
Dat bemoeilijkt ook het overzetten aanzienlijk. 
Verder zijn de stoepranden zeer hoog. Bovendien 
zijn de reiger en bosuil volledig op de hoogte van 
het natuurverschijnsel, wat de slagingskans op 
nageslacht van de kikkers en padden nog meer 
verkleint. Al met al voor hen een penibele situatie 
om het water te bereiken. 

Handje helpen
De genoemde locatie blijft vooralsnog, hetzij zeer 
minimaal, bemand en dus is extra ‘shuttleservice’ 
zeer welkom. Vrijwilligers die bijvoorbeeld een avond 
in de week willen helpen om deze amfibieën, die 
een zeer belangrijke schakel van het ecosysteem 
vormen, over ongeveer 800 meter te begeleiden 
en een zekere  toekomst te geven.

     I N G R I D D E N BO E R

Paddentrek zoekt 
'shuttleservice'

Ж

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wilt u meehelpen bij het overzetten van de padden en 
kikkers? Neem contact op met de Martin en Ingrid den 
Boer  paddenservice@ziggo.nl
 
Wilt u meer weten over padden en de paddentrek?  
Ga dan naar  www.padden.nu.

DIEREN

OOK VAN BOVEN LOERT 
HET GEVAAR OP DE 

RISICOVOLLE ROUTE



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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Wat vindt u 
van uw uitzicht?
‘Ik geniet het meest van de avondluchten en de vogels. 
Ik zag eens een wegvluchtende roofvogel. Hij of zij 
werd verjaagd door twee broedende vogels. Nee, een 
verrekijker heb ik niet, ik ben geen vogelaar. Maar dat 
beeld boeide me heel erg. Het was natuurlijk ook toe-
val dat ik het zag. En de luchten hier zijn fantastisch.’ 
Mevrouw laat me foto’s zien op haar telefoon. Banen 
van prachtige kleuren: oranje, violet, geel; heel donkere 
wolken waarin het appartementengebouw van het De 
Savornin Lohmanplein fel afsteekt met zijn gele lichten. 
Ze heeft geen luchtfoto’s van overdag: 
‘Die gaan eraan komen, want ze kunnen 
zo prachtig zijn, die witte wolken waarin 
hele kunstwerken zijn te zien.’

We staan op een lang en heerlijk breed 
terras waar in grote bakken kleine heesters 
groeien, want het uitzicht op de bomen 
van de bosjes van Pex met de tennisbanen 

moet blijven. ‘Het balkon is gevuld met de ideeën en het 
werk van de tuinman. Heerlijk is dat. Ik voel me absoluut 
niet opgesloten met zo’n mooi balkon. Ik bepaal dat het 

uitzicht moet blijven en de tuinman 
bepaalt hoe het balkonterras gevuld 
wordt.’ Mevrouw reist regelmatig 
en als ze thuiskomt, is haar eerste 
gedachte: gezellig. Ze neemt weleens 
een kunstwerk mee van haar reis, 
ook door anderen gemaakt en ook 
heerlijk om naar te kijken.

VAN BOVENAF GEZIENVAN BOVENAF GEZIEN

Naam:  Bewoonster van het uitzicht
Uitzicht:  Bosjes van Pex
Standplaats:  Balkon aan de Daal en Bergselaan

DE 
LUCHTEN  
KUNNEN HEEL MOOI ZIJN 

MEVROUW LAAT ME 
FOTO’S ZIEN OP HAAR 

TELEFOON.
Ж

     K AR E L VAN D E R B E NT



Sinds een jaar is de Hyacint tweemaal per maand op zondag open van 13.00 tot 17.00 voor iedereen 
die er even uit wil. Mijn dochter Merel en ik kwamen op het idee toen we ons afvroegen of we niet 
iets aan die saaie zondagmiddagen konden doen. 

Als vrijwilligsters genieten wij nogal eens van het terras 
van het wijkgebouw met zicht op de heerlijke tuin. Merel 
vroeg zich af of er niet meer mensen zijn die, op dagen dat 
er toch geen bezoek komt en je je eigenlijk verveelt, ook 
van het terras zouden willen genieten. Het wijkberaad 
stond achter het idee en zo zijn wij gewoon begonnen. 
Vorig jaar leerden wij op het terras dat je tot in oktober 
daadwerkelijk van de zon kunt genieten. 

Drankjes en hapjes
Na de vermelding van de huiskamer-activiteit in Wijkwijs 
en via mond-tot-mondreclame is een groep vaste gasten 
ontstaan en die groeit nog steeds. Merel en ik zorgen 
voor koffie en thee en later op de middag schenken wij 

een glaasje fris, bier of wijn. Regelmatig neemt een van 
de gasten iets lekkers mee, variërend van een koekje bij 
de koffie tot kaasstengels en borrelnootjes. Dit betekent 
niet dat je de hele middag moet blijven. Er zijn genoeg 
gasten die even langskomen voor een uurtje gezelligheid 
en een kopje koffie of thee. Hoewel er veel spellen in de 
kast liggen en er altijd wel twee of drie kranten zijn, 
zitten we vaak gewoon gezellig te praten. Over allerlei 
onderwerpen: soms komt het gesprek op internet en de 
moderne techniek en helpen gasten elkaar met vragen 
over en probleempjes met bijvoorbeeld nieuwe telefoons.

Nieuwe ervaringen
En omdat je soms ook met andere mensen praat dan die 
je dagelijks tegenkomt, ontstaan ook leuke, onverwachte 

Zondagmiddag er even 
tussen uit in de huiskamer!

IN EN OM HET WIJKGEBOUW

LEUKE, ONVERWACHTE GESPREKKEN 
LEIDEN VAAK TOT NIEUWE 
ERVARINGEN EN ONTHULLINGEN

 E LLE N S I M O N    L I N DA KE U S
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AANKONDIGING

Paasbrunch 
op 1e Paasdag, 12 april
Het is een beetje een vroege aankondiging. 
Maar omdat de volgende Wijkwijs pas na 
Pasen verschijnt, brengen wij graag onder 
uw aandacht dat Huiskamer de Hyacint op 
zondag 12 april een Paasbrunch organiseert. 

Wij nodigen iedereen uit, ook niet-gasten 
van de Huiskamer, om gezellig met ons 
mee te brunchen. Er zal een kleine bijdrage 
gevraagd worden, de hoogte hiervan hangt 
af van het aantal mensen dat zich aanmeldt.

Aanmelden kan bij Merel

  06 – 165 419 37
mpv.koomen@gmail.com

en bij Ellen

  06 – 505 148 08
ellenwout@gmail.com. 

Uiteraard komen we velen van jullie voor 
die tijd regelmatig tegen en kun je je ook 
gewoon bij een van ons opgeven.  

Merel en Ellen

Rookbeleid
In lijn met de maatschappelijke ontwikkeling 
is roken in en rondom Wijkcentrum De Hya-
cint aan de Anemoonstraat 25 in Den Haag 
verboden. Roken is alleen nog toegestaan 
in de Hyacinttuin op het bankje van de 
jeu-de-boulesbaan - als er niet gespeeld 
wordt - en op een bankje aan de voet van 
het terras. Op die plekken zullen asbakken 
worden geplaatst.

Dit beleid waartoe is besloten in de bestuurs-
vergadering van Wijkberaad Bloemenbuurt 
De Hyacint in december 2019, geldt vanaf 
1 januari 2020.

Het wijkberaad
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gesprekken. Die leiden vaak tot nieuwe ervaringen en de 
onthulling van bijzondere wetenswaardigheden. Wist u 
bijvoorbeeld dat een waterschildpad die naar een pro-
fessionele opvang gaat eerst heuse zwemles krijgt? Een 
andere keer vertelde een gast dat zij was uitgenodigd 
een toespraak te houden bij de Kinderherdenking op het 
Rabbijn Maarssenplein. Een aantal van ons heeft deze 
plechtigheid bijgewoond. Indrukwekkend, maar wij ervoe-
ren ook hoe een dergelijke plechtigheid omgeven wordt 
door zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen. 

Een leuk voorbeeld is ook dat wij samen met Scouting 
BePals, in december een middag 'kerststukjes maken' 
hebben georganiseerd. Dankzij de aankondiging in 
Wijkwijs werd de middag druk bezocht. Het idee sloeg 
zo aan dat bij het weggaan werd gevraagd de activiteit 
ook dit jaar weer te organiseren. Wij gaan ons best doen. 

Mannen: kom ook!
Ook in de Hyacint is het een bekend verschijnsel dat 
vooral vrouwen er gemakkelijk alleen op uit gaan. Er 
komt wel eens een manlijke buurtbewoner langs, maar 
die ziet volgens ons alleen maar een groep vrouwen 
waarvan de gezelligheid hem niet lijkt aan te spreken of 
zelfs af te schrikken. Daarom doen wij onder het motto 
van 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd' een dringende 
oproep aan manlijke wijkbewoners en partners om ook 
eens langs of mee te komen. Er is genoeg te doen, napraten 
over een televisieprogramma als VI (Voetbal Internatio-
nal, red.), praten over belangrijke sportevenementen of 
-wedstrijden, gewoon een spelletje doen zoals scrabble, 
rummikub, schaken, sjoelen of een potje klaverjassen. 
Ook voor een wedstrijd jeu de boules is alles (baan en 
materiaal) aanwezig. 

Bijzondere dagen, evenementen en onderwerpen
Op 12 april, eerste Paasdag, organiseren wij een paasbrunch. 
Daar kunt u zich in het wijkcentrum voor opgeven, zodat 
wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Op 3 
mei aanstaande willen wij met elkaar genieten van de 
eerste Grand Prix op Zandvoort en de prestatie van onze 
Max Verstappen.  

Wij denken dat wij veel mensen een plezier kunnen doen 
met het uitnodigen van deskundigen om toelichting te 
geven op actuele of interessante onderwerpen. Bijvoor-
beeld over het omgaan met sociale media, onderwerpen 
op het gebied van zorg en welzijn, sport, het belang van 
het dagelijks voldoende bewegen, of een ander onderwerp 
dat veel aandacht krijgt in de media. Vertel ons waar u 
meer van zou willen weten, dan organiseren wij de des-
kundige erbij. Heeft u na het lezen dit artikel nog 
meer ideeën voor onze huiskamer? Deel ze met ons! Ж



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

MINDFULNESS

van 5 maart t/m 23 april
vooraf aanmelden

   RO B E RTO S H U M S KI  - PE XE L S

19 : 00
21 : 00



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

13 : 00
17 : 00 HUISKAMER DE HYACINT

OM DE WEEK OP ZONDAG

MAART: 1, 15, 29

APRIL: 12, 26

ZONDAG
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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

WOENSDAG 22 APRIL  | AANKONDIGING

19 : 30   
BEWONERSVERGADERING 

 INLOOP 19:00 UUR

Het thema is: Huis-tuin-en-keukenduurzaamheid.
Zie voor meer informatie blz. 33.



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
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DE OOGVERBLINDENDE 
PIOENROOS



Wat een prachtige bloem, de pioenroos. Opeens zijn ze er in de lente. Met hun mooie kleuren en weelderige bloemknoppen 
staan ze in de emmers van de bloemist fier te pronken tussen de andere voorjaarsbloemen. Maar hoe is dat in uw tuin?

Ongeveer 30 jaar geleden kwamen wij in de Bloemenbuurt 
wonen. Het was november, toen ik met onze jongste nog in de 
Maxi-Cosi in een lege woonkamer zat te wachten op de aan-
nemer. Buiten bloeiden nog wat late rozen. Met de winters van 
toen, een bezienswaardigheid. Het liedje I Never Promised You 
A Rose Garden ging door mijn hoofd. We hadden rozen in de 
tuin van ons nieuwe huis! Dat beloofde wat.

KAT IN DE ZAK
 
Toen de verbouwingen achter de rug waren en het lente werd, 
kwamen er allemaal donkerrode stengels uit de grond omhoog. 
Mijn buurvrouw vertelde me dat dat pioenrozen zouden wor-
den. Hoera, mijn lievelingsbloemen zomaar in eigen tuin! Maar 
helaas: de stengels groeiden door, veel blad volgde, maar 
geen knop, laat staan een pioenroos. 

Dit ging jarenlang zo door. De bladeren namen inmiddels een 
kwart van onze tuin in beslag. Maar wat er ook uit de grond 
kwam: geen roos te bekennen. We hebben de pioenroos nooit 
in onze tuin kunnen bewonderen en de plant heeft plaats moe-
ten maken voor makkelijkere bloeiers. Maar het blijft een van 
mijn lievelingsbloemen.

DIE GODEN TOCH

Wist u dat de pioenroos een helende werking heeft? Daar heeft 
de bloem haar naam ook aan te danken. Hij verwijst naar Paeion, 
de heelmeester van de goden in Homeros’ heldendicht over 
de Trojaanse oorlog. Paeion geneest een nare oorlogswond 
van Hades, de god van de onderwereld. U raadt het al: met 
een pioenroos. Iemand had hem ingefluisterd dat die genees-
krachtig was. Hij moest het bijna met zijn leven bekopen want 
de giftige jaloezie van zijn leermeester Asklepios daalde op 
hem neer. Uiteraard werd hij gered, door Hades, en Paeion leeft 
voort in de bloem. 

VOORZICHTIGHEID GEBODEN

De wortels en zaden van de pioenroos werden in oost en west 
in de loop der eeuwen tegen allerlei nare infecties en klach-
ten gebruikt. Van geelzucht tot nachtmerries, van buikkramp 
tot hysterie. In sommige landen mag men een pioen ook graag 
door het eten verwerken. Maar wees voorzichtig want ze kun-
nen giftig zijn. Het is dus af te raden er zelf mee te gaan expe-
rimenteren. Zet ze maar in een vaas, of in uw tuin, als u betere 
groene vingers heeft dan ik.

  ANJ E B RO E KMAN    MARTA DZ E DYS H KO/PE XE L S
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DE OOGVERBLINDENDE 
PIOENROOS

BUURTBLOEMEN
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‘Luctor et emergo (ik worstel en kom boven), de wapenspreuk van Zeeland, geldt ook voor ouderen 
die ondanks de tegenslagen van het leven het hoofd boven water weten te houden. Een voorbeeld 
daarvan is mijn 89-jarige buurvrouw Astrid van Baar. Zij heeft niet alleen een creatieve geest, 
maar ook het praktisch vermogen om haar creatieve ideeën om te zetten in iets zichtbaars. Zo 
heeft zij zich, ondanks dat het leven haar niet altijd heeft meegezeten, tientallen jaren met plezier 
beziggehouden met het maken en kleden van poppen.

Astrid bracht haar jeugd door in Brussel en omgeving, 
waardoor de tweede wereldoorlog aan haar grotendeels 
op afstand voorbij is gegaan. De Duitsers hadden België 
immers in recordtijd onder de voet gelopen. Maar indirect 
heeft zij wel degelijk met de gevolgen van de oorlog te 
maken gekregen. Dat kwam doordat haar inmiddels over-
leden echtgenoot Ben tot op latere leeftijd last heeft gehad 
van traumatische herinneringen aan het bombardement 
in mei 1940 op zijn toenmalige woonplaats Rotterdam. 

Veerkracht
Tijdens haar huwelijk verhuisde Astrid naar Den Haag 
waar zij inmiddels al 50 jaar in onze Bloemenbuurt woont. 
Behalve de ellende van de oorlog heeft ze in de loop der 
jaren ook de nodige gezondheidsproblemen en diverse 
ongevallen moeten doorstaan, waardoor zij heel wat 
afdelingen van de Haagse ziekenhuizen goed kent. Eén 
ongeval is haar bijna fataal geworden. Ik was er acht 
jaar geleden getuige van toen ik een brandweerauto met 
uitgeschoven ladder, een ziekenauto, een politieauto en 
een aantal nieuwsgierige buurtbewoners voor de deur 
zag staan. Wij zagen hoe Astrid op een brancard van vier 
hoog naar beneden werd getakeld en in de ziekenauto 
werd gelegd. Ze bleek getroffen door een herseninfarct, 

was half verlamd en tot weinig meer in staat. Maar Astrid 
kwam er wonder boven wonder weer bovenop. En hoe! 
Als ze de deur uitgaat, ziet zij er altijd - de nagels keurig 
gelakt - volledig verzorgd uit. 

Creativiteit
Astrid dankt haar veerkracht niet alleen aan een creatie-
ve geest, maar ook aan het praktisch vermogen om haar 
creatieve ideeën in iets tastbaars om te zetten. Dat deed 
zij bijvoorbeeld door het maken van poppen. Deze hobby 
ontstond toen zij tijdens een bezoek aan haar schoonzus 
in Canada iemand ontmoette die dat deed. Dat wil ik ook, 
dacht zij toen. En eenmaal terug in Nederland kwam zij in 
contact met mevrouw Dreve die lesgaf in het maken en 
kleden van poppen. Tussen de beide vrouwen ontstond 
een vriendschap die tot de dag van vandaag voortduurt. 
Astrids enthousiasme voor het poppen maken was dermate 
groot dat zij dat wel een twintigtal jaren is blijven doen. 
Daarnaast ontwerpt ze ook nog wenskaarten, schildert 
en boetseert zij, en is ze actief in een breiclubje.

Het is dus mede dankzij haar creatieve activiteiten dat 
Astrid de tegenslagen in haar leven goed heeft 
weten op te vangen en te verwerken.

POPPEN MAKEN ALS RECEPT
  G E R AR D STRO U C KE N    K AR E L VAN D E R B E NTBIJZONDERE HOBBY'S

Ж
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Het was weer winter. Maar het heeft niet 
gesneeuwd en we hebben ook niet kunnen 
schaatsen. Dat was jammer. Gelukkig konden 
we wel met een kop warme chocolademelk 
op tv naar schaatsen kijken! 

Een vorm van milieuvervuiling is waterver-
vuiling. Het water kan vervuild worden door 
fabrieken, die hun afvalwater in beken, rivieren 
en meren lozen. Maar ook door mensen die 
hun afval op het strand achterlaten of in de 
rivieren gooien, waardoor het in zee belandt. 
Door die vervuiling sterven de koraalriffen af, 
terwijl die juist belangrijk zijn voor mens en 
dier! Ook het drinkwater wordt erdoor vervuild, 
daardoor kun je op sommige plekken geen 
water drinken. Wij kunnen in elk geval een 
handje helpen door geen rommel op straat 
te gooien. Of door eens per maand afval in 
je  straat op te ruimen, zoals ik in mijn vorige 
stukje schreef.

Ik zou nog vertellen over de periode vóór 1000 
v.Chr. Rond 3000 v.Chr. was van Monster tot 
Wassenaar een strandwal gevormd. Die liep 
dus ook door de Bloemenbuurt. Op de randen 
van de strandwal zijn sporen van akkers en 
boerderijen gevonden. Op de laaggelegen 
delen graasde waarschijnlijk het vee van de 
boeren. Ook bij de Vogelwijk waren neder-
zettingen. Archeologen hebben sieraden, 
scherven en handgereedschap gevonden 
waaronder twee bronzen bijlen uit 1500 v.Chr. 
Een van die bijlen lag in 1967 gewoon voor het 
oprapen op het De Savornin Lohmanplein. 
Toch wel bizar dat zo’n belangrijke vondst 
zo gemakkelijk gevonden kon worden! De 
andere bijl is op de Nieboerweg gevonden. 
In de Bloemenbuurt hebben dus wel mensen 
gewoond, zelfs 4500 jaar geleden!

Dit was mijn laatste stukje geschiedenis over 
de wijk, ik denk dat er nog langer geleden 
niet zo heel veel gebeurde. Ik wil mijn vader 
bedanken dat hij altijd heeft geholpen met 
het schrijven en opzoeken. Volgende keer 
ga ik schrijven over hoe we samen beter voor 
de wereld kunnen zorgen!

Groetjes van Jente (11 jaar)

JENTES VERHAAL

     Wat eet 

de Bloemenbuurt?

  ANJ E B RO E KMAN

Wat staat er dit maal op het menu? Stampot van 
spruiten! Echte winterkost voor een winter die maar 
geen winter wil worden. Sommige lezers zullen er 
niet om treuren, andere missen de sneeuw en ijspret. 
Als troost een fris appelmoestoetje toe. 

Stampot van spruiten
Ingrediënten: 2 zakken spruiten à 500 gram, 800 gram 
aardappelen, 3 tomaten en 3 takjes verse of gedroogde 
tijm. 300 gram liefst biologisch rundergehakt en 100 gram 
pittige, geraspte kaas. 

Bereidingswijze
Maak de spruiten schoon en kook ze beetgaar. Kook ook 
de aardappelen. Bak het gehakt rul met wat zout, peper, 
nootmuskaat en een lik mosterd. Snijd de tomaten in plakjes. 
Verwarm de oven voor op 190 graden. Vet een overschotel 
in met wat vloeibare margarine. Doe eerst de spruiten erin, 
dan het gehakt en de tomaten met daarop de tijm. Verdeel 
vervolgens de aardappelen erover. Strooi de kaas erover 
en verwarm ongeveer een half uur in de oven totdat de 
bovenkant mooi goudbruin is.

Fris appelmoestoetje
Benodigdheden: 5 geschilde in stukjes gesneden appels, 
3 beschuiten, 250 ml slagroom, kaneel, suiker, hagelslag 
(puur of melk).

Aan de slag
Breng de stukjes appel met een beetje water aan de kook. 
Niet helemaal tot moes koken, de stukjes mogen zichtbaar 
blijven. Laat afkoelen, giet zonodig wat vocht af, en voeg 
suiker en kaneel toe. Doe de appelcompôte in een kom 
en kruimel er de beschuiten over. Klop de slagroom met 3 
eetlepels suiker en verspreid dit over de kruimels. Bestrooi 
tot slot en met hagelslag.

Het klinkt als een rare combinatie, maar je moet het echt 
proberen. Het is heerlijk!

Watervervuiling 
en bijzondere 

vondsten



OOK U KUNT ADVERTEREN 

IN DE WIJKWIJS!

MEER INFORMATIE:

Marja van Zijderveld

  

  advertentieswijkwijs@gmail.com  

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.

     Beet by Peet (voorheen Peter’s vis)  |   Azaleaplein 1K   |   070 7370534   |   Insta beetbypeet  |   facebook Beet by Peet      

    Vertrouwd adres, nieuw gezicht 

    voor heerlijke haring, kibbeling en lekkerbekken 

Probeer ook eens onze verse 
 

              Ovenmaaltijden €7,49 p.st. 

                             en/of 

        Roebakschotels €1,99 per 100 gr. 
NNaaaasstt  vviiss  ooookk  kkooeellvveerrssee  ffrriieett  eenn    

hheeeerrlliijjkkee  kkrrookkeetttteenn  vvaann  

““ddee  HHaaaaggsscchhee  CCrrooqquueetttteerriijj””  
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CARTOON
  E S M É E B I E RSTE KE R

WOORDGRAPTOGRAM

‘Hè, geen puzzel,’ teleurgesteld wordt Wijkwijs 5 dichtgeslagen. Om het goed te maken, hebben we dit keer extra 
ons best gedaan. Een origineel woordgraptogram om het brein fit te houden. Bizarre woordcombinaties rond een 
centraal thema. Een voorbeeld: Deze amfibieën nemen de tweewieler: fietspadden. Bij juiste invulling, verschijnt 
het thema in de gekleurde kolom. 

1. Landbouwmachine die met hele zwermen uit Afrika 
komt. 

2. Uitstekende koerswijziging in de Italiaanse lente. 
3. Deze potsenmaker vind je in het voorjaar in Lisse. 
4. Zonder aanleiding de klok verzet.
5. Slimmer worden van uitbottende knoppen in de 

vruchtbomen. 
6. Op deze bloemen kun je je hoofd te rusten leggen. 
7. Als de dames geen blote benen hebben maar wollen 

hemdjes aan. 

8. De belasting staart gefascineerd naar zijn eigen 
weerspiegeling in het water. 

9. Met muziek begeleid spelletje van luieren en opstaan 
op het strand. 

10. In deze vesting ligt de fundering voor een bloemen-
tapijt. 

11. Gereedschap voor Kermit en zijn nakomelingen. 
12. Deze borrels huppelen vrolijk in de wei. 
13. Een hevige strijd op kleurrijke geestgronden.

.
1 . . . . . . . . .

2 . . . . . . .

3 . . . . . . . .
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Op een regenachtige middag in januari word ik ontvangen aan het Chrysantplein, naast een pand 
waar reeds vier maanden stevig wordt geklust. Het huis dient al meer dan tien jaar als woonruimte, 
maar is inmiddels ook de plek van waaruit WMK Vastgoed BV zaken doet. Eigenaar en naamgever 
Wouter Kooijman houdt bij binnenkomst zijn jonge hond nog net in bedwang. De rest van het inter-
view ligt die lekker te chillen.

ACHTER DE VOORDEUR

  G E R AR D PUTMAN    K AR E L VAN D E R B E NT

VASTGOEDMAN 
MET WORTELS IN DE WIJK

INTERVIEW MET 
WOUTER KOOIJMAN
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Walter of Wouter?
Wouter had zomaar Walter kunnen heten als hij niet vlak 
voor zijn 18e gekozen had voor de Nederlandse nationa-
liteit. Zijn vader werkte namelijk voor Shell in Engeland 
toen Wouter daar werd geboren. Het expatgezin deed 
naderhand ook nog Venezuela en Guatemala aan. Daar 
werden respectievelijk zijn broer en zus geboren. Na te-
rugkomst streek de familie Kooijman uiteindelijk neer in 
de Vogelwijk. Nadat Wouter bij de genie in het leger had 
gediend kreeg hij de mogelijkheid aan de slag te gaan bij 
de toenmalige buurman van de familie, Fred Rademaker 
van Rademaker Makelaars. Dat was de start van een bijna 
dertigjarige loopbaan in het vastgoed. 

Welke ontwikkelingen zie jij in de vastgoedmarkt in  
Den Haag?

‘Het prijsplafond in de woningmarkt lijkt inmiddels 
bereikt en de leegstand van kantoren is naar een 
acceptabel percentage gezakt. De transformatie van 
kantoorpanden naar woonruimte heeft een hoge 
vlucht genomen. Vooral voor internationale organi-
saties is het nu echter de vraag of er genoeg geschikte 
kantoorruimte beschikbaar is. Voor die partijen moet 
er mogelijk nieuwbouw worden gepleegd. Verder is 
het een goede ontwikkeling dat grootschalige bedrij-
vigheid naar de stadsranden verhuist.’

Hoe kijk jij naar het vastgoed in de Bloemenbuurt en  
directe omgeving?

‘In de Bloemenbuurt en directe omgeving is sprake van 
een goede mix van wonen en winkelen. Kantoorruimte 
wordt vooral geconcentreerd in het centrum van de 
stad. Daarmee krijgt de buurt steeds meer een woon-
functie. Kijk bijvoorbeeld naar de herontwikkeling 
van de voormalige kantoorkolos aan het De Savornin 
Lohmanplein. Daar zat in het verleden onder meer de 
GGD. Nu zijn alle verdiepingen boven ‘de plint’ van 
winkels en bedrijven omgebouwd tot woningen. De 
transformatie van kantoorpanden naar woningen is 
een betere optie dan sluipende verloedering en ver-
paupering door jarenlange leegstand. De mogelijke 
keerzijde is wel dat woningen niet teruggebouwd 
zullen worden naar kantoorruimte.’

Wat vind je eigenlijk van de talloze dakopbouwern in de 
buurt?

‘Door het realiseren van een dakopbouw kan een gezin 
met kinderen in de wijk blijven wonen. Dat is een goed 
ding. Anders zouden ze vertrekken naar bijvoorbeeld 
de Vogelwijk. De wijk blijft net zo leefbaar als hij is. 
Het is ook goed voor de economische gezondheid van 
de wijk. Van afwijkende bouwsoorten ben ik geen 
voorstander. Sommige dakopbouwen zijn niet altijd 

even charmant. Het zou goed zijn als een dakopbouw 
na verloop van tijd niet meer te onderscheiden is van 
het originele pand.’

‘Het feit dat ik na al die tijd in 
loondienst te hebben gewerkt  

en nu voor mezelf ben begonnen, 
is een grote stap geweest.  

Maar ik zou nooit meer terug 
willen, als het tenminste  

niet hoeft.

Wat is de grootste zakelijke blunder die je ooit heb gemaakt?
‘Een fors aantal jaar geleden moest een organisatie 
vanuit drie panden (waarvan twee in eigendom) naar 
een ander pand verhuizen. Echter, de verbouwing van 
het nieuwe pand was nog niet gereed en de huur van 
het ene pand was reeds opgezegd. Slotsom was dat de 
opdrachtgever drie maanden lang zijn werknemers 
moest verdelen over de twee resterende panden voor-
dat de definitieve verhuizing kon plaatsvinden. Een 
hoop verloren energie, een extra verhuizing en extra 
kosten. Een tamelijk leerzame ervaring.’

Waar ben je trots op nu je op de kop af één jaar zelfstandig 
ondernemer bent?

‘Het feit dat ik na al die tijd in loondienst te hebben 
gewerkt en nu voor mezelf ben begonnen, is een grote 
stap geweest. Maar ik zou nooit meer terug willen, als 
het tenminste niet hoeft. Ik ben inmiddels zelfvoor-
zienend, werk harder dan hiervoor en doe dat met veel 
plezier. Ik ben meestal op pad en spreek veel mensen. 
We hebben het dan natuurlijk over de ontwikkelingen 
in de vastgoedmarkt in Den Haag. Maar ook over de 
meer persoonlijke uitdagingen, bijvoorbeeld in het 
ondernemerschap. Meer dan voorheen maak ik dit 
soort onderwerpen bespreekbaar. Ik voel me ook 
zelfverzekerder. Kortom, ik ben zeer tevreden met 
de keuze die ik begin 2019 heb gemaakt.’ 

Ж



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

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

Avonturen beleven en uitdagingen aangaan, dat wil toch iedereen!

Wij halen kinderen op bij onder andere: 

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

BEZORGERS GEZOCHT 
Binnen het team voor Wijkwijsbezorgers is ruimte voor nieuwe leden.
Geïnteresseerd? Bel Marianne Wijsman

070 – 363 58 95 of meld je aan via redactiewijkwijs@gmail.com
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Van de laadpaal op de hoek van de Hyacintweg 
en de Laan van Meerdervoort naar mijn huis in de 
Akeleistraat valt mijn oog vaak op de struikelsteen 
op de hoek van de Fuchsiastraat. Juist in het jaar 
dat we herdenken dat 75 jaar geleden de oorlog 
ten einde kwam, wekt dat belangstelling voor 
het verhaal achter het messing plaatje.

'Stolpersteine', in het Nederlands struikelstenen 
genoemd, is een project van de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig. Zijn verklaring voor de naam: ‘Ze 
heten struikelstenen, omdat je erover struikelt 
met je hoofd en je hart en je moet buigen om 
de tekst te kunnen lezen.’ Ik ben er ook letterlijk 
en figuurlijk over gestruikeld. 

De verzameling gedenkplaatjes is een over geheel 
Europa verspreid monument voor de slachtoffers 
van het nationaalsocialisme. De struikelsteen op 
de hoek van de Fuchsiastraat is ter nagedach-
tenis aan Antonius Mijnsberge. Op het plaatje 
lees ik dat hij woonde op nummer 165, dat was 
de dienstwoning boven de telefooncentrale 
van de Gemeentetelefoon, zie ik op Google. 

De eerste gedachte bij een struikelsteen is dat 
die verwijst naar iemand met een Joodse ach-

tergrond. De voornaam Antonius wijst echter in 
een andere richting. Het blijkt hier te gaan om 
iemand uit het verzet, die verraden is toen hij in de 
Hongerwinter illegale voedseltransporten vanuit 
Friesland begeleidde. Via Kamp Amersfoort is hij 
naar Concentratiekamp Neuengamme gebracht. 
Daarna tewerkgesteld om gebombardeerde 
treinverbindingen te herstellen en slechts twee 
weken voordat zijn groep werd bevrijd door de 
Amerikanen aan ontberingen overleden. Op de 
steen staat de naam van het concentratiekamp. 

Op internet kom ik ook nog een artikel in Wijkwijs 
tegen van april 2015 over Toon Mijnsberge. Ik 
stuur een foto van de steen naar de website 

 tracesofwar.com, waar een foto ontbreekt. 
Opvallend genoeg is dit de enige struikelsteen 
in de Bloemenbuurt. In heel Den Haag zijn er 156. 
En dat terwijl er meer dan 10.000 Haagse joden 
zijn gedeporteerd. Een op de 30 Hagenaars 
was jood. Den Haag herbergde de op een na 
grootste gemeenschap van het land. Wie weet 
dat nog en wat herinnert ons daaraan? Het is 
maar 75 jaar geleden.

B E WIJ K WIJZ E R I N G

COLUMN

Struikelsteen
     M I C H E L VAN SC H I E
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DE SPELLETJESHOEK BUBBELSBUURTBEMIDDELING ;-)

DE TOREN VANAANDACHTIG

PROOSTGEANIMEERD

VERSLAG 
Nieuwjaars

ontmoeting

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

ontmoeting

    K AR E L VAN D E R B E NT

AANKONDIGING
BEWONERSVERGADERING BLOEMENBUURT

Op woensdagavond 22 april organiseert het bestuur 
van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint de jaarlijkse 
Bewonersvergadering voor de Bloemenbuurt. 

Het thema van deze Bewonersvergadering is: Huis-tuin-en-keukenduurzaamheid. 

Wat kunt u als bewoner zelf doen in en rondom uw huis wat betreft duurzaamheid? 
Een gastspreker zal hierover een inspirerende presentatie houden. 

Locatie:  Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

Noteer 22 april alvast in uw agenda!

Het wijkbestuur

Pakketpost

De oranje kleur van zijn bedrijfskleding straalt je tegemoet. Stralend is ook het gezicht van 
de PostNL bezorger. Deze eind twintiger is altijd vrolijk als hij bij ons aan de deur komt, 
maar hij doet er een schepje bovenop als mijn jongste zoon van begin twintig opendoet. 
Een generatiegenoot heeft duidelijk zijn voorkeur. ‘Weer een pakje voor Lisanne,’ roept 
hij lachend uit. Mijn zoon schiet ook in de lach. ‘Dat is mijn zus.’ 

Mijn dochter woont elders in Den Haag. Omdat ze voor de klas staat en er bij ons vaker 
iemand thuis is, geeft ze ons Bloemenbuurt-stekje als afleveradres op. Dankzij haar vele 
bestellingen op internet hebben wij nu een band met deze leuke PostNL medewerker. Mijn 
zoon neemt het pakje aan. ‘Zie je morgen,’ groet de bezorger terwijl hij in zijn bestelbus 
springt. ‘Joe, doei,’ zegt mijn zoon.  

Annemarie Dracht

AD-je is een nieuwe rubriek van maximaal 150 woorden over een 
huis-tuin-en-keukengebeurtenis in de Wijkwijs-buurt. Adje is een 
afkorting van ad fundum, het in één teug naar binnen slaan van 
een borrel of biertje. In studententaal. Wij beschouwen het als een 
mentaal opkikkertje. Iets waar je vrolijk van wordt. AD-je verwijst 
ook naar de initialen van de schrijver en naar het Ik-je uit de NRC.

AD-JE



Meer winst halen uit 
uw eigen onderneming?

Een professionele huisstijl 
en logo leveren 20% meerwaarde 
op voor de financiële prestaties 
van uw producten of diensten.

Grafisch ontwerp en webdesign

Buitenom 18-19a
2512 XA  Den Haag
06 16 39 86 61
niels@designink.nl

www.designink.nl

UW 
ADVERTENTIE 

IN DE 
WIJKWIJS?

MEER INFORMATIE:

Marja van Zijderveld

  

  advertentieswijkwijs@gmail.com  

06 260 84 379

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.
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Ditjes & Datjes
→

ONDERSTEUNING MANTELZORGERS

Het wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren om te zor-

gen voor een naaste. Iedereen die meer dan 8 uur per week 

en langer dan 3 maanden voor een naaste zorgt, is mantelzor-

ger. U staat er niet alleen voor, u kunt gebruikmaken van on-

dersteuning. Voor vragen, informatie en advies kunt u terecht 

tijdens het inloopspreekuur van 9.00 - 11.00 in het wijkcentrum 

‘t Lindenkwadrant aan de 2de Braamstraat 6 te Den Haag. U 

hoeft hier geen afspraak voor te maken. U kunt ook bellen naar 

070 – 204 24 80 of een mail sturen naar

wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl. 

→
ZINGEN BIJ CRM

Het Christelijk Residentie Mannenkoor gaat er ook dit 

jaar weer flink tegenaan ter voorbereiding van de optredens 

die voor 2020 op de concertagenda staan. Mannen die graag 

zingen en nog geen lid van ons koor zijn, nodigen wij van harte 

uit voor de start van onze repetities. Elke woensdagavond 

vanaf 19.45 uur staan de deuren van de Bergkerk aan de Daal 

en Bergselaan 50a in Den Haag wijd open. In ontspannen sfeer 

wordt hard gerepeteerd onder leiding van onze dirigent Aldert 

Fuldner. Uiteraard met veel plezier. Kortom: mannen, schroom 

niet, kom lekker zingen en geniet van een avondje ontspanning.

→
SPELLETJESMIDDAG VOOR 65+ 

Vanaf 15 april kunt u samen met andere buurtbewoners 

gezellig spelletjes spelen: rummikub, monopoly, scrabble, 

yahtzee, dammen en nog veel meer. De tafels in de zaal van 

de Buurt- & Wijkvereniging Jasmijn worden omgetoverd tot 

speltafels. Het enige wat u hoeft te doen is aanschuiven bij 

een van uw favoriete spellen. Meespelen is gratis en koffie en 

thee staan klaar. De spelletjesmiddag vindt plaats elke woens-

dag vanaf 15 april van 13.30 tot 15.30 uur op locatie 2e Braam-

straat 6, 2563 HK Den Haag. U moet zich vooraf wel even 

aanmelden. Bel of mail naar ouderenconsulent Jeroen van 

Rossum van VÓÓR Welzijn   06 – 424 658 93  of stuur een 

mailtje naar j.vanrossum@xtra.nl

→
PRAATGROEP VOOR 65+ 

VÓÓR Welzijn organiseert op dezelfde locatie ook 

maandelijks themagesprekken over onderwerpen die u zelf 

kunt aangedragen. De gesprekken worden geleid door een 

buurtbewoonster van de eigen doelgroep met een verleden als 

trainer/coach. Door het delen van ervaringen op verschillende 

themagebieden, krijgt u inzicht in elkaars leven en in wat u zelf 

bezighoudt. Meedoen is gratis en koffie en thee staan klaar. De 

praatgroepen vinden plaats elke eerste maandag van de maand 

van 11.00 - 12.00 uur. Graag wel even van te voren aanmelden 

via ouderenconsulent Jeroen van Rossum. Zijn gegevens vindt 

u bij de spelletjesmiddag hier direct boven.

Van het wijkberaad

→
WIJKBUDGET NA DE ZOMER

In eerdere edities van de Wijkwijs berichtten wij over 

het wijkbudget van € 30.000. Een budget dat is bestemd 

voor initiatieven om de leefbaarheid in de Bloemenbuurt te 

vergroten. Het was de bedoeling om begin 2020 de uitvoering 

hiervan ter hand te nemen. 

Bij de voorbereidingen kwamen we echter tot de ontdekking 

dat dit zou betekenen dat de activiteiten voor het wijkbudget 

min of meer zouden samenvallen met de activiteiten van de 

gemeente voor de wijkagenda van de Bomen- en Bloemen-

buurt. Activiteiten die ook nog eens sterk op elkaar lijken en 

dus verwarring kunnen veroorzaken.

Om als buurt optimaal te kunnen profiteren van zowel de wijk-

agenda als het wijkbudget, hebben we ervoor gekozen om ze 

na elkaar te plannen. Dat betekent dat we later dan gedacht 

aan de slag gaan met het wijkbudget, naar verwachting na de 

zomer. Zo bewaken we echter wel de samenhang. Wordt dus 

vervolgd!

Namens het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Geert van Drimmelen en Jan Vonk

→
CONFLICT IN DE WOONOMGEVING?

Iedereen wil graag prettig wonen. Een fijn huis, een 

leuke buurt, aardige buren. Een goede relatie met de buren 

maakt wonen simpelweg prettiger.

Soms is het anders en ontstaat er een probleem. Ruzie. Ge-

luidsoverlast tot in de late uurtjes. Afval in het portiek. Een 

conflict over de heg. En wat u ook probeert, het helpt niet. Uw 

woongenot is aangetast.

Als u er zelf niet meer uitkomt, adviseert het wijkberaad u 

contact op te nemen met Bemiddeling & Mediation. Zij vinden 

het belangrijk dat dergelijke conflicten worden opgelost. Zij 

brengen mensen met elkaar in gesprek en gaan met u op zoek 

naar oplossingen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat kunt u dus doen als u een conflict in de woonomgeving 

heeft? U kunt de vragenlijst invullen die u kunt vinden op de 

website van Bemiddeling & Mediation. Als u deze invult, nemen 

medewerkers van Bemiddeling & Mediation contact met u op. 

U kunt ook altijd bellen:  088 – 964 89 12. 



36 WIJKWIJS  NO 1  2020

  B E R NAD E T BO O RS MA

 W W W. B E R NAD E TBO O RS MA .C O M

BEAUTY VOOR DE SENIOR
LAAT HAAGSE OUDEREN STRALEN

Fonds 1818 geeft subsidie aan kansrijke en 
charmante projecten in de regio. Ook Beauty voor 
de Senior viel die eer te beurt. Ouderen kunnen 
zich door de vrijwilligers van de stichting lekker 
laten verwennen.

Een goede persoonlijke verzorging geeft zelfver-
trouwen: nette haren, een goedverzorgde huid, 
mooie make-up, gelakte nagels. Bovendien is een 
bezoek aan de kapper, schoonheidsspecialist of 
manicure een gezellige, sociale bezigheid. Voor 
een grote groep ouderen is dit soort verwennerij 
niet meer zo vanzelfsprekend. De kleine stichting 
Beauty voor de Senior doorbreekt deze situatie en 
laat Haagse 70+’ers (dames én heren) stralen. 

Verwenmiddag 
Met vijf vrijwilligers zet Beauty voor de Senior zich in 
om ouderen uit Den Haag een middag in de watten 
te leggen. In buurt- en wijkcentra en in zorginstellin-
gen wordt contact gelegd met dames en heren die 
veelal alleen leven, niet meer goed kunnen lopen of 
dementerend zijn. Om het niet te onrustig te maken 
en alle persoonlijke aandacht te kunnen geven, werkt 
de stichting bewust in kleine groepjes: maximaal 
twee ouderen met één vrijwilliger. In een ontspan-
nen setting, waarin alle tijd is om gezellig te praten 
en elkaar te leren kennen, kunnen de deelnemers 
genieten van een hand- en huidbehandeling. De 
dames krijgen eventueel wat make-up. 

Mooi aan de high tea 
‘Wat jammer dat niemand ziet hoe mooi ik ben als ik 
straks thuiskom.’ Aan het einde van de ‘beautysessie’ 
kregen de vrijwilligers dit vaak te horen. Daarom 
heeft de verwenmiddag tegenwoordig een mooi 
staartje: het stralende groepje maakt een uitstapje 
naar een café of restaurant, waar ze bijvoorbeeld 
samen een pannenkoek eten of een high tea krijgen 
geserveerd. 

Voor meer informatie zie:

 www.beautyvoordesenior.nl

Bron: Fonds 1818 Nieuws, 30 januari 2020

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 de gezelligheid 
boven prestatie verheven, wij nemen niet deel aan 
de landelijke competities. Wel beschikken wij over 
het computerprogramma Bridge-It waarmee we na 
afloop 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 € 30,00 per jaar. Het contri-
butiejaar 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 contri-
butie over dat jaar. Ook tijdens de zomermaanden 
bridgen we gewoon door.

Meer informatie bij Huub van Kempen 070 – 355 
51 15 of Wim Meewis 070 – 363 4 394. Of kom 
gewoon gezellig langs tijdens onze bridgemiddagen!
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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

WERKGROEPEN

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

BLOB (DUURZAME BOMEN- EN BLOEMENBUURT)
Lars Nanninga  duurzameblob@gmail.com

    www.facebook.com/duurzameblob/

WERKGROEP VERKENNING OMGEVINGSWET
Johan van Arragon  johanvanarragon@gmail.com

WIJKBERAAD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM 

 140 70  (keuzemenu)    denhaag.nl 

 contactcentrum@denhaag.nl 

 

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH  Den Haag 

 140 70 

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 

AV Ouderen (voorheen Taxibus)

 0900 - 0345

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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Marja Venema - van Zijderveld  
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   06 - 260 843 79 
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1/2 180 x 126 mm € 77 € 347
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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

WOORDGRAPTOGRAM WIJKWIJS 1, 2020 | PUZZELHULP

1. Landbouwmachine die met hele zwermen uit Afrika komt: vogeLtrektor; 

2. Uitstekende koerswijziging in de Italiaanse lente: primavErandering; 

3. Deze potsenmaker vind je in het voorjaar in Lisse: keukeNhofnar; 

4. Zonder aanleiding de klok verzet! zomaarTijd; 5. Slimmer worden 

van uitbottende knoppen in de vruchtbomen: bloEiwijzer; 6. Op deze 

bloemen kun je je hoofd te rusten leggen: kroKussens; 7. Als de dames 

geen blote benen hebben maar wollen hemdjes aan: borstRokjesdag; 8. 

De belasting staart gefascineerd naar zijn eigen weerspiegeling in het 

water: narfIscus; 9 .Met muziek begeleid spelletje van luieren en opstaan 

op het strand: ligstoElendans; 10. In deze vesting ligt de fundering voor 

een bloementapijt: tulpenBolwerk; 11. Gereedschap voor Kermit en zijn 

nakomelingen: kikkErdrilboor; 12. Deze borrels huppelen vrolijk in de 

wei: oorLammeren; 13. Een hevige strijd op kleurrijke geestgronden: 

BollenveldSlag. Verticaal: Lentekriebels.



Verdichting
Den Haag leek nog niet zo lang geleden 
een ‘stad in verval’ te gaan worden. De 
gemeentelijke financiën waren niet op orde 
en we stonden onder toezicht van het Rijk. 

Bewoners vertrokken massaal naar de rand-
gemeenten waarbij vooral Zoetermeer ‘hot’ 
was. Je kon er makkelijk een ruime woning 
huren of kopen en je zat lekker in een groene 
omgeving. Ik weet nog dat het College van 
B&W wanhopig probeerde om het dalende 
inwoneraantal te stabiliseren. Zolang de 
stad minder dan 500.000 inwoners had, 
konden we uit minder subsidiepotten mee 
profiteren dan Amsterdam en Rotterdam.

Inmiddels is die beweging omgekeerd. 
Het inwoneraantal stijgt gestaag en de stad 
groeit letterlijk uit zijn voegen. Omdat er 
weinig ruimte aan de stadsranden is, heeft 
de gemeente gekozen voor ‘verdichting’. 
Er mogen overal dakopbouwen komen, de 
laatste stukjes groen worden vol gebouwd 
en torenflats rijzen uit de grond. Zo is de 
zoom langs de Kijkduinsestraat en Ocken-
burghstaat recentelijk flink onder handen 
genomen. Komende vanuit de Laan van 
Meerdervoort had je voorheen het idee 
dat er een soort van ‘bosachtig gebied’ 
op je lag te wachten. Nu is het hele gebied 
open gewerkt en verrijzen er appartemen-
tencomplexen van monsterachtige afme-
tingen. En je zal maar aan het einde van de 
Houtrustweg wonen bij het strand. Vroeger 

zat daar inderdaad het ‘Norfolk complex’ 
met veel af en aan rijdend vrachtverkeer. Nu 
staat er een massief gebouw bovenop de 
plek waar het verversingskanaal voorheen 
in zee uitliep. De frisse zeelucht stroomde 
via die plek de stad binnen, nu wordt de 
geur van honderden afzuigkappen de stad 
in geblazen. 

Bent u wel eens in Monaco geweest? 
Dat is een onmogelijke plek aan de fraaie 
Franse Côte d’Azur waar op twee vierkante 
kilometers zo’n dertigduizend mensen 
wonen; onder wie een flink aantal Neder-
landers (sporters). Dit plaatsje is letterlijk 
tegen de steile rotsen aangeplakt en biedt 
kennelijk naast een jachthaven, een casino 
en veel chique restaurants ook nog ruimte 
voor een Formule I straatrace. Als het zo 
doorgaat, begint ons mooie Haagje aardig 
op Monaco te lijken. Er is al een casino, nu 
nog een Formule 1 race, een losbandige 
prins en de parallel is gelegd.  

Wat ik wil aangeven is dat we niet eindeloos 
kunnen doorgroeien tenzij we een tweede 
Monaco of Hongkong willen worden. Of 
we moeten de gemeente Westland an-
nexeren, de kassen platgooien en op die 
plekken luxe appartementen neerzetten. 
Krijgen we tegelijk een extra strook kust 
erbij van nog eens tien kilometer. Oh, oh 
Den Haag, mooie stad… aan zee! Nu nog 
een stedenband met Monaco. 

Foto: Hongkong (Life of Wu/Pexels)

   MARC E L VAN G U LD E N E R

COLUMN
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Laan van Meerdervoort 708a  -  2564 AM Den Haag 

T: (070) 368 94 96  

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

MET EEN PROFESSIONELE BLIK 
OP UW WOONGENOT

UW BETROUWBARE MAKELAAR 


