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Voor u ligt alweer het laatste nummer van een bewogen jaar. 

Of 2020 de geschiedenis ingaat als het jaar van de corona
pandemie, zoals 1918 het jaar van de Spaanse griep was, 
zal de tijd ons leren. Maar bewogen was het. We gingen in 
lockdown. We stonden in de rij voor de boodschappen. De 
snelweg gaf een beeld van de autoloze zondag tijdens de 
oliecrisis. En in de ziekenhuizen kwamen we ICbedden te 
kort. We gingen heftig in discussie of de maatregelen niet 
erger waren dan de kwaal. Of onze vrijheid in het geding 
kwam en of onze economie het wel aan kon. 

Nu in december 2020 is één ding zeker, we zijn er nog niet 
van af. Of we ons nu wel of niet laten inenten, de gevolgen 
zullen nog wel een tijd bij ons blijven. Economisch, medisch 
of persoonlijk, de impact is voor iedereen anders. Ons wijk
centrum is nog altijd beperkt geopend. Sommige activiteiten 
zijn nog steeds niet mogelijk. Maar als het een beetje meezit, 
kunnen we volgend jaar weer bridgen, zingen of gezellig 
met elkaar eten. En facetoface met elkaar overleggen 
over onze dierbare Bloemenbuurt. 

Maar voor nu: blijf gezond, let op elkaar en geniet van wat 
wel kan. Zoals van deze Wijkwijs die weer met liefde is 
gemaakt door en voor buurtbewoners. Ik wens iedereen 
veel leesplezier. 

Fijne feestdagen en 
een gezond 2021.

Klaartje de Vrueh
Voorzitter Wijkberaad De Hyacint
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Een advertentie van 100 jaar geleden waarin 
Hagenaars werden opgeroepen een huis aan 
de Laan van Meerdervoort te kopen, leidde tot 
een zoektocht naar artikelen over de Bloemen-
buurt uit die tijd. Uren heb ik door oude kranten 
gebladerd op de iPad. 

Veel blijkt goed gedocumenteerd. Ik stuitte 
vooral op taferelen uit het dagelijks leven in 
onze wijk. Zoals de straatventers die met veel 
bombarie hun koopwaar aanbieden; tot ergernis 
van een heer die zich probeert te concentreren 
op zijn werk. Kleine kunstwerkjes, in beeldrijke 
taal gevat en nog steeds zeer lezenswaardig. 
Oordeel zelf op bladzijde 31.

De geschreven pers was naast de radio indertijd 
de belangrijkste informatiebron. We schreven 
elkaar brieven en een enkeling was in het bezit 
van een telefoon. Nu internetten, appen en 
beeldbellen we dat het een lieve lust is. 

Zelfs de redactie van Wijkwijs moest eraan 
geloven. Na maanden werd het tijd om elkaar 
weer eens uitgebreid te spreken. Even één op 
één vooroefenen om te zien of Google Meet bij 
iedereen werkt, en daar verscheen donderdag 
19.30 uur een mozaïek aan koppies. 

Het werd een vruchtbare vergadering die veel 
nieuwe invalshoeken en onderwerpen opleverde 
voor toekomstige edities van het wijkmagazine. 
Daar gaan we mee aan de slag, zodat iedereen er 
in het nieuwe jaar weer volop van kan genieten. 

Mede namens de redactie wens ik alle buurtbe-
woners gezellige feestdagen en een vrolijk 2021! 

Elisabeth van Elsen



Paul van den Berg (57) kende het Wijkberaad De Hyacint ‘een beetje’ dankzij een werkgroep waar 
hij sinds anderhalf jaar lid van was. ‘Ik was nog nooit in het wijkgebouw geweest en had - net zoals 
veel andere buurtbewoners - geen idee van de prachtige tuin die er bijhoort.’ Sinds kort zit hij in 
het bestuur van het wijkberaad. ‘Dat gebeurde in stilte omdat er door de coronacrisis geen bewo-
nersvergadering kon worden gehouden, waarin normaal gesproken mijn toetreding had moeten 
worden goedgekeurd.’

We maken kennis met hem in zijn gezellige huis in de 
Fuchsiastraat, waar hij samen met zijn vrouw Karen sinds 
1994 woont. Hun dochter Tess studeert en woont sinds 
anderhalf jaar in Utrecht. Paul runt als fiscaal jurist met 
een aantal collega’s een fiscaal adviesbureau. ‘Wij opereren 
in een specialistisch segment: de lokale belastingen. Onze 
klanten zijn overheden, zoals gemeentes, waterschappen, 

provincies en ministeries. In tegenstelling tot andere 
fiscale adviesbureaus adviseren wij dus de ontvangers 
en niet de betalers.’

Eigen adviesbureau
Na zijn studie fiscaal recht in Groningen werkte hij vijf jaar 
als beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse 

  D I C K VAN D E R Z WA AR D     K AR E L VAN D E R B E NT

‘UITEINDELIJK WILLEN WE 
ALLEMAAL PRETTIG MET 
ELKAAR SAMENLEVEN’

BINNEN HET 
BESTUUR 
GAAT PAUL 
ZICH ONDER 
MEER 
BEZIGHOUDEN 
MET HET 
WIJKGEBOUW

INTERVIEW
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Gemeenten (VNG) en vervolgens twee jaar bij de Unie van 
Waterschappen. Doordat de centrale overheid steeds meer 
taken ging uitbesteden aan lokale overheden, werden 
hun belastinginkomsten belangrijker en veranderden 
de belastingen die ze moesten gaan heffen. ‘Daardoor 
ontstond steeds meer behoefte aan ondersteuning en 
advies. Wij kwamen allemaal uit de overheidswereld, 
kenden daar de weg en zijn nu 23 jaar geleden ons eigen 
adviesbureau begonnen.’ Paul heeft nooit spijt van zijn 
stap gehad. ‘Er komen nog steeds nieuwe dingen langs en 
bovendien hebben we ook nog eens een leuk stel mensen 
bij elkaar.’ Naast zijn werk was Paul ook nog 10 jaar poli-
tiek/bestuurlijk actief in het algemeen bestuur van het 
Hoogheemraadschap van Delfland.

Van Groningen naar Den Haag
Paul is in Groningen geboren, ging daar naar de middel-
bare school en de universiteit en is na zijn afstuderen, 
in 1990 naar Den Haag gekomen. ‘Toen heb ik eerst een 
jaartje in Scheveningen gewoond, waarna ik met mijn 
vrouw Karen, die ook uit Groningen komt, twee jaar 
aan het Copernicusplein heb gewoond.’ Daarna zijn ze 
op zoek gegaan naar een koophuis en uiteindelijk in de 
Fuchsiastraat terechtgekomen. ‘Wij wonen hier nu sinds 
1994. De Bloemenbuurt was een van de wijken waar wij 
ons op hadden gericht. Wat aardig was, is dat het eerste 
huis dat wij bezichtigden ook hier in deze straat was. Dat 
huis sprak ons heel erg aan maar we vonden het ook nog 
wel een beetje te duur. Een half jaar later en vele bezichti-
gingen verder kwamen wij bij dit huis terecht, dat wij vrij 
snel besloten te kopen. Eerst alleen de benedenverdieping 
en een paar jaar later hebben we ook de bovenverdieping 
erbij gekocht.’ 

Een mooie mix
Wonen in de Fuchsiastraat is vol-
gens Paul mede zo leuk vanwege 
het goede contact met de buren en 
andere medebewoners van de straat. ‘We hebben ook 
een straat-appgroep waar heel veel mensen in zitten. 
Daarnaast wordt er veel georganiseerd, zoals elk jaar 
een straatfeest, wordt er voor de kinderen ieder jaar Sint 
Maarten georganiseerd en hebben we een werkgroepje 
waarin we kijken of, en in hoeverre we de straat wat meer 
kunnen vergroenen. Daar zit ik ook zelf in.’ Het mooie 
van deze straat – en misschien wel de hele buurt – is dat 
er een goede mix is van ouderen en jonge gezinnen met 
kinderen. ‘Eigenlijk zijn deze huizen te klein voor grote 
gezinnen. Maar dankzij de dakopbouwen (hoe zonde ik 
dat voor het uiterlijk van de straat ook vind) ontstaan er 
toch veel meer mogelijkheden voor jonge gezinnen om 
hier te kunnen blijven wonen, waardoor een evenwichtige 
bewonerssamenstelling ontstaat. Die gezinnen trokken 
eerder vaak weg als er een tweede of derde kind bij kwam.’ 

Beheer wijkgebouw
Een jaar of twee geleden sloot Paul zich na een oproep 
in Wijkwijs aan bij een werkgroep die zich ging bezig-
houden met de omgevingswet en burgerparticipatie en 
kwam zo in contact met mensen van het wijkberaad. 
‘Toen er een oproep kwam voor een bestuursfunctie heb 
ik daarop gereageerd. Te meer ook omdat ik wist dat het 
wijkberaad bestaat uit mensen die zich enthousiast en 
bevlogen inzetten voor het wel en wee van de bewoners 
en ondernemers in de buurt.’

Binnen het bestuur gaat Paul zich onder meer bezig-
houden met het wijkgebouw. ‘Zeg maar de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het beheer. Het is wel jam-
mer dat de operationele beheerder Jan van ’t Hart om 
gezondheidsredenen heeft moeten afhaken, net zoals 
zijn vrouw Jeanette, die het administratieve beheer van 
de verhuur van de zaal regelde. Binnenkort hebben we 
wat gesprekken met mogelijke opvolgers. We hopen dat 
daar wat uitkomt.’ 

Belangrijke rol wijkberaad
De Bloemenbuurt typeert zich volgens Paul door de laag-
bouw en het vele groen. ‘Ik vind het ook een gemoedelijke 
buurt. We wonen weliswaar in de stad maar het heeft ook 
iets dorps. Ook de gemêleerde bewonersopbouw maakt 
het een hele prettige buurt om in te wonen. ‘Eén van de 
motto’s van het wijkberaad is dat de Bloemenbuurt een 
wijk moet zijn waar je jong kunt zijn en oud kan worden. 
Dat kan ook, maar een aandachtspunt is het risico van 
vereenzaming van ouderen. Ik heb daar geen duidelijk 
beeld van, maar eenzaamheid komt in de stad veel voor en 

dat zal in de Bloemenbuurt niet heel 
anders zijn. Zo moet je bijvoorbeeld 
met de straat-appgroepen uitkijken 
dat ouderen niet worden buitenge-
sloten en overgeslagen doordat zij 
niet allemaal over een smartphone 

beschikken.’ Paul signaleert dat ook op het gebied van 
duurzaamheid op redelijk korte termijn veel staat te 
gebeuren. ‘We moeten met z’n allen van het gas af en dat 
is voor een wijk als de onze echt een hele ingewikkelde 
operatie. De huizen uit de jaren ’20 zijn niet makkelijk te 
verduurzamen. Daarin zal het wijkberaad de komende 
jaren een belangrijke rol moeten gaan spelen.’

‘Uiteindelijk willen we allemaal prettig met elkaar sa-
menleven. Daarvoor kun je niet alleen naar de overheid 
kijken. Daar spelen de mensen zelf ook een belangrijke rol 
in, samen met de ondernemers in de buurt, de huisarts, 
de sport- en andere verenigingen kan voor de buurtver-
eniging een centrale rol zijn weggelegd.’

Ж

‘EEN WIJK WAARIN JE 
JONG KUNT ZIJN EN OUD 

KUNT WORDEN’ 
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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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Geen bruisend 
beelden beleid in de 
Bloemenbuurt
De Bloemenbuurt is slechts mondjesmaat voorzien van 
beelden, monumenten of andere vormen van kunst in 
de openbare ruimte.

Wij komen er bekaaid af vergeleken met veel andere 
wijken in de stad. Voor een deel heeft dat te maken met 
de periode waarin de buurt is gebouwd. Na de oorlog 
trokken gemeente en bouwverenigingen een percentage 
(1%) van de bouwsom uit voor kunstopdrachten. Het kan 
ook zijn dat verenigingen en wijkbesturen door geen 
beroep te doen op deze regeling, niet hebben geprobeerd 
ons stadsdeel op deze manier te verrijken. 

Huidig beleid
Stroom Den Haag, centrum voor beeldende kunst, voert 
nu het beleid van de gemeente uit. Zij adviseert over de 
‘Collectie Den Haag’ en bemiddelt bij kunstopdrachten 
zoals bij scholen en woningcorporaties. Door de beperkte 
financiële middelen stelt de gemeente zich op het ogenblik 
wat terughoudend op bij nieuwe kunstopdrachten of 
schenkingen. Maar als zich een nieuw voorstel aandient, 
dan wordt de volgende route bewandeld. 

Kunstroute
Bij een bestaand kunstwerk moet de aanvrager, bijvoor-
beeld een bestuur of stichting een omgevingsvergunning 
indienen bij de gemeente. Die vraagt hiervoor advies 
aan Stroom, maar ook aan de Adviescommissie Open-
bare Ruimte (ACOR) en de Welstand. Stroom kijkt of het 
werk artistiek iets bijdraagt aan de Collectie Den Haag, 
de ACOR en Welstand of het niet conflicteert met het 
bestemmingsplan en de ruimtelijke inrichting. Bij elkaar 
vergt dit zo’n twee tot zes weken. Omwonenden hebben 
in deze periode recht op inzage en kunnen bezwaar in-
dienen. Uiteindelijk beslist de gemeente, die ook voor het 
onderhoud en de verlichting zorgt. 

Buurtbeelden
Ondanks het povere kunstbezit in de wijk valt er best 
nog wat te genieten. In het vorige nummer stond Meisje 
met fluit van Jos van Riemsdijk dat sinds 1977 op het 
Wingerdplantsoen staat. Volgend jaar neemt Wijkwijs 
enkele andere publiekstrekkers onder de loep. 

Sinterklaas is alweer voorbij en het eerste 
deel van het schooljaar zit er alweer op! Ik 
hoop dat het goed met iedereen gaat! Met 
mij in ieder geval wel. Sinterklaas was heel 
gezellig, ik had twee surprises gemaakt, een 
voor thuis en een voor in de klas. We hebben 
fijn pakjesavond gevierd. 

Het is nu alweer bijna kerst. Nog maar een 
paar dagen! Ik heb er echt heel veel zin in (al 
drie maanden van tevoren zei ik dat 😀) want 
met kerst kan je nooit boos zijn en het is altijd 
super gezellig. Als je al die lichtjes en kleuren 
ziet in de boom en alle mooie versieringen 
en de haard staat aan, dan krijg ik gewoon 
zo’n blij en vrolijk gevoel.

Ik vind het ook geweldig om door het hele 
huis kerstversiering op te hangen. We hebben 
meestal een grote boom in de woonkamer 
staan die we dan met z’n allen mooi maken. 
Mijn zus en ik hebben ook allebei nog een 
klein boompje. De mijne ontploft altijd van 
de versiering, meestal zie je bijna geen groen 
meer! We hebben een slinger met allemaal 
gekleurde kralen en die vind ik erg mooi. Hij 
is wel enorm lang en mijn boom een beetje 
klein 😀 dus de helft van de boom bestaat uit 
slinger. Een vriendin van mij vindt kerstver
siering ook helemaal fantastisch. Drie weken 
voor sinterklaas begon ze al met haar hele 
kamer en het huis te versieren. Het ziet er in 
ieder geval erg gezellig uit! 
 
Ik hoop dat iedereen een fijne kerst heeft, 
met vrienden (niet te veel) en familie!

Jente

JENTES VERHAAL

  DAVE H E I N S

KUNST IN DE WIJK
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  TAKE PAD D I N G    M I C H E L M E E S E N G E RTRU D E LO K

DE BUS HEET MONSTER 
WANT HIJ HEEFT EEN 
DIKKE KONT EN GROMT 
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INTROSPECTIEF REISVERHAAL

Hardcover | Nederlands | 380 pagina’s | Full Colour
Also available in English 
Te koop via  www.walkaboutboek.com

WALKABOUT
6 MAANDEN OP DE BONNEFOOI DOOR CANADA

Als buurtgenoot Gertrude Lok in een burn-out belandt, besluit ze het roer helemaal 
om te gooien en voor een half jaar met een bus alleen door Canada te trekken. Haar 
ervaringen heeft ze opgetekend in het boek Walkabout.

‘Ik wil weg!’ is de conclusie van de schrijfster, nadat ze in 
2018 in haar eigen woorden ‘op’ is. Om zo een tijd lang geen 
enkele verplichting meer te hebben. Maar óók om afstand 
te nemen, terug te blikken op haar leven tot dusver, om 
helder te krijgen waar haar prioriteiten nu écht liggen, 
en wat haar gelukkig maakt. 

En zo besluit ze in april 2019 op de bonnefooi voor een 
half jaar naar Canada te vertrekken. Ter plekke wordt een 
grote omgebouwde bestelbus aangeschaft, die de naam 
‘Monster’ krijgt vanwege zijn dikke kont en grommende 
geluid. De reis gaat van Vancouver Island in het uiterste 
westen van Canada tot Nova Scotia aan de Oostkust. Er 
wordt gekampeerd ‘in the middle of nowhere’, orkanen 
worden getrotseerd, een flitsrelatie met een stuntman 
loopt op de klippen: Gertrude Lok maakt je er in een 
swingende stijl deelgenoot van. Tegelijkertijd is er veel 
aandacht voor de natuur en dieren die ze tegenkomt, en 
voor de ontmoetingen met de lokale bevolking. Voor de 
geïnteresseerden in de oorspronkelijke bewoners van 
Canada, de First Nations, biedt haar boek een schat aan 
informatie.

Toch is dit boek misschien nog wel meer een zelfonderzoek 
dan een reisverslag. Haar Canadese avonturen worden 
afgewisseld met stukken waarin die introspectie centraal 
staat. Zo wordt de lezer ook deelgenoot van de mentale 
reis die de schrijfster gemaakt heeft. Die stukken zijn 
erg openhartig, maar tegelijkertijd met relativering en 
zelfspot geschreven. ‘Mijn eigen Bridget Jones Diary,’ 
zo vat Gertrude het samen in gesprek met Wijkwijs. Er 
mag hardop gelachen worden.

Als je niet achter de dagelijkse dingen hoeft aan te hollen, 
of van ramp naar catastrofe leeft zoals ik de afgelopen 
jaren heb gedaan, als een Chinese jongleur met van die 
borden op stokjes, kan je ineens weer bedenken wat je ook 
weer fijn vindt in het leven. Wat je belangrijk vindt. Waar 
je vrolijk van wordt. En waarvan niet. (Walkabout, blz. 96)

‘Ik wilde tijdens mijn reis eigenlijk gaan tekenen in plaats 
van schrijven,’ aldus de auteur, ‘maar mijn vrienden rea-
geerden zo enthousiast op mijn verslagen op Facebook dat 
ik het schrijven gaandeweg serieus begon op te pakken. 
Tegelijkertijd had ik tijdens de reis van die dagen dat je 
langere tijd niemand spreekt. Het schrijven is dan een soort 
erkenning dat je er nog bent.’ Stap voor stap werden de 
losse dagboekfragmenten steeds meer een rond verhaal.

Een bijzondere vermelding verdient de vormgeving van 
het boek. De schrijfster is van huis uit grafisch vormgever 
en heeft zelf het ontwerp en de opmaak van Walkabout 
verzorgd. ‘Het is een liefdewerk, een meesterproef,’ aldus 
Gertrude, en dat zie je er absoluut aan af. Naast de prach-
tige foto’s, illustraties en kaarten valt de tekstopmaak op: 
steekt er in het verhaal mist op dan wordt de tekst wazig, 
is er een slingerweg dan gaat de tekst slingeren. Het klinkt 
misschien als een gimmick maar in dit boek werkt het. 

Hoe kijkt Gertrude op de reis terug? ‘Ik heb m’n vertrou-
wen terug,’ aldus de auteur. ‘De reis heeft me weer doen 
realiseren hoe relatief tegenslag eigenlijk is. En heeft me 
het vertrouwen doen hervinden dat alles uiteindelijk op 
z’n pootjes terechtkomt. Ik kan tevreden zijn met weinig. 
En ik weet weer hoe het voelt om mezelf te zijn.’ 

‘Alles ligt weer open’ is de treffende slotzin van dit bij-
zondere boek.

BOEKEN

ZE VRAAGT WAT IK DOE, HIER IN CANADA.
IK DENK: ‘GEEN IDEE.’
IK ZEG: ‘I’VE GONE WALKABOUT.’

(Walkabout, blz. 94]
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Voor wie de winkel kent is de Zonnepoort aan de Laan van Meerdervoort een begrip. Sinds 1936 
verkoopt dit reformhuis alles wat nodig is voor een natuurlijke gezondheid en een goede weer-
stand. Wat is het geheim van deze winkel? In deze tijden van corona komen steeds meer berichten 
dat een goed functionerend immuunsysteem belangrijk is om het virus buiten de deur te houden. 
Is dat ook merkbaar in de winkel? We vragen het Nicoline de Vreede.
 
Nicoline staat achter de toonbank maar neemt me mee 
naar een ruimte boven de winkel waar we coronaproof 
kunnen zitten. Onderweg naar boven vertelt ze dat ze net 
een pot met opgerolde opkikkerbriefjes hebben gekregen 
van een vader. Een blijk van dankbaarheid omdat zijn 
zoontje, die heel naar gevallen was en een lelijke breuk 
had, in de winkel was opgevangen. Dat gebeurt gewoon. 
Ook een oudere dame in een scootmobiel die te weinig 
stroom had om nog thuis te komen, is geholpen. Nicoline 
vindt dit vanzelfsprekend. 

Hoe ben je eigenlijk in deze winkel verzeild geraakt?
‘Toen ik 23 was, ben ik op een dag de winkel binnen-
gelopen. Vanaf die dag dacht ik: Dit is wat ik wil. Wat 

moet ik nou doen om in zo’n winkel te kunnen wer-
ken? Eigenaar Jan Beijer nodigde me uit om bij hem 
te komen werken en die heeft me het vak geleerd. Ik 
ben begonnen als vakkenvuller maar inmiddels ben 
ik hier al 33 jaar en is het mijn eigen zaak. Dat eerste 
goede gevoel heb ik nog steeds.’ 

Hoe kun je dat verklaren? 
‘Het zijn twee dingen: het gezond houden van de aarde 
en mensen helpen met hun gezondheid en weerstand. 
Naast wat hun arts voor hen doet, want dat is nummer 
één, gaan mensen dieper op zoek naar hoe ze hun 
gezondheid kunnen bevorderen. Ik help hun, soms 
met specifieke voedingsmiddelen zoals een ander 

‘IK BLIJF ME SPECIALISEREN OP HET 
GEBIED VAN KENNIS EN BEN ALTIJD 
AAN HET VERNIEUWEN’

IN DE ETALAGE

 K AR E L VAN D E R B E NT    MARJA STAM

EEN BAKEN VOOR 
DE GEZONDHEID
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soort brood, of door hen te stimuleren natuurlijke 
producten (bijvoorbeeld probiotica) te gebruiken. 
(Lachend) Die passie heb ik nog iedere dag.’

Heb je dat ook van huis uit meegekregen? 
‘Nee, maar we hebben vroeger thuis wel “reform” ge-
geten. De eerste jaren van mijn leven was mijn vader 
daar mee bezig. Mijn ouders hadden een restaurant. 
Altijd hard werken, altijd ervoor gaan en met mensen 
omgaan. Dat heb ik wél van huis uit meegekregen en 
daar heb ik veel aan gehad. Ik heb dat omgezet in een 
passie voor het draaien van een natuurwinkel, met 
al zijn facetten. Het is afwisselend, dat is het leuke.’

Kun je nog even toelichten wat een reformhuis is? 
‘Het reformhuis komt voort uit de Reformbeweging 
die eind 19e eeuw in Duitsland en Zwitserland is 
begonnen. Die beweging was een reactie op de indus-
triële revolutie en tegen het raffineren van producten, 
zoals het wit maken van suiker en meel, waardoor 
alle vezels en andere voedingsstoffen eruit gaan. 
Daarna kwam de natuurvoeding, met de nadruk 
op biologisch en vegetarisch. Uitgangspunten zijn 
behalve niet raffineren, geen kunstmest gebruiken 
en geen bestrijdingsmiddelen. Van daaruit zijn de 
reformhuizen in Nederland ontstaan. Volgens mijn 
dochter, die het heeft gegoogeld, is de Zonnepoort een 
van de oudste reformhuizen in Nederland.’ 

Wie waren je klanten toen en nu, zie je verschil? 
‘Het grote verschil is dat de mensen nu bewuster zijn, 
meer zelf lezen en met kennis de winkel in komen. De 
vragen die je krijgt, zijn vaak specialistischer, maar 
daar zijn we ook voor. 
Ik volg nascholingscur-
sussen en lees veel om 
bij te houden wat er op 
wetenschappelijk gebied 
verandert, zodat ik goed 
kan blijven adviseren. De 
overheid is zelf ook actief, 
zoals met een campagne 
"Zorg voor jezelf" waar-
van voeding een belangrijk onderdeel is. Sommige 
mensen zijn misschien wat ongeduldiger geworden 
maar de meeste klanten willen graag aandacht en een 
praatje. Vaak willen ze van mij horen hoe ik erover 
denk. De dokter komt zoals gezegd eerst, maar soms 
komen mensen er even niet uit. Het leukste dat me 
kan overkomen is als een klant later terugkomt en 
zegt: “Ja, dat heeft gewerkt”. Dat komt door je ervaring.’

Beschouw je jezelf als een buurtwinkel?
‘Elke wijk heeft zo zijn eigen winkels maar qua voe-
dingsadvies zijn mensen verbonden aan je winkel, 

dat gaat verder dan alleen de wijk. Voor meer speciale 
producten die voorgeschreven worden door artsen, 
natuurgeneeskundigen en diëtisten, komen mensen 
uit de hele regio. Maar we hebben zeker ook een 
buurtfunctie. Omdat we ook biologisch brood, zuivel, 
groenten en fruit verkopen zijn er klanten die bijvoor-
beeld om de dag voor hun dagelijkse boodschappen 
komen. En natuurlijk de “fans” van de winkel.’ 

Welke veranderingen merk je sinds corona?
‘Je ziet het bij veel andere ondernemers, corona heeft 
de mensen weer een beetje terug naar de kleine win-
kels gebracht. Dat merk ik ook in mijn zaak. Mensen 
zijn bewuster naar hun gezondheid en weerstand 
gaan kijken; anderen gaan, soms uit angst, liever 
naar een kleine winkel. Ik houd me aan de beperkte 
hoeveelheid mensen in de winkel, maar we hebben 
normaal gesproken nooit zoveel klanten tegelijk in 
de zaak. Bijzonder is wel dat ik een groep klanten 
terug zie komen, die stroom had ik niet verwacht. De 
reclame “wees sociaal, shop lokaal” van de overheid 
heeft er ook aan bijgedragen dat mensen de kleine 
ondernemers weer weten te vinden.’ 

Waar vragen de klanten vooral naar? 
‘We krijgen meer vragen over gezonde voeding en 
hoe ze hun immuunsysteem kunnen ondersteunen. 
Dat kan bijvoorbeeld met specifieke supplementen, 
waarbij ik wel altijd oplet of het past bij de door hen 
gebruikte medicijnen. De winkel staat vol producten 
waarmee we ze kunnen helpen: met vers, natuurvoe-
ding, en natuurlijk supplementen. Daarnaast is er 
vraag naar vegan, en gluten- en suikervrije artikelen. 

Maar we hebben ook lekkere 
koekjes en delicatessen in het 
assortiment!’

Hoe kijk je naar de toekomst? 
’Ik blijf me specialiseren op 
het gebied van kennis en ben 
altijd aan het vernieuwen. 
Zijn er nieuwe werkzame 
stoffen, producten, nieuwe 

inzichten? Daar speel ik gauw op in. Het liefst ben ik 
één op één met mensen in contact maar zodra het kan 
willen we weer voorlichtingsavonden houden. Om 
mensen te vertellen over interessante onderwerpen 
die hen verder kunnen helpen, zoals voorheen over 
Ayurvedische voeding, kruiden, orthomoleculaire 
voeding en fytotherapie. Ik heb een fijn team om me 
heen met mensen die al lang bij me werken. We doen 
het voor het contact.’

Ж

‘IK HEB EEN FIJN TEAM OM 
ME HEEN MET MENSEN DIE AL 

LANG BIJ ME WERKEN’

11WIJKWIJS  NO 5  2020



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    

 

 

 

 

12 WIJKWIJS  NO 5  2020



MAGNOLIASTRAAT

‘Wat een prachtige tuin, zo midden in een woonwijk. 
Ik woon hier al jaren, nooit geweten.’ Het blijft mij 
verbazen, de verwondering van mensen die voor 
de eerste keer in de tuin achter het wijkgebouw  
De Hyacint rondlopen.

Hoe is het mogelijk, vraag ik me dan af. Zoveel volwassenen 
uit de buurt hebben op de Peuterspeelzaal of Kleuterschool 
De Anemoon gezeten. Goed, ze waren heel jong, maar 
hun ouders dan? Zij brachten de kinderen naar school en 
haalden hen weer op. Ach, misschien zijn die mensen later 
verhuisd naar een andere wijk of stad. Een oproep aan 
mensen die op De Anemoon hebben gezeten, leverde in elk 
geval slechts twee reacties op, van Sanne en Merel. Er bleek 
weinig te zijn blijven hangen in hun herinnering. Wat wel 
in hun geheugen gegrift staat, is dat zij door een tuin naar 
school moesten lopen. Dan moeten ze ook de magnolia’s 
gezien hebben die elk voorjaar weer prachtig in bloei staan 
in de binnentuin.

BEVERBOOM

De magnolia heet in het Nederlands beverboom, misschien 
laten die beesten zich de bast of bloemen wel goed 
smaken. In de volksmond wordt vanwege de gelijkenis van 
de bloemen ook wel tulpenboom gebruikt. Ten onrechte, 
want de enige echte tulpenboom is de liriodendron, een 
telg uit dezelfde plantenfamilie met groengele bloemen. 

In het tertiair stonden in Europa bossen vol magnolia’s, zelfs 
in de Limburgse klei zijn fossiele resten van deze boom 
gevonden. Na de ijstijd verdween hij van het botanische 
toneel tot hij in de 17e eeuw werd herontdekt. Toen kreeg 
de boom ook de naam magnolia, uit eerbetoon aan Pierre 
Magnol, een vermaard Frans botanicus. 

LIEVELING

Iedere keer dat ik een bloeiende magnolia zie, komt direct 
een leuke herinnering op aan mijn schoonmoeder. Mijn 
schoonouders woonden in de Betuwe, in een bungalow 
met rondom een grote tuin. Het hele jaar door bloeiden er 
bloemen, maar haar lieveling was de magnolia, midden in 
het gazon. 

De magnolia is een vroegbloeier. Soms bloeit hij al in 
maart, de tijd dat er, zeker buiten de stad, kans bestaat 
op nachtvorst. De bloemknoppen zijn daar natuurlijk niet 
tegen bestand, maar dat zou schoonmoeder voorkomen! 
Gewapend met boterhamzakjes ging zij de tuin in en om 
iedere knop bond ze een plastic zakje. Na uren werk was 
het resultaat in die keurige tuin 'apart' te noemen. Maar het 
was, naar later bleek, uiterst effectief. 

Wij hebben haar nooit meer geplaagd met haar lieveling.

Bron: 
 www.bomenstichting.nl/infotheek-en-faq/informatie-

over-bomen/beverboom.html
 www.gelderlander.nl/overig/niet-de-tulpenboom-maar-

de-beverboom~a8d5b161/

BLOEIENDE 

MAGNOLIA’S 

IN VERSCHOLEN 

TUIN

 E LLE N S I M O N    R IJ KS M U S E U M

Tak met vier magnolia’s,
anoniem (mogelijk), 1910  1925

BUURTBLOEMEN
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Wat is het eerste waar je aan denkt? Een bom. Een projectiel uit de Tweede Wereldoorlog, ergens 
diep in de grond, waar men bij toeval op stuit. Bewoners worden geëvacueerd, het terrein afgezet, 
de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld. Behoedzaamheid alom. Fout! Het gaat om een jon-
ge vrouw met wie weinig omzichtig wordt omgesprongen. Die groeit en groeit en groeit tot ze let-
terlijk uit haar vel klapt. De hamvraag is: had dit voorkomen kunnen worden? Wie het antwoord 
wil weten, leze het boek: Hoe Leonie ontplofte.

Hoe Leonie ontplofte is een aangrijpend verhaal over een 
jonge vrouw met lipoedeem, een vrij onbekende ziekte 
die ten onrechte voor obesitas wordt aangezien; ook 
door artsen en specialisten. Randy Timmers, de auteur 
van het boek, woont met zijn vrouw Leonie sinds 2013 in 
de Bloemenbuurt. Haar verhaal inspireerde hem samen 
met de ervaringen van veel van haar lotgenoten tot het 
schrijven van het boek. Vooral om de ziekte breder onder 
de aandacht te brengen. De angst haar te verliezen was 
de directe aanleiding.

Magisch moment
Randy en Leonie zijn onafscheidelijk sinds ze elkaar 15 
jaar geleden tijdens een feestje bij een gemeenschappelijke 
vriendin ontmoetten. Ook het huis aan de Asterstraat 
was liefde op het eerste gezicht. Randy: ‘Ik heb hier aan 
de Stokroosstraat op het Mondriaan gezeten en als ik de 
tram uitstapte bij het Azaleaplein dan dacht ik: hier zou ik 
wel willen wonen.’ Dus toen ze zagen dat er een betaalbaar 
appartement te koop stond in de Bloemenbuurt, gingen ze 
kijken. ‘We kwamen met de bus en de tram uit Monster, 

Pas op: ontploffingsgevaar!
  E L I SAB E TH VAN E L S E N    K AR E L VAN D E R B E NT

BIJZONDERE BUURTBEWONERS

‘EIGENLIJK WAS 
ALTIJD ALLES 

MOEILIJK, BEHALVE 
WIJ TWEE’
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waar we bij mijn moeder thuis woonden, en liepen door 
de Klimopstraat. Het was donker en koud, maar alles 
was besneeuwd en toen we hoek omgingen, kreeg ik echt 
zo’n magisch voorgevoel,’ zegt Leonie. ‘We deden de deur 
open en ik was meteen hartstikke enthousiast. Randy 
zei nog dat ik een beetje rustig moest doen, ze hoefden 
niet meteen te weten dat ze beet hadden. Maar ik wist: 
dit is mijn thuis, dit wordt het, we hoeven niet verder te 
zoeken.’ Het vele groen in de wijk en de speeltuinen waar 
ze regelmatig met hun vierjarige zoontje Avery te vinden 
zijn, maken het gemis aan een eigen tuin meer dan goed. 

Activiteiten
Leonie is opgeleid voor de ouderenzorg maar dat werk 
is vanwege haar aandoening niet vol te houden. Nu er 
zoveel vraag is naar arbeidskrachten in die branche, 
vindt zij dat extra lastig: ‘Ik zou kunnen helpen, ik heb 
de papieren ervoor, alleen lichamelijk gaat het niet. Juist 
ook in deze coronatijd is dat zó frustrerend.’ Ze draagt 
zorg voor haar gezin en is actief op haar platform ‘Lipoe-
deemdame’ waarmee ze lotgenoten probeert te helpen. (Zie  

  www.facebook.com/lipoedeemdame/) Randy verdient 
het gezinsinkomen met een fulltime baan als hoofd van 
de administratie bij een grote woonwinkel in Rijswijk 
en klust daarnaast bij met recensies en artikelen voor 
muziekblad Oor. Iets wat hij al 12 jaar met veel plezier 
doet. Ooit lonkte de journalistiek maar hij merkte dat hij 
liever fictie schreef dan pure onderzoeksjournalistiek 
en de rekeningen moesten ook worden betaald. Met het 
boek sloeg hij een nieuwe weg in met zijn schrijverschap. 

Eyeopener
Hoe Leonie ontplofte is een omineuze titel. Is er echt 
ontploffingsgevaar? ‘Letterlijk ontploffen, dat zal niet 
gebeuren, het is niet zo dat je uiteen kunt spatten. Al-
thans, ik hoop het niet!’ reageert Leonie lachend. ‘Maar 
bij deze ziekte is het wel zo dat je als het ware ontploft in 
je eigen lichaam, omdat je lichaam steeds dikker wordt 
en je immobiel raakt. Je zit eigenlijk vast in een bubbel, je 
kunt niet weg, dus qua beeldspraak klopt het wel.’ Randy 
vult aan: ‘Het boek moest ook beginnen met een goede 
openingszin, een binnenkomer, zodat je meteen denkt: 
hè, wat is hier aan de hand!’ Hij begon te schrijven toen 
zijn vrouw van de zomer werd geopereerd aan een gat in 
haar buikwand: ‘Ik was echt heel bang, stel dat haar hart 
ermee stopt of haar buikwand scheurt en haar organen 
naar buiten komen. Dat is mijn reële angst, want het is 
een progressieve ziekte.’ 

Het verhaal vloeide uit zijn pen en is met veel vaart ge-
schreven. Alles wat zijzelf en andere lipoedeempatiënten 
met wie ze in contact staan ooit hebben meegemaakt, 
is samengebald in het leven van de hoofdpersoon. Wat 

doet de ziekte met je? Hoe gaat de omgeving ermee om? 
Gaandeweg wordt duidelijk wat het betekent om deze 
aandoening onder de leden te hebben. ‘Het is in eerste 
instantie geschreven voor patiënten zelf, zodat zij weten 
wat er met hen aan de hand is,’ verduidelijkt Randy. Een 
ervaringsverhaal, waarmee je je kunt identificeren, want 
daar ontbrak het aan toen Leonie zelf uiteindelijk de juiste 
diagnose kreeg: ‘Het had zoveel gescheeld als ik in mijn 
jeugd had geweten dat er zo’n boek was, waarin ik mezelf 
had herkend. Maar ik kreeg alleen medische informatie 
toegestopt.’ De bedoeling is ook dat iedereen die het 
boek leest, het doorgeeft zodat steeds meer mensen op 
de hoogte raken: familieleden, vrienden, artsen. En voor 
jongeren die zelf worstelen met hun gewicht kan het een 
baanbrekend boek zijn. Naar schatting heeft zo’n 11% van 
de vrouwen een vorm van deze ziekte, die vermoedelijk 
een hormonale oorsprong heeft, onder de leden. Vaak 
zonder dat zij dat zelf weten.

Urgentie
Dat Randy als man dit boek heeft geschreven, is een 
belangrijk aspect. Toen hijzelf 140 kilo woog, kreeg hij 
nooit iets naar zijn hoofd geslingerd, maar de samen-
leving is niet mals voor vrouwen met overgewicht. Hij 
viel af toen hij samen met Leonie op dieet ging, zij niet. 
Haar redding is een reeks operaties die in Nederland 
niet door de zorgverzekering worden vergoed. Via een 
crowdfundingsactie hoopt zij het benodigde geld 
bijeen te krijgen. Want anders…

Wil je Leonie steunen met een donatie, ga naar;
   www.gofundme.com/f/my-lipedema-dream 

BOEK
Het boek Hoe Leonie ontplofte is te verkrijgen via;

  www.hoeleonieontplofte.nl

ISBN 978-94-6420-3788-03
Auteur: Randy Timmers

De coverafbeelding is speciaal voor 
het boek ontworpen door de Franse 
kunstenares Flore Carvas. 

Bij lipoedeem is sprake van een ver-
stoorde verdeling van het vetweefsel. 

Meer weten over de aandoening? Zie   www.medi.nl/
gezondheid/diagnose-therapie/lipoedeem/

Ж
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NATUURLĲKE HUIDVERZORGING
EN MASSAGES

salon
haagsche
schoonheid

Nathalie Goossens
Irisplein 42 Den Haag

06 338 50 356
www.haagscheschoonheid.nl

10 JAAR

2010 - 2020

KOMKENNISMAKEN
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  ANJ E B RO E KMAN

In Frankrijk aten we afgelopen zomer een heerlijk menu met 
een origineel voorafje. Ik noem het: salade in kerstkleuren. 
Om het nog feestelijker te maken, heb ik extra ingrediënten 
toegevoegd. Trouwens: het hele menu is feestelijk: malse 
rollade met pasta en groentesaus. En toe kersttaart met 
speculaas en mascarpone. Bon appetit!
 

Verrukkelijk voorgerecht

Ingrediënten salade
1 zakje gemengde salade; 2 burrata's, doormidden gesneden; 
kleine tomaatjes, ook doormidden gesneden. Lekkere olij
ven, een flinke hand druiven en wat grof gesneden bieslook.  
2 eetlepels groene pesto, 4 eetlepels olijfolie, versgemalen 
peper, een handje pecannoten. 
 
Aan de slag
Verdeel de salade over 4 bordjes met op elk 7 halve tomaatjes, 
7 olijven en 7 druiven. Leg de halve burrata in het midden. 
Meng de pesto met de olijfolie en giet over de bordjes. Wat 
noten en bieslook erbij en wat peper erover.

Heerlijk hoofdgerecht

Wat heb je nodig?
1 (varkens)rollade en 250 gr gedroogde abrikozen.

Koop een lekkere rollade. Ik eet liever wat minder maar goed 
vlees, van een beest dat een diervriendelijk leven heeft ge
had. En daar betaal je voor, maar het is wel Kerstmis! Vergeet 
niet voordat je het vlees bereidt, de abrikozen te wellen.

Bereidingswijze rollade 
Bak de rollade in roomboter aan alle kanten even aan, ver
geet de uiteinden niet! Plaats de pan daarna zonder deksel 
gedurende 35 minuten in een voorverwarmde oven van 175 
graden. Ik ben dol op abrikozen en die smaken hier heerlijk 
bij. Voeg dus voor het vlees de oven ingaat, de gewelde 
abrikozen toe. Die smoren heerlijk mee en geven veel smaak 
af. Laat de rollade 10 minuten rusten, als hij klaar is; snijd dan 
in plakken en verdeel over een platte schaal. Giet alles uit 
de pan eroverheen, vocht en abrikozen.

Sublieme schotel

Ingrediënten pasta met groenten
500 gr verse pasta; 1 courgette, 1 winterwortel, 1 prei, 
3 paprika's; 1 zakje verse Italiaanse kruiden, 1 blikje tomaten
puree, 4 laurierbladen, 4 knoflooktenen. Zongedroogde 
tomaatjes, 4 eetlepels pesto, bosje platte peterselie; 200 
cc crème fraîche.

In de pan 
Doe 3 eetlepels olijfolie met 2 eetlepels roomboter in een 
grote pan. Voeg de tomatenpuree, laurierbladen en kruiden 
toe. Gaar daarin zacht de knoflook met de dunne plakjes 
wortel. Tot slot de fijngesneden prei erbij en de in stukken 
gesneden paprika en courgette. Breng op smaak met peper 
en zout, de zongedroogde tomaatjes, pesto en crème fraîche. 
Doe voor het opdienen in een mooie schaal.

Kook intussen de pasta, maar vooral niet te lang! Doe ook 
deze na het afgieten in een schaal, garneer met peterselie 
en besprenkel met olijfolie.

Tongstrelend toetje

Benodigheden kersttaart
200 gr speculaaskoekjes, 200 gr roomkaas, 200 gr  
mascarpone, 200 cc slagroom, 200 gr witte chocolade. 75 
gr boter, 1 zak cranberry’s en 1 zakje geschaafde amandelen.

Bereiding 
Vet een 24 cm doorsnee springvorm in met boter en leg op 
de bodem een rondje ingevet bakpapier. Maak de specu
laas fijn en meng met de gesmolten roomboter. Vul hiermee 
de springvorm en druk goed glad. Zet weg in de koelkast. 

Meng voor de vulling de roomkaas met de mascarpone en 
de met 3 eetlepels suiker geklopte slagroom. Smelt de witte 
chocolade en voeg deze heel rustig bij het roommengsel. 
Maak de cranberry compote volgens de aanwijzingen op 
de zak. Laat afkoelen en smeer uit over de taart. Tot slot, 
rooster heel voorzichtig 5 eetlepels geschaafde amandelen 
en strooi die eroverheen.

Wat eet de Bloemenbuurt 
met Kerst?
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Begin 2021 gaan we in de Bloemenbuurt van start met het wijkbudget. Met elkaar mogen we  
€ 30.000 besteden aan projecten die de wijk nog mooier en prettiger maken. Vanuit het wijkberaad 
is Geert van Drimmelen hierbij betrokken en vanuit de gemeente Kelly Steentjes. Zij leggen uit hoe 
het traject in zijn werk gaat. 

Wat is een wijkbudget? 
Kelly: ‘De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners 
meedenken over de omgeving waarin ze wonen, werken, 
naar school gaan, sporten of op een andere manier ver-
blijven. Daarom krijgt de Bloemenbuurt dit jaar € 30.000 
die de bewoners mogen besteden aan het verbeteren van 
de leefbaarheid in de wijk. Plannen worden dus door 
de mensen zelf ingebracht en uitgevoerd. De gemeente 
ondersteunt waar nodig.’

Hoe werkt het wijkbudget?
Kelly: ‘Mensen kunnen vanaf 6 januari tot en met 17  
februari plannen indienen. Deze plannen worden geplaatst 
op de site  www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl. 
Geert: De plannen moeten wel passen binnen een van 
de door ons gekozen thema’s: Ken je buur, Ken je wijk, en 
Vertier in de wijk.’ 

Ken je buur:  ‘Al lange tijd denken we na over eenzaamheid 
in onze wijk. Wat kunnen we hieraan doen? We hopen dat 

mensen mooie initiatieven indienen die meer omkijken 
naar elkaar tot doel hebben.’

Ken je wijk:  ‘Onze wijk is groot en we spreken vaak ook nog 
eens over Bloemenbuurt Oost en West. Kennen we onze 
wijk eigenlijk wel? In sommige wijken zie je stoeptegels 
met een QR-code. Als je die scant, ga je naar een website 
waarop je meer informatie vindt over de buurt waarin 
je bent. In Boston is bijvoorbeeld een red line walk van 
2,5 mijl die je langs 16 bijzondere plekken leidt. Het zou 
mooi zijn als er in onze wijk ook zoiets komt.’

Vertier in de wijk:  ‘Ondanks dat er echt mooie activiteiten 
in onze wijk plaatsvinden, is meer vertier welkom. Het 
mooie daarvan is ook dat mensen elkaar ontmoeten, wat 
het thema ‘ken je buur’ weer versterkt.’ 

Kelly: ‘Mensen die in de Bloemenbuurt wonen, kunnen 
de ingediende plannen ‘liken’. Wanneer een plan mini-
maal 25 keer is geliked, vindt een haalbaarheidscheck 

  I N G R I D M E IJ E R I N G     K AR E L VAN D E R B E NT

IN EN OM DE WIJK

WIJKBUDGET 
30.000 EURO VOOR ONZE WIJK!
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plaats. Hierbij wordt onder andere gekeken of het plan 
realistisch en haalbaar is, en naar het budget. Niet alleen 
het wijkberaad, maar ook de wegbeheerder, de groenbe-
heerder en de milieu- & speelbeheerder zijn hier vanuit 
de gemeente bij betrokken. Eind maart maken we bekend 
welke plannen door de check zijn gekomen en dan is het 
tijd om te gaan stemmen.’

Wie mogen er stemmen?
Geert: ‘We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk 
buurtbewoners nadenken over het wijkbudget. Daarom 
hebben we besloten dat iedereen vanaf 10 jaar begin april 
een stembiljet thuisgestuurd krijgt met daarop een unieke 
stemcode. Met deze code kan € 30.000 worden verdeeld 
over de plannen. Kies je voor een plan dat € 30.000 kost, 
dan ben je in een keer klaar. Maar het kan ook zijn dat je 
stemt op twee plannen met elk een waarde van € 10.000 
en twee met elk een waarde van € 5.000. Samen maakt 
dit ook weer € 30.000. Wanneer de stemming voorbij is, 
worden de winnende plannen bekendgemaakt en gaat 
de indiener zo nodig met ondersteuning van ons en de 
gemeente aan de slag met zijn plan.’ 

Wanneer kunnen we plannen indienen? 
Kelly: ‘De plannen kunnen worden ingediend vanaf 6 
januari 2021. Op die datum onthullen wij ook een brie-
venbus die hiervoor speciaal is ontworpen. Houd voor 
meer informatie de Facebookpagina van Wijkberaad 
Bloemenbuurt De Hyacint in de gaten.’ Zie:  nl-nl.face-
book.com/bloemenbuurt.

Kunnen we het wijkbudget ook ergens volgen? 
Kelly: ‘Op de Facebookpagina van het wijkbestuur gaan 
we een aantal keer per week berichtjes plaatsen.’ Geert: 
‘Ook gaan we de buurtapp Hoplr gebruiken. Het mooie 
van deze app is dat er alleen informatie uit je eigen wijk 
op komt, we laagdrempelig met elkaar kunnen commu-
niceren en hij vrij van reclames is.’ 

Het klinkt allemaal heel digitaal
Geert: ‘Wij vinden het belangrijk dat ook mensen die niet 
digitaal zijn, hun stem kunnen laten horen op de manier 
waarop zij dat gewend zijn. Daarom zijn we ook offline 
actief. Tussen kerst en oud & nieuw wordt er geflyerd, 
er worden posters in de buurt opgehangen en plannen 
kunnen schriftelijk worden ingediend. De stemming is 
digitaal, maar als dat niet lukt wordt er hulp geboden.’

Kelly: ‘Heeft iemand vragen of hulp nodig? Dan ben ik 
van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren 
telefonisch, en via de mail en WhatsApp bereikbaar.’ 

bloemenbuurtbegroot@denhaag.nl

   06 257 767 29 

Ditjes & Datjes
→

MILIEUZONE
Den Haag heeft sinds 1 december een milieu-
zone voor vervuilende brom en snorfietsen 

op benzine. Brom en snorfiets uit 2010 en de jaren 
daarvoor mogen nergens meer rijden in Den Haag. 
Oude elektrische brom en snorfietsen zijn wel toe
gestaan. Op  www.denhaag.nl/milieuzone kun je 
met de kentekencheck controleren of je voertuig 
nog de milieuzone in mag. Ook zie je of je ontheffing 
kunt aanvragen.

→
HAAGS GROEN
Op de website van Haags groen verschijnen 
artikelen over de natuur in onze stad. Recent 

over het bomenplantseizoen, het belang van dor 
hout, en de groene specht. Interessant voor de 
natuurliefhebbers onder ons. Zie  www.hethaag
segroen.nl/default.aspx

→
HERFSTBLOEI
Eind oktober spotte Helena Stembert deze 
paarse bloem aan een verder kale sering in 

onze wijk. Haar kleinzoon Hendrik zag er een hartje in. 

→
BURENHULP
Buurtapp Hoplr zet sinds kort ook in op 
burenhulp. Hoplrgebruikers kunnen in hun 

profiel aangeven welke hulp ze kunnen bieden door 
bepaalde categorieën aan te klikken. Heb je hulp 
nodig? Dan kun je dat kenbaar maken of iemand 
uit de lijst hulpbieders selecteren. Via de knop 
Hulpvraag in het startmenu is de dienst toegankelijk. 

→
BUURTINFORMATIE OVERHEID
Op  www.overheid.nl/overuwbuurt kun je 
zoeken naar berichten van overheidsinstan

ties die invloed hebben op je leefomgeving. Deze 
berichten komen van   www.officielebekendma
kingen.nl en websites van overheidsorganisaties. 
Om er zeker van te zijn dat je niets belangwekkends 
mist, kun je je aanmelden voor de emailservice 

 www.overheid.nl/attenderingsservice.
Ж

19WIJKWIJS  NO 5  2020



09 : 00
10 : 15

10 : 15
11 : 30

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

14 : 45
16 : 00

BREICLUB

YOGA

YOGA

DONDERDAG

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

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

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 | START MAART 2021

Meer informatie of aanmelden via;
MindfulnessByLeonie@hotmail.com

   ALE KSAN D R S LO BO D IANYK - PE XE L S

19 : 15
21 : 00

10 : 00
12 :00

Agenda & Activiteiten ACTIVITEITEN IN LICHTBLAUW ZIJN TIJDELIJK
BEVROREN IVM CORONA MAATREGELEN

20



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

JANUARI: 3, 17, 31

FEBRUARI: 14, 28

MAART: 14, 28

ZONDAG

LAATSTE STAND VAN ZAKEN

RAADPLEEG DE WEBSITE VAN DE HYACINT VOOR DE 

LAATSTE STAND VAN ZAKEN OVER DE ACTIVITEITEN 

IN HET WIJKGEBOUW:  WWW.DEHYACINT.NL

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

BLOEMENKOOR/SARAHBANDE
Sarah Mareels

info@bloeiendestem.nl 
↓ Online lessen

  06 12 42 47 76 (WhatsApp)

   Sarah Bloeiende Stem (Skype)

BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel

  06 - 145 253 78

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

  06 - 448 222 44 

BRIDGECLUB DE HYACINT
Wim Meeuwis

 070 - 363 43 94

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
MindfulnessByLeonie@hotmail.com 

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

   06 - 519 002 40 (WhatsApp)
 yogybear@ziggo.nl (Audio CD) 
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WORKSHOP
CURSUS

VILTEN MET 
SCHAPENWOL

VOOR 
BEGINNERS

EN
GEVORDERDEN
Viltflexplek.nl  
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IN MEMORIAM

In oktober bereikte ons het 

droeve bericht dat Huub van 

Kempen, voorzitter van Bridge

club de Hyacint is overleden. 

Wij zijn hem dankbaar voor zijn 

jarenlange enthousiasme voor 

de bridgeclub in het wijkgebouw. Onze gedachten gaan 

uit naar zijn dierbaren. Wij wensen eenieder veel sterkte 

bij het verwerken van dit verlies.

Wijkbestuur De Hyacint

BEZORGERS GEZOCHT!

Binnen het team voor Wijkwijs – 

bezorgers is ruimte voor nieuwe leden.

Woon je in de Bloemenbuurt en heb je 5x per jaar een paar 

uurtjes over? Houd je wel van een beetje fysieke inspan

ning? Kom ons dan helpen met het bezorgen van Wijkwijs!

Alle leeftijden zijn welkom. Ook jongeren vanaf 12 jaar. 

Maar vraag dan wel eerst toestemming aan je ouders/

verzorgers. 

Als dank organiseren we één maal per jaar een gezellige 

bijeenkomst met een hapje en een drankje. Ook mag je 

mee met het vrijwilligersuitje. En je krijgt 20 credits om te 

besteden in de webwinkel van DenHaagDoet.

Geïnteresseerd?

Bel Marianne Wijsman 070 – 363 58 95 of meld je aan 

via  redactiewijkwijs@gmail.com

Advertentie

VAN HET WIJKBESTUUR

Coronamaatregelen

Vanzelfsprekend houdt het bestuur zich aan 

de geldende coronarichtlijnen. Dit betekent 

dat er beperkingen zijn die er ook toe hebben 

geleid dat het wijkgebouw tijdelijk dicht is 

geweest. Het bestuur probeert daarover zo 

goed en snel mogelijk te communiceren. Zo 

informeren we bij wijzigingen de vertegen

woordigers van de activiteiten in De Hyacint. 

Ook via de website en Facebook melden 

we de actuele stand van zaken.

Schriftelijke Bewonersvergadering

Corona had ook gevolgen voor onze Be

wonersvergadering. Oorspronkelijk stond 

een fysieke ontmoeting gepland in april, 

daarna werd de vergadering verplaatst naar 

28 oktober. Maar helaas was het volgens de 

toen geldende richtlijnen onverantwoord 

om dat door te laten gaan.

In coronatijden is het mogelijk om de Bewonersvergadering 

schriftelijk af te handelen. Via de website en Facebook is daar 

melding van gemaakt en zijn de stukken gedeeld. Tot 21 novem

ber konden bewoners daarop reageren. Er zijn geen reacties 

binnengekomen. De stukken zijn daarmee formeel vastgesteld.

Dat betekent dat de notulen van de Bewonersvergadering 

2019, de Jaarrekening over 2019 en het herziene huishoudelijke 

reglement zijn vastgesteld. Het bestuur is daarmee decharge 

verleend over 2019. Jan Vonk is aangewezen als secretaris. Ook 

is Paul van den Berg verkozen tot bestuurslid. In deze Wijkwijs 

leest u een interview met hem. 

Parkeerterrein Jumbo

Sinds enige tijd is het parkeerterrein van de Jumbo open. Dit 

terrein is van de supermarkt zelf en de parkeerplekken zijn 

alleen voor hun klanten bestemd. Dus niet voor mensen die 

even de kinderen ophalen bij het kinderdagverblijf, willen 

sporten in de sportschool of een van de activiteiten bezoeken 

in het wijkgebouw. 

De Hyacint wordt zichtbaarder

Het Wijkgebouw De Hyacint wordt niet altijd makkelijk gevonden. 

Waar moet je nou naar binnen voor een activiteit? Als je het 

eenmaal weet, is het niet moeilijk meer voor de volgende keer. 

Maar die eerste keer. Als bestuur vinden we het belangrijk dat 

zoveel mogelijk mensen onze activiteiten bezoeken en gebruik 

kunnen maken van onze prachtige tuin. Ook buurtbewoners 

die nog niet eerder zijn geweest. Daarom gaat het wijkberaad 

in samenwerking met de Jumbo de bewegwijzering en de 

zichtbaarheid van het gebouw verbeteren.

 
.
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Scouting is naast hun werkzame leven hun tweede passie. Graag vertellen zij over de plaats die 
Scouting in hun leven, in de maatschappij en het leven van de leden inneemt. 

Mirjam en Roger Gielisse ontvangen me in hun gezellige 
woning en vertellen meteen honderduit over de grote 
scoutinggroep waar zij al zo lang aan verbonden zijn. Zij 
kenden elkaar van de ‘groenwereld’ en de cursussen die 
ze daar volgden. Roger troonde Mirjam in 1985 mee naar 
de scouting. Zij verwachtte militaire discipline en dat er 
bepaald zou worden wat zij zou moeten doen. Het leek 
haar niet aantrekkelijk. Zo was het echter helemaal niet 
en dat het haar goed beviel, blijkt wel, nu ze daar al die 
jaren met plezier gebleven is.

(Bege)leiding
Roger was dus al eerder bij de Scouting, sinds 1983, en 
deed zo veel in de begeleiding van alle opeenvolgende 
leeftijdsgroepen, dat hij er bijna niet onderuit kon in 

het bestuur plaats te nemen. Hij is sinds 2002 voorzitter. 
Hoewel hij zelf nu niet meer op een groep staat, is hij wel 
present bij de ‘opkomsten’. Hij weet dat het belangrijk is 
om contact te hebben met de groepen en hun begeleiders. 
De opeenvolgende leeftijdsgroepen zijn Bevers (5 - 7), 
Welpen (7 - 11), Scouts (11 - 15) en Explorers (15 - 18).

Voor beiden is in hun werk de omgang met mensen be-
langrijk. Vlot zijn in de contacten is zeker een van hun 
kwaliteiten, maar om goed te functioneren in de Scouting 
met al die verschillende leeftijdsgroepen, worden er aan 
de begeleiders vanuit de Scouting cursussen en trainingen 
gegeven. Ook voor jeugdleden die zelf leiding willen wor-
den, zijn er trainingen. Momenteel zijn er drie Explorers 
die naar de leiding zullen doorstromen.

TWEE 
TOPPERS 

IN DE 
WIJK

BIJZONDERE BUURTBEWONERS

  RO SALI E N VE R M E E R     K AR E L VAN D E R B E NT
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Betrokkenheid
De scoutinggroep in Den Haag heet Be Pals Prinses Julia-
nagroep. Scouting betekent veel buitenzijn. Het clubhuis 
staat aan de Laan van Poot voorbij de Nieboerweg. De 
groep onderhoudt goed contact met de ‘buren’. Ook huist 
de BSO, buitenschoolse opvang, in hun clubhuis. Hoe meer 
maatschappelijke verbinding er is, hoe beter. De prachtige 
speeltuin dichtbij de scoutinglocatie - een speeltuin die zij 
mede hebben vormgegeven - is soms een hangplek, en dus 
rommelplek, die ook door de buurtbewoners wel wordt 
opgeruimd. Van de andere kant is de Scouting ook altijd 
aanwezig bij de activiteiten in de Vogelwijk.

Verder van huis, juist in de eigen 
Bloemenbuurt zijn ze actief in 
het Wijkgebouw De Hyacint met 
het maken van kerststukjes, iets 
wat ze ook doen bij zorgcentra 
en bejaardentehuizen.  

Horizon verbreden
Het uitgangspunt bij Scouting is wel de verbondenheid 
van alle mensen op deze wereld die ook zo duidelijk naar 
voren komt in het Jamboeree-liedje van 1937 in Nederland:

…Dan staat uit alle landen
Van alle ras en standen
De jeugd van blank en bruin hier hand in hand.
Dan zingen Scouts uit Labrador, Japan en Alkmaar
Op het Nederlandsche grondgebied heel vrolijk met elkaar.
 
Wel een mooie tekst als je bedenkt dat kort daarna de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Lidmaatschap
Den Haag is een stad met veel expats en ook kinderen van 
expats melden zich aan bij de Scouting. Aspirant-leden 
komen eerst drie of vier keer meelopen. Als ze daarna er 
zélf voor kiezen lid te worden - dus niet onder druk ge-
zet door hun ouders - tekenen ze voor een lidmaatschap 
van de groep. Roger merkt dat er steeds meer ouders 
kiezen voor een jaar. Zo zijn er wel 21 nationaliteiten bij 
de Scouting aangesloten, niet zo veel uit de Vogelwijk, 
waar de locatie is, maar uit wijken daar omheen zoals 
Valkenbos- en Regentessekwartier, Fahrenheitstraat en 
Weimarstraat en omgeving, en zelfs uit De Steden. Ook 
van de Internationale School en jeugdzorginstelling De 
Jutters - als dat doenlijk is - komen kinderen en via Jeugd 
Maatwerk Sport.

Een van de hoogtepunten bij de Scouting is altijd weer 
de driejaarlijkse uitwisseling met de Britse Scouting-8th 
Hampstead (Hall School). Die Scouting is supergeorga-
niseerd en de leden uit Den Haag zijn altijd erg onder de 

indruk als ze bij hen zijn. Omgekeerd geldt dat ook voor 
de Britten als ze hier op bezoek komen. 

Grootste plezier
Toen ik vroeg wat voor Mirjam en Roger de grote voldoening 
was van hun werk bij de Scouting, zei Roger meteen dat hij 
het fijn vond als hij de kinderen blij zag bij het naar huis 
gaan. Voor Mirjam is het mooiste de ontwikkeling die ze 
bij de kinderen ziet, bij de Explorers bijvoorbeeld de groei 
naar meer volwassenheid. Ze vertelde ook dat ze een keer 
op een kampeerterrein was met wat kinderen die haar 
vroegen: ‘We mogen zeker geen pizza’s bakken?’ Mirjam: 

‘Wie heeft gezegd dat jullie geen pizza’s 
mogen bakken?’ Het bleek dat de kinderen 
stenen en ander materiaal hadden zien 
liggen en dat bij hen het plan was ontstaan 
om pizza’s te bakken. Er is veel mogelijk, 
maar wel in overleg met de terreinbeheerder, 
was Mirjams leuze en zo geschiedde: een 
bouwploeg, een boodschappenploeg en een 
bakploeg en dan gezamenlijk smullen. Zulke 

ervaringen zijn vormend. Mirjam vertelde dat ze soms 
na jaren weer oud-leden tegenkomt die haar vertellen 
hoeveel ze hebben geleerd van hun tijd bij de Scouting. 
Roger vertelde dat de Explorers soms een nacht moeten 
‘overleven’ met alleen een zeiltje en dat de jongens dan 
heel trots zijn als dat gelukt is. Ouders staan er soms van 
te kijken dat hun kinderen veel meer kunnen dan ze voor 
mogelijk hadden gehouden of normaal gesproken doen: 
‘Hij staat af te wassen!’

Hoe komen ze door de Coronaperiode heen?
Doordat de Scouting zich voornamelijk buiten afspeelt, 
konden de opkomsten gewoon doorgaan. In april niet, 
maar toen hadden ze een digitaal programma. Dat laatste 
heeft ouders veel vertrouwen gegeven. Later moesten ze 
wat schuiven met opkomsttijden en de lengte daarvan. 
Ook was het lastig om grote evenementen met alle be-
perkende coronamaatregelen door te laten gaan, kampen 
zijn er nauwelijks geweest. 

Geridderd
‘Ook nog leuk om te vertellen…,’ zei 
Mirjam en kwam met een oorkon-
de aan: ‘Wij zijn geridderd.’ Zo’n 
bevlogenheid voor de Scouting en 
betrokkenheid bij de kinderen blijft 
niet onopgemerkt door de groep-regio 
en de omgeving. Terwijl Mirjam in het 
geheim meewerkte aan de onderschei-
ding van Roger, werd er achter haar rug 
om ook een ‘lintje’ voor haar aangevraagd. 
Een heel mooie erkenning na zoveel jaren 
warme toewijding in hun vrije tijd. 

SCOUTING ALS 
VERBINDING 
IN LEVEN EN 

MAATSCHAPPIJ

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

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

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

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

 Vrijdag van 19:30-22:00 uur: 
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 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 

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

    Vertrouwd adres,  

    voor heerlijke haring, kibbeling en lekkerbekken 

Even een makkelijke maal-
tijd? 

Bucket kibbeling en/of 
(verse) friet. 

Of 1 van de ovenmaaltijden. 

NNaaaasstt  vviiss  ooookk  kkooeellvveerrssee  ffrriieett  eenn    

hheeeerrlliijjkkee  kkrrookkeetttteenn  vvaann  

““ddee  HHaaaaggsscchhee  CCrrooqquueetttteerriijj””  

Op 1 januari 2021 zijn wij 
geopend van 12.00 - 
19.00 uur. 
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GRAPTOGRAM voor bij de kerstboom
In de laatste editie van dit jaar: het kerstgraptogram. Het principe moge duidelijk zijn uit eerdere Wijkwijzen: speelse 
nieuwe woordcombinaties - of zo je wilt onzinwoorden - dit maal rond het thema kerstmis. Een voorbeeld: Merk 
prik speciaal voor evangelist van Jesus’ geboorteverhaal (lucassis). Vind de wens die bij juiste invulling verticaal 
verschijnt, en je hebt voor elke woordgrap een aanwijzing. 

1. Hangt buiten in de boom te druipen voor de vogeltjes. 
2. Rudolf tussen het pluimvee. 
3. Hoor de kerstman eens vrolijk zingen bij het nuttigen 

van deze zuivel. 
4. Balthasar, Caspar en Melchior op de tricycle. 
5. Heet die humeurige ezel uit de stal zo omdat hij aan 

de voederbak knaagde? 
6. Zo noem je een gebrek van die dikbuikige figuur 

in dat rode pak. 
7. Dappere braadvogel. 
8. Schuifje om de lokken van de hemelse schare bijeen 

te houden.

9. Ligt aan de voeten van de getrouwe wachters bij de 
kudde tijdens een flitsende schaakpartij. 

10. Giet de cadeautjes er maar uit! 
11. Wat zie je groen! Teveel kransjes gegeten zeker op 

25 december. 
12. Zo heet het Bluegrass snaarinstrument van de part

ner van Maria. 
13. Borstrokje voor in de geboorteplaats van Jezus. 
14. Groen takje met blauwe bonen en rode besjes als 

kerstversiering. 
15. Sneeuwvoertuig met sluier. 
16. Does Father Christmas speak this language with 

the angels? 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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De Sloveense Tina Batistuta (35) woont met haar vriend Michael en hun vierjarig dochtertje Lulu 
sinds drie jaar in de Irisstraat. Ze verzorgt met haar bedrijf Mijn Slovenië reizen naar haar geboor-
teland. Ze heeft vier parttime medewerkers die zich zowel met de verkoop van de vakantiereizen 
als het selecteren en contracteren van de accommodaties en activiteiten bezighouden. We spreken 
elkaar in Lokaal 7, de flexwerkplek voor zzp’ers en kleine zelfstandigen in de Bloemenbuurt. 

Tina kwam zeven jaar geleden naar Nederland om zich 
te verenigen met haar vriend Michael, die ze enkele jaren 
daarvoor op een muziekfestival aan het Balatonmeer in 
Hongarije had ontmoet. ‘Het was zeg maar een soort van 
vakantieliefde,’ vertelt Tina. ‘Dat ik naar Nederland ben 
gekomen en hij niet naar Slovenië, was omdat ik niet blij 

was met mijn baan en hij zijn vak van jobcoach niet in 
Slovenië zou kunnen uitvoeren.’ In Slovenië hield zij zich 
bezig met toeristische marketing van haar land. Haar 
plan om dat in Nederland voort te zetten, kwam niet van 
de grond omdat de (regionale) overheden in Slovenië daar 
niet genoeg budget voor hadden. Daarom besloot zij zich 

INBURGEREN

  D I C K VAN D E R Z WA AR D    K AR E L VAN D E R B E NT

DE BLOEMENBUURT IS 
EIGENLIJK EEN SOORT 

DORPJE IN DE STAD’

ZE KWAM MET HET  
VOORNEMEN OM DE 

CULTURELE VERSCHILLEN 
MET EEN OPEN MIND

TEGEMOET TE TREDEN.
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op de particuliere toeristische markt te gaan richten, door 
Nederlanders (en Belgen) te verleiden om hun vakantie 
in haar prachtige moederland door te brengen. 

Veel gemeen
Na een tijdje in Voorburg te hebben gewoond, kwamen 
ze via vrienden in de Bloemenbuurt terecht. ‘We vinden 
het een hele leuke buurt,’ aldus Tina, ‘het is eigenlijk een 
soort dorpje in de stad. De mensen op straat kennen en 
groeten elkaar.’ Zelf groeide ze op in Tolmin, een dorp 
in een schilderachtige Alpenvallei in het noordwesten 
van Slovenië, tegen de grens met Italië. ‘Tijdens en na 
mijn studie heb ik acht jaar in de hoofdstad (LJubliana) 
gewoond. Daarna ook nog kortere periodes in Italië en 
Zwitserland, maar dat is mij niet bevallen. In Nederland 
heb ik vrij makkelijk kunnen wennen, want ondanks de 
grote verschillen hebben we toch 
ook wel veel met elkaar gemeen.’ 
Ze hoort dan ook geregeld hoe goed 
het klikt tussen haar Sloveense 
zakenpartners en haar klanten. 
‘De meeste Nederlanders voelen 
zich snel thuis in mijn land en de 
accommodatie-eigenaren, zeggen 
stuk voor stuk dat ze van hun 
Nederlandse gasten houden. Dat 
komt misschien ook wel doordat we beiden communicatie-
gericht zijn omdat we in kleine landen wonen en dus veel 
op samenwerking met het buitenland zijn aangewezen.’ 

Nederlandse openheid
Tina kwam naar Nederland met het voornemen om de 
culturele verschillen positief en met een open mind tege-
moet te treden. ‘Anders werkt het niet! Nu ben ik zo aan 
de meeste verschillen gewend geraakt, dat ze eigenlijk 
heel normaal zijn geworden.’ Zelfs aan onze vreemde 
eetgewoonte om tussen de middag koud en ‘s avonds 
warm te eten, heeft ze zich goed weten aan te passen. Wat 
haar in Nederland meteen al aansprak, was de openheid 
van de mensen. ‘Nederlanders vertellen vaak meteen wat 
ze denken. Niet dat Slovenen nou zo gesloten zijn, maar 
vooral in de zakenwereld merk ik dat de mensen hier veel 
opener en directer zijn.’

Familieleven
Verschillen zijn er ook in zaken als de opvoeding en op-
vang van de kinderen en de inrichting van de huizen. ‘In 
Slovenië blijf je als moeder na de geboorte van een baby 
een jaar thuis en hier moet je na een paar maanden weer 
aan het werk. Dat vond ik best wel lastig. Temeer omdat 
de kinderopvang zo duur is, is het met een eigen bedrijf 
niet te doen om parttime te werken.’ In Slovenië doen die 
problemen zich ook minder voor omdat het familieleven 
heel anders is ingericht. ‘Gezinnen blijven veel langer bij 

elkaar. En dat niet alleen: ook de ouders en de grootouders 
blijven vaak onder één dak wonen. De huizen zijn over 
het algemeen ook veel groter. Dan wonen de grootouders 
vaak beneden en de jongere familie op de eerste etage. 
De oma’s en opa’s helpen met de kinderen, je eet samen, 
drinkt samen koffie en je helpt elkaar met de moestuin. 
Ja, dat is ook nog zo’n verschil: waar ik vandaan kom, 
verbouwt iedereen zijn eigen groenten.’ Tina vindt het 
opmerkelijk dat kinderen in Nederland al jong het huis 
verlaten. ‘In Slovenië is het heel normaal dat jongeren op 
hun 28ste nog bij hun ouders wonen.’

Héél Slovenië
Met haar reisbureau verzorgt Tina met vier parttimers 
geheel verzorgde reizen naar Slovenië. De medewerkers 
zijn heel zelfstandig. Ze doen alles, van het contact met 

de klanten tot en met de afspraken 
met de hotel- en andere accom-
modatiehouders. Ze maken ook 
zelf de fiets- en wandelroutes 
in de gebieden waar de klanten 
naartoe gaan. Haar klanten ko-
men uit Nederland en België, 
ze bereikt hen via haar website 

  mijnslovenie.com. ‘We richten 
ons op héél Slovenië, dus niet 

alleen op mijn geboortegebied. Wij laten ook graag de 
minder ontdekte plekken zien, plaatsen die nog rustig 
en niet al te toeristisch zijn. Wij onderscheiden ons van 
andere partijen die reizen naar Slovenië verkopen door 
onze gasten zowel de bekende als de minder bekende 
plekken te laten bezoeken. Sommige klanten komen 
regelmatig weer bij ons terug. Ondanks dat Slovenië vrij 
klein is, valt er altijd wel iets nieuws te ontdekken.’ Tina 
en haar partners zijn dan ook altijd bezig hun aanbod 
uit te breiden tot andere gebieden. ‘Tegen het einde van 
dit jaar is naast onze website  mijnslovenie.com ook 

 mijnkroatie.com in de lucht. Dat maakt ons aanbod een 
stuk groter. Bijvoorbeeld voor combinatiereizen, zoals 
een week Slovenië en een week Kroatië.’ 

Garantiefonds
Haar bedrijf is aangesloten bij de VVKR, de Vereniging 
van Kleinschalige Reisorganisaties. Veel mensen kennen 
die niet, maar het is een alternatief voor ANVR. Net zoals 
het garantiefonds GGTO wat staat voor Garantiefonds 
voor Gespecialiseerde Touroperators. Dat staat uiteraard 
allemaal op de website van  mijnslovenie.com.

Werken in Lokaal 7 bevalt Tina uitstekend. Ze mist het 
helemaal niet dat ze geen eigen kantoor heeft. ‘Dat heb 
ik ook niet nodig. Mijn klanten komen vanuit overal in 
Nederland en België en alles gaat via mijn website, 
per e-mail en zo nodig telefonisch.’ 

ZELFS AAN ONZE VREEMDE 
EETGEWOONTE OM TUSSEN 

DE MIDDAG KOUD EN ‘S 
AVONDS WARM TE ETEN, 

HEEFT ZE ZICH GOED WETEN 
AAN TE PASSEN.
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Docent : Ben Lochtenbergh 
Tel  : 06 - 24 75 25 57 
Mail  : b.lochtenbergh@gmail.com 
Website : www.healingtaichi.nl  
Facebook  : Healingtaichi 

Je eerste les is altijd een gratis en 
vrijblijvende proefles 

Locatie : Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a 

Maandag : 08.00 & 11.00 uur 
Dinsdag : 18.00 uur 
Vrijdag  : 14.00 uur 

 

Goed voor Lichaam en Geest 
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NOODELOOS LAWAAI.

Aan de Redactie,

Ik heb het geluk dat ik mijn dagelijkschen arbeid thuis kan 
verrichten. Mijn werkkamer in een woning in het Boomen- en 
Bloemenkwartier ligt aan de straat en heerlijk rustig kan het 
er zijn in de vroege morgenuren.

Edoch dat duurt niet lang. Tegen tien uur vallen de straat-
venters onze buurt binnen en gedaan is het met de stilte: Meine 
Ruh ist hin. Een haringventer opent de rij, die met een stem 
van het volume van die van Caruso de gansche omgeving 
doet opschrikken door zijn gekerm: “haringkie, haringkie", 
waarna hij met een sforzando er bijvoegt, dat hij ook haring 
met zuur slijt, terwijl hij als finale verzekert, dat de haring 
lekker, lekker is. Nadat hij met zijn stem als een oordeel alle 
langslapers uit hun bed heeft doen rollen - wat op zichzelf 
geen onverdienstelijk werk is - komt de blikslager. Die zwijgt, 
maar beschikt over een hamer en een aambeeld en als een 
tweede Siegfried hamert hij er om de minuut op los, dat alle 
honden beginnen te blaffen.

Hem volgen twee bijna volwassen stadgenooten met een 
kar met fruit. Zij schreeuwen met een stem als een comman-
deerende generaal, dat zij hun moesappelen voor een prikje te 
koop bieden en slenteren intusschen zoo traag langs den weg, 
dat ik een kwartier lang van hun duo kan genieten en zich 
intusschen een derde stem doet hooren, die in anderen toon-
aard zijn aardappelen op zeer nadrukkelijke wijze aanbeveelt.

Zij worden afgelost door een bloemenventer die met sten-
torstem zijn dahlia's, vijf voor een dubbeltje, te koop biedt. 

Een concurrent met dezelfde koopwaar volgt hem op den 
voet, wat een zeer onharmonisch ensemble oplevert. 

Dan komt onze groenteboer, die tegen dat bij aanbelt een 
keel van wat-ben-je-me opzet tot aanprijzing van zijn stoof-
peren. Een oud vrouwtje komt intusschen met de mededeling 
dat zij nieuwe haring verkoopt. Een oogenblik van rust, 
slechts gestoord door een concert van honden, die door hun 
geblaf getuigenis afleggen van hun liefde voor een vrouwelijk 
exemplaar van hun soort, dat blijkbaar aan het wakend oog 
van den baas is ontsnapt. Maar dan begint het opnieuw met 
medewerking van voddenkoopers en ijsmannetjes. 

Des middag, luwt de herrie, maar mijn ochtenduren zijn 
vaak bedorven door het Indianengehuil der straatventers.

Zou het niet mogelijk zijn, dat op dat luide venten een dom-
per werd gezet? Ik heb nu met mijn vrouw afgesproken, dat 
we van de schreeuwers nooit iets zullen koopen. Als iedereen 
dat deed, zou het gejammer spoedig verstommen, maar daar 
is geen kijk op. Als ik me goed herinner, heeft onze burge-
meester getracht de straatventers met een gemoedelijk woord 
tot wat matiging te bewegen. Het heeft - wat trouwens wel 
te verwachten was - niet geholpen. Als nu de rondfietsende 
politie, die trouw mijn stadsgedeelte doorkruist, eens opdracht 
kreeg om die kooplui, die met hun geschreeuw orde en rust 
verstoren, tot zelfbeperking te dwingen, zouden er wellicht 
betere tijden aanbreken. Nu is het zoo erg dat niet enkel ik, 
doch alle buurtgenooten, die ik er over sprak, er over klagen.

          

Een bewoner van de Boomen-
en Bloemenbuurt.

UIT DE OUDE PERS

   D E LPH E R . N L    HA AG S G E M E E NTE ARC H I E F

BRON

 https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010009897: 
mpeg21:a0212

Uit: Het Vaderland, 10 september 1925

31WIJKWIJS  NO 5  2020



‘Haagse volksverhuizing’ kopte het Algemeen Dagblad op 10 oktober 2020. Maar liefst 24  
spelers vertrokken, 17 nieuwelingen kwamen.Van alle clubs uit Nederland was de transfer- 
periode voor ADO Den Haag het meest hectisch. ADO’s HR-manager Rebecca de Buck woont in 
onze buurt. Eens kijken of ze nog leeft…

HET HECTISCHE 
LEVEN VAN ADO’S 

HR-MANAGER

ACHTER DE VOORDEUR

      AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT

‘MO BELT MIJ RUSTIG 
 ’S AVOND OM HALF 12’
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Elke keer als ik het jaren ’30 huis aan de Daal en Berg-
selaan binnenstap, realiseer ik me hoe prachtig het is. Ik 
ken Rebecca al bijna 40 jaar, het huis ook, want voordat 
Rebecca er in 2007 introk met haar man Jack en hun drie 
dochters, was het in bezit van haar ouders. ‘We kwamen 
na vier jaar terug uit Thailand,’ vertelt ze. ‘Mijn vader 
was al overleden en voor mijn moeder alleen was het 
huis veel te groot. Zij wilde graag dat het in de familie 
bleef, mijn twee broers woonden toen elders in het land 
en Jack en ik waren op zoek naar een woning in Den Haag 
en omgeving. We hoefden er niet lang over na te denken. 
Het huis is heerlijk ruim, een ideale ligging dicht bij het 
strand, de hele dag zon, die opkomt aan de Hyacint-kant, 
een leuke buurt. Alle voordelen kende ik heel goed. Mijn 
ouders kochten het huis in 1972 toen ik negen jaar oud was.’

In een notendop
Na het gymnasium aan het Haagse Sorghvliet in 1982 
vertrok Rebecca naar Leiden. Ze studeerde Nederlands 
recht, waaronder arbeidsrecht, en kreeg haar eerste 
baan in personeelszaken bij De Weger Architecten in 
Rotterdam. Daar leerde ze Jack kennen. Na de geboortes 
van Anne-Lize en Rebecca junior stopte Rebecca bij De 
Weger. In 2001 werd Janneke geboren en in 2003 vertrok 
het gezin voor het werk van Jack naar Thailand. Omdat 
expats in Thailand bediendes in huis hebben, kreeg Re-
becca veel tijd voor vrijwilligerswerk. Als voorzitter van 
de Dutch Cultural Society stelde zij het lesprogramma 
Nederlands veilig op de Britse en Amerikaanse school, 
waarop ook de kinderen van de Nederlandse expats 
zaten. Ze verzette veel HR-werk; voerde sollicitatie- en 
beoordelingsgesprekken met de leraren Nederlands, stelde 
arbeidscontracten op en zorgde ervoor dat aan alle eisen 
voor de financiële bijdrage van de Nederlandse overheid 
werd voldaan. De waardering voor haar inzet leidde al 
snel tot een bezoldigd voorzitterschap.

Toen ik jou in 2014 in Bangkok bezocht, maakten we de 
tsunami mee. Dat was vreselijk. 

‘Vreselijk! Toen je net was geland, gingen we meteen 
aan tafel voor het kerstdiner. Weet je nog? Toen belde 
Godfried (echtgenoot van de schrijver, red.) vanuit 
Nederland, of alles goed was. We snapten hem niet, 
wisten nog van niks. We beseften niet welke ramp 
had plaatsgevonden. Daarna druppelde het ene 
na het andere slachtoffer binnen. In de klas van al 
onze kinderen waren lege plekken. Ik verloor mijn 
tennisvriendin. Ouders van school waren drie van 
de vier kinderen kwijtgeraakt, die deden nota bene 
aan wedstrijdzwemmen. Het was niet te bevatten. 
Wij hadden een kerstkaart naar onze vrienden in 
Nederland gestuurd, een foto van onze kinderen op 
het strand van Khao Lak. Dat hele strand was weg-
gevaagd. De tsunami heeft onze fijne herinneringen 
aan Thailand in een ander daglicht gezet.’

Je kwam terug uit Thailand, ging dit huis verbouwen en 
woonde tijdelijk in de Vogelwijk. Daar kreeg je via je 
buurvrouw weer betaald HR-werk.

‘Die buurvrouw is Petra van Leeuwen, eigenaar van 
Rots, een personeelsadviesbureau dat veel werk uit 
handen neemt van kleine bedrijven. Eerst verrichtte 
ik wat hand-en-spandiensten voor haar, dat was in 
2009. Toen werd haar man uitgezonden naar Curaçao 
en ging zij Rots vanuit het Caribisch gebied aansturen. 
Ik onderhield de klantcontacten in Nederland en deed 
van alles: functioneringsgesprekken, advies over de 
nieuwe wet Poortwachter, begeleiding arbeidsge-
schillen. In 2015 werd ik vanuit Rots als HR-manager 
gedetacheerd bij de bedrijven Pinewood (computer-
beveilging, red.) en LSI (testlab voor metalen, red.).’

Hoe kwam je uiteindelijk bij ADO terecht? 
‘In april vroeg de toenmalige HR-manager van ADO, 
die ook nog voor Rots werkte, of ik haar wilde onder-
steunen. Dat heb ik toen afgehouden, maar rond half 
augustus 2019 vroeg ze of ik geen interesse had in 
haar functie omdat zij een andere baan had gevonden. 
Binnen twee weken zat ik ineens in het Cars Jeans 
Stadion. Aanvankelijk voor drie dagen, maar dat 
werden er in de praktijk vier en in de transferperiode 
ben je eigenlijk dag en nacht bezig. Ik heb natuurlijk 
wel even nagedacht over de overstap, maar voetbal 
is mijn hobby, dus ja…’

(Lachend) Hoezo hobby?
‘Ik ben met voetbal opgegroeid. Mijn broers Adriaan 
en Jan-Job de Buck speelden bij HBS, Adriaan is daar 
nu voorzitter. Studio Sport ging hier aan de Daal en 
Bergselaan standaard aan. Nog steeds! Onze dochters 
zijn in Thailand lid geworden van een voetbalclub. 
Daar was het destijds heel normaal dat meisjes gin-
gen voetballen. Terug in Nederland werden ze lid van 
Graaf Willem VAC. De jongste, Janneke, speelde tot 
vorig seizoen bij de Graaf, maar is nu gestopt vanwege 
haar studie in Wageningen. Ik ben 10 jaar begeleider 
van elftallen geweest en heb meer dan vijf jaar in 
het bestuur van het meisjesvoetbal gezeten. Daarom 
spreekt ADO mij ook extra aan, het is een van de 
eerste Nederlandse profclubs die vrouwen toeliet.’

Maar wel heel druk dus?
‘Ja, toen ik in augustus begon, ging de nieuwe CEO 
Mohammed Hamdi 10 dagen na mij aan de slag. Hij 
wilde een vlootschouw. Dat houdt in dat je op grond 
van je missie en strategie alle medewerkers interviewt, 
boordeelt en kijkt of ze (nog) passen in de organisatie. 
Bij ADO werken ongeveer 40 mensen op kantoor, 
naast de mensen van het voetbal. Het is immers ook 
een evenementenlocatie, we hebben koks in 
dienst, een eventmanager, iemand voor de 

→
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Forest After School 

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

Life’s challenge
and adventure
start here!

1. Hangt buiten in de boom te druipen voor de vogeltjes: kaars
Vetbol; 2. Rudolf tussen het pluimvee: kippenRendier; 3. Hoor 
de kerstman eens vrolijk zingen bij het nuttigen van deze zuivel: 
johojohOghurt; 4. Balthasar, Caspar en Melchior op de tricycle: 
driewieLerkoningen; 5. Heet die humeurige ezel uit de stal zo omdat 
hij aan de voederbak knaagde?: kribbebIJter; 6. Zo noem je een 
gebrek van die dikbuikige figuur in dat rode pak: kerstmanKement; 
7. Dappere braadvogel: kalKkoen; 8. Schuifje om de lokken van 
de hemelse schare bijeen te houden: engelEnhaarspeldje; 9. Ligt 
aan de voeten van de getrouwe wachters bij de kudde tijdens 

een flitsende schaakpartij: herdeRsmat; 10. Giet de cadeautjes 
er maar uit!: geSchenkkan; 11. Wat zie je groen! Teveel kransjes 
gegeten zeker op 25 december: kersTmisselijk; 12. Zo heet het 
Bluegrass snaarinstrument van de partner van Maria: banjozeF; 13. 
Borstrokje voor in de geboorteplaats van Jezus: BethlEhemdje; 
14. Groen takje met blauwe bonen en rode besjes als kerstver
siering: kogElhulst; 15. Sneeuwvoertuig met sluier: arrenSleep; 
16. Does Father Christmas speak this language with the angels?: 
kersTengels. Verticaal: Vrolijk kerstfeest

KERSTGRAPTOGRAM OPLOSSING



marketing, vier man op commercie om sponsoring 
binnen te halen, drie man op communicatie, noem 
maar op. Begin september werd ik ook de secretaris 
van het managementboard. Gelukkig mocht ik wel 
direct iemand aannemen om me te ondersteunen.’ 

En daarna bleef het hectisch bij ADO.
‘Alan Pardew kwam, als trainer, maar hij had ook een 
flinke vinger in de pap bij het halen van spelers. Acht 
spelers werden gehuurd. Mijn collega en ik checkten 
de huurovereenkomsten met de Engelse clubs en 
sloten arbeidsovereenkomsten met de spelers af. 
Toen de coronacrisis uitbrak gingen de spelers terug, 
vooral naar Engeland. Dat zorgde ook weer voor veel 
HR-werk. Corona leidde daarna tot een heel lange 
transferperiode van augustus tot oktober. Dan ben 
je dag en nacht bereikbaar, want je wilt dat spelers 
snel speelgerechtigd zijn. Transferovereenkomsten 
met de clubs, commissieovereenkomsten met de zaak-
waarnemers, arbeidsovereenkomsten, mijn collega 
en ik maken ze klaar om te tekenen en checken ze op 
juridische aspecten. Inmiddels ben ik ook benoemd 
tot Legal Counsel van de Board.’

Is er een overeenkomst die er voor jou uitspringt?
‘Trots ben ik op ons werk bij de laatste aanwinst 
Gianni Zuiverloon. Het contract werd op donderdag 
getekend en op vrijdag voor 17.00 uur - de deadline 
- hadden we alles in het TMS-systeem van de FIFA 
gekregen, waardoor hij al zaterdag mocht spelen. Je 
hebt daar een ITC-verklaring voor nodig van in dit 

geval de Indiase voetbalbond. Daar zitten we dan 
bovenop, dan blijven we bellen.’

Terwijl ik op zaterdagavond 7 november het interview 
uitwerk, meldt Teletekst dat trainer Rankovic is ontslagen. 
Ik app Rebecca met de vraag wat dit voor haar betekent. 
Zondagochtend vroeg schrijft ze terug dat ze zo spoedig 
mogelijk beëindigingsovereenkomsten voor Rankovic 
en Knopper moet maken. Diezelfde dag dus. 

Heb je nog wel een privéleven?
‘Ik ben niet van plan mijn sociale leven op te geven. 
Dus het komt voor dat ik om 23.00 uur thuiskom van 
een etentje met vrienden en ik dan tot 01.30 uur bezig 
ben met het opstellen van een contract. Mo (Moham-
med Hamdi, red.) belt mij ook rustig ’s avond om half 
12. (Lachend) Maar je weet het, voetbal is mijn 
hobby. Ik heb het enorm maar mijn zin bij ADO.’ 

 

115 JAAR ADO DEN HAAG: 115 FEITJES 
OVER DE HAAGSE VOETBALCLUB

1 februari 2020 | De sportredactie van Omroep West vond 
het 115jarig jubileum van ADO reden genoeg voor 115 
feitjes over de residentieclub. Lees mee met dingen die 
je allang wist tot en met trivia waarbij je roept: Ohja joh!

  www.omroepwest.nl/nieuws/3991347/115jaarADO
DenHaag115feitjesoverdeHaagsevoetbalclub

File

‘Positief,’ roept mijn echtgenoot uit, nadat hij is ingelogd voor de uitslag van zijn coronatest. Een te
genvaller, maar geen verrassing want als leraar op een middelbare school had hij zichzelf al vogelvrij 
verklaard. Met al die pubers op een kluit is handhaving van de coronaregels godsonmogelijk. Gelukkig 
milde klachten, al een paar dagen. 

Nadat we in allerlei WhatsAppgroepen het nieuws bekendmaken en aangeven dat we in quarantaine gaan, 
wordt snel bevestigd dat we in een fantastisch deel van Den Haag wonen. Binnen een half uur bieden 
zeven mensen uit de Bloemen en Vruchtenbuurt en Bohemen aan de boodschappen voor ons te doen. 
Een uur later geeft een vriendin uit de Bomenbuurt een bloemetje af. 

In de krant zie ik die dag een spotprent, waarop bij de kale muur van een ziekenhuis een gevarendrie
hoek met autofile staat. Ik krijg een positieve ingeving. Met zwarte stift maak ik het woord ‘ziekenhuis’ 
onleesbaar, knip de tekening uit en plak deze op ons raam bij de voordeur. 
 
Annemarie Dracht

AD-JE

(vervolg van pagina 33)

Ж
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FSC® HAARDHOUT
info@slowwwood.nl             www.slowwwood.nl

NATUURLIJK GEDROOGD HARDHOUT UIT ZUID-AFRIKA

SlowWwood openhaardhout (eucalyptus hout)

Nederland kent een zeeklimaat, hierdoor zijn de winters vaak nat en koud. Eén van de voordelen van de herfst 
en de winter is dat de openhaard weer aan kan. Steeds meer mensen vallen voor de gloed van zo’n oergezellig 
haardvuur. Gelukkig is er ook een SlowWwood variant die uitermate geschikt is voor de openhaard, FSC 100% 
Haardhout. Door de hoge dichtheid (900kg/m3) brandt dit openhaardhout 2 tot 3 keer langer dan zijn Europese 
broertjes (Essen, Eiken, Beuken, enz). Het geeft een mooi vlammenspel met gele en lichtrode vlammen en veel 
warmte. Deze soort is met name geschikt voor openhaarden, houtkachels en vuurkorven maar ook voor de 
OFYR/Arteflame. Nadat het hout gekapt is liggen de stammen tenminste 3 maanden te drogen in de Afrikaanse 
zon, daardoor bevat het <10% vocht waardoor het makkelijk aan te steken is en niet rookt, wat uw rookkanaal 
ten goede komt.

SlowWwood openhaardhout is een FSC®product. De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale 
organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord 
bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en
economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Voordelen van SlowWwood openhaardhout (eucalyptus hout):

• Is FSC 100%, komt 100% uit verantwoord beheerde bossen
 (is dus niet gemixt met andere soorten
• Makkelijk aan te steken
• Geeft lang en veel warmte
• Schone geur, Rookt niet
• Brandt 2 tot 3 keer langer dan Europese hardhout soorten
• 60% voordeliger dan Europees hardhout
• Uiteraard goed te combineren met de andere SlowWwood houtsoorten

Tips voor vuurkorven, kachels en haarden: www.slowwwood.nl
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POSTADRES / SECRETARIAAT

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD  Den Haag

 070 - 360 37 25 (dinsdags 10.00  12.00 uur)
 wijkberaad@dehyacint.nl

    dehyacint.nl
     facebook.com/bloemenbuurt

   twitter.com/wbbloemenbuurt

   nextdoor.nl

BESTUUR

Voorzitter
Klaartje de Vrueh  voorzitter@dehyacint.nl

Penningmeester

Geert van Drimmelen

 penningmeester@dehyacint.nl

Secretaris

Jan Vonk  secretaris@dehyacint.nl 

   06 - 108 986 16 

Overige leden
Marcel van Guldener 070 - 363 38 12

Marcel Bril 

marcel@marcelbril.nl    06 - 147 978 75

Paul van den Berg
paulvandenberg@dehyacint.nl

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen

Saskia de Swart lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

zaalhuren@dehyacint.nl

WERKGROEPEN

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING
Marcel van Guldener 070 - 363 38 12 

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 

AV 070 

 0900 - 0345

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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REDACTIE  
Elisabeth van Elsen | Take Padding 
Dick van der Zwaard | Ellen Simon 
Anje Broekman | Dave Heins | Marcel Bril 
Annemarie van Oorschot | Gerard Putman
Marja Stam | Rosalien Vermeer

REDACTIEADRES  
Anemoonstraat 25  | 2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

UITGAVE | Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 
Jaargang 42  nummer 5  december 2020 

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 

FOTOGRAFIE | Karel van der Bent

ONTWERP | Designink

DRUK | Drukkerij Quantes, Rijswijk 

ADVERTENTIES | Marja Venema  van Zijderveld  
advertentieswijkwijs@gmail.com

   06 - 260 843 79 

ADVERTEREN IN WIJKWIJS IN 2021  
F B x H  1  NR.   5 NRS. 
1/8 87 x 60 mm € 27,50 €  123
1/4 87 x 126 mm € 42,50 €  190
1/2 180 x 126 mm € 78,50 €  350
1/1 180 x 257 mm € 129,50 €  580
AZ 190 x 277 mm € 155,00 €  695

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 re
dactie behoudt zich het recht voor nietinhoudelijke 
wijzigingen aan te brengen, teksten in te korten of 
bijdragen te weigeren.

WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!  
Lokaal 7 is een open lichte ruimte (± 80 m2) op de eerste 
etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 
met vergaderwerkplek en workshopfaciliteiten. Er kan 
vergaderd worden door groepen tot 30 personen en 
er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal 8 
personen per dag. De basisvoorzieningen omvatten 
het gebruik van internet via Wifi, printer, flipover en 
koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.

Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen 
naar Saskia de Swart:  lokaal7@dehyacint.nl

SLUITINGSDATUM KOPIJ
31 januari 2021 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 1
26 februari 2021

COLOFON

In de Primulastraat ligt een dubbel perk met twee 
imposante bomen. Marja Stam, onze nieuwe redac-
teur, woont in het midden. Een aantal jaren gele-
den hebben vijf huizen op rij daar een dakopbouw 
geplaatst.  

Wat betekent dit perk voor jou?
‘Het is heel fijn om groen voor de deur te hebben. De af-
stand tussen de huizen is daardoor ook groter, dat voelt 
wat ruimer. We hebben geen voortuin maar in feite een 
gemeentetuin. Vroeger stonden er alleen maar rozen in 
het perk en bestond de omheining uit houten paaltjes. 
Een aantal jaren geleden hebben we met de gemeente 
afgesproken het perk opnieuw in te richten en met een 
aantal buren zelf te onderhouden. Dat lukte in het begin 
beter dan de laatste jaren. Daarom zetten we voor ons 
deel nu een hovenier in.’

We staan in de open ruimte van de dakopbouw. De achterkant 
heeft een groot terras, vanwaar je uitkijkt over de binnen-
tuinen. Daar is vooral ochtendzon. De voorkant heeft, zeker 
vandaag, een zonnig uitzicht op het perk en de Cyclaamstraat.

‘Voor mij persoonlijk is het fijn dat dit perk er is. Aan het 
eind van de straat ligt basisschool de Zonnebloem. Ik vind 
het leuk dat er veel beweging is in de straat van ouders 
en kinderen. Maar ik vind het fijn dat zij niet direct voor 
mijn raam langslopen. Ik ben opgegroeid op een boven-
huis en ben dat van huis uit dus niet gewend. Het perk 
vormt zo een goede buffer. De dakopbouw zelf hebben we 
deels ingericht als een tweede woonkamer. Zo ervaren 
we alsnog de rust van een bovenwoning.’

Je bent een nieuwe redacteur bij Wijkwijs. Met welk motief 
heb je je daarvoor aangemeld?

‘Het was al langer een wens van mij om meer in mijn ei-
gen leefomgeving iets te doen. Ik heb de afgelopen jaren 
bij een zorgorganisatie gewerkt in Amersfoort, maar de 
reistijd brak me steeds meer op. In februari heb ik mijn 
baan opgezegd en sinds 1 november ben ik vrij om te 
doen waar ik zin in heb. Hoewel de coronatijd voor mij 

EEN PERK 
ALS BUFFER

VAN BOVENAF GEZIEN

    K AR E L VAN D E R B E NT
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persoonlijk opleverde dat ik niet meer hoefde te 
reizen, was dat toch een goed besluit.’

‘Medio van dit jaar zag ik de oproep in Wijkwijs 
voor nieuwe redacteuren. Ik was direct enthousiast. 
Redacteur zijn betekent voor mij nieuwe mensen 
leren kennen en nieuwe dingen leren. Ik hou van 
schrijven. Zakelijke teksten schrijven kan ik wel, 
maar interviewen en daar een goed verhaal van 
maken vind ik een leuke uitdaging. Elisabeth (van 
Elsen, redactie Wijkwijs) zag het gelukkig met me 
zitten. En van overbuurman Geert van Drimmelen 
kreeg ik als aspirant-redacteur direct de uitnodi-
ging om een tekst te maken over het bezoek van de 
burgemeester aan de wijk en het wijkgebouw. Dat 
stond in het vorige nummer.’ 

Wat wil je verder nog over jezelf kwijt?
‘Dat mijn echtgenoot Paul en ik eind van het jaar al 
30 jaar met veel plezier in de Bloemenbuurt wonen. 
Het is een fantastische wijk, met goede voorzieningen 
en dicht bij zee. De straat waar we in wonen is ook 
fijn, elke straat heeft zo zijn eigen sfeer. Er is een 
mooie balans van oudere mensen, middengroep en 
jonge gezinnen. En jaarlijks houden we een straat 
BBQ voor wie wil. Dat is altijd een gezellige boel.’ 

    K AR E L VAN D E R B E NT

Ж

Naam:  Marja Stam
Uitzicht:  Perk Primulastraat
Standplaats:  Dakopbouw Primulastraat

MEDIO VAN DIT JAAR 
ZAG IK DE OPROEP IN 
WIJKWIJS VOOR NIEUWE 
REDACTEUREN. IK WAS 
DIRECT ENTHOUSIAST.
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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 

wij graag voor u klaar
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