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Voorwoord

U doet vast wel eens boodschappen bij de Jumbo aan de 
Anemoonstraat. Eenmaal door de poort loopt u vermoedelijk 
over het plein rechtstreeks naar de ingang van de Jumbo. 
U hebt waarschijnlijk weinig oog voor het gebouw dat zich 
op kop van het plein bevindt. 

Een mooi oud gebouw uit 1924 dat tot in de jaren ’80 van 
de vorige eeuw dienst deed als kleuterschool. Sindsdien 
fungeert het als wijkcentrum voor de bewoners van de 
Bloemen buurt. Het valt me op dat veel mensen dit niet 
weten. En dat is jammer. Allereerst omdat zich achter het 
gebouw een prachtige besloten tuin bevindt die met veel 
liefde door een tuinwerkgroep wordt onderhouden. De 
deur naar die tuin is meestal open en u kunt er gerust een 
kijkje nemen of op een bankje gaan zitten. 

In het gebouw vinden ook veel activiteiten voor buurtbe-
woners plaats, die vrijwilligers met veel passie organiseren 
en die de deelnemers erg waarderen. 

Op de middenpagina van deze Wijkwijs staat een overzicht 
van alle activiteiten en wanneer die plaatsvinden. Misschien 
heeft u belangstelling of kent u iemand voor wie een acti-
viteit leuk kan zijn. Schroom dan niet om te komen kijken of 
contact op te nemen. Iedereen is van harte welkom.

Denk er eens aan als u de volgende keer boodschappen doet.

Paul van den Berg
Bestuurder Wijkberaad De Hyacint

©
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Kikkers

Alweer de laatste Wijkwijs van dit jaar. Een 
bizar jaar, dat zal niemand ontkennen. En wat 
het komend jaar voor ons in petto heeft, is nog 
in mist gehuld. We gaan het zien, hoe het leven 
eruitziet als de flarden optrekken. Wat ik wel 
weet is dat het wijkmagazine gewoon weer vijf 
maal zal verschijnen. 

De laatste redactievergadering was het een 
vrolijke bende. Nadat de inhoud van deze editie 
onder strakke regie was afgekaart, sprongen 
de ideeën voor nieuwe artikelen en rubrieken 
als kikkers over tafel. En passant werd nog een 
prachtig idee gelanceerd om de voorgevel van 
het wijkgebouw te verfraaien: een uitbundige 
bloementuin moest het worden, verzorgd 
door een beeldend kunstenaar uit de buurt. 
(Margriet we komen eraan voor het volgende 
nummer!) De hond van redactielid Julie liet af 
en toe een waarschuwend blafje horen. Het leek 
de Dada-manifestatie wel uit 1923! (Snel even 
kijken op bladzijde 33.) Na twee uur namen we 
tevreden afscheid. Mijn oren tuitten thuis nog 
even gezellig na. 

Het zijn de vrijwilligers die het doen bij De 
Hyacint. Zonder hen zou het een saaie bedoe-
ning zijn in het wijkgebouw en kreeg je ook 
het wijkmagazine niet in de bus. En in de wijk 
zouden veel mensen het moeten stellen zonder 
de liefdevolle aandacht van buurtgenoten. Nu 
gaan ze bijvoorbeeld lekker samen wandelen. 

Laten we hopen dat het virus langzaam toch 
gaat inbinden, dan blijft er volop gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. Tot die tijd is het 
een kwestie van uitzingen. Zo je wilt met de 
buurtband. 

Nieuwsgierig geworden? Lees lekker door!

Een goed en gezond nieuwjaar toegewenst 
namens alle redactieleden,

Elisabeth van Elsen



Linda Franken is een geboren en getogen Brabantse, ook al is haar dat niet aan te horen. Zij kwam 
ter wereld in Oud-Gastel, een gehucht onder de rook van Roosendaal, waar zij tot haar 20e heeft 
gewoond. Daarna vertrok ze uit haar geboortedorp om via Londen en Breda uiteindelijk in de Bloe-
menbuurt neer te strijken. Sinds het voorjaar bekleedt zij de functie van secretaris van het Wijk-
beraad De Hyacint. Daarnaast is zij afgevaardigde in de redactie van Wijkwijs. Hoog tijd voor een 
kennismaking.

Om maar met de deur in huis te vallen: hoe vind je het om 
deel uit te maken van de redactie van het wijkmagazine? 
‘Dat vind ik echt supertof! Ontzettend leuke mensen en 
het blad is fantastisch, dat is echt niet om te slijmen, ik 
lees het altijd. De artikelen die erin staan zijn ontzettend 
interessant. Ik heb mijn partner, Rob, zo ongeveer ge-
dwongen om dat artikel te lezen over hoe het hier was in 
de oorlog met die kaalslag voor de Atlantikwall.’ En wat 
vond hij ervan? ‘Heel bijzonder, je gaat op een hele andere 
manier naar je buurt kijken. Als je hier nog maar kort 

woont, weet je eigenlijk niets van wat zich hier allemaal 
heeft afgespeeld.’ 

Werkzame bestaan
Linda volgde na het vwo de pabo, maar heeft nooit als 
leerkracht gewerkt. Ze vertrok naar Londen waar ze een 
secretariële baan had en haar Engels perfectioneerde. ‘Het 
was al vrij snel duidelijk dat het onderwijs niet mijn ding 
was. Ik ben in het bedrijfsleven gaan werken en uitein-
delijk bij een internationaal bedrijf in de communicatie 

BESTUURSLID LINDA FRANKEN:  

‘IK WILDE MEER  
MENSEN IN DE BUURT 
LEREN KENNEN

INTERVIEW

 E L I SAB E TH VAN E L S E N   K AR E L VAN D E R B E NT

EN OOK IETS 
VOOR DE BUURT 
BETEKENEN’
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terechtgekomen. Mijn opvoedkundige kennis,’ zo merkt 
ze lachend op, ‘pas ik daar nog iedere dag toe! Die kun je 
daar ook kwijt.’ 

Huizenjacht
Vier jaar geleden kwam Linda naar de Bloemenbuurt. 
Ze werkte al langere tijd in Den Haag maar woonde in 
Breda. Toen haar vorige relatie uitging, besefte ze dat 
ze eigenlijk wel klaar was met het op en neer reizen, dus 
ze besloot op fietsafstand van haar werk woonruimte 
te zoeken. Omdat ze geen idee had waar het leuk wonen 
was in de stad, raadpleegde ze haar collega’s. Die bevolen 
onder meer de Bloemenbuurt aan. 

Ze fietste rond om te kijken wat haar aanstond en vond 
zo haar huidige appartement in de Irisstraat. ‘Op de foto’s 
zag het er vreselijk uit, de vorige bewoners hadden een 
muur helemaal zwart geschilderd en er lag een soort 
kersenhouten laminaat. Ik vond het echt helemaal geen 
leuk huis. Mijn moeder zei dat ik toch moest gaan kijken 
en toen viel ik er meteen voor.’ 
Wat trok je aan?’ wil ik weten. 
‘De ruimte en het glas-in-lood, 
de authentieke details die erin 
zitten. Het zijn eigenlijk heel 
praktische huizen. Ze zijn mis-
schien maar 50 cm breder dan 
alle huizen die ik in het Bezuidenhout had gezien, maar 
in zo’n huiskamer maakt het best wel verschil.’ Bovendien 
lag het huis dicht bij het strand, in een levendige buurt, 
met winkels en horeca op loopafstand. Aspecten die hoog 
op haar verlanglijstje stonden. 

Bestuur
Linda omschrijft zichzelf als een mensenmens, ze heeft 
een breed arsenaal aan vrienden van allerlei nationali-
teiten. De wens meer verbinding te maken met de buurt 
motiveerde haar om zich aan te melden voor het wijkbe-
stuur. ‘Ik werk fulltime en bracht tijdens de lockdowns 
veel tijd thuis door. En toen bedacht ik me: ik woon hier 
wel maar eigenlijk ken ik hier niemand. Ik wilde meer 
mensen uit de buurt leren kennen en ook wat betekenen 
voor de buurt.’ Zo gezegd, zo gedaan.

Als secretaris komt ze elke week met de voorzitter en 
de penningmeester bijeen om als dagelijks bestuur (DB) 
de lopende zaken te bespreken. Zo kunnen ze snel scha-
kelen en urgente kwesties oppakken. Een voorbeeld dat 
de redactie van Wijkwijs na aan het hart ligt, waren de 
toegenomen drukkosten van het wijkmagazine. Vanwege 
de huidige papierschaarste vielen die voor het komend 
jaar fors hoger uit. Alle opties werden op een rij gezet en 
binnen een week was duidelijk hoe we hier een mouw 

aan gingen passen. De wekelijkse zittingen dienen ook 
ter voorbereiding van het maandelijkse bestuursoverleg 
met het voltallige bestuur. Daar regelen ze zaken die 
een wat langere adem hebben en evenementen als het 
wijkfestival. Ook nodigen ze gastsprekers uit om hen te 
informeren over allerhande onderwerpen, een verkeers-
specialist van de gemeente bijvoorbeeld of, zoals laatst, 
Wijkwijs’ vormgever Niels Biersteker over de belettering 
op de voorgevel van het wijkgebouw. Samen met bewo-
nersondersteuner Saskia de Swart is het DB daarnaast 
verantwoordelijk voor het jaarplan. 

Ambities
Hoe ziet Linda haar rol in het wijkbestuur? Wat zou ze 
graag willen bereiken? Daarover is ze heel duidelijk. ‘Ik 
ben 45 en ik ben de jongste in het wijkberaad. Als je een 
klankbord wilt zijn voor de wijk, als je een afspiegeling 
wilt zijn van wat er leeft in de wijk, dan zouden meer jonge 
mensen deel moeten uitmaken van het wijkberaad.’ Ook 
het leggen van goede relaties vindt ze belangrijk. ‘We zijn 

hier voor de mensen in de wijk, en 
dat is in principe iedereen.’ Aan wie 
zou meer aandacht besteed kunnen 
worden? ‘Internationale mensen. 
Een deel van de wijkbewoners heeft 
wel de Nederlandse nationaliteit 
maar komt oorspronkelijk elders 

uit de wereld. Veel van hen weten niet van het bestaan van 
het wijkbestuur af. Het is goed dat iedereen aansluiting 
heeft met de wijk en weet wat er in de wijk gebeurt.’ De 
artikelen uit de rubriek Inburgeren in Wijkwijs vindt ze 
een goede manier om te laten zien dat mensen erbij horen. 
Bij de aankondiging van evenementen als een wijkfestival 
kunnen ook best een paar zinnen in het Engels staan, de 
taal die de meeste mensen wel enigszins machtig zijn. 

Kerstcadeau
Mijn vraag of ze zicht hebben om hoeveel mensen het 
gaat en waar ze precies wonen, brengt een recent pijn-
punt aan het licht. ‘Het wijkbestuur is bezig met een 
kerstpresentje voor mensen in de wijk en we wilden van 
de gemeente het adressenbestand van eenzame ouderen 
hebben. Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gege-
vensbescherming, red.) is dit onmogelijk.’ Dus eigenlijk 
word je belemmerd bij je actie terwijl die juist voor deze 
groep mensen zo belangrijk is! Hoe los je dit op om toch 
je doel te bereiken? ‘Wij zijn daarover in overleg met de 
gemeente. Misschien kunnen wij de presentjes maken en 
dat zij ze dan bezorgen.’ 

Laten we hopen dat de gemeente hiertoe bereid is zodat 
deze sympathieke actie van het wijkbestuur ter 
gelegenheid van Kerstmis door kan gaan. Ж

BESTUURSLID LINDA FRANKEN:  

‘IK WILDE MEER  
MENSEN IN DE BUURT 
LEREN KENNEN

'WE ZIJN HIER VOOR DE MENSEN 
IN DE WIJK, EN DAT IS IN 

PRINCIPE IEDEREEN'
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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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De Bloemenbuurt herbergt een verborgen schat. Al 65 jaar lang leiden twee schitterende muur-
schilderingen hier een stil leven. Gedurende al die tijd is het Segbroek College aan de Goudsbloem-
laan de trotse beheerder van kunst van Karel Appel (1921 – 2006).

De muurschilderingen waren ooit een geschenk aan de 
school, die door architect J.J.P. Oud werd ontworpen. Zijn 
vriendschap met de schilder werkte het bijzondere cadeau 
in de hand. Direct bij de entree in de hal loop je tegen de 
kleurrijke voorstellingen aan.

Cobra kleuren
Het zijn geen vragende kinderen meer in deze post Cobra 
periode van Appel in 1956, maar kinderen die verbinden 
met de natuur, met bloemen en dieren. Wat opvalt is de 
bijzondere fascinatie voor de vogels, evenals de herkenbare 
stijl met grote kleurvlakken in heldere Cobra kleuren.

Deze keer heeft Appel de voorstellingen niet zoals zo 
vaak helemaal vol geschilderd. Door de zeer lichte, haast 
witte achtergrond komen de heldere en vlak op het doek 
gezette afbeeldingen extra goed tot hun recht. Het zijn 
pareltjes, die niet zomaar aan de leerlingen voorbijgaan, 
want in de lessen beeldende kunst worden zij bewust ge-
maakt van de bijzondere kunstwerken waar zij dagelijks 
aan voorbij lopen.

Begerige Amerikanen
De anekdote dat Amerikaanse kunstkenners zo begerig 
waren de wandschilderingen in bezit te krijgen dat zij zelfs 

bereid waren de muur uit te breken, krijgen de pupillen 
niet te horen. Eenvoudigweg omdat het huidige corps 
leerkrachten nog nooit van dit verhaal heeft gehoord.

Sober beeldhouwwerk
Nauwelijks opvallend naast 
al deze kleurenpracht hangt 
aan een tegenovergestelde 
wand een reliëf van Wessel 
Couzijn (1912 – 1984) waarop 
de Emmaüsgangers staan 
afgebeeld, twee discipelen aan wie Jezus drie dagen na 
zijn dood verscheen. Het werk stamt uit de tijd dat de 
school nog als Het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum 
onderwijs aanbood en zich richtte op een vrijzinnig pro-
testantse stroming. In 1981 fuseerde het Lyceum met de 
Scholengemeenschap Hugo de Groot tot het Segbroek 
College, waar nu openbaar onderwijs wordt gegeven.

Op afspraak kan men het werk van de beide kunstenaars 
komen bekijken. Bel 070 363 34 39. Graag tussen 15.00 
en 17.00 uur bellen. 

Met medewerking van kunstkenner Otto Wittmann.

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

KUNST IN DE WIJK

VERBORGEN SCHAT 

Ж
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BIJZONDERE BUURTGENOTEN   AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT

Restaureren van ‘Puchies’ is een van zijn hobby’s. Met een van de predikanten maakt hij soms een 
‘tochie’. Hij woont aan de kerk, mensen in problemen bellen soms ’s nachts bij hem aan, hij is er dan 
voor hen. Johan Quist is koster van de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort en zoals hij 
zelf zegt ‘een mensenmens’. 

De deuren van de Bethlehemkerk staan voor iedereen 
open. Niet alleen zijn de diensten van de Nederlands Her-
vormde Gemeente drukbezocht, gemiddeld 500 mensen, 
ook andere gemeenschappen vieren er hun geloof. Zo 
huren sinds een half jaar Eritrese orthodox christenen 
de kerk op zaterdag. Ook worden er tal van activiteiten 
georganiseerd in een van de zalen die het grote gebouw 
rijk is; van knutselen voor kinderen tot bezinningsmid-
dagen voor ouderen. Geregeld vinden buurtbewoners 
een briefje in de bus om toch vooral een keer te komen 
kijken. Johan Quist (51) is al 20 jaar koster van deze kerk. 

Aangezien zijn woonhuis aan de kerk vastzit, is hij er 
letterlijk kind aan huis. 

Waar bestaat jouw werk uit? 
‘Ik zorg dat alles in de kerk functioneert, samen met 
veel vrijwilligers. Ik ben in dienst van de Protestante 
Gemeente ’s-Gravenhage. Daarnaast heb ik een eigen 
bedrijf ‘Quist Technisch Beheer’ dat wordt ingehuurd 
door de Stichting Stek en door de Stichting Sint  
Jacobskerk, ook wel Grote Kerk, in de binnenstad. Voor 
de Grote Kerk verzorg ik alle technische installaties, 

Mensenmens Johan Quist:

‘GOD 
is een 

Gentleman’ 
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zoals verwarming en alarmsystemen. Dit jaar werd 
er voor de tweede keer de Troonrede uitgesproken. 
Dan ben ik betrokken bij de voorbereidingen. Met de 
beveiliging van het Koninklijk Huis ben ik ’s ochtends 
om 6.00 uur naar de nok van de toren geklommen, 
300 treden, voor een inspectie. Drones vlogen door 
de kerk. Dat was me wat.’

Hoe ben je hier koster geworden?
‘Ik was fietsenmaker in het familiebe-
drijf Quist op Scheveningen. Ik ben de 
jongste uit een gezin van vijf zonen en 
twee van mijn broers zaten ook in de 
zaak. Ik vind fietsen repareren leuk om 
te doen, als hobby repareer ik nog steeds 
oldtimers, maar in 2000 ging de koster 
van de Bethlehemkerk naar een andere 
kerk. Een echtpaar dat net terug was van 
missiewerk in Tanzania, nam voor twee 
jaar de functie waar. Ik vroeg of ik mee mocht lopen 
en toen werd ik geroepen. Eerst had ik helemaal geen 
zin in die functie. Veel mensen hier zijn theoretisch 
opgeleid, terwijl ik praktisch opgeleid ben. Ik zag er 
tegenop, maar ontdekte al gauw dat iedereen er mag 
zijn. Mensen uit de Eerste en Tweede Kamer komen 
hier, koningin Wilhelmina en Juliana kwamen hier 
vroeger ook, iedereen is gelijk. En aan iedereen wordt 
gevraagd een dienende houding aan te nemen, niet te 
heersen. Dat spreekt mij aan. Ik denk ook dat ik meer 
onder de mensen wilde zijn, als fietsenmaker ben je 
dat minder. Ik ben een mensenmens.’

Kloppen mensen bij je aan als ze in de problemen zitten?
‘Ja, mensen in nood bellen aan, soms ook ’s nachts. Ik 
heb een maatschappelijke rol. Ik luister, geef ze een 
broodje, een sigaartje, vooral liefde. Ik bid voor deze 
mensen en adviseer ze op God te vertrouwen. Maar 
daarna verwijs ik ze door naar instellingen waar 
professionele hulpverleners werken. Ik heb ook een 
heel goed contact met de wijkagent.’

Hoe leg je op zo’n moment uit dat zij op God moeten ver-
trouwen? 

‘Ik geef al 15 jaar de Alpha-basiscursus over het 
christelijk geloof. Dan praten we met elkaar over de 
betekenis van God voor jou, over twijfels, waarom God 
zoveel ellende in de wereld toelaat. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat God je helpt als je erom vraagt. Goed 
luisteren naar zijn stem is een collectief probleem. We 
horen zijn antwoord vaak niet. God is van de relatie, 
hij is er niet op afroep. Hij is een gentleman, hij wacht 
tot je hem echt zoekt.’

Heb je dat zelf ervaren? 
‘Ja. Toen ik 15 jaar was raakte ik door verkeerde 
vrienden verslaafd aan het blowen. Ik gebruikte tot 
mijn 21e jaar echt veel softdrugs. Ik zette me in die 
periode tegen God af. En ook tegen mijn ouders. Zij 
waren liefdevol, maar legden alles op, ook het geloof. 
Toen mijn vader in 1990 overleed, was dat een schok 

en ging ik nadenken. Ik kreeg doordat 
hij wegviel de ruimte om op zoek te 
gaan, God heeft mij toen weer op het 
goede pad geholpen. Zonder Hem was 
ik niet meer aan het leven begonnen. 
Daarna ben ik preventielessen gaan 
geven in het middelbaar onderwijs, 
onder meer op De Populier. Dan 
wees ik de jongeren op de blijvende 
schade die ik heb opgelopen. Ik heb 
geheugenverlies en het is een wonder 
dat we twee mooie dochters hebben 

gekregen. Tegen de jongeren zeg ik: ‘Blowen overkomt 
je niet, je kiest ervoor.’

Hoe staat het met de slechtvalken?
(Breed glimlachend) ‘Ze zitten in de kerktoren en 
verdedigen die als hun eigen territorium. Ze zullen 
hun hele leven hier blijven, vaak worden ze 25 jaar. 
Ik heb een webcam opgehangen zodat iedereen het 
ouderpaar kan zien. De valken leren hun jongen, die 
in mei geboren worden, vliegen rondom de kerk en 
bij de zandmotor. Als er een jonkie naar beneden valt, 
pak ik die met handschoenen aan op en zet het beestje 
terug. Dat is spannend hoor, ze zijn dan agressief. 
Wist je dat de slechtvalk het snelste dier ter wereld is! 

Hij kan 360 km/u vlie-
gen. In zijn neus zitten 
pennetjes die de wind 
breken, voor zijn ogen 
komen beschermende 
vliezen. Slechtvalken is 
een van mijn hobby’s.’

Heb je meer hobby’s?
‘Ik heb hier zes Puch 
Maxi’s staan, van die 
oldtimers. Ik vind het 
heerlijk om die te res-
taureren. En een derde 

hobby is mijn pitbull, inmiddels de vierde alweer, een 
vrouwtje. Als je goed met pitbulls omgaat, ervoor zorgt 
dat ze hun energie kwijt kunnen, zijn ze zó sociaal en 
loyaal. Vroeger werden ze ingezet als kinderoppas. 
Dat had je niet gedacht, hè?’

Ж

TOEN MIJN VADER IN 
1990 OVERLEED, WAS 
DAT EEN SCHOK EN 
GING IK NADENKEN
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ALS HERBOREN 
NA EEN BEZOEK 
AAN    HAAR 
         OOK VOOR HEM

IN DE ETALAGE

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

DE MASSAGESTOELEN 
VOELEN ALSOF JE IN 

ZEE DRIJFT
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Dinsdagochtend op weg naar werk, de bekende topdrukte bij de kruising Goudenregenplein rich-
ting Thomsonlaan. Door het lange wachten kijk ik nog eens extra om me heen. Op de hoek een 
imponerend zwart pand, veel glas, veel spiegels: ‘HAAR ook voor hem’. Het zit er al even, maar 
Wijkwijs was er nog niet binnen geweest. Toen mijn vaste kapper op de Denneweg me bij mijn laat-
ste bezoek fijntjes had toegebeten: ‘Je hebt melkboerenhondenhaar, en het verdwijnt!’ wist ik dat 
het tijd was voor een nieuwe kapper. Later die middag keer ik terug om op nader onderzoek uit te 
gaan.

Bij binnenkomst betreed ik de lounge die qua sfeer doet 
denken aan zowel een nachtclub als een luxe wellnessre-
sort. Veel zwart en nu het vroeg donker is, gedempt licht. 
Aan de wand, onder een groot scherm waar beelden van 
modeshows voorbijkomen, hangen tientallen hoofdtele-
foons. ‘Die gebruiken we voor onze silent disco’s,’ vertelt 
Annemiek van Leent, de eigenaresse, als ik ernaar vraag. 
Typerend voor hoe deze zaak anders van opzet is dan de 
kappers die ik gewend ben.
 
Metamorfose
‘Samen met mijn man heb ik de hele inrichting zelf be-
dacht, er is geen interieurarchitect aan te pas gekomen,’ 
zegt Annemiek. De zaak zit er al sinds 2006 maar heeft 
sindsdien aardig wat gedaanteverwisselingen ondergaan. 
Begonnen in wat eerst de winkelruimte van een fotozaak 
was, werd al snel uitgebreid door de achterliggende werk-
ruimtes bij de kapperszaak te trekken. De zaken gingen 
voorspoedig: Annemiek begon als eenmanszaak maar 
kon binnen twee jaar zes collega’s aannemen. Toen in 2019 
het naastgelegen hoekpand vrijkwam greep Annemiek 
haar kans om HAAR ook voor hem een grote metamor-
fose te geven.
 
Ondanks mijn sinds enkele jaren progressief terugtrek-
kende haargrens word ik in de kapsalon met open armen 
ontvangen. Na een goede kop koffie loop ik met Annemiek 
door de zaak. We passeren de counter, een eiland midden 
in de zaak waar niet alleen de kassa’s staan maar ook een 
professionele DJ-set. ‘Allebei mijn dochters vinden het 
leuk om te draaien,’ vertelt Annemiek. De silent disco’s, 
vaak op zaterdagmiddag, liggen door covid nu even stil, 
maar zullen in de toekomst hopelijk weer terugkeren. 

Verwennerij
We komen bij de wastafels, in een afgeschermde ruimte, 
opnieuw met gedempt licht en ontspannende muziek aan. 
Als ik ga zitten vraagt Annemiek of ze de massagestoel 
aan zal zetten. Massagestoel? Enigszins bedremmeld 
stem ik in, waarna direct de hele stoel, van schouders tot 
kuiten, in beweging komt. Even wennen, maar zodra ik 
me eraan overgeef is het alsof ik in zee drijf. ‘Voelt goed 
hè,’ zegt Annemiek, die tegelijkertijd mijn haren wast en 
daarna nog een hoofd- en nekmassage geeft. ‘Niet zoals 
die massagestoelen op Schiphol die je kuiten fijnknijpen.’ 

Alle collega’s van Annemiek hebben een massagetraining 
gevolgd zodat iedere klant na het wassen als herboren 
aan de knipbeurt kan beginnen.
 
Eenmaal gezeten in de kappersstoel vertelt Annemiek 
verder over de grote verbouwing van de zaak. ‘We zijn 
er zo’n acht maanden mee bezig geweest en in de tussen-
tijd is de zaak gewoon opengebleven.’ Dat leverde soms 
wel netelige situaties op: bijvoorbeeld toen alle ramen 
eruit lagen en de klanten met heaters warm gehouden 
werden; of toen het toilet verbouwd werd en alleen een 
Dixie op straat beschikbaar was: ‘Knap lastig als je voor 
highlights drie uur in de kleur zit en je hoge nood hebt,’ 
aldus Annemiek. Maar het is allemaal goed afgelopen en 
het resultaat mag er zijn. 

 
Brede klantenkring
‘We wilden een plek creëren 
waar je echt in de watten 
wordt gelegd. Je moet met 
een “spa-gevoel” naar bui-
ten lopen zonder dat je daar 
allemaal extra kosten voor 

moet maken,’ zegt Annemiek. ‘Tegelijkertijd zijn we heel 
laagdrempelig en bedienen we mensen in alle soorten en 
maten: van baby’s geboren met een weelderige haardos 
en bruiden voor het perfecte bruidskapsel en visagie, tot 
dames op leeftijd die hun haar eens lekker opgeföhnd 
willen hebben.’ En inderdaad, de zaak zit vol met een 
bonte mengeling aan buurt- en stadsgenoten van alle 
leeftijden, iedereen druk in gesprek. Tussen de stoelen 
loopt ook nog Chai, de niet-aaibare Chihuahua. De sfeer 
is familiair, precies zoals Annemiek het graag heeft. 
 
Een half uurtje later ben ik alweer klaar met een fris 
kapsel. ‘Loop nog even mee,’ zegt Annemiek. Ze neemt me 
mee naar het aparte, opvallend grote schoonheid-gedeelte 
van de zaak, genaamd ‘MOOI bij HAAR ook voor hem’. ‘Je 
kunt hier terecht voor een gezichtsbehandeling, Henna 
Brows, Powder Brows, Lash Lift en Wimperextensions. 
En ook mannen komen hier, bijvoorbeeld voor een huid-
behandeling. Niet iets voor jou?’ ‘Ik denk er nog even over 
na,’ antwoord ik beleefd. Voor nu heb ik in ieder geval een 
nieuwe favoriete kapper gevonden.

ALS HERBOREN 
NA EEN BEZOEK 
AAN    HAAR 
         OOK VOOR HEM

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    

FYSIOTHERAPIE
GOUDENREGEN

Beter bewegen?
Fysiotherapie Goudenregen!

info@fysiogoudenregen.nl
www.fysiogoudenregen.nl

Goudenregenstraat 244
2565 GD Den Haag
070 - 36 54 383

Goudenregenstraat 58
2565 EZ Den Haag
070 - 34 51 993

Onze locaties:

• Fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Manuele therapie
• Psychosomatische fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Ontspanningstherapie

Ons aanbod:
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Wandelen doet je goed. Dat geldt voor iedereen, 
ook voor ouderen die in een instelling wonen.
 
De wandelclub met bewoners van Woonzorgcentrum Uit-
zicht aan de Zonnebloemstraat bestaat inmiddels al weer 
11 jaar. Het was een van de vele vrijwilligers activiteiten 
na de oplevering van de nieuwbouw. 

Gewilde activiteit
Het wandelen is nog steeds erg gewild bij de bewoners, 
zij zitten immers veel binnen. Er vindt zoveel mogelijk 
afwisseling plaats tussen de diverse afdelingen, zodat 
iedereen regelmatig aan bod komt. De opkomst is soms 
afhankelijk van het weer of de conditie, maar er zijn altijd 
mensen te porren voor een ommetje.

Vier keer per week wordt er gewandeld met wisselende 
groepen vrijwilligers in de Bosjes van Pex en in de omgeving. 
Halverwege maakt de groep vaak even een tussenstop, 
met wat lekkers. Toen de benen nog goed waren kwam een 
aantal bewoners van Uitzicht daar zelf nog regelmatig. 
Een enkeling was vroeger ook vrijwilliger bij Uitzicht en 
gaat nu mee in de rolstoel. Die weet precies hoe fijn en 
belangrijk het is om lekker buiten te zijn.

Win-winsituatie
Riekje, Peter, Floriaan, Marga en Cathy die deze herfstige 
maandagmiddag wandelen, doen dat al jaren. ‘Je gunt 
de mensen dat ze buiten komen, dat ze van de afdeling 
afkomen,’ zegt Floriaan. ‘Zo kunnen de mensen ook de 
seizoenen nog ervaren.’ Eigenlijk is het een win-winsitua-
tie, de bewoners vinden het heerlijk, voor zowel bewoners 
als de vrijwilligers is het gezellig, en je bent in beweging.

Over het algemeen zijn er goede rolstoelen, dus hoeft 
het niet zwaar te zijn. Maar er kunnen best nog nieuwe 
vrijwilligers bij! Dus als je een uurtje in de week er even 
met anderen uit wilt, doe dan mee met deze wandelclub! 

Meld je aan bij Monique Koene, Coördinator Informele 
Zorg  monique.koene-utz@florence.nl of via
  06- 398 505 27

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

VRIJWILLIGERS IN DE WIJK

SLUIT JE AAN BIJ DE WANDELCLUB 
VOOR BEWONERS VAN UITZICHT KOM 

LEKKER 
MEE NAAR 

BUITEN 
ALLEMAAL!
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Ema Dessens groeide samen met haar broer op in de buurt van Boekarest. Hoewel haar interes-
se toen al uitging naar de schilderkunst volgde ze na haar middelbare school een hbo-opleiding 
programmeur informatica. Na afloop van haar studie kwam ze in 1999 via een uitwisselingspro-
gramma in Tokio terecht, een enorm contrast met het Roemenië uit die tijd. En nu woont ze in de 
Bloemenbuurt waar ze schilderles geeft. Hoe is dat zo gekomen?

‘In Roemenië waren de keuzemogelijkheden en het aantal 
studieplaatsen destijds heel beperkt en toen ik klaar was, 
wilde ik mijn vleugels uitslaan en de wereld ontdekken,’ 
legt Ema uit. ‘En daar in Tokio, in een karaokebar (waar 
anders?) ontmoette ik Frank, een Nederlandse zakenman 
uit Den Haag. Ik had nauwelijks van Nederland gehoord 
en nog nooit een Nederlandse man ontmoet, maar het was 
liefde op het eerste gezicht.’ Na afloop van haar Japanse 
uitwisselingsavontuur en eenmaal terug bij haar ouders 

in Roemenië stond Frank al snel op de stoep. Drie jaar later 
werd het sprookje bezegeld met een huwelijk.  

Veelzijdig kunstschilder
Tijdens haar inburgeringsperiode kwam Ema in contact 
met een aantal gerenommeerde kunstschilders, zoals 
portretschilder Arjan van Gent, bij wie zij les ging nemen. 
Haar altijd al aanwezige talent werd wakker gekust en 
Ema ontwikkelde zich tot een veelzijdig kunstschilder: ‘Ik 

KUNSTENAAR IN DE WIJK

HOE EEN MEISJE UIT ROEMENIË 
SCHILDERLES GING GEVEN IN 
DE BLOEMENBUURT

  J U L I E  PLU IJ M E RS    K AR E L VAN D E R B E NT

INTERVIEW MET BEELDEND 
KUNSTENARES EMA DESSENS
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maakte kennis met diverse stijlen en technieken en merkte 
daardoor dat mijn hart bij de klassieke schildertechnieken 
ligt. Schilderen zoals de oude meesters dat deden.’ 

Na negen jaar lessen gevolgd te hebben exposeerde Ema 
gedurende een aantal jaren op diverse plekken met werk 
in de verschillende stijlen waarin ze was geschoold. 
Realistische portretten in olieverf op doek of paneel, 
afbeeldingen in realistische stijl en impressionistisch en 
expressionistisch werk. Haar doeken werden verkocht 
en kwamen door heel Nederland te hangen.

Hobby wordt beroep
Schilderles geven was eigenlijk een logische vervolgstap: 
‘Ik ontdekte dat het me goed afging om mijn kennis van 
de techniek, het materiaal en de kleurenkeuze op anderen 
over te brengen, en ben gaan lesgeven in de stijl die me het 
meest aansprak: de realistische, klassieke schildertech-
niek.’ Later kwamen daar de workshops bij die gefocust 
zijn op nieuwe technieken en stijlen.

Door mond-tot-mondreclame begonnen de lessen al vrij 
snel goed te lopen. De eerste jaren gebruikte Ema haar 
atelier op de bovenste verdieping van haar woning in 
Den Haag Zuid. Later huurde ze een ruimte in Rijswijk. 
En nu geeft ze haar lessen vanuit de Azaleastraat waar 
ze met haar man Frank de afgelopen zomer naartoe is 
verhuisd. Al snel wisten buurtbewoners haar te vinden. 
Oude en nieuwe leerlingen blijken zich heel makkelijk 
samen te voegen.

Glansrol voor de tomaat
Hoe bouwt Ema haar lessen op? ‘Wanneer je als begin-
neling voor het eerst met olieverf gaat werken, maak 
je een klein realistisch schilderij van een tomaat. Dat 
lijkt simpel maar dat is veelzijdiger en moeilijker dan de 
meesten vermoeden. De ronde vorm en de lichtval zijn 
heuse uitdagingen. Na de tomaat kiezen veel leerlingen 
voor hun volgend schilderij voor een paprika, ui of knof-
look. Het is grappig om te bedenken dat in de keuken van 
menig leerling inmiddels een setje met deze afbeeldingen 
hangt.’ In het vervolgtraject zoeken de leerlingen heel 
verschillende onderwerpen en afmetingen voor hun 
schilderijen. Een enkeling probeert het schilderen met 
acrylverf in een niet realistische stijl uit. 

Waar kijkt ze naar bij haar leerlingen en hoe begeleidt ze 
de ontwikkeling van al die verschillende talenten? Haar 
eigen drijfveer blijkt hiervoor de basis te vormen: ‘Het is 
een prettige drive in mij, die zoektocht naar het mooiste 
beeld in de mooiste kleuren. Die zoektocht maak ik ook 
samen met de leerlingen. Ieder in zijn eigen tempo. Ik 
probeer vooral om ze te leren kijken en daar plezier aan te 
beleven.’ Omdat Ema het belangrijk vindt iedere leerling 
veel persoonlijke aandacht te geven, geeft ze aan maxi-
maal vier mensen tegelijk les. ‘Wat corona betreft komt 
het dus goed uit dat de groepen klein zijn,’ merkt ze op.

Specialistische workshops
Naast schilderles geeft Ema workshops waarin mensen 
kennis kunnen maken met nieuwe technieken. Een van 
die technieken is acryl gieten. ‘Tijdens deze workshop 
leer je hoe je acrylverf waaraan bepaalde stoffen zijn 
toegevoegd kunt gieten op een doek. Het eindresultaat 
is altijd prachtig en verrassend.’ Er zijn ook workshops 
impressionistisch schilderen zonder kwast of kennisma-
ken met de basistechnieken.

Nieuw is de workshop schilderen met alcoholinkt: ‘Alco-
holinkt is een kleurrijk, zuurvrij medium dat fantastisch 
is om mee te werken.’ Tot slot noemt ze nog de workshop 
3Dcracks. ‘Hierbij werk je met een dikke pasta die in 
een aantal dagen barst en scheurt op een manier en op 
plaatsen die je van tevoren niet weet. Na het drogen 
beschilder je de “cracks”. Spannend en erg leuk om met 
een groep te doen.’

Het lesgeven brengt haar veel voldoening. ‘Ik was heel 
trots toen ik met het werk van mijn leerlingen drie jaar 
geleden een eerste expositie kon houden. Bij de vernis-
sage waren zo’n 150 mensen aanwezig en het regende 
complimenten. Ik hoop volgend jaar in onze eigen wijk 
met nieuw werk van de leerlingen te kunnen exposeren.’

En verder…
Ema is ook dol op haar kleine chihuahua Daisy en houdt 
ervan om met haar man Frank een mooie maaltijd te 
koken. Ook spelen ze graag een partijtje golf. ‘Maar mijn 
grootste hobby is natuurlijk de schilderkunst en 
alles wat daarmee te maken heeft.’ Ж

‘HET IS MAKKELIJK OM CONTACT TE 
MAKEN IN DEZE WIJK. WAT WE MINDER 
VINDEN IS HET ENORME GEKRIJS VAN 
DE MEEUWEN. DAAR MOESTEN WE WEL 
EVEN AAN WENNEN.’

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de lessen en lestijden zie 

 www.artems.nl 
Atelier Art Ems bevindt zich in de Azaleastraat 42, 
2565 CE Den Haag. 
Werk van Ema Dessens is te vinden op 

 https://nl-nl.facebook.com/emadessens/
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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 
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EEN NIEUW GEZICHT 
IN DE WIJK

  RO SALI E N VE R M E E R     U IT  E I G E N B RO N

Sinds de zomer heeft de Bloemenbuurt een tweede wijkagent: Zuhal Gunes. 
Samen met Pascalle Visser is zij het aanspreekpunt van de politie in de Bloemenbuurt.
 
Vertel eens, Zuhal, hoe ben je in de Bloemenbuurt ver-
zeild geraakt?

‘Tot voor kort werkte ik op Bureau Beresteinlaan. 
Ik heb lang op dezelfde plek gewerkt en toen dacht 
ik: ik ben wel toe aan een nieuwe uitdaging en heb 
ik gesolliciteerd.’

Er was een vacature?
‘Ja, ze wilden in de wijk een uitbreiding van één naar 
twee agenten om te zorgen voor meer zichtbaarheid/ 
aanwezigheid in de wijk. Het is belangrijk er te zijn, 
je gezicht te laten zien. Dat noemen we ‘investeren in 
vredestijd’. We willen aanspreekbaar zijn op straat 
en gaan het liefst lopend of op de fiets de wijk in. 
Met ‘we’ bedoel ik hier Pascalle Visser en mezelf. 
We kennen elkaar al van een andere werkplek en 
hebben een goede klik.’

Wat is jullie hoofddoelstelling?
‘Onze hoofddoelstelling is de oren en ogen te zijn 
van de wijk en met de mensen een vertrouwensband 
op te bouwen. We streven ernaar dat mensen niet 
alleen bij ons komen om een melding te doen, maar 
ook om een praatje te maken.’

Wat zijn je hoofdwerkzaamheden?
‘Er is veel bureauwerk te doen: de binnengekomen 
mailtjes lezen, (aan)vragen voor meldingen en huis-
bezoeken afhandelen en indien nodig hulpinstanties 
inschakelen. Pascalle en ik proberen zoveel moge-
lijk niet tegelijkertijd onze werkdagen te hebben, 
zodat er meestal een van ons aanwezig is. Verder 
onderhouden we contacten met de gemeente en 

instanties als ‘Achter de voordeur’, Parnassia, en 
de jongeren- en opbouwwerkers. Allemaal met het 
oog op de veiligheid in de wijk.’

Hoe is het contact met de scholen?
‘Het contact met de scholen is goed. Ook daar geldt: 
ze zouden het normaal moeten vinden als we daar 
even binnenlopen en niet meteen moeten denken: 
wie wordt er opgepakt? In mijn vorige wijk waren 
we vaste klant op de scholen, we lieten er regelmatig 
ons gezicht zien. We geven advies en grijpen alleen 
in bij gevaar.’

Geven jullie ook wel eens lessen?
‘Dat hebben we zeker wel gedaan: over de geva-
ren van social media, pestgedrag (politiegericht), 
vuurwerkvoorlichting, en we lezen voor tijdens de 
Boekenweek (op basisscholen). Op die manier zien 
de leerlingen ons ook eens in een ander daglicht, de 
politieagent is ook een mens.’

Je werkt hier nu sinds april, hoe kijk je tegen de Bloe-
menbuurt aan?

‘Ik zie de Bloemenbuurt als een leuke wijk, men 
voelt zich samen verantwoordelijk. Er zijn hier niet 
veel problemen. Fijn om te zien dat het zo ook kan.’

VAN DE WIJKAGENT

INTERVIEW MET WIJKAGENT ZUHAL GUNES

BEREIKBAAR
De wijkagenten zijn bereikbaar via het algemene 
politie- nummer: 0900 8844 en via de mail: 

 pascalle.visser@politie.nl  
 zuhal.gunes@politie.nl 
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         VRIJWILLIGERS 
BLOEMENBUURT 
BEZOEKEN MAURITSHUIS
Op uitnodiging van museum het Mauritshuis hebben vrijwilligers van Wijkberaad De Hyacint on-
langs een rondleiding gekregen in het Mauritshuis. Het gold als tegenprestatie voor het bezoek dat 
medewerkers van het Mauritshuis in de zomer aan de Bloemenbuurt brachten. Met dit initiatief 
wil het museum meer verbinding creëren met de stad. Een mooie ontwikkeling.

De vrijwilligers van de diverse commissies, de leesclubs, 
de redactie en de bezorgers van Wijkwijs ontmoetten 
elkaar in de ruime entreehal onder de straat, waarover 
het museum sinds de verbouwing van 2014 beschikt. 
Iedereen was blij met deze gelegenheid om elkaar te zien 
of te leren kennen. En het was heerlijk om weer eens in 
het Mauritshuis te zijn!

Verbinding
Na het welkomstwoord door voorzitter Jan Vonk lichtte 
Femke Hameetman, hoofd van de afdeling Educatie en 
Programmering, de aanleiding van het bezoek en de 
betekenis van het museum toe. 

Veel kantoormedewerkers wonen buiten de stad en ken-
nen de stad niet of nauwelijks. Om daar verandering in 
te brengen gaan medewerkers samen op de fiets de stad 
in. Op voorstel van de beleidsadviseurs van Robert van 
Asten, onze stadsdeelwethouder, zijn zij begonnen in de 
Bloemenbuurt, waar zij onder meer het wijkgebouw en 
het Segbroek College hebben bezocht. Overal waar zij 

komen nodigen zij mensen uit voor een tegenbezoek, in 
de vorm van een rondleiding. Het Mauritshuis is geïnte-
resseerd in de ideeën van betrokken en actieve burgers 
over manieren om de samenwerking en de verbinding met 
de stad te verbeteren. Maar ook kritische opmerkingen 
zijn welkom.

Een voorbeeld van de maatschappelijke verbinding van 
het museum is de speciale rondleiding voor ouderen 
met beginnende dementie en hun mantelzorger, veelal 
hun partner, kind of iemand van de instelling. Het blijkt 
dat praten over wat je ziet in een schilderij leidt tot een 
gelijkwaardige inbreng van alle deelnemers. Het museum 
heeft verder een hoogtepunten- en een geurenrondleiding 
en verzorgt rondleidingen op maat.

Suikerpaleis
Het Mauritshuis zelf geeft tegenwoordig aanleiding tot 
een disclaimer. Het was het woonhuis van Johan Mau-
rits uit 1644 en is een mooi voorbeeld van het Hollands 
classicisme. Maar het is ook een pijnlijk gebouw, want 

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

KLEIN VERSLAG
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gefinancierd met geld dat verdiend is met de slavernij op 
de suikerplantages. In de 17e eeuw werd het al het Suiker-
paleis genoemd.

Rondleiding
Na deze toelichting namen Tove en Caroline, de twee rond-
leiders, de vrijwilligers mee langs zo’n 10 topstukken van 
de collectie. Zij wisten bij elk schilderij dat werd uitgelicht, 
de blik te richten op een verrassend element of vertelden 
een interessante anekdote. Was het je bijvoorbeeld al eens 
opgevallen dat geen van de chirurgijns op De anatomische 
les van Rembrandt naar het lijk kijkt? Ze kijken allemaal een 
andere kant op en staan niet naast elkaar afgebeeld. Dat was 
heel ongewoon in die tijd. Op de meeste schilderijen stonden 
de mensen op een rijtje en waren ze allemaal even groot. Het 
toont eens te meer het bijzondere talent van Rembrandt. En 
zo waren er nog vele wetenswaardigheden. Na afloop stond 
koffie en thee met wat lekkers klaar in de Brasserie. Het te-
genbezoek was perfect verzorgd en werd zeer gewaardeerd.

Het blijft indrukwekkend wat er in het Mauritshuis te zien 
is. In de 1e week van februari 2022 opent In volle bloei, een 
zeer toepasselijke tentoonstelling voor Bloemenbuurtbe-
woners. Gaat dat zien!

HAAGS 
ONTMOETEN 
ZOEKT VRIJWILLIGERS 
Vanaf januari 2022 start Haags Ontmoeten in Wijk- 
centrum De Hyacint (Anemoonstraat 25) op dinsdag- 
en donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.

Het bestuur van Wijkberaad De Hyacint is heel blij 
om met Haags Ontmoeten dienst te kunnen doen als 
ontmoetingsplek voor ouderen in de Bloemenbuurt. 
Hierbij hebben ze wel jouw hulp nodig. Enthousiaste 
vrijwilligers die er samen met de deelnemers een 
gezellige ochtend van willen maken.

Wat ga je doen?
Je ontvangt de deelnemers met een kopje koffie 
of thee. Je maakt een praatje en neemt deel aan de 
activiteiten tijdens Haags Ontmoeten. Het wijkberaad 
stelt het ook zeer op prijs als je wilt meedenken over 
de invulling van Haags Ontmoeten in Wijkcentrum 
De Hyacint. Je bent beschikbaar op dinsdag- en/of 
donderdagochtend.

Wat bieden wij?
Haags Ontmoeten vindt gelijktijdig plaats met andere 
activiteiten. Op dinsdag met de Koffieochtend en Jeu de 
boules en op donderdag met de Breiclub. Activiteiten 
die prima aansluiten bij Haags Ontmoeten. De oude-
renconsulent van VÓÓR Welzijn biedt je inhoudelijke 
ondersteuning en bij Wijkberaad Bloemenbuurt De 
Hyacint kun je terecht voor praktische hulp.

Aanmelden
Heb je interesse om als vrijwilliger Haags Ontmoeten 
aan de slag te gaan? Aanmelden kan bij Jan Vonk. 
Stuur een mailtje naar voorzitter@dehyacint.nl of 
bel Jan via   06 108 986 16

 www.haagsontmoeten.nl

Vitaliteit, daar moeten we allemaal aan werken van de 
overheid. De campagne werd aanvankelijk gevoerd 
in de strijd tegen obesitas, volksziekte nummer 1, 
en later geïntensiveerd door corona. Want al die 
lockdowns en quarantaines zijn bepaald geen 
stimulans om naar buiten te gaan en te bewegen. 

De provincie Zuid-Holland maakt er ook werk van. Ik 
las deze maand in de nieuwsbrief over de ‘beweeg-
vriendelijke omgeving’, die een pijler moet worden 
onder het provinciaal ruimtelijke ordeningsbeleid. 
Zou het werken? Kan een beweegvriendelijke 

omgeving mensen verleiden achter hun scherm 
vandaan te komen? 

In onze wijk wel. In mei werd bekend dat de meeste 
buurtbewoners 15.000 euro uit het wijkbudget wil-
len besteden aan bloemetjes voor insecten langs 
het Stokroosveld. Het kan niet anders dan dat de 
bloemenpracht tot meer ommetjes gaat leiden, niet 
alleen van de hondenbezitters. Met de Bloemen-
buurt als voorbeeld wordt een ‘beweegvriendelijke 
omgeving’ ongetwijfeld hét nieuwe woord van 2021! 

Beweegvriendelijk

AD-JE

VUURWERK IN DE VAZEN
In het jubileumjaar 2022 trakteert het Mauritshuis 
zijn bezoekers op een bont boeket, bestaande 
uit de beste bloemstillevens uit de 17de eeuw. 

Het museum bezit zelf een zeer rijke verzameling bloem-
schilderijen, meesterwerken van Ambrosius Bosschaert, 
Roelant Savery, Jan Davidsz de Heem en Rachel Ruysch. 
Niet voor niets behoren deze geschilderde boeketten 
tot de populairste werken uit de collectie.
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OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MAAND
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09 : 45
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13 : 30
14 : 45
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16 : 45

BREICLUB

YOGA

YOGA

DONDERDAG

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

13 : 00
14 : 30

19 : 15
22 : 30

18 : 30
19 : 45

19 : 45
21 : 00

21 : 00
22 : 15

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

SCHAKEN

TUINWERKGROEP DE HYACINT

REPETITIE VOGELWIJKPOPKOOR

BRIDGECLUB DE ANEMOON

YOGA

YOGA

BLOEMENKOOR             IN LOKAAL 7

YOGA

MAANDAG

DINSDAG

10 : 00
12 :00

20: 30
22 : 00

15 : 00
17 : 00 LEESCLUB

4E MAANDAG VAN DE MAAND

20 : 00
22 : 00 SARAH BANDE              IN LOKAAL 7

18 : 30
...

EETCAFÉ DE HYACINT
 
ÉÉN WEEK VAN TE VOREN AANMELDEN
 
* NOG NIET GESTART

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

MINDFULNESS

Meer informatie of aanmelden via:
MindfulnessByLeonie@hotmail

19 : 15
21 : 00

10 : 00
12 :00

Agenda & Activiteiten GEDURENDE DE LOCKDOWN
ZIJN VEEL ACTIVITEITEN GECANCELD
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   NELLY AND THEO VAN DOESBURG, THE DOG DADA,  

DANCER KAMARES IN FRONT COUNTER COMPOSITION XVI, 1925.
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09 : 00
10 : 15

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

DECEMBER: 19

JANUARI: 2, 16, 30

FEBRUARI: 13, 27

MAART: 13, 27

ZONDAG | OM DE WEEK

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

BLOEMENKOOR/SARAHBANDE
Sarah Mareels

info@bloeiendestem.nl 
↓ Online lessen

  06 - 124 247 76 (WhatsApp)

  Sarah Bloeiende Stem (Skype)

BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel

  06 - 145 253 78

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Harriët Bothe

 070 - 369 51 30
bridgeanemoon@gmail.com

BRIDGECLUB DE HYACINT
Wim Meewis

 070 - 363 43 94

EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB
Loukie Nak  070 - 363 66 04 

SCRABBLE

Nanet Waiboer    06 - 345 632 07

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

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

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

DE BUURTBAND 

ZATERDAGOCHTEND VAN 10.00 TOT 11.00 UUR 

REPETEERT DE BUURTBAND IN HET WIJKGEBOUW. 

ONDER LEIDING VAN PETER DE BOER WORDT EEN 

REPERTOIRE OPGEBOUWD VOOR EEN OPTREDEN 

EIND MAART. 

WIL JE MEEDOEN MET DIT MUZIEKSPEKTAKEL, STUUR 

DAN EEN MAIL NAAR J.VANVLIET@MEEZHN.NL 

OF BEL   06 242 163 25
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WOLVILT
WORKSHOP

CURSUS | DIY
KUNST 

DESIGN
inspiratie  
techniek 
ontwerp

Viltflexplek.nl  
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Van de nood een deugd maken: Marjolein Bosch (10 jaar) kon, net als veel Nederlanders, een tijdje 
niet naar de kapper. Eerder had zij al gehoord van het doneren van haar en zij besloot toen om haar 
haren verder te laten groeien, zodat zij deze ook kon doneren voor het maken van een haarwerk 
voor Stichting Haarwensen.

Haarwensen zet zich in voor het maken van haarwer-
ken voor jonge kinderen die als gevolg van bijvoorbeeld 
ziekte hun haar verliezen. Een mooi haarwerk zorgt voor 
zelfvertrouwen in een moeilijke tijd. Maar een haarwerk 
kost veel geld en de verzekering vergoedt slechts een deel. 
Door donatie van haar of geldelijke steun is het voor jonge 
kinderen dus mogelijk om zonder bijkomende kosten een 
haarwerk te krijgen. Op deze manier zijn al meer dan 1900 
kinderen blij gemaakt.

Na meer dan een jaar kon Marjolein dan eindelijk naar 
de kapper om haar vlecht van ruim 30 centimeter te do-
neren. Op 20 oktober was dan ook het moment daar. Bij 
haarmode Verheyen (aan de Mient) werd vakkundig de 
schaar in haar lange lokken gezet. Marjolein doneerde een 
prachtige vlecht en ging naar huis met fors kortere lokken 
die minder warm en zwaar zijn. Het resultaat mag er zijn! 

Ook doneren aan Haarwensen? Kijk op 
 www.haarwensen.nl voor meer informatie.

EEN MOOI GEBAAR

     J E AN I N E VE N E MA 

Van coronakapsel  
naar haardonatie

Ж
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Dit is het tweede artikel van het tweeluik waarin we een literaire tocht door de Bloemenbuurt ma-
ken. In de vorige aflevering gingen we met Ton van Rijn naar vier ‘adressen’ uit onze wijk die iets te 
maken hebben met het werk van evenveel auteurs. Nu gaan we langs twee andere. Leuk om te zien 
hoe je eigen omgeving voorkomt in het werk van bekende schrijvers.

Valmont
Yvonne Keuls publiceerde in 2017 haar herinneringen aan 
haar vriendin Hella Haasse (1918 - 2011) in Zoals ik jou 
ken, ken jij mij. Hella Haasse was net als Yvonne Keuls 
een uiterst productieve auteur. Ze schreef in 1976 Een 
gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven. In 
1967 ging ze op de Mozartlaan wonen, ze kende de buurt 
dus uit eigen waarneming. De schrijfster van nu discussi-
eert over de ‘gevaarlijke’ man-vrouwverhouding met een 
vrouw uit de achttiende eeuw, de romanfiguur markiezin 
de Merteuil uit Gevaarlijk spel met de liefde (Les liaisons 
dangereuses) van Pierre Choderlos de Laclos (1741 - 1803). 
Haar schepper Laclos laat haar daarin naar Nederland 
vluchten met een juwelenschat uit het familiebezit van 
een zekere Valmont. Hella Haasse fantaseert haar schim 
in een Haags buitenhuis, dat zij Daal en Berg (Valmont) 
noemt, en laat haar brieven schrijven. Die epistels van 
de achttiende-eeuwse cynische dame zijn gericht aan 
Hella Haasse die er haar antwoorden op schrijft. De 
briefwisseling tussen Hella Haasse en de markiezin is een 

bijzondere manier van de schrijfster om haar eigen - vaak 
tegenstrijdige - gedachten over de relatie man-vrouw te 
formuleren. Al meteen bij de opening (p.5, eerste druk 1976) 
zijn we ter plekke: Mevrouw, u kwam mij in gedachten op 
de Daal en Bergselaan, in zuidelijk Den Haag, niet ver van 
waar ik woon. Ik stond met mijn gezicht gekeerd naar de 
Bosjes van Pex (…) en stelde mij, daar tussen dat struweel, 
in plaats van tennisbanen, voetbalvelden, pony-manege 
en café-restaurant, een klein landhuis voor…

Verdwenen straten
Hella Haasse noemt ook Vestdijk (1898 - 1971) meteen aan 
het begin, op p.5: ‘Ook het pand in de Daal en Bergselaan 
waar (…) Simon Vestdijk enige tijd met zijn ouders gewoond 
heeft (…) is al sinds decenniën met de grond gelijkgemaakt, 
en vervangen door riante villa’s…’ Vestdijk heeft er niet 
mét, maar bíj zijn ouders gewoond, die er uit Harlingen 
naartoe waren verhuisd, en het pand is niet vervangen 
door villa’s. Vestdijk trok er na zijn studie een tijdje in. 
Het huis, nr 18, bevond zich in een wijkje waarbij ook 

DE 
BLOEMEN
BUURT 
IN DE 
NEDERLANDSE 
LECTUUR 
EN LITERATUUR

  TO N VAN R IJ N

  TO N VAN R IJ N ,  AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT, HA AG S G E M E E NTE ARC H I E F - VE STD IJ KKRO N I E K 50

TWEELUIK
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het Stokrooslyceum hoorde, aan de andere kant van het 
veel bredere Stokroosveld. Zo ging de bebouwing van 
de Bloemenbuurt ter plekke naadloos over in die van de 
Vogelwijk. Het wijkje is verdwenen voor de Atlantikwall, 
maar ik heb de locatie van het huis gereconstrueerd. Aan-
gezien de Ranonkelstraat na de oorlog op bijna dezelfde 
plek is blijven liggen, was dat eenvoudig met behulp van 
kaarten die ik van Wim de Koning Gans van het Haags 
Gemeentearchief kreeg. Het huis bevond zich op zo’n 20 
meter van de Ranonkelstraat richting Zonnebloemstraat. 
Nu zien we stoep, opgeschoten groen, bomen en een sloot 
(zie foto).

De geboorte van een schrijver
In dat huis schreef Vestdijk zijn belangrijke eerste boek, 
Kind tussen vier vrouwen, dat pas na zijn dood in 1972 
werd uitgegeven. De uitgever vond het te riskant, zo’n 
omvangrijk werk. Vestdijk bewerkte het boek tot de 
eerste drie van zijn achtdelige Anton Wachterserie en 
deel drie, Terug tot Ina Damman, verscheen het eerst 
in 1934, zijn debuut dus. In dat jaar schreef hij Else 
Böhler, Duits dienstmeisje, dat in 1935 verscheen. Dit 
boek speelt zich af in de wijk. De Bloemenbuurt werd 
een sterrenbuurt, Ranonkelstraat werd Orionstraat 
bijvoorbeeld, maar de ‘lay-out’ van de straten bleef 

hetzelfde, hoewel wij die natuurlijk niet meer kunnen 
bewandelen.

Inhoud
Het boek is in drie delen verdeeld. Johan Roodenhuis, 
een rechtenstudent, gaat weer bij zijn ouders wonen (!) en 
wordt verliefd op het dienstmeisje van een van de buren, 
Else Böhler. Ze krijgen in deel één een relatie. Helaas keert 
Else terug naar Duitsland. In deel twee probeert hij van 
zijn verliefdheid af te komen en in deel drie probeert hij 
haar in Duitsland terug te vinden, waarbij scherp negatieve 
beschrijvingen van nazi-Duitsland niet worden vermeden. 
Hij vindt haar bij toeval, in gezelschap van een man die 
hij doodschiet, aangezien hij denkt dat hij een rivaal is. 
Vervolgens wordt hij zelf ter dood veroordeeld. Het ‘boek’ 
schrijft hij vanuit de dodencel.

Tot slot
Overigens, om terug te komen bij de commissaris uit 
Spionnen in Segbroek uit deel één van dit tweeluik: 
Aremberg, oud-leerling van het Stokrooslyceum, lokali-
seert zijn school op de plek van de vijf dwarse flats, ‘de 
olifanten’ aan de Ranonkelstraat. We weten nu dat zijn 
school en de grens van het veld een stuk verder 
lagen (zie plattegrond).

Deel van de plattegrond van de Bloemenbuurt, toen een 
nog bijna nieuw deel van de stad. In het middelste blok, links, 
woonde Vestdijk op nummer 18. (Bron: Vestdijkkroniek 50)

Daal en Bergselaan nr. 18 was voor de oorlog ongeveer hier.
Uit eigen bron.

Simon Vestdijk met zijn moeder achter het huis aan 
de Daal en Bergselaan. (Bron: Vestdijkkroniek 50)

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 
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WIJKWIJS KERSTDIS
Schuif gezellig aan bij deze Wijkwijs Kerstdis. We hebben van alles door elkaar geklutst en overheerlijke combina-
ties gemaakt. Een voorbeeld om erin te komen: Zo noem je iemand die op 25 december jarig is - Kerstfeestvarken. 
In de gekleurde kolom verschijnt een welgemeende wens. Oplossing elders in het blad. 

Omschrijvingen:
1. Lekker platvisje voor het koor der hemelgeesten. 
2. Zoete, kleverige koning.
3. Bemiddeld lastdier zorgt voor uitstekende ontlasting.
4. Geurig oerproduct van de Hema.
5. Gulzig drinkend gebeier.
6. Kwam deze vorst op snoep kauwend op bezoek?
7. Neemt de Heilige Maagd bij de thee.
8. Luchtig eetbaar presentje onder de boom.
9. Nu zijt het tijd voor deze groene groente.
10. Oer-Hollandse koek wordt taai zonder ‘boven’.

11. Daar zou ik het vlees niet in braden.
12. Hollands product met pitjes bezette het Heilig Land.
13. Sudderende dennenkrabbetjes.
14. Het is groen, draagt een gewei en gaat de braadpan 

in.
15. Op dit edel metalen banket breek je op 25 december 

je tanden.
16. Stotterende kudde neemt kleine knibbeltjes.
17. Gooi deze wijze uit het oosten maar over de pasta.
18. Kruising van welriekende gomhars en een witte peen.
19. Gecastreerde runderen zijn de pineut.
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Marija kent Wijkwijs niet maar staat direct open voor 
een interview. Veel mensen met een nee/nee-sticker 
ontvangen het blad helaas niet. Gelukkig heeft ze 
net de ja/ja-sticker van de gemeente binnen.

Favoriete bloemenbuurtbewoner
‘Ik ben goed met mijn buren, maar heb – nog – geen 
bloemenbuurtbewoner die ik kan noemen. Wat me 
aanspreekt is de betrokkenheid op elkaar. Ik leg 
makkelijk contact, maar ik merk ook dat mensen 
me makkelijk groeten. Ik voel me als mens hier 
echt ontvangen.’

Mooiste gebouw
‘Ik wandel graag, dus ik dwaal regelmatig door de 
hele wijk en daarbuiten. Dan let ik vaak niet eens 
op waar ik ben. De bouwstijl vind ik hier wel heel 
gaaf. De mix van de jaren 20/30 en 50. Het Gouden-
regenplein met de konijnen [achtergrond] is leuk 
en het wijkje daarachter, de Papaverhof [1-2], vind 
ik echt heel mooi.’

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

Marija (spreek uit Maria) Kocetanovic 
komt uit Kotor, een stad aan zee in Monte-
negro en is nu bijna twee jaar terug in Den 
Haag. Na omzwervingen via Amsterdam, 
Heiloo en Alkmaar vindt ze het heerlijk 
om weer dicht bij zee en dichter bij fa-
milie, vrienden en werk te wonen. Haar 
huis staat in de Goudenregenstraat, op de 
grens met de Bomenbuurt. Ze werkt als 
HR-manager en is bezig haar eigen bedrijf 
voor advies en coaching uit te breiden.

LIVING IN THE 
BLOEMENBUURT

WAT V I N D E N B U U RTB E WO N E RS E I G E N LIJ K VAN 

D E WIJ K? J E LE E ST H E T I N L IV I N G I N D E B LO E-

M E N B U U RT.  D E RU B R I E K I S  G E Ï N S PI R E E R D O P 

VE RG E LIJ KBAR E I NTE RVI E WS I N D E N HA AG 

C E NTR A AL .  B E TE R G O E D G E JAT,  DAN S LEC HT 

VE R ZO N N E N , N I E T WA AR?
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Lievelingswinkel
‘Ik ben van het lekkere eten. Dus bakker Rodenrijs 
[3] is wel een favoriet. Het ambachtelijke brood, 
daar hou ik van. Hij heeft net weer andere soorten 
broden, zoals de desembroden. Maar ook Kaatje 
aan de Rein [4] is een fantastische cadeauwinkel. 
Daar kom ik ook graag.’

Wat doe je in je vrije tijd?
‘Zoals gezegd, ik wandel graag en ga graag iets eten 
of drinken in de buurt. Op zaterdagochtend doe 
ik yoga, bij Corazon in de Goudenregenstraat. En 
onlangs heb ik via Hoplr en Nextdoor een oproep 
gedaan voor een Sharing Circle: samen met andere 
mensen van gedachten en/of gevoelens wisselen 
over een onderwerp dat op dat moment aanspreekt. 
Zo leer je ook weer nieuwe mensen kennen.’

Grootste ergernis
‘Het uitgaanspubliek dat ’s avonds uit het café op 
de Goudenregenstraat komt. Het zijn vaak jongeren 
die best wel wat gedronken hebben en rumoer en 
overlast veroorzaken. Je leest op Hoplr regelmatig 
berichten over schade aan auto’s en viezigheid in 
tuinen in de buurt. Dat is jammer want het schijnt 
best een leuk café te zijn. De eigenaar doet moeite 
om goed contact te houden met de buurtbewoners, 
zoals een overlegavond waar ook de wijkagent bij 
aanwezig is.’

Wat zou je aan de wijk willen veranderen?
‘Meer horeca zou ik leuk vinden, met goed en 
gezond eten en een buurtfunctie. Van Loft op het 
Pomonaplein, zo’n community in een kerk en fijn 
eten en drinken en yoga, word ik blij. Ook Appels 
en Peren in de Appelstraat vind ik heel leuk, maar 
dat ligt volgens mij net buiten de buurt. Dichterbij 
ken ik Burrata, Catch-up en Café Aimée. Ik ben 
benieuwd wat er in het voormalige restaurant Bij 
Paul op de Goudsbloemlaan komt. Er staat sinds 
kort ‘Beau Wining and Drinks’ op de ruit.’

‘En verder mis ik, maar misschien ken ik ze niet, 
mooie grote tuinen, waar je in kunt zitten. Er is 
heel veel groen, maar geen parkachtige setting. De 
buurt is hier misschien ook te klein voor.’ 

Natuurlijk tipte ik Marija de tuin van het 
wijkcentrum aan de Anemoonstraat ☺. Ж

3

4
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1
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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

Goed voor Lichaam en Geest

Locatie

TAI CHI

: 09.00 uurDonderdag
: 14.00 uurVrijdag 

: 08.00 & 11.00 uurMaandag
: 18.00 uurDinsdag

: Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a 
Voor Qigong en Gevorderden
zie website!

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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  I R I S  SC H UT     K AR E L VAN D E R B E NT

COÖPERATIEF 
AUTODELEN 
MET SUBSIDIE 

Donderdag 25 november hield de gemeente een succesvolle online info-avond over autodelen. 
Sander Valk uit de Rozenstraat was een van de gastsprekers. Hij weet alles van autodelen én de 
subsidie hiervoor en is buurtambassadeur voor een pilot in onze wijk.
 
Vertel eens iets over jezelf, Sander. 

‘Ik zit in de digitale marketing en woon met mijn 
gezin sinds 2016 in de Bloemenbuurt. Mijn zoon van 
6 wordt zich steeds bewuster van de wereld om hem 
heen. We hebben het vaak over hoe vlees op je bord 
komt, hoe plastic de zee vervuilt en waarom veel 
auto’s zo stinken – en sommige niet.’

Wat vind je van de Bloemenbuurt?
‘Wij komen oorspronkelijk uit Drenthe en ik ervaar 
de Bloemenbuurt een beetje als een gezellig dorp. 
Alles is lekker in de buurt en mensen bekommeren 
zich om elkaar. Vooral op zomerse dagen zitten 
mensen buiten gezellig een praatje te maken. Wat 
me ook opvalt is dat de straat de hele dag vol staat 
met auto’s – dus dat lang niet iedereen zijn auto 
gebruikt – én dat parkeren een ramp is.’

Wat is autodelen?
‘Bij autodelen gebruik je met meer mensen dezelfde 
auto en betaal je alleen voor je gebruik. Dat bespaart 
enorm veel (parkeer)ruimte. Bij commercieel au-
todelen (Mywheels of Greenwheels) mag iedereen 
gebruikmaken van de auto’s en kun je kiezen uit het 
aanbod van de aanbieder. Bij coöperatief autodelen 
deel je elektrische auto’s met een vaste groep buren. 
Je kiest samen welke het beste passen en deelt de 
kosten afhankelijk van het gebruik.’

Wat vind jij het grootste voordeel van coöperatief  
autodelen?

‘Dat je alles zelf in de hand hebt, van het type auto 

tot de specifieke voorzieningen - zoals kinderzitjes 
of plek voor de hond - tot de kosten. Dat je een vaste 
parkeerplaats krijgt. Én dat het een mooie manier 
is om je buren beter te leren kennen en met elkaar 
wat moois te doen.’

Welke subsidie is er beschikbaar?
‘Er is subsidie om een halfjaar met tenminste 20 
huishoudens het coöperatief autodelen uit te pro-
beren. Zo kun je zien hoe het werkt en ontdekken 
of het iets voor jou en je buurt is.’
 

Waarom wil je coöperatief autodelen in de wijk helpen 
opzetten?

‘Ik heb voor ANWB/Wegenwacht gewerkt en daarom 
weet ik dat de meeste auto’s 23 (!!) uur per dag stilstaan 
en dat het overgrote deel slechts 10 minuten per dag 
rijdt. Ook bij ons was dat het geval; we doen veel op 
de fiets, soms OV, een Felyx (huurscooter, red.), of 
huurbakfiets. De auto gebruikten we eigenlijk alleen 
voor uitstapjes en bezoeken buiten de stad, dus hij 
stond maar voor de deur. Zonde van de ruimte én de 
kosten. Het thuiswerken was voor ons de druppel, 
toen ging onze wagen het ‘huis’ uit. Daarom zijn we 
op zoek naar buren om op een kostenefficiënte en 
duurzame wijze invulling te geven aan de 4-wielen-
en-1-dak-behoefte: coöperatief autodelen dus.’

Wil je meer weten of je aanmelden voor de pilot coöpe-
ratief autodelen in de Bloemenbuurt? Ga naar 

 www.denhaag.nl/autodelen of mail Sander 
op   autodeelbloemenbuurt@gmail.com. Ж

DUURZAAMHEID
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KLEIN VERSLAG

Op woensdag 3 november stond de Klimopstraat in het teken van Theo van Doesburg en zijn twee-
de echtgenote Lena Milius. Burgemeester Jan van Zanen onthulde die dag ter hoogte van de Klim-
opstraat 18 een plaquette over het verblijf van de Stijl-oprichter Van Doesburg en zijn toenmalige 
vrouw in het appartement.
 
Het echtpaar schreef zich op 5 november 1920 in bij wo-
ningbouwvereniging Daal en Berg en Lena woonde tot 
1926 op dit adres. De plaquette, ontworpen door Papaver-
hof-bewoonster Anouk Wennen, werd geplaatst omdat 
de woningen van het rijksmonument De Papaverhof 100 
jaar geleden werden opgeleverd. 

Ruim en fris
Van Doesburg en Milius woonden indertijd nog in Leiden. 
Toen Lena een baan vond in Den Haag, verhuisden ze in 
1922 naar de Klimopstraat. Van Doesburg was tussentijds 
echter verliefd geworden op de Haagse pianiste Nelly 
van Moorsel met wie hij in 1921 naar Weimar reisde. Lena 
bleef in Leiden achter en vestigde zich later in de woning 
van Daal en Berg, waar ‘Does’ dus niet woonde maar wel 
regelmatig over de vloer kwam.

Lena was zeer enthousiast over haar nieuwe appartement. 
‘Het Meisje met de ranonkels waar ik nooit zo van gehouden 
heb, is hier prachtig mooier dan de Driehoekscompositie, 
waarvan het fond niet frisch genoeg is,’ schrijft ze in 1922 

aan Van Doesburg, met wie ze altijd verbonden bleef. Die 
meldde in een brief aan een architect: ‘(…) het beste in Den 
Haag blijft Daal en Berg. Het huis waarin ik zelf woon is 
al bekeken en bewonderd door allerlei belangrijke archi-
tecten. Het is heerlijk wonen in een ruimte die zo fris en 
zuiver is.’ Na hun scheiding in 1923 vroeg Van Doesburg of 
hij de woning als uitvalsbasis voor zijn Dada-activiteiten 
mocht gebruiken en Lena stemde toe. 

Onthulling
Als zoon van een architect noemde Van Zanen de schep-
ping van Jan Wils ‘van uitzonderlijke klasse’. Hij stelde dat 
achter stenen en beton altijd mooie verhalen schuilgaan. 
‘Zo ook bij de Klimopstraat 18, waar tijdens de roemruchte 
Dada-tournee in 1923 Theo van Doesburg, Nelly van Moorsel 
en de dichter Kurt Schwitters bij Lena logeerden,’ vertelde 
hij. Vervolgens werd de oudste bewoonster van Daal en 
Berg, mevrouw Alkema - Mallee, door hem uitgenodigd 
om samen de plaquette te onthullen. Nieuwsgierig naar 
de woon- en leefomstandigheden in het complex bezocht 
onze burgervader tenslotte de bewuste woning. 

  J O S PR A AT    K AR E L VAN D E R B E NT
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UIT DE OUDE PERS

Uit: Haagsche Courant, 11 januari 1923 

KUNST EN LETTEREN.

Da-da in "de Haagsche Kunstkring".

Behoort dit eigenlijk wel onder ‘Kunst’? Een vermakelijkheid was 't in 
elk geval! De heer Theo van Doesburg opende dezen Da-da-avond in 
't donker en gaf een uiteenzetting van ‘Da-da’, waaraan geen touw was 
vast te knoopen, maar waaruit gemakkelijk de conclusie te trekken 
viel, dat ‘Da-da’ doorgefourneerde nonsens is. 

De dadaïst Kurt Schwitters, uit Hannover, een held op dit terrein, 
bevestigde dit door achter in de zaal allerlei dierengeluiden en andere 
redelooze klanken aan te heffen, tot groot vermaak van het juichende 
auditorium, een experiment, dat later herhaald werd, nadat nog een 
allerdwaasd dadaïstisch gedicht was voorgedragen. De besmettelijkheid 
van het dadaïsme bleek reeds in de korte pauze na deze inleiding, door 
een deel van het gehoor aangevuld met geluiden à la Kurt Schwitters.

Laatstgenoemde heer droeg vervolgens zijn chef d'oeuvre voor getiteld 
‘Ursachen und Beginn der grossen glorreichen Revolution in Revon’, 
geïllustreerd met schaduwbeelden. Het was een onzin van je welste! 
Men amuseerde zich hiermee kostelijk en 't applaus voor zooveel 
vermaak was welverdiend. 

Mevr. van Doesburg speelde vervolgens op den vleugel, met loffelijke 
vaardigheid dadaïstische muziek, een krokodillen-symphonie, een vo-
gel-treurmarsch en een militaire marsch van een mier, in de zaal begeleid 
door kikkergekwaak en beloond met veel applaus en Da-da-geroep.

Het deel van het programma, na de pauze (de programma's waren op 
groote, bonte en allerzonderlingste biljetten gedrukt) werd door het 
dankbare auditorium ingeleid met dadaïstische geluiden, die geheel 
‘in stijl’ waren, waarna de heer Schwitters eigen verzen voordroeg, 
het eene al onzinniger dan het andere, woordenreeksen zonder slot of 
zin. Toen de ‘dichter’ een reeks cijfers afraffelde, werd in de zaal ‘mijn’ 
geroepen, als bij een veiling, en onder groote vroolijkheid werd verder 
geboden. En de vreugde steeg ten top, toen de held der dadaïsten het 
alfabet van voor naar achter en terug in razend tempo opzei, welke 
artistieke prestatie hem een luid ‘hoera’ bezorgde. Het was een dolle 
cacophonie van zinlooze woorden, dierlijke en andere onmenschelijke 
geluiden, schaterlachen en uitroepen, door den ‘dichter’ begeleid op 
zonderlinge instrumenten en met vuistgetrommel.

Toen de storm eindelijk eenigszins geluwd was, kreeg de heer Heijting 
gelegenheid om de kunstenaars van dezen avond namens ‘de Kunstkring’ 
en het dol vermaakte publiek te bedanken. Hij deed dit geestig, in den 
stijl van dezen avond, met een variatie op het thema: dom, dommer, 
dom, meer dan dom, domst, in den trant der dadaïstische gedichten, 
maar met ietwat méér redelijken zin.

Met een soort kattenmuziek eindigde deze inderdaad buitengewoon 
geslaagde avond: zelden werd grooter opeenstapeling van onzin ge-
hoord en wel nooit heeft men zich in ‘de Haagsche Kunstkring’ zoo 
dol geamuseerd. Maar… ‘Kunst’??

 https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=M-
MKB04:000142303:mpeg21:p010

FOTO: ‘DADA’ IN 1923 IN DE WONING VAN  
LENA MILIUS, KLIMOPSTRAAT 18. V.L.N.R.:  
HELGA SCHWITTERS, NELLY VAN MOORSEL,  
KURT SCHWITTERS, THEO VAN DOESBURG

AFFICHE KLEINE DADA-SOIRÉE. 1922. UTRECHT, 
CENTRAAL MUSEUM. DE VERSIE VOOR DE HAAGSE 
AVOND OP 10-1-1923 WIJKT IN DE RECHTERBOVEN-
HOEK AF.

PLAQUETTE MET DE MAAKSTER, 
ANOUK WENNEN

MEISJE MET RANONKELS, 
1914, OLIEVERF OP DOEK, 
80 X 80 CM, 
CENTRAAL MUSEUM, 
UTRECHT

COMPOSITIE I (STILLEVEN), 1916, 
OLIEVERF OP DOEK

67 X 63,3 CM - KM 106.123
KRÖLLER MÜLLER

QR-CODE OP PLAQUETTE
WWW.DAALENBERG.NL/
THEOVANDOESBURG 
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UPDATE ORACS 

Maar lieft 182 maal is er gereageerd op de oproep 

door te geven waar de ondergrondse afvalcontai-

ners (ORACS) kunnen komen in de Bloemenbuurt 

Oost. Momenteel onderzoekt de gemeente of deze 

plekken geschikt zijn. Daarbij hanteren ze naast veiligheid de 

volgende spelregels:

 - De loopafstand naar de container mag maximaal 125 m 
zijn, tenzij er geen geschikte locatie is binnen die afstand;

 - Parkeerplaatsen in de buurt dienen zoveel mogelijk 
behouden te blijven, evenals groenstroken;

 - De bereikbaarheid voor de vuilniswagen moet gewaar-
borgd zijn (de Papaverhof valt hierdoor bijvoorbeeld af);

 - Obstakels zoals bomen, lantaarnpalen en bovenleidingen 
van de tram mogen geen belemmering vormen;

 - Kabels, leidingen of rioolbuizen in de grond mogen niet 
in de weg liggen. 

Na screening van de plekken op grond van deze criteria zet 

de gemeente alle geschikte locaties in een ontwerp. Naar 

verwachting is dit eind maart gereed. Bewoners kunnen hierop 

een reactie geven. Ook organiseert de gemeente weer een 

bewonersbijeenkomst om een en ander toe te lichten.

De reacties van buurtbewoners worden meegenomen in het 

definitief ontwerp dat rond mei/juni klaar zal zijn. Zie verder:

  https://oracbloemenbuurt.denhaag.nl

VAN HET WIJKBESTUUR
OPROEP

KOM JIJ HET WIJK
BERAAD  
VERSTERKEN?
Wijkberaad De Hyacint van de Bloemenbuurt is op zoek 

naar een nieuw bestuurslid.

Het prachtige wijkmagazine dat je in handen hebt, is een 

uitgave van het Wijkberaad De Hyacint. Maar het wijkbe-

raad doet nog veel meer! In ons wijkgebouw vinden allerlei 

activiteiten plaats en het wijkbestuur is ook betrokken bij 

initiatieven rond leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid 

in onze wijk. 

Sinds de zomer heeft het Wijkberaad De Hyacint een va-

cante plek. Vandaar dat wij graag in contact komen met 

wijkbewoners die zich - als vrijwilliger - willen inzetten 

voor onze wijk. Ook jonge wijkbewoners worden van harte 

uitgenodigd te reageren.

Wil je ook iets voor de wijk betekenen? Trek dan de stoute 

schoenen aan en neem contact op met Jan Vonk (voorzitter@

dehyacint.nl) of Linda Franken (secretaris@dehyacint.nl).

Wij zien uit naar je bericht! 

Het wijkberaad

GLUREN BIJ DE BUREN 2022

Gratis genieten van acts van creatieve wijkgenoten? Dat 

kan op 13 februari 2022 tijdens het Haagse huiskamer-

festival Gluren bij de buren. Naast muzikale en theatrale 

optredens is er deze editie ook ruimte voor een nieuwe 

act: het Hobby hoorcollege.

Wil je zelf een optreden verzorgen? Heb je een hobby 

waarover je gepassioneerd kunt vertellen? Meld je voor 1 

januari aan via  www.glurenbijdeburen.nl. De bedoeling 

is dat je drie keer een optreden van een half uur verzorgt 

in een huiskamer in de buurt. Neem ook contact op als je 

je huiskamer beschikbaar wilt stellen.

UPDATE POLITIEK CAFÉ 2022

Als de ontwikkelingen rond covid-19 het toelaten vindt in de 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het Politiek Café 

weer plaats. Vertegenwoordigers van politieke partijen zullen 

de degens kruisen en ons meenemen naar wat zij van plan zijn 

met de stad en haar bewoners. 

Ter voorbereiding hierop worden drie thema-avonden ge-

houden waar in kleinere setting wordt gesproken over wat 

de belangrijkste vraagstukken bij het Politiek Café zullen zijn. 

Hierbij zal het gaan over: 1. mobiliteit en openbare ruimte; 2. 

participatie en burgerschap; 3. sociale cohesie en leefbaarheid.

Het Politiek Café zal vermoedelijk plaatsvinden op donderdag 

17 februari in de benedenzaal van de Bergkerk aan de Daal en 

Bergselaan 50A, aanvang 20.00 uur. 

De thema-avonden staan vooralsnog gepland op donderdag 

12, 19 en 26 januari. Locatie is waarschijnlijk buurtcafé De Stam-

boom in de Eikstraat 1. Houd de website van het wijkberaad in 

de gaten voor de juiste data en locaties:  www.dehyacint.nl. 
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sinds 1945

  Zo Outdoor bij Ferguson!
De BSO voor kinderen die graag buiten 
zĳ n en de natuur als speelplek willen 
ontdekken!

Benieuwd? Kom eens langs!

Muurbloemweg 41, Den Haag 
06 15 87 49 78 
ferguson@zokinderopvang.nl

www.zokinderopvang.nl

1. Lekker platvisje voor het koor der hemelgeesten (EnGelen-
schar); 2. Zoete, kleverige koning (CaramElchior); 3. Bemiddeld 
lastdier zorgt voor uitstekende ontlasting (VeZelrijk); 4. Geurig 
oerproduct van de Hema (WiErookworst); 5. Gulzig drinkend 
gebeier (KlokkLokgelui); 6. Kwam deze vorst op snoep kau-
wend op bezoek? (GombaLthazar); 7. Neemt de Heilige Maagd 
bij de thee (MariaKaakje); 8. Luchtig eetbaar presentje onder 
de boom (KerstGateau); 9. Nu zijt het tijd voor deze groene 
groente (WellEkomkommer); 10. Oer-Hollandse koek wordt 
taai zonder ‘boven’ (StrowaFel); 11. Daar zou ik het vlees niet in 
braden (KaarsvEt); 12. Hollands product met pitjes bezette het 

Heilig Land (KromEinenkaas); 13. Sudderende dennenkrabbetjes 
(Sparribs); 14. Het is groen, draagt een gewei en gaat de pan in 
(DopherwTenbout); 15. Op dit edel metalen banket breek je op 
25 december je tanden (GouDkerststaaf); 16. Stotterende kudde 
neemt kleine knibbeltjes (SchahAhapjes); 17. Gooi deze wijze uit 
het oosten maar over de pasta (CasparmeGgiano); 18. Kruising 
van welriekende gomhars en een witte peen (MirrEkswortel); 19. 
Gecastreerde runderen zijn de pineut (OsseNhaasje). Oplossing: 
Gezellige feestdagen

OPLOSSING | WIJKWIJS KERSTDIS
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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
Gedelegeerde in de redactie Wijkwijs

 secretaris@dehyacint.nl 

Geert van Drimmelen, penningmeester
 penningmeester@dehyacint.nl

vacature, algemeen bestuurslid 

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
Jaimy van Kempen  lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

zaalhuren@dehyacint.nl

WERKGROEPEN

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING
Jan Vonk   voorzitter@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)

 0900 - 0904

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 | Julie Pluijmers 
Marja Stam | Rosalien Vermeer | Linda Franken

REDACTIEADRES  
Anemoonstraat 25  | 2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

UITGAVE | Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 
Jaargang 43 - nummer 5 - december 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 2022  
F B x H  1  NR.   5 NRS. 
1/8 87 x 60 mm € 29,00 €  125
1/4 87 x 126 mm € 44,00 €  195
1/2 180 x 126 mm € 80,00 €  355
1/1 180 x 257 mm € 130,00 €  585
AZ 190 x 277 mm € 155,50 €  700

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 Jaimy van Kempen:  lokaal7@dehyacint.nl

SLUITINGSDATUM KOPIJ
31 januari 2022 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 1
26 februari 2022

COLOFON

Viergangen feestmenu met 
eendenborst of blauwe 
schimmelkaas

  ANJ E B RO E KMAN

Met deze gerechten wordt het echt smullen tijdens de 
kerstdis. Het fijne is dat je alles een dag van te voren 
al kunt maken. Wil je het vegetarisch houden, kies dan 
blauwe schimmelkaas in plaats van eendenborst. Ook 
het hoofdgerecht is met de pommes dauphinoises 
en de asperge groenteschotel al rijkelijk gevuld. Met 
maizena in plaats van bloem in de chocoladetaart, zijn 
alle recepten ook nog eens glutenvrij. 

Voorgerecht 1 - Eendenborst

Ingrediënten – eendenborst, sla, mango, mangochutney, 
zure room, olijfolie, peper

Bereidingswijze 
Laat de eendenborst op kamertemperatuur komen en dep hem 
droog met keukenpapier. Snijd in de vetlaag diagonale strepen 
- niet te diep - en herhaal dit in tegenovergestelde richting. 
Goed inwrijven met grof zeezout.

Verwarm een koekenpan goed voor en leg het vlees er met de 
vetlaag naar beneden in. Gebruik geen boter of olie. Bak aan 
weerszijden 3 minuten. Doe daarna het vuur uit en laat het vlees 
afkoelen. Let erop dat je de eendenborst alleen maar voorzichtig 
heen en weer schuift in de pan.

Maak een bordje op met wat sla, 5 dunne plakjes eendenborst 
en stukjes mango. Garneer met toefjes chutney en zure room, 
peper uit molen erover en wat goede olijfolie. 

Vervang voor de vegetarische variant de eendenborst door 
blauwe schimmelkaas. 
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Voorgerecht 2 - Soep

Ingrediënten – 7 rode, zoete aardappelen, 2 winterwor-
tels, 1 pompoen, 3 groentebouillonblokjes, mascarpone, 
olijfolie, peper en zout, platte peterselie

Bereidingswijze 
Schil de zoete aardappelen en snijd ze in gelijke stukken. 
Doe hetzelfde met de winterwortels. 
Doe de wortel in een pan kokend water 
met wat zout, voeg na 5 minuten de 
aardappelen toe. Zet het vuur uit als de 
groenten gaar zijn. 

Snijd een pompoen doormidden, zet hem 
eventueel eerst met een beetje water 3 
minuten in een schaal in de magnetron. 
Haal de pitten eruit en snijd in schijven. Leg 
de schijven in een voorverwarmde oven 
op een bakplaat met bakpapier, begiet 
met wat olijfolie en rooster ongeveer 20 
minuten op 200 graden.

Maak de groenten in een diepe pan fijn met 
de staafmixer, voeg 3 groentebouillonblokjes toe en leng 
aan met groentenat tot de soep de gewenste dikte heeft. 

Haal de mascarpone ruim voor gebruik uit de koelkast. 
Dien de soep op met een lepel mascarpone en wat fijn-
gesneden platte peterselie.

Vleesgerecht Rollade
Braad de rollade volgens het advies van de slager. 

Bijgerecht 1  
Pommes Dauphinoises

Ingrediënten – 1 kg aardappels, 120 gr Gruyère kaas, 
4 dl slagroom, roomboter, knoflook, nootmuskaat

Bereidingswijze 
Schil de aardappels en snijd ze in zo dun mogelijke schijfjes 
of koop ze kant-en-klaar. Smeer een overschaal in met een 
halve knoflookteen, vet daarna in met roomboter. Rasp 
de kaas met de rest van de knoflook en verdeel over de 
aardappels. Meng 4 dl slagroom met wat peper en zout en 
nootmuskaat en giet over de schotel. Verdeel ten slotte 
wat klontjes roomboter over het geheel. 

Laat in een voorverwarmde oven op 165 graden ongeveer 
in één uur gaar worden. Kijk regelmatig en dek zo nodig 
af met aluminiumfolie.

Bijgerecht 2 - Groenteschotel

Ingrediënten – groene asperges, 1 courgette, 
2 rode paprika’s, laurierbladeren, peper en zout

Bereidingswijze 
Snijd ongeveer 3 centimeter van de onderkant van de groene 
asperges af. Snijd de courgette in vrij grote dobbelstenen 

evenals de 2 rode paprika’s. Doe de 
groente in de oven op een bakplaat 
met bakpapier, wat laurierbladeren 
erop en wat olijfolie erover. Rooster 
op 200 graden gedurende 7 minuten. 
Bestrooi de groenten na afloop met 
zout en peper.

Nagerecht 1 
Chocoladetaart
Zie de vorige Wijkwijs 

 https://dehyacint.nl/wijkwijs/

Nagerecht 2 
Sinaasappelmousse

Ingrediënten - 4 eieren, 4 blaadjes gelatine, ½ liter 
slagroom, 4 perssinaasappels, 210 gr suiker en 1 citroen

Bereidingswijze 
Week de Gelatine 10 minuten in koud water. Pers de ci-
troen en de sinaasappels uit. Splits de eieren, voeg 10 gr 
suiker toe aan de dooiers en klop zo lang mogelijk. Klop 
ook de slagroom met 110 gr suiker. Mix de eiwitten met 
een snufje zout stijf.

Verwarm de helft van het sap en los de uitgeknepen ge-
latine erin op. Pas op: niet laten koken, maar wel met de 
garde heel goed mengen. Doe het vuur uit en voeg het 
overgebleven sap toe, dan koelt het sneller af. Doe het 
sap bij de dooiers, roer dan de slagroom er heel rustig 
door en spatel tot slot voorzichtig het eiwit erdoorheen. 

Vet een schaal met wat zonnebloemolie in en schenk daarin 
de mousse, je kunt het ook in glaasjes doen. Laat minimaal 
5 uur opstijven in de koelkast.

Leg een punt chocoladetaart op een bordje met daar-
naast het glaasje of een schep sinaasappelmousse. Doe 
een toefje slagroom op de mousse en over de taart wat 
geraspte witte chocola. Neem er eventueel een glaasje 
Grand Marnier bij of een andere lekkere likeur. 

Eet smakelijk! 
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Ook komend jaar staan 
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