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Voorwoord

Op 12 mei heeft Klaartje de Vrueh de voorzittershamer van 
ons wijkberaad aan mij doorgegeven. Gelukkig blijft zij een 
van onze actieve vrijwilligers. 

Het doel van het wijkberaad is om de Bloemenbuurt een 
fijne wijk te laten zijn waarin je jong kunt zijn en oud kunt 
worden. Dat doen wij door met een groep vrijwilligers al-
lerhande activiteiten te organiseren in het wijkgebouw en 
niet te vergeten de prachtige tuin aan de Anemoonstraat. 
Tevens geven wij de buurt een stem richting het stadsdeel, 
de gemeente en andere organisaties. Daar wil ik in mijn 
nieuwe functie mijn steentje aan bijdragen!

Gelukkig hebben we op 5 juni door de versoepeling veel 
van onze activiteiten hervat. We kunnen elkaar na vele maan-
den weer ontmoeten in het wijkgebouw en de tuin. En de 
vooruitzichten lijken gunstig.  

Ondanks alle perikelen kijken we terug op een succesvolle 
invulling van het Wijkbudget. Samen met Robert van Asten, 
onze stadsdeelwethouder en buurtgenoot, heb ik prijzen 
aan vier buurtgenoten uitgereikt. Uit de vele inzendingen en 
het aantal buurtbewoners dat hun stem heeft uitgebracht, 
blijkt grote betrokkenheid.

Wat ook indruk op mij maakte was een initiatief van een buurt-
bewoonster via Hoplr voor Stolpersteinen (gedenkstenen 
in de stoep) in de Goudsbloemlaan. In enkele dagen is er 
voldoende geld voor vijf Stolpersteinen door buurtgenoten 
gedoneerd. 

Voor nu wens ik u allen een fijne zomervakantie! Let een 
beetje op elkaar. 

Jan Vonk
Voorzitter Wijkberaad De Hyacint
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Regenboog
Ooit zat ik met man en zoon op een prachtige 
plek op het Canarische Eiland La Palma. Het 
uitzicht vanuit de weelderig groene tuin op 
de bergen, met aan de voet de hoofdstad, de 
haven en de zee, was adembenemend. Helaas 
stortten de wolken die gretig over diezelfde 
bergen heen golfden en onze kant op zeilden, 
bakken vol hemelwater over ons uit. Waarna 
een dun zonnetje doorbrak. Eerst geniet je nog 
van de volmaakte regenbogen die dergelijke 
weersgesteldheden over het landschap span-
nen. Op den duur begroet je ze aanmerkelijk 
minder opgetogen. 

We overleefden de wispelturige weergoden, die 
ons het wandelen vrijwel onmogelijk maakten, 
zeker omdat ze het ook lieten bliksemen en 
donderen. Lezen, muziek en zwemmen tussen 
de buien door boden uitkomst: een verstandig 
mens past zich aan en maakt er het beste van. 
Al was het wel even slikken toen de zon zich 
op de dag van vertrek aan een strakblauwe 
hemel meldde. 

Gaat het deze zomer net zo? Levend tussen 
hoop en vrees met een driekleurige regenboog? 
Blijft het code oranje, of wordt het eindelijk 
geel? Alsjeblieft geen rood! Want dan pakken 
de donkere wolken zich weer samen en valt de 
vakantie waar velen naar hunkeren in het water.

Laten we hopen dat het vaccin zijn werk blijft 
doen en het spoedig weer overal code groen 
is. En begin de zomer goed met het nieuwe 
wijkmagazine. Qua kleuren spat hij van het 
papier. Verlustig je vooral aan het glas-in-lood, 
enthousiast gefotografeerd door Karel van 
der Bent, ingenieus vormgegeven door Niels 
Biersteker. Neutraal qua associaties. 

Elisabeth van Elsen



Een wijnrode Volvo op de hoek van de straat, beschilderd met kleurige landkaarten en bloemen, 
gordijntjes voor de ramen en een weelde aan kussentjes op de achterbank. De nieuwsgierigheid 
van onze fotograaf was gewekt. Een briefje onder de ruitenwisser deed zijn werk. Baas V, zoals 
de auto heet, staat zijn mannetje tijdens de Carbage Run, tochten dwars door Europa in fraai uit-
gedoste oude auto’s. Met Evelyn van den Boom uit de Asterstraat aan het stuur. Haar maidentrip 
maakte zij in 2014 met een club van vijf vrouwen; een bezienswaardigheid tussen alle stoere kerels 
die het gros van de deelnemers vormt.

Het begon op Manage De Wildhoef in de Bosjes van Pex. 
Evelyn: ‘Ik reed paard met een vaste groep meiden op de 
donderdagavond. We hadden allemaal op de een of andere 
manier het gevoel – want daarna was het natuurlijk altijd 
praten – dat we wel eens aan een rally mee wilden doen. 
En toen kwam iemand met die Carbage Run, die leek haar 
leuk om te doen.’

Ronkend paard
Zo gezegd, zo gedaan. Ze tikten ergens een oud barrel op 
de kop, knapten dat helemaal op, bekwaamden zich in olie 

verversen, waterpomp en v-snaar vervangen. En daar ging 
Vlo, zoals de voorganger van Baas V(lo) heette, ronkend 
richting de Oekraïne. Uitgemonsterd als paard, vanwege 
de gemeenschappelijke hobby. ‘We reden met haar in vijf 
dagen naar de eindbestemming in Zuid-Duitsland.’ In 
vijf dagen, via de Oekraïne! Hoe doe je dat in godsnaam?! 
Zij schaterend: ‘Ja, dat is flink doorrijden! Maar je ziet 
prachtige dingen onderweg want de organisatie kiest 
heel mooie routes uit. In Duitsland knalden we natuurlijk 
over de snelweg maar daarna ging het via Polen naar de 
Oekraïne en terug via Slowakije en Tsjechië. Het is heel 

IN JE OPGEPIMPTE BARREL 
DWARS DOOR EUROPA

‘DIE EERSTE KEER GING EEN HEEL PIRATENSCHIP MEE!’

BIJZONDERE HOBBY’S

 E L I SAB E TH VAN E L S E N   K AR E L VAN D E R B E NT E N E VE LYN VAN D E N BO O M
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feestelijk, mensen staan langs de weg te zwaaien en als 
je een meer ziet, duik je er gewoon even in.’

Evelyn had de smaak te pakken. Na deze reis volgden 
runs naar Kroatië via Bosnië, de Baltische Staten, en 
Slovenië via Hongarije. Niet meer met z’n vijven maar 
met partner of vriendin. Pech onderweg heeft ze gelukkig 
nooit gehad, maar dat blijkt ook niet zo’n ramp, ook al 
kun je geen beroep doen op de ANWB: ‘Je bent met 500 
van dit soort auto’s. Er gaan heel veel gasten – zo zal ik 
ze maar even noemen – uit het Noorden en Oosten van 
het land mee die dol zijn op geluid en rook en allemaal 
verstand hebben van auto’s.’ En qua uitdossing valt haar 
auto nog mee: ‘Je ziet echt fantastische dingen. Die eerste 
keer ging een heel piratenschip mee. Dat hebben ze zelfs 
ietsje moeten inkorten, want de politie komt van tevoren 
alles controleren. Dat schip ging met 70/80 km p/u over 
de snelweg richting de Oekraïne. ’s Ochtends moesten 
ze als eerste vertrekken en als laatste kwamen ze dan 
‘s avonds aan.’

Blauwe Dixies
Om deel te nemen aan de Carbage Run moet je worden 
ingeloot. Ben je een van de gelukkigen – de run wordt 
steeds populairder – dan betaal je een bedrag en meld 
je je op de afgesproken tijd en plaats voor de start. ’s 
Ochtends bij vertrek krijg je de route van de dag pas mee, 
dat is dus telkens een verrassing, maar de overnachtings-
plaatsen zijn wel bekend. ‘Je bent met 500 auto’s en zo’n 
1600 mensen, je kunt niet zomaar een camping op. Dus de 
organisatie huurt ergens een stuk grond af. We hebben 
op een vliegbasis gestaan, in een voetbalstadion, bij een 
groenteveiling. En je staat echt pal naast elkaar, je kunt 
nog net de autodeur openmaken.’ De volgende ochtend 
wegrijden is ook een militaire operatie. Maar dat maakt 
niet uit: ‘Het is allemaal zo hilarisch, je zit van meet af 
aan met z’n allen in een bubbel!’ Evelyn slaapt in de auto, 
haar mederunner in het tentje erachter. Het eten wordt 
door locals verzorgd en omdat het echt een mannending 
is, is er altijd volop bier en vlees. En de sanitaire  voorzie-
ningen? ‘Ze zetten van die Dixies neer, maar een nette 
toilet of douche vinden is wel een dingetje. En je bent 
maar met een handjevol vrouwen. Toen, op een dag, we 

waren in Tsjechië, stond er tussen al die blauwe Dixies, 
één roze! Een hele mooie met een fonteintje en wc-papier. 
Die hadden ze speciaal voor de dames neergezet.’ Helaas 
zat er geen douche in. Aan het eind van rit boekt ze ter 
compensatie meestal een zeer lux hotel. En verder is het 
sprayen en de heilige vuilak spelen. 

Zottigheid
Dat het niet om snelheid gaat, is langzamerhand wel 
duidelijk. Ter verhoging van de feestvreugde worden 
de deelnemers zelfs elke dag met een ludieke opdracht 
de weg opgestuurd, waar de vriendinnen de eerste reis 
bloedfanatiek aan meededen. ‘Om je een idee te geven, dan 
krijg je bijvoorbeeld de opdracht: Koop een bruin berenpak 
en zorg dat je daarmee op een wit paard zit. Dan lees je 
dat, en dan denk je, hoe dan?! En dan zijn er deelnemers 
die dat gewoon voor elkaar hebben. Zulke gekkigheid. 
Bij een bijzonder wodkaflesje is het ons nog wel gelukt. 
Het is zelfs zo ver gegaan, dat je een zwangerschapstest 
moet meenemen. Dan moest je dus een zwangere vrouw 
vinden die zo’n test wil doen. Wij dachten, als vrouw: eitje! 
Niet dus. Maar sommige mannen was het wel gelukt.’ 

Uitgepu(f)t
Vlo is na die eerste run bijna letterlijk in rook opgegaan. 
Knarsend en piepend had ze hen nog naar huis gereden 
maar bij een verkeerslicht ging het mis. ‘Het was de kop-
pakking. Ik stond letterlijk in de rook en dacht, dit is niet 
meer verantwoord.’ In Utrecht zag ze net zo’n rode staan: 
‘Ik was wel verliefd op die rooie Volvo.’ Ze ruilde hem om 
en zo kwam Baas V in haar leven. ‘Hij wordt in februari 
25, daar ben ik heel trots op. Ik heb nu 562.000 km op 
de teller staan. Het is stiekem wel een hele stoere auto.’

Daar komen deze zomer weer aardig wat kilometers bij, 
want de Carbage Run gaat richting Montenegro, met een 
flinke omweg uiteraard. Voor Engeland en Noorwegen 
werd ze uitgeloot, maar nu is ze weer van de partij. Ach, 
en anders gaat ze met Baas V gewoon ergens kamperen. 
Het is instappen en wegwezen, hij staat altijd klaar voor 
vertrek. 

Ж
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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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Wie de moeite neemt even een stap te zetten op het schoolplein van het Segbroek College aan de 
Goudsbloemlaan kan van kunst genieten. Tegen de gevel van het gymnastieklokaal staan de in-
drukwekkende estafettelopers en van de conciërgewoning duikt een kat de steunmuur af.

De beide beelden sieren de speelplaats al vanaf 1956 
toen architect J.J.P. Oud zijn ingenieus, licht en kleurig 
gebouw had voltooid. Het toenmalige bestuur sprak van 
‘in schoonheid opgebouwd’ en de overheid voegde zich 
hierin door de kunst te subsidiëren. 

Estafettelopers
Bij de twee meter hoge estafettelopers gaat het niet 
zozeer om snelheid, maar op de eerste plaats om de vast-
beradenheid met een sterk team een plaats te bereiken 
waarop men trots kan zijn. De strakke beeldengroep van 
de hand van Rudi Rooijackers kan men in feite als reliëf 
zien, maar is hier vrijstaand op een muur geplaatst en 
komt zo, mede door de klassieke bakstenen muur op de 
achtergrond nog veel beter tot zijn recht. Kracht stralen 
de beide hardlopers, van wie de een de fakkel van de 
wetenschap aan de ander overgeeft, zeker uit.

Springende kat
Naar de kat, majolica gebakken in geel, blauw en grijs, 
is het even zoeken. Maar heb je het kleine vrolijke beeld 

gevonden, dan is het zeker de moeite waard. Beeldhouwer 
Aart van den IJssel plaatste de kat, die al voor 3000 v. Chr. 
met de mens verbonden was en in Egypte een goddelijke 
status had, op een steunbeer. De toepassing van een 
steunpilaar stamt uit de gotische bouwkunst, waarmee 
Van den IJssel laat zien dat deze status in de loop van de 
tijden niets aan waarde heeft ingeboet.

Even dreigde het diertje een somber lot, vandalen probeer-
den het te stelen. Zij rekenden echter buiten de waard. 
Zo’n jaar of 15 geleden, conciërge José was net 3 jaar in 
dienst of nachtelijk rumoer in zijn achtertuintje wekte 
hem. Hij zag mensen weglopen en een stevig gat van zo’n 
2 meter diep in zijn grasveldje. Bij nadere inspectie lag 
daarin de kat. Nog datzelfde uur – 1 uur ’s nachts - trom-
melde hij zijn zwager op en samen hesen zij het 15 kilo 
wegende beeld weer op zijn plek, waar het nu al 65 jaar 
zijn ongeschonden leventje leidt. 

Met medewerking van Otto Wittmann

  DAVE H E I N S   K AR E L VAN D E R B E NT

KUNST IN DE WIJK

KUNST OP 
SCHOOLPLEIN

Ж
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SCHOLEN IN DE WIJK

 RO SALI E N VE R M E E R   K AR E L VAN D E R B E NT

De busjes met bouwvakkers zijn zo langzamerhand wel verdwenen uit de omgeving van het Seg-
broek College aan de Goudsbloemlaan, maar veel verandering is er aan de buitenkant niet te zien 
voor buurtbewoners. Een open dag of officiële opening is er ook niet geweest vanwege je-weet-wel. 
Vandaar een interview met Elly Antonisen, conrector in dit gebouw en de persoon die als geen an-
der duidelijk kan maken wat en waarom er in dit gebouw - en monument ook - verbouwd is.

Wat was de kern van de verbouwing?
‘Voor zowel de verbouwing als de onderwijskundige 
aanpak is transparantie het steekwoord. Wat we met 
ons onderwijs beogen is een benadering waarbij we 
leerlingen aanspreken op het feit dat ze veel meer 
kunnen dan ze denken. Vertrouwen geven in het 
eigen kunnen door leerlingen te laten ontdekken wat 
ze al weten en hun op een positieve manier te laten 

ervaren waar de hiaten zitten, om die vervolgens 
samen weg te werken.’  

Zo’n onderwijsvisie vraagt om een andere organisatie 
van het leerproces en om een andere onderwijsom geving. 

Wat moest er precies worden veranderd?
‘Bij de verbouwing was het essentieel dat het gebouw 

 Wat is er toch verbouwd aan  

het Segbroek 
College? AAN DE BUITENKANT LIJKT ER 

NIETS VERANDERD.
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een 21e eeuwse uitstraling zou krijgen. Veel licht, meer 
ruimte om leerlingen te laten (samen)werken. De 
organisatorische verandering, het flexrooster, zorgt 
ervoor dat de leerlingen de tijd krijgen om aan de 
hand van korte instructies het geleerde toe te passen 
en gaandeweg erachter te komen waar de eventuele 
hiaten zitten. Ze werken alleen of in groepjes. Tijdens 
de ‘vakflex’-uren aan de rand van het lesrooster kun-
nen ze bij een vakdocent hun vragen stellen en extra 
uitleg krijgen. Het zal duidelijk zijn dat waar op deze 
wijze gewerkt wordt, een klein lokaal propvol tafels, 
stoelen en leerlingen niet echt handig is.’

Er waren dus grotere lokalen nodig. Hoe is die 
extra ruimte gecreëerd?

‘De wanden aan de gangkant van de lokalen zijn glazen 
inklapbare wanden geworden waarmee veel ruimte 
gewonnen wordt. Tijdens de lessen is de gang bij het 
leslokaal te betrekken. Vanwege de 
monumentale status van het gebouw 
was het niet mogelijk meer ruimte op 
een andere manier te realiseren.’

Is het eindresultaat naar tevredenheid?
‘De architect (TenW) heeft veel moeite 
gehad om welstand en monumentenzorg 
te overtuigen van de noodzaak voor de 
broodnodige onderwijskundige aan-
passingen in het gebouw. Uiteindelijk 
zijn wij tevreden over de gerealiseerde 
aanpassingen; de behouden monumen-
tale elementen van het oorspronkelijke 
ontwerp geven het gebouw een warme 
uitstraling.’

Metamorfose
De voormalige ruimte waar de jassen van 
de leerlingen werden opgehangen is om-
getoverd tot sfeervolle ‘studieruimte’ met 
kleurige tl-verlichting. Het is een ruimte 
met werkplekken voor leerlingen. In de 
pauze wordt deze ruimte uiteraard door 
hen gebruikt om bij te kletsen.

Ook de aula heeft een metamorfose on-
dergaan. Er is een bordes voor het podium 
gebouwd en er is een gezonde keuken gekomen, maar dan 
ook echt ‘gezond’ met verse producten en twee keer per 
dag verse soep. De prullenbakken zijn geïntegreerd in 
de tafels. De aula wordt ook als toetsruimte gebruikt en 
voor de informatieavonden voor ouders. Verder vinden 
er regelmatig optredens plaats: musicals, lezingen, de 
schoolband, toneelvoorstellingen en dansevents.

Waar ben je het meest enthousiast over in deze 
verbouwing?

‘De meest indrukwekkende ruimte binnen het ge-
bouw is misschien nog wel het lokaal voor O3 (3xO: 
Ontwerpen Ondernemen Onderzoeken). Hier wordt 
projectgericht onderwijs gegeven. Leerlingen krijgen 
een opdracht van een instelling of bedrijf. Zij gaan 
daar gedurende een periode van 7 tot 9 weken aan 
werken. Ze ontwerpen, zijn creatief, werken samen, 
schrijven een ondernemingsplan en zetten het pro-
duct in de markt. Aan het einde van de periode wordt 

het resultaat gepresenteerd en mede 
beoordeeld door de opdrachtgever. 

Wie krijgen precies O3?
‘O3 wordt in de onderbouw gegeven, 
alle leerlingen op de Goudsbloemlaan 
volgen dit vak. Vanaf de bovenbouw 
kunnen zij kiezen voor het praktijkge-
richte vak Technologie & Toepassen. 
Dit vak past uitstekend in het profiel 
Techniek. Leerlingen maken onder 
begeleiding van een technisch on-
derwijsassistent onder andere kennis 
met 3D printers en lasersnijders. Ze 
bouwen drones en maquettes, en leren 
werken met computerprogramma’s en 
(film)camera's om hun presentaties 
kracht bij te zetten.’

Binnenkijken 
‘Het klopt al met al wel dat er vanbuiten 
niet veel verandering te bespeuren 
valt na de verbouwing. Je zou kunnen 
zeggen dat dat precies de bedoeling 
was. Tot de buurtbewoners zegt 
mevrouw Antonisen daarom ook 
het volgende: ‘Wij zijn helemaal klaar 
voor de toekomst met dit prachtige 

gebouw. Ik hoop zodra de je-weet-wel-periode is af-
gesloten, het gebouw op een vooraf aangekondigd 
moment groots te openen. Buurtbewoners zijn dan 
van harte welkom!’

Ж

DE MEEST INDRUKWEKKENDE 
RUIMTE BINNEN HET GEBOUW 
IS MISSCHIEN NOG WEL HET 
LOKAAL VOOR O3
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Elf jaar geleden startte Marion Kuipéri (61) haar bedrijf ‘Ruimte voor rituelen’. Zij begeleidt men-
sen bij het vieren of verwerken van overgangsmomenten in hun leven. Het lopen van een labyrint 
is een ritueel dat zij vaak met hen uitvoert, aan het strand ten zuiden van de Kwartel.

‘Ik was aan het googelen en kwam Henk Coppens tegen. 
Hij tekende elke maand bij volle maan het klassieke 
labyrint op de Noordermarkt in Amsterdam. Wit krijt 
op stoeptegels. Dat was 12 jaar geleden. Ik wist niets van 
labyrinten maar ik voelde me direct ertoe aangetrokken. 
Daar wil ik heen, zei ik tegen Erik (echtgenoot, red.). 
We gingen samen, maar alleen ik liep de zeven paden 
en voelde me onbeschrijfelijk blij. Door de volle maan 
is er ook een andere energie, sta je meer open voor je 
innerlijk bewustzijn. Daar is mijn liefde voor labyrinten 
begonnen.’

Ariadne
De oudste afbeelding van een labyrint staat op een klei-
tablet uit Pylos (Griekenland) en is 3200 jaar oud. In het 
gehele Middellandse Zeegebied vind je rotstekeningen 
van labyrinten uit de prehistorie. In geschrift kom je 
het oudste tegen in het verhaal waarin koning Minos 
het monster Minotaurus in een labyrint opsluit en de 
held Theseus, nadat hij het monster verslagen heeft, de 
uitgang vindt dankzij de draad van Ariadne. Het lijkt 
erop dat we hier met een doolhof van doen hebben. Dat 
is een variant van het labyrint, die eigenlijk pas tot volle 

INTERVIEW

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

HET LABYRINT WIJST 
JE DE WEG
‘VEEL MENSEN ZIEN IN DE SLINGERENDE PADEN EEN SYMBOOL 
VAN HUN LEVENSPAD.’
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bloei kwam in de Renaissance, de periode waarin voor ’t 
vertier doolhoven in paleistuinen werden aangelegd. In 
tegenstelling tot een doolhof heeft een labyrint slechts 
één ingang en leidt de weg zonder dwaalsporen naar het 
hart in het midden.

Levenspad
‘De weg vinden in een doolhof doet een beroep op je ratio, 
omdat je de weg moet zoeken door alle versperringen. 
Mijn rituelen willen juist ruimte geven aan andere bele-
vingen. Een zoektocht naar de uitgang 
staat dat in de weg,’ legt Marion uit. 
‘In een labyrint, dat bestaat uit een 
doorlopend pad naar het centrum, 
kun je juist vertrouwen op dit pad en 
het zoeken loslaten.’ In een doolhof 
verlies je de weg, het labyrint wijst je 
de weg. ‘Je loopt het in met een eigen 
vraag of opdracht en terwijl je het 
pad loopt, denk je daaraan en laat je 
je gedachten en emoties vrijuit gaan. Vergelijk het met 
mediteren. Veel mensen zien in de slingerende paden een 
symbool van hun levenspad. Ze willen een deel van hun 
leven afsluiten, laten de gebeurtenissen uit het verleden 
passeren als ze het pad lopen, eenmaal in het centrum 
aangekomen beëindigen ze die levensfase met een sym-
bolische handeling. Je leest bijvoorbeeld een brief voor 
of begraaft een voorwerp uit het verleden. Dan vervolg 
je je weg in de toekomst tot je bij de uitgang bent.’

Ritueel
Een voorbeeld is een vrouw bij wie kanker is geconstateerd. 
Ze weet niet goed hoe het verder moet. Met haar dochter 
heeft ze een moeizame relatie, die heeft ze al een jaar niet 
gezien. Marion stelt het labyrint-ritueel voor, en ook om 
haar dochter daarvoor uit te nodigen. Gedrieën gaan ze 
naar het strand bij de Kwartel. Praktisch gekozen is de 
tijd van eb, zodat Marion in het harde, donkere zand het 
labyrint kan tekenen. Vervolgens wordt het door haar 
afgebakend met Tibetaanse vlaggen. Moeder en dochter 
lopen eerst het labyrint ieder afzonderlijk, daarna samen. 
‘Je ziet dat ze weer tot elkaar komen. Het ritueel geeft 
verlichting. En ze durven weer naar de toekomst te kijken.’ 
Desondanks nuanceert Marion de helende werking. Je 
kunt niet verwachten dat een ritueel zware problemen of 
onverwerkt leed als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. 
Op verzoek zingt Marion mantra’s tijdens het lopen en 
slaat de maat op een sjamanendrum. Van voorbijgangers 
heeft ze weinig last. ‘Het komt wel eens voor dat iemand 
stilstaat om te kijken of foto’s maakt, maar de meeste 
mensen lopen door.’ 

Cyclaamstraat
De ongedwongen sfeer, het strand, het zijn misschien 
wel de belangrijkste redenen waarom zij al 28 jaar in de 

Cyclaamstraat woont. ‘Het is een heerlijke buurt. Alles 
is goed bereikbaar, de stad, de winkels, het filmhuis, en 
ook het strand en de natuur. Ik merk wel dat ik die laat-
ste meer opzoek nu ik ouder word.’ Hun drie zonen zijn 
inmiddels het huis uit en dat betekent dat Marion naast 
haar bedrijfsactiviteiten tijd heeft voor vrijwilligerswerk 
in de hospices Nolenshage en Woerden. In Woerden is zij 
zangtherapeut en zingt spirituele liederen aan het bed. 
‘Alleen als mensen dat willen hoor,’ lacht ze. Maar ze merkt 
dat patiënten er rustig van worden. 

Reisgids
Ook was er tijd om het boek Wegwijs 
in het Labyrint te schrijven. Het is net 
uit. Dat deed zij samen met 14 collega’s 
van het netwerk LabyrintWerk. De 
leden bieden workshops en trainingen 
met het labyrint aan, gebruiken het 
in coaching en therapeutisch werk, 
maken labyrintkunst of hebben een 

labyrint dat vrij toegankelijk is. Marion: ‘Het boek is een 
reisgids om thuis te komen. Het legt uit hoe het labyrint 
helpt tot de kern te komen en antwoorden in jezelf te 
vinden. Het gaat ook in op de geschiedenis, de mythen, 
de vormen. Er staan prachtige foto’s van oude en nieuwe 
labyrinten in.’ 

Het boek laat ook zien dat labyrinten in vrijwel alle cultu-
ren voorkomen. In Scandinavië aan de kust bijvoorbeeld. 
Vanaf 1100 jaar na Chr. werden ze ook in de vloeren van 
kerken en kathedralen in vooral Frankrijk en Italië aan-
gebracht. De kans is groot dat ze toen ook een middel voor 
helende rituelen waren. Bekend is dat monniken bij hun 
inwijding kruipend het pad moesten afleggen. 

Chartres
Het bekendste labyrint ligt in de Franse kathedraal van 
Chartres. ‘Kijk hoe prachtig,’ zegt Marion terwijl ze op een 
foto wijst. ‘Op 21 juni, de dag van de zonnewende, komen 
mensen vanuit heel de wereld om het te lopen. Op die 
dag is het zo druk dat je achter elkaar moet schuifelen. 
Normaal gesproken staan er kerkstoelen op het labyrint 
om het bezoek in te dammen. Maar elke vrijdagochtend 
wordt de vloer vrijgemaakt en kan het labyrint de hele 
dag gelopen worden. Elk jaar ga ik er minstens één 
keer naartoe en kom dan opgeladen weer terug.’

Meer informatie

Het boek Wegwijs in het labyrint is bij verkrijg-
baar bij Paagman en Bol.com € 21,50 . Bedrijf van 
Marion Kuipéri:   www.ruimtevoorrituelen.nl.  
Netwerk labyrint werkers:   www.labyrintwerk.nl

Ж
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Wilt u ook uw 
verzekerings- en 

hypotheekadviseur 
bij u om de hoek?

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

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

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    
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Zonnepoort 

Goed voor  

Uw gezondheid 

En goed voor de aarde 

- Deskundig advies over de 
ondersteuning van uw 
gezondheid en weerstand 

- Compleet assortiment van 
biologische levensmiddelen 

- Biologische (dynamische) 
versproducten o.a. groente, 
zuivel en brood 

- Groot assortiment vegan, 
gluten-, lactose- en 
suikervrije artikelen 

- Kruiden, homeopathie, 
voedingssupplementen, 
remedies, celzouten etc. 

- Natuurlijke cosmetica  
- Ecologische  

schoonmaakmiddelen 

 

Laan van Meerdervoort 599 Den Haag, 070-3456556 

BENT U AL KLAAR VOOR 
HET VOORJAAR?

Ervaar zelf een weldadige behandeling 
met Rosel Heim of Weleda
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  MARJA STAM    K AR E L VAN D E R B E NT

Het was opvallend. Nog voordat Kaatje aan de Rein aan de Goudsbloemlaan open kon stonden er al 
zóveel mensen met hun neus tegen de ruit. Kreten als ‘Wat leuk dat Kaatje nu hier zit!’ en ‘Wanneer 
gaat ze open?’ waren niet van de lucht. Hoe is ze na de Frederik Hendriklaan hier verzeild geraakt?
  
Voor iedereen wat wils
De winkel staat vol dozen. Allemaal bestellingen die nog 
uitgepakt en ingeruimd moeten worden. Een klant loopt 

speurend rond. Er is ook zoveel te zien in deze knusse 
woon- en cadeauwinkel. ‘Ik kende het hier al vanwege slager 
Englebert, daar kwam ik speciaal voor,’ vertelt Gertrude 

IN DE ETALAGE
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Nog één keer 
een klein 
zaakje



Rodenhuis. Ze vindt deze buurt opvallend levendig en 
divers. ‘Enig dat kindjes voor de deur op de stoep spelen. 
Op de Frederik Hendriklaan zagen we steeds minder 
kinderen, expatkinderen spelen niet buiten.’ Diversiteit 
qua publiek is belangrijk voor haar winkel. ‘Ik koop in 
voor alle leeftijden, er moet voor iedereen iets zijn.’ 

In het Statenkwartier liep dat prima. Maar als A-locatie 
betekent dat hard werken, zes man in de zaak, zeven dagen 
in de week open. Dat heeft ze tien jaar gedaan. Voor het 
einde van de tweede huurtermijn van vijf jaar moest ze 
beslissen of ze wilde bijtekenen voor nog eens vijf  jaar. 
‘Tijdens een vakantie dacht ik: laten we maar stoppen. 
Ik verkoop Kaatje niet, ik verkoop uit. Goed idee dacht 
iedereen toen.’ In twee weken was ze door haar voorraad 
heen. Maar toen kwam corona. Om haar mensen nog aan 
het werk te houden heeft ze een jaar bijgetekend, alsnog 
diverse partijen opgekocht en uitverkoop gehouden.

Iets kleins
In dat jaar was ze veel thuis en dat was nieuw. ‘We waren 
van plan om heel lang naar Frankrijk te gaan. Maar na 
half september is het daar helemaal niet leuk meer. Dus 
dat was het ook niet. Toen stond dit pand in de krant. Ik 
zei tegen mijn man: “Ik wil wel een winkeltje om me zoet 
te houden, iets kleins.” Maar het is helemaal niet klein! 
En het is veel drukker dan ik dacht!’ Gertrude moet er 
vreselijk om lachen en is duidelijk in haar element. 

Een eigen winkeltje was altijd al een droom. Maar haar 
start was een andere. ‘Ik kom uit een muziekfamilie en 
heb ook muziek gestudeerd, maar daar daarna niets 
meer mee gedaan. In ben gaan werken, eerst in compu-
ters, later in de verkoop bij diverse bedrijven, maar dat 
was nooit echt mijn ding.’ Het was een zoektocht hoe 
dat eigen winkeltje aan te pakken. Ze kon toevallig bij 
een kennis tijdelijk bijspringen in een speelgoedwinkel 
en deed een ontdekking: ‘Ik vond dat zó leuk, zo’n kassa 
en zo’n toonbank.’ En nog zo’n toevalligheid: onder haar 
bovenwoning in de Reinkenstraat kwam een pand te 
huur. ‘Niet gehinderd door al te veel kennis ben ik daar 
gewoon begonnen.’ Achter die winkel lag een mooie grote 
tuin. Haar man stelde voor om daar een paar tuinstoelen 
neer te zetten, zodat ze daar lekker konden zitten als het 
rustig was. ‘Dat was de grootste misser, want het werd 
helemaal niet rustig! Nooit in die tuin gezeten!’ De story 
of her life.

Mooi, grappig of slim
Ervaring om de winkel op te zetten had ze niet. ‘Nee, 
maar ik kan heel goed kiezen en ik weet heel goed wat 
ik zelf leuk vind.’ Haar assortiment is heel apart en door 
goed te netwerken weet ze waar ze moet zijn. ‘Ik koop in 

op drie categorieën: het moet mooi zijn of grappig of het 
moet slim zijn.’ Zo hangt er in de winkel een klok met 
wiskundige formules bij wijze van cijfers. ‘Ik vind dat 
grappig maar er zijn mensen die zeggen: “Nee hoor, daar 
kan ik niet op kijken.”’ Er zit ook steeds een grote wisseling 
in het assortiment. ‘Elke keer als je binnenkomt moet 
je denken: goh, dit heb ik de vorige keer helemaal niet 
gezien.’ Een aantal dingen komt wel steeds terug, zoals 
de wollen plaids in de winter, het assortiment boeken of 
cadeaus voor sinterklaas of vaderdag. 

In coronatijd was het moeilijk inkopen, er waren geen 
beurzen. ‘Ik ging regelmatig naar Parijs, Londen. Het was 
altijd vechten wie er mee mocht, ook vanwege het eten 
’s avonds. Want als je het doet, moet je het goed doen. 
En dat zou allemaal nu wat minder zijn, met een klein 
winkeltje. Dat is niet gelukt.’ 

Sociaal ondernemer
Ze doet het zolang als ze het leuk vindt. ‘Ik zie het niet 
als werk als je iets doet wat je ongelofelijk graag doet. 
Al die banen, daar werd ik moe van, dat was werk.’ Ze 
krijgt veel energie van het contact met mensen. ‘Ik heb 
soms met bepaalde mensen waanzinnige gesprekken 
in vijf minuten.’ Er zijn ook veel vaste klanten, mensen 
met kinderen die inmiddels 20 zijn en ook komen. Soms 
expats van de Fred, die zich afvragen: waar ben ik hier? 
Of mensen die haar nog kennen van de Reinkenstraat, 
die daar op kamers woonden en nu hier met hun gezin. 
Van de expats komen vooral Fransen. Op zaterdagoch-
tend is de voertaal Frans volgens Gertrude. Ze verwijst 
ze allemaal naar Englebert.

Gertrude is ook sociaal ondernemer. Ze vindt dat ze een 
bepaalde verantwoordelijkheid heeft om jonge mensen 
een kans te bieden in haar winkel en heeft dat jarenlang 
gedaan. Een groot plezier is het samenwerken met haar 
dochter Sophie in de winkel. Daar is ze heel trots op. Het 
was raar, te starten met een dichte winkel. Maar ze 
heeft besloten er toch wat van te maken. Ze vindt 
het hier leuk. En ja, de kerstmarkt komt ook weer.

CORONA:  
START VAN 
EEN NIEUWE ZAAK 
MET EEN DICHTE DEUR

Ж
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Glas-in-lood

Ooit kon men maar kleine stukjes 
glas maken. Samen met loodstrippen 
werd een groot raam gecreëerd. 
Mooi was dat, in al die prachtige 
kerken en andere gebouwen. Mooi 
was het later ook in de ramen en 
tochtdeuren van privéhuizen. In 
de vernieuwingsjaren ’70 van de 
20e eeuw is echter veel van dat 
moois vervangen. 

Ik ben in de Bloemenbuurt gaan 
opletten en overal waar ik vroeg om 
resterende ramen van binnenuit 
te mogen fotograferen, ontmoette 
ik blije en trotse mensen. Trots 
op hun behouden of hersteld of 
nieuw ontworpen glas-in-lood. De 
glas-in-loodramen tochten wel of 

maken het wat kouder in de winter, 
veronderstel ik. Een probleem is 
dat niet voor iedereen. Iemand 
zei: ‘Wij zijn de generatie van de 
haard, niet van de verwarming.’

Wie zijn de ontwerpers van al dit moois? Er kunnen slechts 
enkele namen genoemd worden: Theo van Doesburg en Vilmos 
Huszar, beiden van De Stijl, en glaskunstenaar Hans Liefkes. 

VAN BINNENUIT GEZIEN

      K AR E L VAN D E R B E NT



Iemand anders zei: ‘Dit huis is 
van mijn grootouders en ouders 
geweest. Ik wilde er ook wel wonen, 
maar dan moest er veel worden 
veranderd. Dat is ook gebeurd, 
maar voor de raamkozijnen was 
geen geld meer. Ik ben daar nu heel 
blij om.’  Gered door geldgebrek 
dus. Nu sparen mensen om de 
ramen te herstellen of tochtvrij 
te maken.
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Op het sportterrein van korfbalvereniging Dunas op het Stokroosveld zit een aantal jongens en 
meisjes op en rond de bankjes, geanimeerd met elkaar in gesprek. Ze wachten totdat ze weer mogen 
spelen. Ik zie allemaal blote armen en benen, zelf heb ik een jas aan en liefst mijn handschoenen. 
Het is behoorlijk fris. Wat zijn die kinderen stoer!
 
Klein beginnen
Rutger schuift aan bij mijn gesprek met Bart 
Klijn, voorzitter, en Monique van den Berg, 
lid Jeugd Technische Commissie en trainer. 
‘Heb je het niet koud?’ vraag ik hem. ‘Nu 
niet, als je rent heb je het niet koud.’ Een goede reden om 
in beweging te blijven, dat moet ook in deze sport. Rutger 
is op z’n 4e of 5e begonnen na een open dag en zit er nu 9 
jaar op. Dus als kleuter: laag korfje, klein balletje. Hij vindt 
het fijn om te bewegen en vond het een leuke sport. Heb 
je ook een leuk team? ‘Ja, het is in elk geval heel gezellig.’

Verenigingsgevoel
Bart benadrukt dat het juist gaat om het verenigingsge-
voel met elkaar. Naast de sport zijn er allerlei activiteiten, 
zoals een zomerkamp, een kerstdiner, sinterklaas. ‘Voor 
alle leeftijden bieden we iets aan.’ Tijdens corona is buiten 
getraind op de momenten dat het kon, ook al was het soms 
wel een beetje koud. Ook buurtgenoten die geen lid zijn 
van de club mochten gebruikmaken van het terrein. Elk 

weekend is er normaal gesproken wel iets 
te doen, zoals een vrijdagavond maaltijd, 
ondersteund door een kookploeg van vrij-
willigers. Voor de leden maar ook voor hun 
ouders. ‘Het leuke is dat je de teams steeds 

vaker met elkaar ziet eten, die hebben de grootste lol. En 
de ouders hebben een avond vrij.’ Het is fijn als ouders 
betrokken zijn, al is het maar een uurtje achter de bar 
of als lid van een commissie. De vader van Rutger was 
vroeger voorzitter van de technische commissie.

Nabijheid
Inmiddels is ook Daila aangeschoven. Een beetje hijgend, 
want ze was de tijd vergeten. Daila is ook als klein meisje 
van 3 of 4 op korfbal gegaan. ‘Mijn vader was korfballer 
en mijn zusje zat al op de club. In onze tuin staat een 
korfbalpaal. Ik ben er dus mee opgegroeid.’ Daila was al 
jong de ster in de jaarlijkse playbackshow. Zowel Rutger 
als Daila wonen in de buurt. Het is extra fijn dat je in je 
eigen buurt een sport kunt doen die je leuk vindt. Moni-

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

SPORT IN DE WIJK

HET VOELT 
ALS ÉÉN 

GROTE FAMILIE
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‘  WE HEBBEN 
NIET STILGEZETEN 
TIJDENS CORONA’
que vertelt dat zij destijds gestart is met een zogenoemde 
kangoeroegroep voor jonge kinderen. ‘Dan groeit het 
clubje en krijg je later de zusjes en broertjes mee.’ Rond 
het Stokroosveld staan diverse scholen. Dunas geeft daar 
les in korfballen, ook dat vergroot de bekendheid van de 
sport en de vereniging.

Samen sterker
Dunas is een samenvoeging van twee korfbalclubs, Dubbel 
6 en Futura. Gek genoeg bestonden die twee verenigingen 
naast elkaar op het terrein, de clubgebouwen zitten aan 
elkaar vast. Lange tijd bestond er ook rivaliteit tussen 
de twee clubs. Rutger is van Dubbel 6. ‘Maar zo praten 
we niet meer hoor. Eerst vond ik het samengaan verhaal 
niets, hoezo met onze tegenstander! Maar later dacht ik, 
ja dat is veel beter.’ Bij de fusie heeft Bart het plezier en 
de sport, het korfballen, centraal gezet, en niet zaken als 
administratie. Het samenvoegen van de selectieteams 
vormde een goede motor, later volgde ook het B-niveau. 
Monique heeft op weg naar de fusie veel geïnvesteerd in 
de pilot om er samen een team van te maken. Bart: ‘Dat 
was zo leuk dat leden riepen: “Kan het niet sneller met die 
fusie.” We zijn er heel trots op dat we dit tijdens corona en 
digitaal in 9 maanden voor elkaar hebben gekregen. We 
hebben een nieuw ontwerp voor de shirts gemaakt, een 
sponsor gevonden – Rots, professionals in HR –, ideeën 
over kleuren verzameld en de inrichting van het clubge-
bouw verbeterd. 

Toekomstvisie
De nieuwe vereniging bruist van de energie en is aan 
het groeien. Bart is in gesprek met de gemeente en vele 
partijen op en rond het Stokroosveld om de ambitie van 
een sportvereniging en het buurthuis van de toekomst te 
realiseren. Korfbal is de centrale sport, maar door goed 
samen te werken is er veel meer mogelijk voor mensen op 
het gebied van beweging en gezondheid. ‘We willen kijken 
of we iets kunnen doen met leefstijl, niet alleen voor onze 
eigen leden maar ook voor de buurt. Sportfaciliteiten in 
de nabijheid zijn ontzettend belangrijk. Onze droom is 
een sporthal of een sportfaciliteit op het terrein.’ Het is 
een ambitieus plan, dat Dunas met de buurt en bedrijven 

wil uitwerken. Het sluit ook aan bij wat de gemeente wil. 
‘Maar we willen wel het familiegevoel behouden.’

Spel en leren
Terug naar Daila en Rutger. Hoe is het om met jongens 
en meisjes samen te spelen? Daila: ‘Dat is een van de hele 
leuke dingen van deze sport, ik vind het eigenlijk niet goed 
als meisjes en jongens apart zijn, want in principe kan ik 
gewoon met allebei omgaan.’ Plezier staat duidelijk voorop, 
presteren ook, maar net iets minder. Daila: ‘Voor mij voelt 
het alsof de club een héle grote familie is.’ Leren is ook 
belangrijk. Bart: ‘Korfbal lijkt zo’n simpele sport maar dat 
is het helemaal niet, want je moet op coördinatieniveau 
dingen kunnen, je moet spelinzicht hebben én teamwork 
kennen. Er wordt echt wel wat van je gevraagd.’ Rutger: 
‘Het is een teamsport, je doet het niet alleen voor jezelf. 
Dat leer je ook. Je kan het ook niet alleen doen, want je mag 
niet lopen met de bal. Je moet afspelen.’ Monique: ‘Je hoort 
ouders ook zeggen, mijn kind is heel erg gegroeid sinds hij 
een teamsport doet, is minder verlegen, minder angstig, 
fysiek sterker.’ Aan de vaardigheden die de kinderen en 
jongeren leren, ook als zij trainer of scheidsrechter worden 
of in een commissie zitten, hebben ze later ook nog wat.

Op 1 juli bestond Dunas één jaar. Daar zullen ze deze 
maand op gepaste wijze groots aandacht aan besteden.

Nieuwe club met rijke historie

Dunas is een Haagse korfbalvereniging aan 
het Stokroosveld. Het is een echte familiever-

eniging, met een gedreven selectie, zo’n 16 jeugdteams en 
6 seniorenteams. In 2020 is Dunas ontstaan uit de fusie 
van twee verenigingen met flink wat korfbalhistorie: 
Futura en Dubbel Zes. Door samen verder te gaan is een 
sterke korfbalvereniging ontstaan met voldoende leden 
om alle ambities waar te maken. Dit alles op een mooie 
plek tussen veel groen waar al decennialang korfbal 
wordt gespeeld.

  www.dunas-korfbal.nl

SPORTFACILITEITEN IN DE BUURT ZIJN ONTZETTEND BELANGRIJK
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SEPTEMBER: 12, 26

OKTOBER: 10, 28

ZONDAG

LAATSTE STAND VAN ZAKEN

RAADPLEEG DE WEBSITE  WWW.DEHYACINT.NL

WIJKFESTIVAL 
BLOEMENBUURT
MEDIO SEPTEMBER

Medio september is Wijkfestival 
Bloemenbuurt gepland. Meer infor-

matie volgt. Heb je zin om mee te helpen? Laat het 
Jan Vonk weten via de mail: voorzitter@hyacint.nl

EXTRA ACTIVITEITEN
ZATERDAG 31 JULI: LEGPUZZEL RUILBEURS
ZATERDAG 21 AUGUSTUS: KUNSTEXPOSITIE
VAN 11:00 - 17:00 UUR

Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.

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 Meewis

 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
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12
mginvest1623@cs.com 

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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WOLVILT
WORKSHOP

CURSUS | DIY
KUNST 

DESIGN
inspiratie  
techniek 
ontwerp

Viltflexplek.nl  

Wil je niks koken? 
Bestel dan bij Nickskoken. 

Elke week een afwisselend en gezond weekmenu. 
De maaltijden worden dagvers bereid en gratis warm thuis bezorgd.

Bestellen? www.nickskoken.nl
Volg ons op 

Bestellen? www.nickskoken.nl
Volg ons op:
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WIJKGEBOUW 
DE HYACINT WEER OPEN! 

OP 5 JUNI WAS HET 
EINDELIJK ZOVER, 
HET WIJKCENTRUM 
MOCHT WEER OPEN. 
Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 konden 
veel activiteiten in het wijkgebouw niet meer plaatsvinden 
en vanaf de lockdown in december moest het wijkgebouw 
zelfs volledig dicht. Dat was een hard gelag voor alle men-
sen die de activiteiten in het wijkgebouw bezoeken en voor 
wie dit een belangrijke ontmoetingsplek is. En ook voor alle 
vrijwilligers die deze activiteiten met passie organiseren en 
mogelijk maken. Het geduld is behoorlijk op de proef gesteld.

Draad opgepakt
Het enthousiasme om weer te starten was dan ook groot. 
Diverse activiteiten zijn later begonnen, zoals de huiskamer 
op zondag, de schaakclub, de koffieochtend, yoga-, dans- 
en mindfulnesslessen, het bloemenkoor en jeu de boules. 
Andere, zoals de lees- en scrabbleclub, eetclub De Hyacint, 
Sarahbande en de bridgeclubs volgen later. Houd de site van 
De Hyacint in de gaten voor de laatste stand van zaken met 
betrekking tot de herstart van de activiteiten. Ondanks de 
versoepelingen gelden overigens nog steeds beperkende 
maatregelen. Zo mogen er minder mensen in het gebouw 
dan normaal, zodat verhuur op zaterdagen voorlopig alleen 
mogelijk is voor kleine feestjes.

Niet stil gezeten
Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Door de lockdown was er 
gelegenheid om het nodige onderhoud aan het wijkgebouw 
te doen. Zo zijn er luchtverversingssystemen aangelegd in 
de zalen, is de vloer gerenoveerd en is het gebouwtje in 
de tuin in het kader van NLdoet geschilderd.

Kortom, we hebben een vliegende start gemaakt in een 
fris gebouw.

Paul van den Berg
Algemeen lid Wijkbestuur De Hyacint

GEZOCHT: 

HET WIJKBERAAD 
ZOEKT BESTUURSLID 
COMMUNICATIE (M/V)!

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint (7 personen) zoekt 
versterking van het bestuur en van de redactie van de 
Wijkwijs. Een van de bestuursleden (Marcel Bril) heeft 
zijn termijn niet verlengd en is per 1 juni afgetreden.

We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die 
daar tijd en energie in wil steken, en zich wil focussen 
op communicatie voor ons wijkberaad. Voor de invulling 
van de functie zijn een paar competenties van belang.

De persoon die wij zoeken:
 - kan goed samenwerken met mensen met verschil-

lende achtergronden; 
 - heeft ervaring op het gebied van communicatie;
 - kan goed plannen en organiseren. 

Het bestuur van het wijkberaad wordt ondersteund 
door onze professionele bewonersondersteuner Saskia 
de Swart. Zij zorgt voor continuïteit. Het bestuurslid 
communicatie stelt de communicatiestrategie op, is 
de spil tussen de redactie van Wijkwijs en het bestuur, 
heeft ervaring met verschillende communicatiekanalen 
(social media, website, et cetera), en is de drijvende 
kracht achter onze berichtgeving. Daarnaast neemt hij/
zij deel aan verschillende overleggen en draagt samen 
met Saskia zorg voor de lopende communicatie. De 
tijdsbesteding is gemiddeld 6 tot 12 uur per maand.

Reageren op deze oproep?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Jan Vonk: voorzitter@dehyacinth.nl

Wilt u reageren als mogelijke kandidaat op deze oproep, 
neem dan contact op met Linda Franken:
 secretaris@dehyacint.nl

Per 12 mei 2021 heeft Wijkberaad Bloemenbuurt 
De Hyacint een vernieuwd bestuur. Zie blz. 37 
Bestuur  voor meer informatie over de samenstelling 
en portefeuilles.
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  E L I SAB E TH VAN E L S E N    K AR E L VAN D E R B E NT

Opeens is daar die omheining. Bij de Kwartellaan steil omhoog de duinen in, nog nahijgend linksaf 
het zandpad op, en daar prijkt rechts een grootmazig hekwerk van zo’n meter hoog. Bij nadere 
inspectie blijkt een aanzienlijk duingebied omsloten. Het groen barst de grond uit, vogels vliegen 
af en aan. Is er een enclave gecreëerd om de dieren meer rust te gunnen in het broedseizoen, nu 
tijdens de lockdown wandelen volkssport nummer één is geworden? Alle reden om mijn licht eens 
op te steken bij de Stichting Duinbehoud.

Enige tijd later loop ik met duinconsulent Eric Wisse 
langs de afrastering. Meteen valt ons oog op een vlinder 
met een oranje streep langs zijn vleugels: het oranjetipje, 
een zeldzaamheid die zich hier uitermate thuisvoelt. 
Zelf had ik al eerder konijnen gespot. We horen de nach-
tegaal uitbundig kwinkeleren. Het omheinde gebied 
blijkt een oase voor allerhande leven. Maar ik had het 
mis wat betreft de reden waarom het hek is geplaatst. 
‘Het is schapengaas,’ legt Eric uit. ‘Schapen worden net 
als de Schotse hooglanders in de duinen ingezet voor 
natuurbeheer. Het terrein waar de kudde oorspronkelijk 
overnachtte, dreigde overbegraasd te raken. Dus zijn er 
twee nieuwe nachtplekken gecreëerd, één in Kijkduin 
- daar zitten de schapen nu - en één hier.’ Een prettige 
bijkomstigheid is dat loslopende honden de rust in het 
gebied niet meer verstoren, en mountainbikers evenmin. 
Terwijl het gebied voor dieren als vossen en konijnen wel 
toegankelijk blijft. ‘Die klimmen er makkelijk overheen 
of glippen eronderdoor.’ 

Inheemse soorten en exoten
Regelmatig blijven we even staan. Eric wijst mij op de 
hoge bogen van de hondsroos, een soort die in de duinen 
thuishoort, en op een plek met gevarieerde begroeiing. 
‘Dit is een mooi struweeltje voor het winterkoninkje, er 
zitten veel insecten in. Mensen denken vaak dat vogels 
hoog in de bomen nestelen, maar veel soorten broeden 
juist laag. De nachtegaal zit bijna op de grond.’ Aha, denk 
ik, een extra reden om je hond aan de lijn te houden en 
als wandelaar niet allerlei sluiproutes te nemen. ‘Ook 
de meidoorn met zijn hechte bladerdek en bessen is een 
favoriete plek voor vogels. Daar zijn we zuinig op. Tijdens 
de vogeltrek komen veel vogels in dit gebied foerageren 
om op krachten te komen.’ 

De overal omhoog spruitende rimpelroos blijkt te zijn 
aangeplant bij de aanleg van het Westduinpark in de 
jaren ’30 van de vorige eeuw. De struik moest voor een 
natuurlijke barrière zorgen en wandelaars op de paden 

NATUUR

AAN DE WANDEL 
MET DE DUINCONSULENT
‘ HET DUINGEBIED IS QUA BIODIVERSITEIT  
HET RIJKSTE NATUURGEBIED VAN EUROPA.’
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houden. Omdat deze plant geen natuurlijke vijanden 
kent, zoals bepaalde insecten, groeit hij de (duin)pan 
uit. Als de struik in het kader van soortenbeheer wordt 
verwijderd om nieuwe duinontwikkeling mogelijk te 
maken, moeten de wortels wel drie meter diep worden 
uitgegraven. De grote grazers knabbelen gelukkig graag 
aan de duinroos. Net als aan de scheuten van de esdoorn, 
een invasieve soort, die alomtegenwoordig is en vaak 
wordt gerooid om ruimte te scheppen. ‘Snelle groeiers 
concurreren met de omliggende vegetatie en verstoren 
zo het natuurlijke evenwicht.’ Maar ook de planten zelf 
kennen een bepaald ritme: ‘Vorig jaar stond het hier vol 
met voorjaarshelmkruid, nu zie je een enkele plant. We 
dachten dat dat met begrazing te maken had, maar het 
kan ook zijn dat die plant grond nodig heeft die aan be-
paalde eisen moet voldoen. En dat hij in de loop der tijd 
de plek als het ware ongeschikt maakt voor zichzelf. Dat 
verklaart ook waarom hij zo zeldzaam is.’

Soortenrijkdom
Qua begroeiing is dit deel van de duinen sowieso een 
hybride gebied, originele duinvegetatie is verrijkt met 
uitheemse soorten. Verder speelt de stikstofneerslag 
een rol. Daardoor verrijkt de grond, en als er te veel voe-
dingstoffen in de bodem zitten, gaan bepaalde planten 
overheersen. Kijk naar de woekerende braamstruik. 
‘Duingrond is van nature voedselarm en juist op arme 
grond kunnen veel soorten naast elkaar bestaan, zonder 
dat een soort gaat domineren,’ vertelt Eric. ‘Een weiland 
in duingebied is oorspronkelijk geen grasland maar een 
veld vol bloemen en kruiden, kort gehouden door de 
konijnen. Het duingebied is qua biodiversiteit het rijkste 
natuurgebied van Europa.’ 

Om de grond weer te verschralen is er tussen 2011 en 2013 
geplagd, de bovenste vruchtbare laag is eraf gehaald. Dat 
stimuleert de groei van de oorspronkelijke duinflora. Er 
ontstaan zogenaamde grijze duinen met allerlei mossen, 
als een soort kraamkamer voor de natuur. De steile 
zuidwanden van de zandheuvels, waar de wind vrij spel 
heeft, vormen eigenlijk een soort insectenhotel. Ook 
de duinhagedis legt er zijn eieren, om ze door de zon te 
laten uitbroeden. Dat proces raakt verstoord als honden 
kuilen graven en mensen erdoorheen ploegen op weg 
naar het uitkijkpunt bovenop een duintop of een van de 
vele verzonken bunkers. Het eenzame bordje 'Verboden 
Toegang' negerend. 

Spanningsveld
Is het een kwestie van tijd voor meer gebieden worden 
omheind? Dat zal niet snel gebeuren. ‘Indertijd zijn alle 
hekken weggehaald om de grazers de ruimte te geven. 
Zij spelen een belangrijke rol bij het openhouden van het 
terrein. Dat was oorspronkelijk de taak van de konijnen 

maar hun aantal nam drastisch af. Ook zijn veel paden 
opgeheven, het asfalt is weggehaald, om rustgebieden 
te creëren. Alleen zijn die niet meteen afgesloten met 
begroeiing. Tot zo’n twee jaar geleden, zag je dat mensen 
zich goed aan de regels hielden.’ Ik merk op dat veel paden 
zijn dichtgelegd met houtwallen. Heeft dat het gewenste 
effect? ‘Een takkenril maakt het grote publiek duidelijk 
dat het gebied is afgesloten. Als hooglanders een nieuw 
zijpaadje maken, heeft het dichtleggen van zo’n ‘ventiel’ 
weinig zin. Sommige mensen blijven ze openmaken, deels 
omdat ze niet weten dat ze in overtreding zijn. Er worden 
nu hier en daar korte kastanjehekken geplaatst, als een 
soort gebiedscommunicatie.’ Soms gaan mensen wel erg 
bruusk te werk in het kwetsbare duingebied. Achter het 
schapengaas is nog te zien hoe recent met een grondfrees 
een weg is gebaand dwars door de begroeiing.

Voorlichting
Mij lijkt een publiekscampagne op zijn plaats om duidelijk 
te maken wat het protocol in de duinen is. Een communi-
catieteam bedenkt momenteel wat de beste strategie is. 
Helderheid over wat wel en niet mag is van groot belang 
door de toenemende druk op het duingebied. Iedereen kan 
bijdragen aan het in stand houden van de balans tussen 
het beschermen van de biodiversiteit en de mogelijkheid 
tot recreëren in het Westduinpark.

En bij misstanden kan handhaving optreden. Daarover 
meer in het volgende nummer. Dan ga ik op stap 
met de duinwachter. 

Meer lezen?

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijk landelijke 
organisatie voor de bescherming van de duinen. Met 
voorlichting, acties, overleg en juridische procedures 
probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te ver-
sterken. Duinbehoud werkt samen met een scala aan 
natuurorganisaties. Een bijzondere partner is water-
leidingbedrijf Dunea.  www.duinbehoud.nl

De Hollandse duinenrij maakt deel uit van Natura 2000, 
een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 
In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, 
planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd 
om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden.   
www.natura2000.nl

Het initiatief Nationaal Park Hollandse Duinen, legt 
behalve op behoud van biodiversiteit, de nadruk op 
beleving in het gebied.  www.nationaalparkhol-
landseduinen.nl

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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Tegenwoordig maken kunstenaars prachtige werken 
van zwerfafval. Geïnspireerd door Floating Cities 
van de Haagse Carolien Adriaansche wil ik zelf aan 
de slag. Ik stap de Bloemenbuurt in op zoek naar 
materiaal. Twee meter van mijn voordeur tref ik de 
eerste blikjes aan, weer een metertje verder een 
limonadeflesje en een mondkapje. Dan valt mijn 
oog op een roze, nog volledig gave, envelop, die 
uitdagend rechtop tegen de stoeprand staat. Tot 
mijn teleurstelling is de envelop leeg en de uitge-
lopen inkt maakt het adres onleesbaar. Maar de inkt 
komt zonder enige twijfel uit een vulpen. Ik speur om 

mij heen, een verwaaide brief vind ik niet, ook niet 
verstrikt in de takken van een bosje. In mijn fantasie 
mist er een liefdesbrief, geschreven door een oma 
die niets weet van ge-app met emoticons. En de 
ontvanger, heeft hij die mooie envelop zomaar op 
straat gegooid? Of was hij door de brief zo geraakt 
dat hij in de consternatie de envelop heeft verloren? 
Zonder afval ga ik naar huis en kruip achter de com-
puter. Schrijven ligt me toch meer dan knutselen. 

Annemarie Dracht

Liefdesbrief

AD-JE

WIJKWIJS GRAPTOGRAM
In de zomereditie maar weer eens een graptogram. Speelse nieuwe woordcombinaties – of zo je wilt onzinwoor-
den – rond een bepaald thema. Een voorbeeld: Krijger die iriserende pijlen afschiet: regenboogschutter. Bij juiste 
invulling verschijnen in de gekleurde kolom 3 woorden die het thema omschrijven. Oplossing elders in het blad. 
Veel hersenkraakplezier!

1. Huidaandoening die zich met 
name ’s morgens voordoet. 

2. Schuren de aardschollen 
hier tegen elkaar tijdens een 
stortbui? 

3. Hierin blust de priester de 
eerste gevechtshandeling 
van de boreling. 

4. Als deze verdwenen is, kun je 
niet waarschuwen bij zeedamp. 

5. Gehoororgaan gericht op 
de oever. 

6. Koude amfibie met kroon. 
7. Hier kun je alleen putten bij 

extreem warm weer. 
8. Fotografeert bliksems langs 

de snelweg. 
9. Middeleeuwse pandemie 

treft vooral blaaskaken. 
10. Beukt dit babyspeelgoed 

bij heftige wind tegen de 
poorten? 

11. Afsluiting gevormd door 
chocolade korrels.

12. Dit surrogaat winterweer 
woedt vooral in de culturele 
sector. 

13. Brengt vliegend brieven rond. 
14. Conflictgebied waar mensen 

te lang onbeschermd hebben liggen bakken. 
15. Pindaregeling die in urgente situaties van kracht wordt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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INTERVIEW

Marlies Wiebenga (50) woont samen met haar 18-jarige zoon Bruno in de Klimopstraat. Als zij niet 
met haar liefste bezigheid schilderen in de weer is, werkt zij als budgettrainer bij de gemeente Den 
Haag. Dit geheel in lijn met haar HBO studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De MBO 
opleiding Mode en Kleding die zij daarvoor volgde, neigt wat meer naar de creatieve bezigheid, die 
haar nu al zo’n 25 jaar in haar vrije tijd van de straat houdt. 

Op haar website lezen we dat Marlies wordt begeleid door 
de kunstenares Emmy van Vessem van Studio Fulton. 
‘Dankzij haar is schilderen zo’n belangrijke rol in mijn 
leven gaan spelen. Nadat ik, in een tijd dat ik niet zo 
lekker in mijn vel zat, een flyer over haar schilderlessen 
was tegengekomen, heb ik mij aangemeld en ben ik nooit 
meer weggegaan. Naast kunstenares is Emmy een hele 
goede docent die het beste uit mensen naar boven weet 
te halen. Ik heb heel veel van haar geleerd.’  Marlies vindt 
het moeilijk te duiden wat Emmy specifiek bij haar naar 

boven heeft gehaald. ‘Ik denk vooral het ontwikkelen 
van mijn eigen stijl. Maar ook technische dingen, zoals 
materiaalgebruik, door perspectief diepte aanbrengen en 
een heleboel andere professionele vaardigheden.’ 

(Sur)realistisch 
Hoe omschrijft zij haar eigen stijl? Marlies: ‘Soms ont-
staat er een beeld in mijn hoofd dat over het algemeen 
vrij surrealistisch is. Dat kan heel verschillend zijn, van 
vliegende gebakjes tot een straattafereel in een oosters 

‘ IK VIND HET SUPER SPECIAAL 
DAT MENSEN MIJN SCHILDERIJ-
EN MOOI VINDEN’
  D I C K VAN D E R Z WA AR D    K AR E L VAN D E R B E NT E N MAR LI E S WI E B E N G A
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ogende spiegel. Maar ik schilder ook realistisch, zoals 
dieren, landschappen, terrasjes en dergelijke. Ik hou erg 
van doorkijkjes, van binnen naar buiten en andersom, 
waardoor dingen in een net wat ander perspectief ko-
men te staan.’ Ook bloemen zijn voor Marlies een geliefd 
onderwerp. ‘Dan maak ik een foto van een bloemetje in 
een vaasje en dat schilder ik dan. Daar kan ik erg van 
genieten. Net zoals portretten van huisdieren. Daar kun 
je mensen heel blij mee maken. Zo heb ik voor een collega 
voor haar vijftigste verjaardag een schilderij gemaakt 
van haar met haar hondje. Nu dat hondje is overleden, is 
dat schilderij voor haar goud waard geworden.’ 

Soms schildert Marlies in opdracht. ‘Voor mijn vriend 
die in Leiden woont, heb ik de Zijlpoort en de Morspoort 
geschilderd. En nu ga ik nu voor een vriendin op haar 
verzoek een bos met tulpen schilderen.’ Schildert Marlies 
ook wel eens op locatie? ‘Nee, ik werk eigenlijk altijd thuis. 
Als iets mij inspireert of opvalt, maak ik daar het liefst een 
foto van om dat dan thuis na te schilderen.’ Als voorbeeld 
toont ze een terrasje in Sevilla, waarvan vooral het spel 
van licht en schaduw haar inspireerde en een landelijk 
plaatje van een weiland tussen Leiden en Den Haag, bij 
Voorschoten, waar zij op de fiets langsreed. 

Elke dag
Marlies is vrijwel elke dag met schilderen bezig. ’Sinds 
ik met de lancering van mijn website – ongeveer een jaar 
geleden – naar buiten ben getreden, ben ik niet meer te 
stoppen.’ Blijft er dan nog wel tijd over voor een sociaal 
leven? ‘Natuurlijk wel,’ lacht ze. ‘Dat ik er elke dag mee 
bezig ben, wil nog niet zeggen dat ik altijd maar aan het 
schilderen ben. Op mijn vrije dagen sta ik achter mijn ezel 
en op zaterdag ga ik om de paar weken nog naar Emmy.’ 

‘Ik schilder in eerste instantie voor mijzelf. Omdat ik 
daar heel veel energie van krijg, rustig en gelukkig van 
word. Maar inmiddels doe ik het ook voor de mensen die 
van mijn werk houden. Ik vind het te gek als ik weet dat 
een schilderij van mij ergens thuis aan de muur hangt 

en mensen daar blij van worden. Zo heb ik veel werk als 
cadeautjes weggegeven. Ik haal veel energie uit het feit 
dat ik mensen iets kan geven.’

Verkoop 
‘Ik heb met mijn schilderijen niet echt een boodschap, 
maar de intenties die ik er in leg zijn blijheid, vrolijkheid; 
het leven vieren… zoiets!’ De schilderijen van Marlies zijn 
op de website voorzien van een prijs. Komt de verkoop 
al een beetje op gang? ‘Mondjesmaat,’ zegt de schilderes 
bescheiden. ‘Ik moet het nu nog van de persoonlijke 
contacten hebben. Zo heb ik net een schilderij aan mijn 
manager verkocht. Dat is een afbeelding van hetzelfde 
terras in Sevilla waar ik het eerder over had, maar nu bij 
avond. Het staat nu nog hier in de kast, maar binnenkort 
hangt het dus in Rotterdam. En daarnaast heb ik ook 
nog een paar kleine schilderijtjes aan mijn vriendinnen 
verkocht. Ik vind het toch wel super speciaal dat mensen 
bereid zijn om voor mijn schilderijen te betalen!’

Een feestje
Marlies woont nu 11 jaar in de Bloemenbuurt. ‘Ik vind het 
hier een fijne, gezellige en gemoedelijke buurt, waar het 
heel prettig wonen is. Ik heb veel contact met buren en 
mensen uit de straat en omgeving. Kortom, ik voel mij 
hier thuis en op mijn gemak. Wat ik heel grappig vind, 
is de Papaverhof, daar wil ik ook nog wel een keer een 
schilderij van maken. En ook zo dicht bij het strand maakt 
het wonen hier een feestje.’

Tot nu toe is ze alleen nog maar in het wijkgebouw ge-
weest om te stemmen. ‘Toen zag ik ook de afbeelding 
van de hyacint bij de ingang. Omdat de verf daar van 
afbladdert, heb ik aangeboden om hem een keer opnieuw 
te schilderen. Dus misschien komt het daar ook nog van.’

Mensen die meer van Marlies en haar werk willen weten, 
gaan naar haar website  www.marlies-art.com.

SPIEGEL BLAUW DRUIFJE LOEKI SEVILLA

Ж
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TAI CHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

Van Boetzelaerlaan 1  |  Den Haag  |  T 070-355 84 00  |  korffdegidts.nl

Korff de Gidts 
Makelaardij: Dé brug naar een succesvolle verkoop!

9,4
Klantwaardering Funda
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Wederopbouwkunst uitverkoren
Opeens stond er een fanfareorkest voor de deur van Wil-
lem van der Ham met een heuse wethouder! Het was niet 
de Postcode Loterij maar de uitslag van Bloemenbuurt 
Begroot. Hij bleek een van de winnaars van de actie om 
onze wijk nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken en 
kan aan de slag met zijn plan voor Wederopbouwkunst. 
Willem: ‘Onze buurt is een van de 20 Wederopbouwge-
bieden van nationaal belang. Prachtig dat bewoners dit 
initiatief ondersteunen!’ 

Van de Ham heeft eind juni met een groep deskundigen 
aangevuld met geïnteresseerde wijkbewoners de eerste 
stap gezet op weg naar concretisering. 

Inschrijving TonTon Regenton 
van start
Ook TonTon Regenton werd uitverkoren. 
In september gaat het bedrijf 60 duurzame 
TonTon regentonnen-met-tuintje van 
200 liter plaatsen. De tonnen zijn van 
gerecycled kunststof. Ze zijn in Nederland geproduceerd 
en energieneutraal vervaardigd (eigen windturbine). 

Vanaf 3 juli is de inschrijving geopend. De eigen bijdrage 
is slechts € 20,- . Aanmelden doe je via het formulier op de 
website:  www.tontontegenton.nl/contact. Laat je naam, 
adres, en telefoonnummer achter en upload eventueel een 
foto van de plek waar je de ton wilt hebben. Vergeet niet 
bij de aanmelding project Bloemenbuurt te vermelden. 

Iedereen kan zich aanmelden. Vanwege de verwachte 
toeloop wordt door loting bepaald wie één van de 60 
duurzame TonTon regentonnen in zijn tuin krijgt. TonTon 
Regenton neemt contact met je op als je tot de gelukkigen 
behoort.

Overige winnaars
De andere plannen die door de buurt werden gekozen, zijn: 
Bloemen voor insecten rond het Stokroosveld; en Samen 
eten en ontmoeten. Ook deze worden het komend jaar 
uitgevoerd, waar nodig met professionele ondersteuning 
vanuit de gemeente. 

Voor de financiering was in het totaal een wijkbudget 
van € 30.000 beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie over het wijkbudget en de andere 
winnaars, zie  https://bloemenbuurtbegroot.denhaag.
nl/uitslag

NLdoet in de Bloemenbuurt

Vrijdag 28 en zaterdag 29 mei was het 
weer zover: vrijwilligers staken de 
handen uit de mouwen en klaarden 
belangeloos allerhande klussen in 
het hele land. Zo ook in de wijktuin. 
De Hyacint en Club Vit sloegen de 
handen ineen, pakten de verfkwast op en het tuinhuis 
werd weer blinkend wit geschilderd. 

NLdoet is een jaarlijks terugkerende campagne van het 
Oranje Fonds. Samen met duizenden andere organisaties 
tuigen ze elk jaar deze grootste vrijwilligersactie van 
Nederland op. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht 
achter talloze sociale initiatieven. Het Oranje Fonds 
laat met NLdoet zien hoe belangrijk actieve 
burgers voor de samenleving zijn. 

ROBERT VAN ASTEN OVERHANDIGT 
SYMBOLISCH EEN CHEQUE VAN € 4.000 

Ж

WINNAARS WIJKBUDGET

31WIJKWIJS  NO 3  2021



Als je er dan toch niet mag spelen kunnen ze er 
beter een bloemenveldje van maken.’

Favoriete winkel
‘De Jumbo supermarkt. Ze verkopen heel veel bak-
spullen. Er is nu ook een HEMA-schap waar veel 
nieuwe knutselspullen liggen. Laatst heb ik een 
challenge gedaan van YouTube waarin ik de hele 
dag alleen maar gele dingen mocht eten. Mango, 
kaas, maisbrood, gele snoepjes, ik kon echt alles 
vinden bij de Jumbo.’

Typisch Bloemenbuurt
‘Hoe iedereen uit de buurt samenkomt op het 
Stokroosveld [3]. Alle scholen sporten er, ik speel er 
vaak, doe er korfbal en skeeler er op het asfaltpad 
rond het veld. Met mijn ouders wandelen we er vaak.’

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

Vlinder van Zweden (12) woont met haar 
ouders en broer en zus in de Geranium-
straat. Ze zit in groep 8 van de Vliermeent-
school. Volgend jaar gaat ze naar de mid-
delbare school, de Populier. Vlinder is gek 
op skeeleren, korfbal, tekenen en knutse-
len. Ze kijkt graag naar de hemel met haar 
telescoop omdat ze sterrenkundige wil 
worden.

Favoriete bloemenbuurtbewoner (V)
‘Dat is mijn beste vriendin Jasmijn [1, Vlinder links, 
Jasmijn rechts], die woont in de Begoniastraat. We 
zijn het altijd eens met elkaar. We skeeleren samen 
en doen vaak experimenten met knutselen en bak-
ken die we nadoen van YouTube. Laatst hebben we 
zelf slijm gemaakt en een regenboogcake gebakken. 
En natuurlijk ook mijn oma Anneke van Zweden, 
omdat ik daar zo heerlijk kan lunchen.’

Favoriete bloemenbuurtbewoner (M)
‘Mijn papa Hans. Hij is heel lief en helpt me altijd. 
Hij is ook trainer geweest bij korfbal. 

Mooiste gebouw van de Bloemenbuurt
‘Ik vind ons eigen huis in de Geraniumstraat heel erg 
mooi. Het is een nieuwbouwwoning, daar houd ik 
meer van dan de oudere huizen bij ons in de buurt.’

Lelijkste gebouw van de Bloemenbuurt
‘De huizen aan de Papaverhof [2]. Ze zien er allemaal 
een beetje grauw aan de buitenkant uit. Ook erg 
jammer dat je er niet mag spelen op het grasveld. 

LIVING IN THE 
BLOEMENBUURT

O N D E R H E T M O M VAN ‘ B E TE R G O E D G E JAT DAN 

S LEC HT B E DAC HT’ VE RSC H IJ NT I N WIJ K WIJ S 

D EZ E U IT  D E N HA AG C E NTR A AL OVE RG E N O M E N 

N I E U WE RU B R I E K ,  WA AR I N WIJ KB E WO N E RS I N 

KO RTE VR AG E N E N ANT WO O R D E N H U N M E N I N G 

G E VE N OVE R D E WIJ K .
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Favoriete plek 
‘Het parkeerterrein achter ons huis. We spelen er 
verstoppertje met alle kinderen uit de straat. Als ik 
daar ’s avonds speel mag ik ook langer buiten blijven 
van mama. Tijdens de avondklok kon ik er toch nog 
stiekem buitenspelen.’

Wat zou je aan de buurt willen veranderen 
‘Ik zou later heel graag in de buurt willen wonen, in 
de buurt van mijn ouders en mijn vrienden, maar de 
huizen zijn heel erg duur. Ik weet niet of ik hier een 
huis zou kunnen betalen later. Er zouden nieuwe be-
taalbare huizen bijgebouwd moeten worden. Verder 
vind ik een buitenzwembad op het Stokroosveld een 
heel goed idee.’

Grootste ergernis
‘Het lijkt nu voorbij, maar ik vond dat de Goudsbloem-
laan echt heel lang open heeft gelegen. We moesten 
steeds lang omrijden en het was er ook lastig fietsen 
en skeeleren.’

Wie verdient een pluim
‘De mensen van de gemeente die het wijkbudget van  
€ 30.000,- beschikbaar hebben gesteld. En alle mensen 
die ideeën bedacht hebben! Jammer dat het idee van 
de sporttoestellen voor het Segbroek College niet ge-
wonnen heeft, maar het kunnen stemmen op ideeën 
van buurtbewoners vond ik heel erg leuk bedacht.’

Toekomstig leven als middelbare scholier
‘Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat ik veel nieuwe 
vrienden ga maken op de Populier, hier uit de 
buurt maar ook zeker daarbuiten.’ Ж

1

3

2
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REDACTIELEDEN GEZOCHT
De afgelopen tijd hebben we veel lof toegezwaaid gekregen voor ons mooie wijkmagazine. Dat zet 
een kroon op ons werk als redactie. Heb je zin deel uit te maken van deze inspirerende, gezellige club 
mensen met hart voor de wijk? Heb je enige schrijfervaring? Kom dan meedoen! Vijf maar per jaar stellen 
wij Wijkwijs met veel plezier voor de Bloemenbuurt samen. Per nummer vergaderen we twee keer. De 
eerste keer stellen we de inhoud van het blad samen. We bespreken ieders ideeën, putten uit een lijst 
met onderwerpen en rubrieken, kijken wat er nog in de pen zit, wat onze aandacht vraagt in de wijk. Zo 
groeit het nieuwe nummer en kan iedereen aan de slag. In de tweede vergadering checken we of alles 
naar wens af is en sturen we waar nodig bij. Daarna gaat de vormgever aan het werk. En als laatste komt 
de drukker eraan te pas. Na afloop vieren we de publicatie van de nieuwe Wijkwijs met een gezellig 
samenzijn in Café De Poort.

Lees je het blad graag en lijkt het je wel wat om mee te doen? Wil je eerst meer informatie of kennis maken 
met de club? Laat het ons weten! Mail: redactiewijkwijs@gmail.com

ENERGIECOACHES GEZOCHT
Duurzame Bomen- en bloemenbuurt (BloB) komt graag in contact met buurtbewoners die opgeleid 
willen worden tot energiecoach. Energiecoaches helpen wijkbewoners bij het zetten van stappen om 
energiezuiniger te wonen. Coöperatie HOOM biedt online het Leertraject energiecoach Basis aan. Daarin 
komen alle aspecten van het adviseren van bij het maken van keuzes in energiebesparing aan bod. Heb 
je ervaring met het voeren van gesprekken en interesse in het besparen van energie (gas/elektriciteit) in 
woningen? Heb je daarnaast voldoende tijd om de komende 2 jaar circa 40 gesprekken te voeren? Word 
dan energiecoach en meld je aan bij  https://hoom.nl/online-leertraject-energiecoach/. De cursus 
kost € 470,- en wordt voor 10 energiecoaches gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. Vermeld bij 
het invullen van het aanmeldingsformulier bij ‘Betrokken energiecoöperatie/-organisatie’ de Duurzame 
BloB (SBOB/De Hyacint) en vink het hokje aan bij ’Meelopen en eindgesprek’. 

Wil je eerst meer informatie over wat de cursus inhoudt? Stuur dan een mail naar de werkgroep  
Duurzame Bloemen- & Bomenbuurt (BloB)  duurzameblob@gmail.com 

KOM DE TELEFOONCIRKEL VERSTERKEN
De ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn Segbroek zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om één 
maal per week vanuit huis de telefooncirkel op te starten. De telefooncirkel is bedoeld voor 55-plussers. 
De vrijwilliger belt vanuit huis de eerste deelnemer van de cirkel en die belt vervolgens de volgende 
deelnemer. De vrijwilliger wacht op een telefoontje van de laatste deelnemer dat iedereen bereikt is. Als 
iemand de telefoon niet opneemt, neemt de vrijwilliger actie naar de contactpersoon. Er wordt verwacht 

dat vrijwilligers telefooncirkel tussen 09.00 - 10.00 uur beschikbaar zijn.

Daarnaast is VÓÓR Welzijn Segbroek op zoek naar een vrijwilliger/coördinator 
van de telefooncirkel. Deze dient dagelijks bereikbaar te zijn als achterwacht 
en invaller, en neemt actie bij noodgevallen. De vrijwilliger/coördinator voert 
intakegesprekken met ouderen die zich nieuw aanmelden en houdt een logboek 
bij als er bijzonderheden zijn. Hij/zij koppelt bijzonderheden terug naar de oude-
renconsulent. Er wordt verwacht dat de vrijwilliger/coördinator dagelijks tussen 
09.00 - 10.00 uur beschikbaar is.

VÓÓR Welzijn vraagt van vrijwilligers dat zij maatschappelijk betrokken zijn, stevig in hun schoenen staan 
en zorgvuldig kunnen omgaan met persoonlijke verhalen. Ook moeten ze affiniteit met ouderen hebben, 
zelfstandig kunnen werken, communicatief en geduldig zijn. Om vrijwilliger bij VÓÓR Welzijn te worden 
dient een verklaring omtrent gedrag te worden aangevraagd. 

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met de ouderenconsulent van VÓÓR 
Welzijn Segbroek, Linda Hagen, 070 - 205 24 80,  06 - 812 894 86 of l.hagen@xtra.nl
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sinds 1945

Outdoor BSO!
De BSO voor kinderen die graag buiten zijn en 
de natuur als speelplek willen ontdekken!

Zo Outdoor bij Ferguson, 
Muurbloemweg 41 in Den Haag 
t  06 15 874 978   m  ferguson@zokinderopvang.nl

www.zokinderopvang.nl

Benieuwd? Kom eens langs!

1. Huidaandoening die zich met name ’s morgens voordoet: och-
tendDauwworm; 2. Schuren de aardschollen hier tegen elkaar 
tijdens een stortbui? wolkbrEukvlak; 3. Hierin blust de priester 
de eerste gevechtshandeling van de boreling: vuurdoopVont; 
4. Als deze verdwenen is, kun je niet waarschuwen bij zeedamp: 
vermIsthoorn; 5. Gehoororgaan gericht op de oever: watErkantoor; 
6. Koude amfibie met kroon: kikvoRst; 7. Hier kun je alleen putten 
bij extreem warm weer: hittEgolfbaan; 8. Fotografeert bliksems 
langs de snelweg: lichtfLitspaal; 9. Middeleeuwse pandemie treft 
vooral blaaskaken: windbuilEnpest; 10. Beukt dit babyspeelgoed 

bij heftige wind tegen de poorten? stormraMmelaar; 11. Afsluiting 
gevormd door chocolade korrels: hagElslagboom; 12. Dit surrogaat 
winterweer woedt vooral in de culturele sector: kunstsNeeuwbui; 
13. Brengt vliegend brieven rond: luchtposTbode; 14. Conflictge-
bied waar mensen te lang onbeschermd hebben liggen bakken: 
zonnEbrandhaard; 15. Pindaregeling die in urgente situaties van 
kracht wordt: aardNoodwet. Oplossing: de (vier) elementen

OPLOSSING | WW GRAPTOGRAM
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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

Jan Vonk, voorzitter
 voorzitter@dehyacint.nl

Linda Franken, secretaris
tevens bestuursvertegenwoordiger Werkgroep 
Verkeer & Veiligheid Bomen- en Bloemenbuurt

 secretaris@dehyacint.nl

Geert van Drimmelen, penningmeester
 penningmeester@dehyacint.nl

vacature, bestuurslid communicatie
tevens bestuurs gedelegeerde in redactie Wijkwijs

Marcel van Guldener, bestuurslid
tevens contactpersoon stakeholders in de Bloemenbuurt

 mginvest1623@cs.com

Paul van den Berg, bestuurslid
tevens bestuursvertegenwoordiger wijkgebouw en 
bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Omgevingswet

 paulvandenberg@dehyacint.nl

Paul Verdiesen, bestuurslid
tevens beheerder Fietsenstalling Goudsbloemlaan

 paulverdiesen@ziggo.nl

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

zaalhuren@dehyacint.nl

WERKGROEPEN

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING
Linda Franken  secretaris@dehyacint.nl 

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 (VOORHEEN TAXIBUS) 

 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 
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 43 - nummer 3 - juli 2021 

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

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

SLUITINGSDATUM KOPIJ
19 september 2021 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 4
15 oktober 2021

COLOFON Ditjes & Datjes

→
SAMMIE’S WERELD
Sammie’s Wereld steunt kleinschalige 
initiatieven die maken dat kinderen 

mee kunnen doen. In Sammie’s Wereld is alles 
eenvoudig. Wil je iets betekenen voor een 
ander? Dan is het delen van je idee genoeg 
om in aanmerking te komen voor een kleine bijdrage. Heb 
je speelgoed nodig voor een straatfeest of boekjes om uit 
voor te lezen aan buurtkinderen? Wil je een training verzorgen 
en heb je een bal nodig? Dien een aanvraag in. Sammie’s 
Wereld is een particulier initiatief, er zijn geen ingewikkelde 
procedures om snel iets voor elkaar te krijgen. Kijk voor meer 
informatie op   www.sammieswereld.org. Heb je ideeën 
om dit charmante intitiatief verder te helpen? Deel ze met 
de organisatoren, dat stellen ze zeer op prijs.

→
WIJKBUS SEGBROEK
Nu het leven buitenshuis langzamerhand weer op 
gang komt, gaat ook de Wijkbus Segbroek weer 

rijden. De wijkbus heeft ruimte voor nieuwe klanten. Aan-
melden kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 
10.00 uur via  070 368 50 70. Ook komen ze graag in 
contact met nieuwe vrijwillige chauffeurs om de klanten te 
vervoeren. Meer informatie bij Ger van Vliet lux13@
casema.nl of bel  06 - 547 621 10.

→
TEGELWEETJES
Trouwe lezers van Wijkwijs zijn goed op de hoogte 
van de kaalslag voor de Atlantikwall, de bouwstijl 

van de Papaverhof en de Amsterdamse School. En van alle 
kunstwerken in de buurt. Er is vast nog veel meer te vertel-
len. Wil je dat de buurt ontsloten wordt met tegel weetjes? 
Neem het initiatief en meld de Bloemenbuurt aan via 

  www.tegelweetjes.nl.

→
SNOECKTOCHT
Naar aanleiding van het artikel 
over De Rasp van Jan Snoeck in 

Wijkwijs 2 kwam ons ter ore dat er een 
echte Snoecktocht bestaat. Deze fiets-
route leid je langs een groot aantal werken 
van de beeldend kunstenaar in Den Haag. 

Zin in een kunstzinnig tochtje? Download de route op 
 www.collectie-escamp-team.nl/fietstochten/snoecktocht.

→
BURENDAG
Burendag valt dit jaar op zaterdag 
25 september. Heb je een idee voor 

een leuke activiteit om samen met je buren 
te doen? Dien een aanvraag in voor een 
financiële bijdrage van maximaal €400,- 
bij het Oranje Fonds. Voorwaarden en 

aanvraagformulier op  www.burendag.nl/meld-je-nu-aan
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KINDEREN SPELEN OP DE PAPAVERHOF
Woensdag 9 juni was voor veel kinderen een bijzondere dag. Ze konden namelijk vrijuit spelen 
op de Papaverhof, die normaliter voor publiek gesloten is. Voor de Nationale Buitenspeeldag 
was het plantsoen geopend en konden een tachtigtal kinderen van één tot vijftien jaar met  
diverse spellen kennismaken. Onder een stralende zon werd er gespeeld en geravot en de 
ouders konden op een gezellig terrasje bijkletsen.

Initiatiefneemster Liëtte Boersma, was enthousiast. ‘Ook dankzij een flyer en de buurtapp is de opkomst hoog. Geweldig 
om te zien hoeveel plezier de kinderen hebben en er viel geen onvertogen woord. Alles liep – soms letterlijk – op rolletjes. 
Ook mooi dat een stel pubers zich vanmiddag hier wist te vermaken,’ vond de inwoonster van de Klimopstraat. Dus volgend 
jaar weer? Liëtte: ‘Wat mij betreft zeker en ik vermoed dat woningbouwvereniging Daal en Berg, die dit evenement mede 
mogelijk maakte, er ook zo over denkt.’ | Jos Praat

  ANJ E B RO E KMAN

Alternatieve asperges

Terwijl ik dit recept schrijf, zitten we volop in 
het aspergeseizoen. Vroeger als kind, thuis in 
Leeuwarden, aten we altijd één keer per jaar 
asperges. Met Pinksteren en op de klassieke 
manier: boterjus erbij en versgemalen noot-
muskaat. 

Die ene keer was wel genoeg, zo heel erg lekker 
vond ik asperges toen niet. Hoe anders is dat 
nu. Ik vind de authentieke manier heerlijk en met 
krieltjes en zalm smaken ze ook verrukkelijk. 

Variëren met ingrediënten
Bij asperges moet je geen sterke smaken toevoegen, vind 
ik, maar je kunt wel variëren met ingrediënten. Vandaar het 
volgende recept. Ik duim dat bij er het verschijnen van 
deze Wijkwijs nog asperges te krijgen zijn, het feitelijke 
seizoen is dan al afgelopen. Bewaar het recept dan maar 
voor volgend jaar, het is echt de moeite waard.

En weet je wat het fijne is? Alles is van te voren klaar te 
maken, het gaat samen in een diepe ovenschaal, en de 
afwas is een fluitje van een cent. Alleen nog een lekkere 
witte wijn koud zetten.

Wat heb je nodig voor 4 personen?
16 asperges | 800 gram krielaardappeltjes | 2 ons goede ham
100 ml slagroom | 100 gram geraspte emmentaler kaas | 200 
gram kleine trostomaatjes | wat boter en mosterd, snufje 
zout en peper | gemalen foelie | fijngesneden kruiden, 
zoals tijm, oregano, salie en rozemarijn

Hoe ga je te werk?
Krielaardappeltjes gaar koken, afgieten 
en laten afkoelen. 

Asperges goed schillen en hooguit 
2 cm van de onderkant wegsnijden. 
Opzetten met koud water, zout en een 
klontje boter. Aan de kook brengen 
en vanaf dat moment 7 minuten laten 
koken, daarna vuur uit. Hoe langer de 
asperges in het hete water staan, hoe 
zachter ze worden; dat is een kwestie 
van smaak. Ik giet ze altijd direct af 
en droog ze heel voorzichtig in een 
schone theedoek.

Een ovenschaal invetten met boter, de slagroom erin 
gieten, de tuinkruiden erover verspreiden en daarna de 
gehalveerde aardappeltjes. Bestrooien met peper en 
zout. Dan de ham in slierten eroverheen doen met hier en 
daar een likje mosterd. De tomaatjes gelijkmatig verdelen 
en tenslotte de asperges diagonaal eroverheen leggen; 
bestrooien met de foelie en de geraspte kaas.

In een voorverwarmde oven op 185 graden een half uur 
verwarmen. Voor de kleur bij het opdienen, garneren met 
bieslook.

Ik hoop dat deze alternatieve asperges in de smaak vallen.

Wat eet de 
Bloemenbuurt?

KLEIN VERSLAG
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