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Voorwoord

Laatst zat ik in Amsterdam op een terrasje met vrienden. 
Het was een mooie avond en we bespraken de toestand in 
de wereld - zoals mr. G.B.J. Hiltermann dat voorheen op tv 
altijd deed. Niet dat we een bijdrage konden leveren aan de 
oplossing van alle problemen, maar naar ons gevoel stond 
het niet benoemen van iets gelijk aan onverschilligheid.

Het was zo'n zachte avond waarop er tot laat nog mensen 
over straat gaan. Er klonk gelach en muziek uit café's en ook 
het leven lacht je op zo'n moment toe.

Toen ik naar huis reed was het donker en plots zag ik een 
prachtige maan aan de hemel. Zo’n sikkelvormige maan, ook 
wel wassende maan genoemd. En ik bedacht me ineens: 
iedereen ziet diezelfde maan. Misschien niet allemaal tege-
lijkertijd maar vroeger of later staat hij ook in andere delen 
van onze mooie aardbol aan de donkere hemel. De aanblik 
van die maan had iets geruststellends: wat er ook gebeurt, 
de aarde blijft draaien en de maan blijft op gepaste afstand 
meedraaien als een soort van nachtlampje.
 
In Kiev en Moskou zien ze die maan ook. Zouden ze daar ook 
niet op de gedachte komen dat dit soort natuurfenomenen 
ons verbindt?

Die maan was er lang voor de eerste mensen op aarde 
verschenen en zal er nog steeds zijn als wij al lang niet meer 
bestaan. Laten we er dan in elk geval zo lang we er zijn, het 
beste van maken.

Marcel van Guldener
Bestuurslid De Hyacint

Precair
Sinds enige tijd is er in Den Haag een wijkbladen 
breed overleg, aangezwengeld door de redacties 
van het Zeeheldennieuws en Het Oude Centrum. 

Wijkbladen worden in hun bestaan bedreigd. 
Subsidies van de gemeente worden volgens een 
nieuw puntensysteem toegekend, de papierprijs 
is ongekend gestegen, en adverteerders en on-
derwerpen worden weggekaapt door nieuwe 
spelers in de markt van het wijknieuws. Ook 
is het bereik soms te beperkt vanwege de vele 
anderstaligen in de buurt of neemt de doelgroep 
ineens schrikbarend toe door de bouw van 
een torenflat in de wijk. Allemaal zaken die de 
financiering onder druk zetten. De koppen bij 
elkaar steken is dus van levensbelang.

De productie van een wijkblad is een serieus 
karwei. Het is geen kwestie van: ‘Even een 
interviewtje houden en een tekstje schrijven, 
even het wijkkrantje (sic) in elkaar draaien…’ 
Behalve om het schrijven van gevarieerde 
lezenswaardige teksten, gaat het om (eind)
redactie, fotografie, vormgeving, advertentiebe-
heer, bezorging, coördinatie en communicatie. 
Allemaal klussen die geklaard worden door 
een kleine groep vrijwilligers met hart voor de 
buurt. De inspanningen worden beloond door 
de waardering en positieve commentaren van 
wijkbewoners. 

Te weinig mensen in de redactie bedreigt ook 
het voortbestaan. Zin om eens je hand te be-
proeven en je artikel mooi opgemaakt in het 
wijkmagazine te zien? Of om anderszins te 
ondersteunen? Laat het ons weten:

redactiewijkwijs@gmail.com.

Fijne zomer!

Elisabeth van Elsen



Na 11 jaar gelukkig wonen in het villapark bij sportcentrum De Uithof vroegen Frank Dessens (65) 
en zijn vrouw Ema zich af of zij zo’n groot huis eigenlijk wel nodig hadden. Tijdens hun zoektocht 
naar iets kleiners, raakten zij verliefd op de Bloemenbuurt. Best bijzonder voor Frank, geboren en 
getogen op Scheveningen. Sinds een jaar wonen zij in een bovenwoning in de Azaleastraat en sinds 
een half jaar maakt Frank deel uit van het wijkbestuur. Een interview met een succesvolle onder-
nemer die iets terug wil geven aan de samenleving.
  
Vragen hoef je Frank niet te stellen. Hij praat honderduit, 
vooral zijn passie voor het ondernemerschap spat er vanaf. 
Achter zijn rug kijkt de vrouw met de bordeauxrode sluier 
minzaam op hem neer. Zes maanden geleden prijkte zij op 
de cover van het decembernummer van Wijkwijs; ze is 
geschilderd door zijn vrouw Ema, die kunstschilder van 
beroep is. ‘Ema heb ik in Tokio ontmoet,’ vertelt Frank 

terwijl hij wijst op een trouwfoto op het kleine muurta-
feltje. ‘In 2003 zijn we in Roemenië getrouwd, want zij is 
Roemeense.’ 

Allesbehalve saai
Franks leven is tot nu toe allesbehalve saai. Hij werd 
geboren in de geboortekliniek aan de Frankenslag - ‘die 

WIJKBESTUURDER 
FRANK DESSENS

IS VERLIEFD OP 
DE BLOEMENBUURT

INTERVIEW

 AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT   K AR E L VAN D E R B E NT
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is er niet meer, maar bijna alle kindertjes in die Haagse 
omgeving werden daar geboren,’ - en woonde tot zijn 17e 

in Duindorp. ‘Toen wilde ik echt het huis uit!’ Hij koos 
voor de landmacht, wilde naar Suriname, maar het werd 
Libanon. ‘Uitgerekend als ik in dienst ga, wordt Suriname 
onafhankelijk,’ lacht hij. Opgeleid bij de infanterie, werd 
hem in 1979 in Libanon verzocht te switchen naar de ge-
nie. ‘Dat is de eenheid van de bouwvakkers. Ik werd heel 
handig, we moesten bijvoorbeeld barakken bouwen of wc’s 
aanleggen.’ Terug in Nederland ging Frank aan de slag 
met computersimulaties en dat leverde hem in 1985 een 
baan op bij de Nederlandse Veiligheidsdienst, een Haags 
familiebedrijf en dan wel het grootste van Nederland. ‘Het 
bedrijf was gespecialiseerd in alle takken van sport, van 
brandpreventie tot bewaken van geldtransporten. Aan-
vankelijk zat ik in het operationele management, maar 
na een paar jaar ben je dat wel 
zat. Toen kreeg ik de kans nieuwe 
producten te ontwikkelen en 
heb ik onder meer een concept 
bedacht voor schone en veilige 
parkeergarages.’

GPS
Ondertussen kocht de Nederlandse Veiligheidsdienst 
aandelen in een nieuw bedrijf voor GPS-diensten. Het 
Italiaanse bedrijf KFT had hiervoor systemen op de 
markt gebracht. ‘Je kunt het je nu niet meer voorstellen, 
maar het systeem was zo nieuw, zo hightech, dat we het 
in Nederland niet verkocht kregen. Na twee jaar was ik 
mister GPS, maar wilde de Nederlandse Veiligheidsdienst 
van de aandelen af.’ Frank ging in gesprek met de KFT-di-
recteur in het dorpje Merone. Het klikte zo goed tussen 
die twee dat deze directeur een goede vriend werd en 
zelfs getuige op Franks huwelijk. Frank geloofde in de 
toekomst van GPS en richtte met een compagnon AVL 
op, een bedrijf dat auto’s van BN’ers met een GPS-systeem 
beveiligde. Van de Nederlandse Veiligheidsdienst kreeg 
hij een ontslagvergoeding als startkapitaal. 

Eerste klant
‘Mijn eerste grote klant kreeg ik met ongelooflijk veel 
mazzel. Ik landde na een lange vliegreis op Schiphol en 
ging daar even koffiedrinken. Hoor ik ineens: ‘Mister 
Dessens, how are you?’ Zat de Ier Terry Downes ook in die 
bar, de man met wie ik in Libanon had samengewerkt. Hij 
was inmiddels security manager geworden bij een groot 
transportbedrijf en had wel oren naar een systeem dat 
die vrachtwagens met een satelliet kon volgen. Daardoor 
kon ik de eerste alarmcentrale in Birmingham starten.’ 

De tweede grote klant kwam in 1999 en zat in Japan. 
Na een paar jaar zag Frank kans zijn activiteiten in het 
oosten goed te verkopen aan de Japanner. Frank ging in 

Nederland verder als huisleverancier van BMW en met 
een groot dealernetwerk. Ook die activiteit werd verkocht. 
De scooters volgden totdat de snelle opkomst van de 
e-bike hem de das omdeed. ‘Er bleven te weinig Vespa’s 
voor GPS-systemen over om rendabel te kunnen draaien.’

Laatste kunstje
‘Nu ben ik bezig met opa’s laatste kunstje.’ Frank laat een 
ronde sticker met een chip zien. Deze kun je op je mobiele 
telefoon plakken. Als je de telefoon dan tegen de telefoon 
van een ander houdt, krijgt deze persoon jouw sociale pro-
fiel binnen. Dus data als je telefoonnummer, mail-adres, 
foto’s en sociale media accounts. De gebruiker beheert 
zelf zijn gegevens op een goed beveiligd platform. ‘Ik heb 
hier veel eigen geld in gestopt, want de ontwikkelkosten 
zijn hoog. Maar ik heb nu ook een financier gevonden. Ik 

verwacht wel dat dit een succes 
wordt. Wat heb jij ervoor over?’ 
‘Ik moet zeker een abonnement 
afsluiten,’ antwoord ik terughou-
dend. ’20 euro, eenmalig. Dat is 
toch niet veel?’

Wijkbestuur
We waren even vergeten dat de aanleiding voor het 
interview in Wijkwijs zijn recente toetreding tot het 
wijkbestuur is. Hij is voorzitter van de werkgroep Verkeer 
en Veiligheid van de Bomen- en Bloemenbuurt.  Wat zijn 
prioriteiten zijn? ‘De fietsen op straat. Kijk even naar de 
overkant. Daar woont een gezin met drie kinderen, dat 
zijn vijf fietsen. Een schuurtje hebben ze niet. Ze schaffen 
goedkope fietsen aan en planten die tegen een boom. 
Heel begrijpelijk allemaal. Maar het is armoedig. En hier 
kan het nog want de stoep is breed. Maar hoe doe je dat 
hierachter? Mensen die met een rollator lopen of in een 
rolstoel zitten, kunnen er dan echt niet langs.’ Een oplos-
sing heeft hij niet één, twee, drie, maar hij wil het gesprek 
faciliteren tussen bewoners en gemeenteambtenaren. 
‘Het contact dat het wijkbestuur heeft met de mensen 
van het stadsdeelkantoor Segbroek is heel goed.’

Ook wil hij graag dat er iets gedaan wordt voor jongeren 
tussen de 12 en 20 jaar. ‘Hangjongeren willen we niet. 
We hebben wel wat reuring gehad bij het Segbroek aan 
de Goudsbloemlaan. Dat was voor jongeren een mooie 
pleisterplaats tussen strand en stad. Biertjes halen bij 
de Jumbo. De jongeren zijn daar weggestuurd. Hopelijk 
biedt de ‘funground’ bij het Segbroek in de Klaverstraat 
een alternatief. Daar wordt binnenkort een sport- en be-
weegplek gerealiseerd. Maar het belangrijkste is dat we 
snel een jeugdbestuurslid aantrekken dat kan meedenken 
over dit vraagstuk.’

Ж

’MIJN EERSTE GROTE KLANT 
KREEG IK MET ONGELOOFLIJK 

VEEL MAZZEL’
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  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

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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Het overkomt ons allemaal weleens, je hoort of je leest iets over een onderwerp dat je direct raakt 
en waar je meer over wilt weten. Dit overkwam zo’n 11 jaar geleden buurtbewoonster Tony Visée 
na het lezen van een bericht op de Facebookpagina van haar nichtje die op de Thorbeckelaan 
woont. Benieuwd naar de geschiedenis van haar buurt had die op de  www.joodsmonument.nl 
informatie gevonden over bewoners uit haar straat die in de Tweede Wereldoorlog waren gede-
porteerd naar de kampen en nooit meer terugkwamen. ‘Ik ging op zoek naar de geschiedenis van 
mijn eigen straat, de Goudsbloemlaan.’ 

Via de herdenkingssite Joods Monument achterhaalde 
Tony de huisnummers, namen, geboorte- en sterfdata 
van weggevoerde Goudsbloemlaanbewoners. ‘Vanaf 
dat moment liet het onderwerp mij niet meer los. Dat zó 
dichtbij mensen hebben gewoond die zijn weggevoerd 
en op gruwelijke wijze in de vernietigingskampen zijn 
vermoord. Het greep mij aan. Ik zette hun namen en 
de summiere informatie die ik had in een document, 
printte dat uit en bewaarde het papier. Sindsdien plaats 
ik elk jaar op 4 mei hun namen op Facebook en tijdens de 
Dodenherdenking neem ik het papier in mijn handen en 
zijn mijn gedachten speciaal bij hen.’

De volgende stap
Vier jaar geleden las Tony in De Posthoorn in een artikel 
dat je bij de gemeente Den Haag een aanvraag kon doen 
voor Stolpersteine, speciale stenen die ter nagedachte-
nis bij de huizen van weggevoerde bewoners worden 
geplaatst. Ze besloot deze herdenkingsstenen aan te 
vragen voor de bewoners uit de Goudsbloemlaan die 
daar nooit waren teruggekeerd. 

Het ging allemaal niet van een leien dakje, maar zo’n twee 
jaar geleden nam de heer Karel contact met haar op. Hij 
begeleidt de aanvragen vanuit de gemeente en bij hem 

GESCHIEDENIS

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

STOLPERSTEINE 
IN DE GOUDSBLOEMLAAN

GEDEPORTEERDE EN VERMOORDE BLOEMENBUURTBEWONERS 
HERDACHT MET EEN GEDENKSTEEN
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kon ze terecht met haar vragen. Voordat de steen er ligt, 
bleek er heel wat te moeten gebeuren. ‘Als aanvrager moet 
je zelf zoveel mogelijk van de informatie achterhalen die 
op het messing plaatje bovenop de steen wordt ingeslagen: 
de naam en geboortedatum van het slachtoffer, maar ook 
de deportatiedatum en de plaats en datum van overlijden, 
en tenslotte de naam van het vernietigingskamp. Verder 
is het de bedoeling dat je zelf onderzoek doet naar de 
achtergrond en familieomstandigheden van de persoon 
of personen voor wie je de Stolpersteine aanvraagt én 
dat je op zoek gaat naar nabestaanden. Al dat zoekwerk 
zorgde ervoor dat het echt onder mijn huid ging zitten. 
Het liet me niet meer los.’

Bekostiging
De gemeente betaalt sinds eind vorig jaar de kosten van 
het plaatsen van de Stolpersteine, maar 
de kosten van de steen zelf: € 132,- komen 
voor rekening van de aanvrager. ‘Ik 
plaatste op mijn Facebookpagina en op 
buurtapp Hoplr het verhaal van mijn 
aanvraag voor de Stolpersteine en tot mijn 
grote vreugde, en ook ontroering, was het 
benodigde bedrag binnen 24 uur binnen. 
Er was zelfs iemand die het bedrag voor 
een hele steen heeft gedoneerd. Toen ik 
de heer Karel dit mooie nieuws vertelde, 
kwam hij met de mededeling dat er nog 
meer namen bekend waren geworden, van een gezin uit 
de straat. Opnieuw plaatste ik een oproep en ook voor 
deze stenen werd door de buurt, vrienden en bekenden 
spontaan gedoneerd. Vaak vergezeld van lieve en ontroe-
rende berichtjes. Dat heeft me echt geraakt. Ook was ik 
onder de indruk van het verhaal van de buurtbewoner 
die naar aanleiding van mijn inzamelingsactie naar me 
toekwam en vertelde dat zijn opa fout was geweest in 
de oorlog. Zijn vader heeft daardoor een heel moeilijke 
jeugd gehad.’ 

Resultaat zoektocht
Uiteindelijk heeft Tony de benodigde informatie van drie 
adressen kunnen achterhalen en zijn er voor zes bewoners 
van de Goudsbloemlaan Stolpersteine gemaakt. Voor Harri 
van Ments op de Goudsbloemlaan nummer 23, voor drie 
leden van het gezin De la Parra op nummer 29, en voor 
een moeder en dochter van nummer 61. Haar zoektocht 
naar Harri van Ments is illustratief voor de weg die ze 
telkens aflegde. ‘Harri is 26 jaar geworden en overleden 
in Auschwitz. Over hem en zijn mogelijke partner kon ik 
geen nadere informatie vinden, wel heb ik personen met 
de naam Van Ments aangeschreven. Ik was erg blij toen er 
vanuit Israël een reactie van een achterneef kwam. Later 
bleek in Amstelveen nog een achternicht te wonen. Zij 

heeft toegezegd om naar de plaatsing van de Stolperstein 
voor Harri te komen, wat natuurlijk geweldig is.’ 

Van het gezin De La Parra, Surinaamse Joden, is moeder 
Judith in 1944 in Auschwitz overleden, net als de jongste 
zoon Marinus Gustaaf die in Deventer studeerde. Hij is 
in 1942 opgepakt en vrij snel na aankomst in Auschwitz 
vermoord, slechts 21 jaar oud. De jongste dochter, Juliette 
Sophie, die tegelijk met haar moeder werd opgepakt, heeft 
de kampen Auschwitz en Theresienstadt overleefd. Ook 
haar oudste zus overleefde de oorlog, zij was getrouwd en 
het huis al uit. De oudste zoon werd weggevoerd vanuit 
de Theresiastraat en stierf in Silezië. De vader was al 
overleden voor de razzia’s in 1941 begonnen.  

Van de bewoners van nummer 61, moeder Berendina en 
dochter Margaretha Cato Wolf, heeft 
Tony alleen kunnen achterhalen dat zij, 
respectievelijk 72 en 40 jaar oud, zijn 
overleden in Sobibor. 

Het is zover
Door covid is het lange tijd niet gelukt 
om nieuwe Stolpersteine in Den Haag te 
plaatsen. Er liggen 160 stenen in het depot 
te wachten! ‘De eerste vergunning heb ik 
al jaren in huis,’ verzucht Tony. ‘Gelukkig 
heeft de gemeente drie dagen uitgetrok-

ken voor de plaatsing van alle stenen uit het depot door 
heel de stad.’ Tot voor kort legde Gunther Demnig, de 
ontwerper van de herdenkingssteen ze zoveel mogelijk 
zelf. Inmiddels is hij op leeftijd en nemen anderen dit 
werk grotendeels waar.

De Goudsbloemlaan is op 13 juli tussen 10.45 – 11.45 uur 
aan de beurt. Namens de gemeente komt de heer Karel of 
zijn vervanger en hoogstwaarschijnlijk komen ook twee 
nabestaanden. Het wordt een kleine plechtigheid waarbij 
iedereen welkom is. Het is fijn dat Tony het traject straks 
kan afronden, maar de mensen met wie ze al die jaren zo 
intensief bezig is geweest, blijven in haar hart. ‘Wat ik vooral 
hoop,’ merkt ze tenslotte op, ‘is dat de stenen bijdragen 
aan een stukje bewustwording. Ook voor de scholieren 
die hier dagelijks over het trottoir lopen. Misschien kan 
er door de scholen een les aan gewijd worden zodat de 
Stolpersteine naast een eerbetoon aan de slachtoffers en 
nabestaanden, ook een educatief doel hebben.’

Tony heeft een klein bedrag over van haar inzamelings-
actie. Dat geeft ze graag door aan een wijkbewoner die 
een steen wil aanvragen voor zijn eigen straat.

8 WIJKWIJS  NO 3  2022



Wat is een Stolperstein?
Stolpersteine zijn kubusvormige betonnen stenen 
met bovenop een messing plaatje van 10x10 cm met 
daarin met de hand aangebrachte informatie over de 
weggevoerde persoon. De Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig ontwierp het Stolpersteine project in 1992 ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers van het nationaalso-
cialisme in de periode 1933 - 1945. Het project startte 
officieel in 2000.

Demnig noemde de stenen: Stolpersteine, struikel-
stenen. Ze liggen als een soort obstakel op je pad en 
nodigen voorbijgangers uit om letterlijk en figuurlijk 
even stil te staan, om je voorover te buigen, de tekst 
te lezen en na te denken. 

Inmiddels liggen er ruim 91.000 Stolpersteine in meer 
dan 28 landen, in Nederland zo’n 6.000 en Den Haag 
156. De Bloemenbuurt had er tot 13 juli alleen een 
ter hoogte van de Fuchsiastraat 165 voor verzetsman 
Antonius Mijnsberge. Zijn verhaal kun je lezen In Wijkwijs 
1, februari 2020, blz. 31  https://dehyacint.nl/wijkwijs

Voor meer informatie zie    www.stichting-stolpersteine.nl

B RO N : HA AG S G E M E E NTE ARC H I E F

Korte berichten
→

DUURZAAMHEID | DEN HAAG KLIMAATNEUTRAAL

De EU heeft Den Haag aangewezen als een van de 

100 steden die dit decennium moeten uitgroeien tot een kli-

maatneutrale slimme stad. De uitverkoren steden krijgen een 

voorbeeldfunctie voor andere Europese steden op weg naar 

een klimaatneutrale EU in 2050. Gedurende haar transitie zal 

Den Haag opereren in een netwerk van specialisten op het 

gebied van duurzame en stedenbouwkundige ontwikkeling, 

en een aantrekkelijke omgeving worden voor investeerders en 

mensen met special skills op het gebied van verduurzaming. 

Ook bewonersparticipatie staat op het programma.  

Kijk voor uitgebreidere informatie op  https://agendastad.nl

→
LEEFOMGEVING | BUURTRECHTEN

Wil je meer weten over buurtrechten, ofwel rechten die 

bewoners hebben over zeggenschap en eigenaarschap in 

hun eigen stad en buurt? Bezoek de website  https://www.

lsabewoners.nl/buurtrechten-staan-op-de-kaart/ 

→
VEILIGHEID | BEWONERSINITIATIEVEN

Bewonersinitiatieven voor de veiligheid en leefbaarheid 

van buurten in Den Haag staan bij de gemeente hoog in het 

vaandel. Dergelijke initiatieven kunnen in aanmerking komen 

voor een subsidie. De subsidie is bedoeld voor de kosten 

die de bewoners maken voor hun activiteiten. Lees meer op 

 www.denhaag.nl/nl/subsidies 

→
NATUUR | HAAGSE GROEN

Ben je geïnteresseerd in wat er zoal op het gebied 

van groen en natuur in Den Haag gebeurt of te beleven is?  

Ga naar  www.hethaagsegroen.nl en lees alles over de po-

pulierenkap, de eikenprocessie- of bastaardrups. Tot 31 juli 

kunnen bewoners, scholen, sportclubs, bedrijven en andere 

organisaties ook een gratis boom aanvragen via de website.

BLOEIENDE STEM 
Durf je stem te laten horen! 

Door zingen win je aan gezondheid & zelfvertrouwen 
 Alleen het verlangen om te zingen is genoeg.

 

 
 

•     Zangles
•     Koren
•     Zangvakanties
•     Mantra zingen
•     Stembevrijding

www.bloeiendestem.nl                 06.12424776  
 

BLOEMENBUURT

Advertentie
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Bewegen is belangrijk, het houdt je fit en gezond. Des te aangenamer als het in een groene omge-
ving gebeurt. Maar voor sommige doelgroepen zijn er bar weinig voorzieningen in de open lucht. 
Antoin Hoovers, docent lichamelijke opvoeding op het Segbroek College, bedacht in het kader van 
Bloemenbuurt Begroot een plan voor een sport- en beweegplek voor de oudere jeugd. Het werd 
niet bekroond maar verdween evenmin in de ijskast. Hij steekt enthousiast van wal om te vertel-
len hoe een en ander is verlopen. 

Wat was het idee achter je plan voor een beweegplek voor 
de oudere jeugd? 

‘Tweeëneenhalf jaar geleden ben ik begonnen aan een 
Master Sport- en Beweeginnovatie met de vraagstelling: 
Hoe kunnen we leerlingen tijdens de schooldagen meer 
in beweging krijgen? Het probleem is namelijk dat er 
van alles is voor jeugd tot 12 jaar op schoolpleinen en 
in de openbare ruimte, maar dat er voor de leeftijd 
van 12 - 99 jaar (haast) niets is. Ook voor senioren zou 
er een trainingsuurtje kunnen komen. Een inventa-
risatie onder leerlingen en in de omgeving maakte 
duidelijk dat er echt grote behoefte is aan plekken 
waar jongeren samen kunnen komen en dan sociaal 
én actief. Zulke multifunctionele velden zouden een 
enorme stimulans zijn.’

Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
‘Zo’n veld, formaat groot gymlokaal, bestaat uit drie 
delen. Een deel voor ‘freerunning’, zeg maar ‘apen-
kooien’, maar dan in de open lucht. Een ander deel 
voor ‘calisthenics’, buitenfitness waarbij je alleen het 
eigen lichaamsgewicht gebruikt. En tenslotte een 
multicourt, ofwel een basketbal- en voetbalveldje.’

Dit plan haalde niet de eindstreep? 
‘Nee, mijn plan werd derde, het kreeg meer dan 600 
stemmen. De gemeente zag ook wel dat hier sprake 
was van een behoefte en wilde dat het verder werd 
uitgewerkt. Dat heb ik samen met Jan Vonk, voorzit-
ter van het Wijkberaad De Hyacint, de Stichting VO 
Haaglanden en Speelbeheer & Groen gedaan. Tijdens 

SPORTVOORZIENINGEN IN DE WIJK

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

INTERVIEW MET 
GYMNASTIEKLERAAR 
ANTOIN HOOVERS 

SEGBROEK COLLEGE ONTWIKKELT  
SEMI-OPENBARE

SPORT- EN 
BEWEEGPLEK 
IN HET GROEN
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de Bewonersvergadering eind april heb ik het ook aan 
de buurt gepresenteerd.’

Hoe werd het voorstel ontvangen?
‘Goed. Het is de bedoeling dat het een semi-openbare 
plek wordt: tot 16.00 uur voor de school en de leerlingen 
en daarna tot 21.00 uur voor mensen uit de wijk. En 
natuurlijk in de weekenden en de vakanties.’ 

Waar komt ‘the funground’ - de beweegplek - precies?
‘Als je het schoolplein aan de Klaverstraat opkomt, 
rechts van de bordesingang tot aan de heemtuin. 
Deze plek is samen met mensen van de gemeente 
gekozen omdat hij centraal ligt, groen omheind is 
en met afstand tot de woningen. Maar er is meer!’

Hoe bedoel je?
‘Dit plan gaat vorm krijgen in samenwerking met het 
Instituut voor Natuureducatie (IVN) dat zich bezig-
houdt met vergroening van schoolpleinen. In een 
groene omgeving vinden mensen bewegen fijner en 
voelen ze zich ook prettiger. Tijdens operatie ‘Steen-
breek’, meteen na het begin van de grote vakantie, 
gaat er 130 m2 tegels uit het schoolplein. Er komt bio-
logisch plantgoed voor terug. We willen onder meer 
de leerlingen betrekken bij de aanplant. Ook ouders 
van leerlingen kunnen tegels inleveren in ruil voor 
plantgoed. Op die manier hopen we ‘eigenaarschap’ te 
bereiken. Verder worden er 20 nieuwe bomen geplant. 
Die komen in het najaar en in het eerste kwartaal 
van 2023 wordt ‘the funground’ aangelegd. Subsidies 
komen uit de wijk, bijvoorbeeld van Duurzaam Den 
Haag dat ook een lespakket levert voor de biologieles, 
en van het mw. De Vriesfonds, een erfenis die het IVN 
kreeg met bestemming ‘vergroening’. De Stichting VO 
Haaglanden betaalt uiteraard eveneens mee.’ 

Antoin noemt zichzelf idealistisch en wil dat bewegen ook 
in het voortgezet onderwijs normaal gevonden wordt. ‘In 

het primair onderwijs vindt 87% het normaal naar buiten 
te gaan, te bewegen en te sporten onder schooltijd, in het 
voortgezet onderwijs is het landelijk gemiddelde 7%. Het 
Segbroek College haalt dat niet. De fysiek beschikbare 
ruimte wordt steeds beperkter en daarom is het nodig 
schoolgymzalen te verhuren en ook schoolpleinen niet 
een groot deel van de dag onbenut te laten. In coronatijd 
zag je dat ouders het schoolplein gebruikten om hun kin-
deren te leren fietsen. Zo zou het moeten zijn.’

Het is duidelijk dat dit plan er niet voor niets is…
‘Precies. Er komt dus een koppeling met de wijk. De 
gemeente gaat het onderhoud doen en de vierjaarlijkse 
controles. In september krijgen de bewoners een brief 
en komt er een inloopavond. Ook wil de gemeente 
dat er een evaluatie komt vanuit het wijkberaad 
met jongerenwerkers en de wijkagenten. Gaat het 
goed met de plek? Wat moet beter geregeld worden? 
Verder gaan we op zoek naar mensen uit de wijk die 
een oogje in het zeil willen houden.’

Maak je je zorgen over ‘gedoe’?
‘De organisatie eromheen, dus hoe het veld zowel 
voor de school als voor de wijk beschikbaar kan zijn, 
is voor de initiatiefnemer. Dat ben ík samen met de 
mensen die ik eerder noemde. Ik denk dat het school-
terrein een goede plek is voor ‘the funground’. Er is 
verlichting, het terrein wordt goed onderhouden en 
er lopen ook altijd ’s avonds mensen in de Klaver-
straat, bijvoorbeeld om hun hond uit te laten. Dit zijn 
belangrijke voorwaarden, samen met een gedeeld 
eigenaarschap, die maken dat dit project een grote 
kans van slagen heeft.’

Voor de grote vakantie hoopt Antoin zijn master te halen 
met de uitwerking van de plannen voor dit project.

ARTI ST I M PR E S S I O N : F U N G RO U N D I N H E T B EG I N VAN D E PAUZ E S R E N N E N D E LE E R L I N G E N 
NA AR D E TE N N I STAF E L S

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 

 

WOLVILT
WORKSHOP

CURSUS | DIY
KUNST 

DESIGN
inspiratie  
techniek 
ontwerp

Viltflexplek.nl  
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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
• Kaakfysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Ontspanningstherapie

Ons aanbod:

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!
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‘WE WAREN METEEN 
VERLIEFD OP HET HUIS 
EN VONDEN DE BUURT 
FANTASTISCH’

Cristóbal - beter bekend als Cris - kan met recht een wereldburger worden genoemd. Geboren in 
Argentinië, opgegroeid in Alicante (Spanje), gestudeerd in Frankrijk, Engeland en Schotland, ge-
werkt in London, New York, Dubai, Irak. Overal het klimaat, de sfeer, de leefomstandigheden ge-
proefd. Overal voelt hij zich thuis en kan hij goed aarden. Toch heeft hij zijn hart verpand aan ons 
land en onze wijk. 

Cris roemt de openheid van de Nederlandse samenleving 
en blijkt gecharmeerd van de Nederlandse volksaard. De 
directheid van de Nederlanders, die onverbloemd zeggen 
waar het op staat en niets voor zoete koek slikken, ligt 
hem goed. Zelf heeft hij ook geen ‘subtiele keel’, zo merkt 

hij op. Ook het ‘saaie’ politieke klimaat van Nederland 
bevalt hem en de enigszins sceptische houding van de 
Nederlanders ten opzichte van de politiek. Onze schandalen 
staan volgens hem niet in verhouding tot de misstanden 
in andere landen.

INBURGEREN

MET HART 
EN HOOFD 
VOOR HET NEDERLANDERSCHAP GEKOZEN

  E L I SAB E TH VAN E L S E N    K AR E L VAN D E R B E NT
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Alles in de buurt
Tot zover het land, hoe staat het met de wijk? Cris: ‘We 
woonden in de Bomenbuurt en waren op zoek naar een 
eigen huis. Op Funda hadden we dit huis in de Irisstraat 
gezien. Cinzia, mijn vrouw, vond het wat ver van het stads-
centrum, maar we waren meteen verliefd op het huis en 
vonden de buurt fantastisch. Je hebt hier alles: parken, 
winkels, terrassen, de supermarkt om de hoek, het strand 
dichtbij. Ik mis eigenlijk niets. Mijn zoontje Matteo zit op 
school in het Zeeheldenkwartier, wat maar 10 minuutjes 
fietsen is, en hij voetbalt bij Quick.’ Zijn zoontje vormde 
een belangrijke reden om voor het Nederlanderschap te 
kiezen. Een keuze die Cris naar eigen zeggen met het hart 
en het hoofd maakte.

Eerst het hart: ‘Ik voel me veilig in Nederland, ik voel 
dat ik hier met mijn gezin een goed leven heb. Matteo is 
niet in Nederland geboren maar heeft wel bijna zijn hele 
leven in Nederland gewoond. Hij gaat naar een Neder-
landse school en ik merk dat hij Nederlands is. Hij moet 
altijd zijn mening geven, altijd onderhandelen. Ik vind 
dat fantastisch, hij is echt een deel van de Nederlandse 
samenleving. Als ik geen Nederlander was geworden, dan 
had hij tot zijn 18e moeten wachten om een Nederlands 
paspoort te krijgen.’ En wat betreft het hoofd? ‘Sinds de 
Brexit heb ik het idee dat de Europese Unie wel eens uit 
elkaar zou kunnen vallen. De kans is piepklein, maar 
dan voel ik me veiliger in Nederland, ook vanwege het 
politieke klimaat, dat rustiger en voorspelbaarder is. Ik 
woon sinds de jaren ’90 niet meer in Spanje, ik heb daar 
niet echt wortels. Wel voel ik me burger van Alicante, de 
stad waar ik tot mijn 18e heb gewoond.’ 

Veeltalig
Cris werd in 1977 geboren in Argentinië. Toentertijd was 
generaal Videla aan de macht, tijdens wiens regime veel 
mensen werden opgepakt en verdwenen. Zijn vader liep 
gevaar en vertrok vlak na zijn geboorte naar Spanje, het 
land waar zijn familie oorspronkelijk vandaan kwam. 
Samen met zijn moeder reisde Cris hem enige tijd later 
na. Het gezin streek neer in Alicante waar de kiem is ge-
legd voor het grote aantal talen dat hij spreekt. Behalve 
Spaans is dat Frans, Engels, Duits, Catalaans, Italiaans 
en natuurlijk Nederlands. 

‘Na de dood van dictator Franco in 1975 was Spanje zoals 
de Engelsen zeggen een ‘society in motion’,’ vertelt Cris. 
‘Van heel strikt werd de maatschappij heel ‘loose’. Alles 
was in beweging en ook in het onderwijssysteem waren 
ze nieuwe modellen aan het uitproberen. Mijn ouders 
schrokken een beetje van al die experimenten en beslo-
ten me op de Franse school te doen. Daar zou ik degelijk 
onderwijs krijgen. Behalve Frans heb ik toen ook Engels 

en Duits geleerd.’ Dat zijn er vier, met zijn moedertaal 
erbij. Catalaans pikte hij op van de Catalaanse televisie. 
Hij was als kind gek op Manga (Japanse strips) en daar 
zonden ze de beste Manga-series uit. En Italiaans heeft 
hij geleerd vanwege zijn vrouw, die uit Italië komt. ‘De 
beste motivatie om een taal te leren, is een vriendinnetje,’ 
merkt hij glimlachend op. Ze zaten naast elkaar bij hun 
werk in een callcenter in Utrecht en het klikte goed. Toen 
zijn baan in New York in 2002 op de tocht stond, kwam 
hij daar via een recruiter terecht. Ze verloofden zich of-
ficieel toen hij in 2004 naar Schotland vertrok voor zijn 
Master Business Administration en Communication. In 
2006 vestigden ze zich definitief in Nederland en kwam 
het Nederlands erbij. Beheersing van het Nederlands is 
uiteraard een vereiste voor naturalisatie. 

Inburgeringsexamen
Het Inburgeringsexamen bestaat uit zeven onderdelen. 
De examens Spreken, Lezen en Luisteren haalde Cris met 
gemak, alleen de schrijftest was lastiger, want schrijven in 
het Nederlands is iets wat hij vrij weinig doet. Omdat hij 
al jaren in Nederland werkt - momenteel is hij werkzaam 
op het gebied van duurzaamheid bij een internationale 
organisatie - kreeg hij een vrijstelling voor de Module 
Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het examen Kennis 
van de Nederlandse Maatschappij (KNM) moest hij wel 
afleggen. ‘Dat gaat om van alles,’ merkt hij op. ‘Er waren 
vragen bij als: Fatima wil verpleegkundige worden, wat 
moet zij doen? Met als een van de mogelijke antwoorden: 
Haar man om toestemming vragen. Of waar moet je heen 
als je geen werk meer hebt? Ik gokte gelukkig goed en 
kruiste het UWV aan. Maar hoeveel provincies Neder-
land had, dat wist ik echt niet!’ Met de ondertekening 
van de participatieverklaring rondde hij het examen af. 
Daarmee verklaar je een bijdrage te zullen leveren aan 
de Nederlandse samenleving. 

Nieuwkomers
Een tip aan de nieuwkomers geven vindt hij moeilijk. ‘De 
meeste immigranten die ik ken, zitten toch min of meer 
in een geprivilegieerde situatie, ze hebben een baan en 
een huis. Ik ken eigenlijk weinig mensen die hier gekomen 
zijn vanuit een heel andere situatie, omdat ze geen keus 
hadden en hun land moesten ontvluchten. Zeker in het 
begin zal dat heel moeilijk zijn. Omdat de omstandighe-
den zo anders zijn, vind ik eigenlijk dat ik niet zomaar 
een advies aan hen kan geven.’ En dan volgt er toch een 
goede raad: ‘Wat ik wel zeg tegen iedere buitenlander die 
in Nederland komt, tegen elke expat die ook veelal Engels 
of Spaans spreekt: probeer zo snel mogelijk Nederlands 
te leren en vooral, spreek de taal ook! Anders word je 
geen deel van de gemeenschap, dan blijf je een 
buitenstaander.’ Ж
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Kom eens langs op de Laan van Eik en Duinen 172, 2564 GX Den Haag  tel. 070-3461751        info@verax.nl                 www.verax.nl   

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 leningen 
Zakelijke verzekeringen 
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IN DE BLOEMENBUURT

Even een ijsje eten. Ik trof voor de foto’s geen bewoners van 
de Bloemenbuurt aan, wel uit de Vogelwijk. En ouders met 
kinderen van de Galvanischool, die tijdelijk is gehuisvest aan 
het Stokroosveld. Zij trakteerden hun kroost op weg naar huis 
lekker op een ijsje. Ook scholieren van het Segbroek verlengen 
graag hun gezelligheid met een ijsje.

HOTSPOT
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Bij de start van de rubriek ‘Huizen vertellen’ hadden wij wel enige verwachtingen. Maar dat in 
de jaren ’50 van de vorige eeuw met regelmaat concerten werden gegeven in de voor- en achter-
tuin van Klimopstraat 48, hadden wij niet kunnen bevroeden. En dit waren geen concerten van 
goedwillende amateurs maar van internationaal gelauwerde artiesten. Op nummer 48 woonde 
namelijk Peter Schilperoort, klarinettist en muzikaal leider van de Dutch Swing College Band. 

De Dutch Swing College Band werd op 5 mei 1945 opge-
richt en had zich in de naoorlogse periode gespecialiseerd 
in het spelen van Dixieland, een muziekstijl afkomstig 
uit New Orleans.

In de open lucht
Het moet een opwindende ervaring zijn ge-
weest voor de toenmalige tiener Ria Meijaard 
(nu mijn schoonmoeder van 86 jaar) om de 
band te horen spelen. Op de terugweg van 
school naar huis woonde ze geregeld een 
repetitie van de Dutch Swing College Band 
bij in de voortuin van de Klimopstraat 48. 
Of dit tegenwoordig van een popband ge-
tolereerd wordt, valt zeer te betwijfelen. 
De politie zal vanwege geluidsoverlast snel 
ter plekke zijn.

Gitaarspel
In diezelfde tuin wordt 70 jaar later nog steeds gemu-
siceerd, alleen wel wat rustiger, door Kees Gelderblom, 
virtuoos in de Braziliaanse gitaarmuziek en hoofddocent 
van de afdeling Latin Music bij Codarts, de Hogeschool 
voor de Kunsten in Rotterdam. ‘Begin jaren ’80 besloot 
ik na de havo aan het Haags Montessori Lyceum een 

tussenjaar te nemen. Brazilië werd de bestemming, want 
de Braziliaanse cultuur en haar muziek trokken mij zeer 
aan. Maar na een half jaar was mijn geld al op, dus begon 
ik schilderijen te verkopen op de plaatselijke markt om 
in mijn onderhoud te voorzien. Ik kon heel aardig teke-

nen en twijfelde na dit jaar wat te doen, de 
muzikale kant op of naar de kunstacademie.’

Conservatorium
Goed en wel terug in Nederland, reisde hij 
direct door naar Zuid-Frankrijk. ‘Ik was 
uitgenodigd door mijn  goede schoolvriend 
Niels Andriessen, hij is de zoon van compo-
nist Jurriaan Andriessen. Op deze vakantie 
bekwaamde ik mij verder in de Braziliaanse 
gitaarmuziek. Tijdens het gitaar studeren 
hoorde ik de grote Jurriaan Andriessen tegen 
iemand anders zeggen: “Die Kees moet wel 
naar het conservatorium.” Dit advies kon 

ik natuurlijk niet negeren en het conservatorium van 
Amsterdam werd afgerond. Nog eens zes jaar onder-
dompeling in de gitaarmuziek in Brazilië deed de rest.’

Met dank voor het idee aan Jos Praat,
Godfried van Oorschot en Henk-Jan Kok

HUIZEN VERTELLEN

  U IT  E I G E N B RO N (ARC H I E F MATE R IA AL)  E N K AR E L VAN D E R B E NT

KLIMOPSTRAAT 48:  
EEN MUZIKAAL NUMMER 
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Klimopstraat 48 is een van de etagewoningen rond de Papaverhof van architect Jan Wils. 
Hij was nog maar 28 jaar oud toen hij in 1919 opdracht kreeg voor het complex.
 
Jan Wils begon als architect in Alkmaar waar hij als 
zoon van een aannemer al verschillende werken op zijn 
naam had staan. In 1913 verhuisde hij naar Den Haag 
en werkte hij korte tijd bij de architecten Mutters en 
Berlage. In 1917 begon hij een eigen architectenbureau. 
Ook schreef hij over architectuur en vestigde hij de 
aandacht op herhaling en standaardisering. Daarbij 
streefde hij naar eenheid tussen maatschappij en kunst: 
‘meerdere ruimtes zo te groeperen dat een harmonisch 
geheel ontstaat.’ Uit alles blijkt zijn interesse voor de 
sociaal-maatschappelijke relatie met de architectoni-
sche beroepspraktijk. Wils kreeg vanaf 1917 ruimere 
bekendheid doordat hij zich aansloot bij ‘De Stijl’ met 
Theo van Doesburg als centrale figuur. 

Inspiratiebronnen
Wils putte uit twee inspirerende bronnen. Het idee van 
de Tuinstad dat vanuit Engeland was komen overwaaien 
en waarover Ebenezer Howard in 1902 het boek Garden 
Cities of Tomorrow had gepubliceerd. En het werk van 
Frank Lloyd Wright waarmee hij bij Berlage had kennis-
gemaakt. Wils was ook in het bezit van de  monumen-
tale tekeningenmap Ausgeführte Werke van uitgeverij 
Wasmuth uit 1910 waarin bij alle perspectieven van het 
werk van Wright naast het gebouw ook de omliggende 
begroeiing wordt afgebeeld. In de eerste jaargang van 
De Stijl (1918) publiceerde Wils een daarop geïnspireerd 
ontwerp voor een landhuisje.

Intermezzo
Zo’n 100 jaar geleden was de tijdgeest ook dynamisch: 
in Rusland vond in 1917 een revolutie plaats, de Eerste 
Wereldoorlog kwam in 1918 tot een einde en in het gezin 
Wils werd een zoon en een dochter geboren. Wils noemde 
zich wel een ‘geestelijke’ communist, pas later werd hij 
lid van de vrijmetselarij.
 
Daal en Berg
In november 1917 werd de ‘Coöperatieve Woningbouw-
vereniging Tuinstadwijk Daal en Berg’ opgericht met 
Berlage als commissaris. Het idee van de tuinstad is 
goed zichtbaar in de Papaverhof. De grote centrale 
ruimte is ontstaan door bij de dubbele rij woningen er 
omheen de achtertuinen weg te laten. De groene hof is 
stedenbouwkundig pal op het zuiden georiënteerd en 
ligt wat gedraaid in de wijk. 

Ook de portiekwoningen in drie bouwlagen waren voor die 
tijd modern. Elk portiek van zes woningen was voorzien 
van een elektrische deuropener, een spreekinstallatie 
ter legitimatie, een ruim trappenhuis en een boodschap-
penlift. Tussen de blokken van 12 woningen waren de 
toegangen naar de achtertuinen en de bergingen. Aan 
beide uiteinden werd de zijgevel ontworpen als een 
voorgevel inclusief een balkon.

Otto Das

SC H E T SO NT WE R P L AN D H U I S J E M E T H O LLE B E TO NWAN D E N , D E ST IJ L (19 18 ,  N R .  8 ,  P.  96).
ARC H ITECT JAN WI L S .

PAPAVERHOF 1919: 
EEN UNIEK ONTWERP

19WIJKWIJS  NO 3  2022



09 : 00
10 : 15

10 : 30
11 : 45

18 : 00
21 : 30

16 : 00
18 : 00

20 : 00
22 : 00

19 : 30
21 : 30

YOGA

YOGA

KOOK & EETCLUB

LEESCLUB

LEESCLUB

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MAAND

4E WOENSDAG VAN DE MAAND

09 : 45
12 : 15

10 : 00
13 : 00

13 : 30
14 : 45

BREICLUB

HAAGS ONTMOETEN

YOGA

DONDERDAG

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

10 : 00
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

HAAGS ONTMOETEN

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
 
OPEN KEUKEN 3 AUGUSTUS

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

YOGA

MINDFULNESS

15 : 00
16 : 45

19 : 15
21 : 00

10 : 00
12 :00

Agenda & Activiteiten
20

   KAREL VAN DER BENT



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 
HAAGS ONTMOETEN

JULI: 3, 10, 17, 24, 31

AUGUSTUS: 7, 14, 21, 28

SEPTEMBER: 4, 11, 18, 25

OKTOBER: 2, 9, 16, 23, 30

ZONDAG | ELKE 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

LEESCLUB
Loukie Nak   070 - 363 66 04 

EETCAFÉ
Fokko en Rob  eetcafe@dehyacint.nl

HAAGS ONTMOETEN 

Jan Vonk    06 - 108 986 16 

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 

SCRABBLE

Nannet Waiboer    06 - 345 632 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) 

UPDATE ORACS BLOEMENBUURT OOST

IN SEPTEMBER VALT DE BRIEF MET HET ONTWERP 

VAN DE GEMEENTE IN DE BUS. VANAF DAT MOMENT 

IS ER 6 WEKEN DE TIJD OM TE REAGEREN. HEB JE 

VRAGEN OVER HET PLAN? KOM NAAR DE INFOR-

MATIEAVOND IN SEPTEMBER. MEER INFORMATIE OP 

 HTTPS://ORACBLOEMENBUURT.DENHAAG.NL

VOORTGANG HERINRICHTING SPORTLAAN

DE TWEEDE PARTICIPATIEBIJEENKOMST IS NAAR 

VERWACHTING IN SEPTEMBER. AANMELDEN EN 

INFORMATIE OP  HTTPS://HERONTWIKKELINGS-

PORTLAAN.NL/INFORMATIE
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Schoonheidssalon Diana
U kunt bij ons terecht voor de volgende 
behandelingen:

* Gezichtsbehandelingen vanaf € 49,95
* Anti-Aging behandelingen vanaf € 72,95
* Microdermabrasie
* Microneedling
* Acne behandelingen
* Couperose / Rosacea behandelingen
* Speciale behandelingen voor de extreem gevoelige huid
* Tiener behandeling tot 18 jaar
* Manicure
* CND Shellac
* Cyrolipolyse / Vetbevriezing NU EERSTE PLAATSING € 98,00

Wij werken met de merken Reviderm, Jean D'Arcel, 
Artdeco, Sen en Zo en CND Shellac.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Neem deze advertentie mee en u krijgt 10% korting op uw
eerste behandeling. 

Goudsbloemlaan 87
2565 CR Den Haag
070 - 364 74 84
www.schoonheidssalondiana.eu
info@schoonheidssalondiana.eu

 

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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Zomerse gerechten
Helaas is het seizoen van de witte asperges alweer voorbij, maar gelukkig hebben we de groene nog om een lekkere 
koude maaltijd-salade maken. Met vooraf maïssoep, een niet zo'n bekende soep, en toe een heerlijke rabarbermousse, 
is de dis weer compleet.

Makkelijke maïssoep 
Ingrediënten
1 blikje maïs van 300 gr nettogewicht; 2 uien, 2 cm verse 
gember, 2 knoflooktenen; 1 gr kurkuma poeder, 1 gr marsala 
poeder, 1 blokje kippenbouillon; 1 pakje kookroom, 1 blikje 
kokosmelk; peper, zout, lente-ui in heel dunne ringetjes.

Bereidingswijze
Verwarm in een grote pan 3 eetlepels olie en fruit daarin 
de gesnipperde ui met de in stukjes gesneden gember 
en knoflook. Laat zachtjes garen. Voeg peper, zout en de 
poeders toe. Doe het blikje maïs erbij, inclusief het vocht, 
en tot slot de kokosmelk en de kookroom. Laat 10 minuten 
zachtjes doorkoken.

Maak de soep met de staafmixer bijna egaal, doe er 
eventueel nog wat water bij. Voor de pittigheid kun je 
een beetje sambal toevoegen. Garneer na het opdienen 
met de lente-ui.

Groene aspergesalade
Benodigdheden
1 pak groene asperges, 4 zoete aardappelen, 2 puntpapri-
ka’s, 1 zakje rucola; 1 ons ontbijtspek, 1 pakje fetakaas; 1 
rijpe mango of 4 rijpe perziken; mango-azijn, peper, zout, 
olijfolie; 1 pak notenrijst.

Aan de bak
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bedek een bak-
plaat met bakpapier. Was de asperges en verwijder 2 cm 
van het uiteinde. Verdeel over de bakplaat. Schil de zoete 
aardappels, snijd ze in stukken en verdeel ook over de 
bakplaat. Leg de plakjes ontbijtspek over de groente en 
besproei met 3 eetlepels olijfolie. Zet 20 minuten in de 
oven. Laat daarna afkoelen. 

Kook intussen de notenrijst. Snijd de paprika’s in dunne 
reepjes, schil de mango of de perziken en snijd in stukjes. 
Verdeel op een groot bord een handvol rucola met in het 
midden 2 à 3 eetlepels rijst. Snijd de asperges in vieren en 
verdeel die samen met de aardappelblokjes en het spek 
mooi over het bord. Doe ook de paprika en het fruit erbij 
en brokkel de feta er overheen. Besprenkel met een scheut 
mango-azijn en olijfolie, maal er wat peper over en deze 
heerlijke en supergezonde salade lacht u toe!

Romige rabarbermousse
Zet klaar
4 stronken rabarber, 2 el melk en 2 el custardpoeder; 4 
gelatineblaadjes, 2 citroenen, 4 eieren, 100 gr suiker en 
220 cc slagroom; aardbeien en verse munt.

Aan de slag
Verwijder de uiteinden van de rabarber, snijd in stukken 
en breng in een klein laagje water aan de kook. Laat heel 
zachtjes garen. Meng de melk goed met de custardpoeder 
en giet bij de rabarber. Laat 3 minuten goed doorkoken 
en daarna afkoelen.

Week de blaadjes gelatine, pers de citroenen en splits de 
eieren. Mix de eierdooiers met 100 gr suiker en klop de 
eiwitten stijf met een snufje zout. Klop ook de slagroom 
met 3 eetlepels suiker.

Verwarm het citroensap met de gelatine. Meng beide 
ingrediënten heel goed met elkaar maar laat niet koken. 
Voeg naar smaak suiker toe aan de koude rabarber. Doe 
het citroensap erbij, daarna de eierdooiers en de slagroom, 
en schep tot slot heel rustig de eiwitten erdoor.

Laat in koelkast een paar uur opstijven en garneer met 
aardbeien en blaadjes munt.

Wat eet de 
Bloemenbuurt?

 ANJ E B RO E KMAN   K AR E L VAN D E R B E NT 
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Juan Cordero (38) is tattoo artist in Den 
Haag en Wassenaar en daarnaast freel-
ance fotograaf. Hij woont samen met Lau-
ra en twee kinderen Yara (6) en Nova (2) 
sinds een jaar in de Anjelierstraat.

Hoe bevalt de Bloemenbuurt?
‘Het bevalt me hier uitstekend. Het is hier heerlijk 
rustig en de mensen zijn vriendelijk. Hiervoor 
woonden we in de Weimarstraat, dat was op een 
andere manier ook aantrekkelijk, met allerlei 
verschillende winkels en wat meer reuring; maar 
voor de kinderen is de Bloemenbuurt een fijnere 
plek om op te groeien en buiten te kunnen spelen.’

Favoriete plek?
‘Met de kinderen komen we graag in de kabel-
baanspeeltuin, dat is echt een fijne plek met veel 
groen en om de hoek. Verder zijn het strand en de 
duinen favoriet. Laura en ik hebben in de duinen 
een kabouterhuisje gebouwd bij de 
zandvlakte bij de steile duinopgang 
bij de Kwartellaan [1]. Het huisje is een 
groot succes, allerlei kinderen (en vol-
wassenen) hebben briefjes achtergelaten 
voor de kabouters. Die briefjes hebben 
we geplastificeerd en kun je lezen in 
een map in het huisje [2].’

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

LIVING IN THE 
BLOEMENBUURT:
JUAN CORDERO

1

2
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Wat zou verbeterd kunnen worden in de 
wijk?
‘Het valt me op dat veel mensen hun auto half op 
de stoep moeten parkeren. De trottoirs zijn al zo 
smal, op die manier kun je er echt niet meer langs.’

Favoriete winkel?
‘Lastig, ik ben fan van slager Englebert vanwege 
zijn goede kwaliteit vlees dat niet afkomstig is uit 
de bio-industrie, maar ik kies die toch niet omdat 
Laura vegetariër is. Ik ga voor supermarkt A&M 
aan de Goudsbloemlaan bij het parkeerterrein, ze 
hebben er heerlijk Turks brood en de eigenaren 
zijn ontzettend vriendelijk [3].’

Favoriete buurtbewoner?
‘Dat is mijn bovenbuurman, altijd hartelijk als ik 
hem tegenkom, we maken vaak een praatje. Toen 
ik hem voor het eerst tegenkwam heeft hij zich 
voorgesteld, maar ik ben zijn naam vergeten! Ik 
ga het hem vragen de eerstvolgende keer dat ik 
hem weer zie.’

Favoriete horeca?
‘We komen graag bij Burrata [4] op het Goudenre-
genplein. Ze hebben er heerlijk Italiaans eten en de 
bediening kan goed omgaan met jonge kinderen, 
Yara en Nova komen er ook altijd graag.’

Minst aantrekkelijke plek in de buurt?
‘Het veld bij de Papaverhof. Je mag er niet op en er 
wordt volgens mij verder weinig mee gedaan. Erg 
jammer, want het heeft de potentie om juist 
een van de fijnste plekken van de wijk te zijn.’  Ж

4

3
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Onlangs heb ik gegeten bij Symbiose in de Galileïstraat, 
gespecialiseerd in vegetarisch biologische gerechten. 
Die gerechten zijn niet alleen stuk voor stuk een ver-
rassing op je bord, maar ook overheerlijk. Hoe groot 
het contrast toen ik tijdens een werkcongres aan tafel 
schoof op een locatie van een grote hotelketen. Die 
keten is befaamd om zijn boeuf stroganoff, maar dat 
gerecht werd door de congresorganisatie verboden 
vanwege het duurzame congresthema. Het moest een 
vegetarisch menu zijn. 

Dat bleek teveel gevraagd. We startten met een bakje 
groenten, waarvan de samenstelling overduidelijk luk-
raak was. Ook een lekker sausje ontbrak. De tweede 
gang bestond uit eenzelfde bakje groenten waarover 
bremzoute bouillon werd gegoten. Het derde gerecht 
was een smaakloze taartpunt van plakrijst. 

Ik zat aan tafel met enkele Bourgondiërs, dikbuikige 
mannen van boven de 50. Die hadden zich op de 
boeuf verheugd. De manier waarop zij misprijzend 
in het bakje groenten keken, was dolkomisch. Na het 
diner vertrokken ze naar de bar om het daar onder 
genot van een biertje laat te maken. Tegen mid-
dernacht – de congresorganisatoren waren al naar 
bed – verscheen er ineens een grote schaal met de 
traditionele vleesbitterballen. ‘Daar is dan eindelijk 
het hoofdgerecht!’ riep een van de Bourgondiërs blij 
uit. De bitterballen waren in mum van tijd verorberd.  

Het wordt kortom tijd dat de kok van de hotelketen 
gaat eten bij Symbiose. Want ook de generatie die met 
vlees als hoofdgerecht is opgevoed, moet minderen. 
Dat vraagt om koks die de kunst van de verleiding in 
hun vingers hebben. Annemarie Dracht 

Boeuf Stroganoff

AD-JE

PITTIGE PUZZEL
Allemaal kanten van dezelfde medaille en toch telkens ietsje anders. Iemand met deze eigenschappen laat zich 
niet snel uit het veld slaan. Het sleutelwoord in de gekleurde kolom vat alles kernachtig samen. Oplossing elders 
in het blad. 

1. Initiatiefrijk
2. Onwrikbaar 
3. Voortvarend
4. Resoluut
5. Kranig
6. Aanhoudend
7. Bruisend
8. Straf
9. Vasthoudend
10. Onverzettelijk
11. Onverstoorbaar
12. Levenslustig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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SINDS ADRIE BRUIJS 
MET PENSIOEN IS, 
KAN HIJ ZICH VOL 
OVERGAVE AAN ZIJN 
HOBBY WIJDEN

KUNST IN DE WIJK

BEELDHOUWENDE 
ARTS IN DE 
BLOEMENBUURT

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

‘Ik pak een stuk steen en begin, 
want och, het creahok, oneerbie-
dig stofhok genoemd, in de vroe-
gere bijkeuken, is dicht bij de 
hand.’

Aan het woord is Adrie Bruijs, bekend 
in de buurt als de hakkende huisarts. 
Al wandelend door de wijk springen zijn 
beelden in het oog, vooral dat in de voor-
tuin van woonzorgcentrum Uitzicht aan 
het einde van de Zonnebloemstraat. Het langwerpige, 
met gaten doorspekte kunstwerk was een geschenk bij 
de heropening na de nieuwbouw en beeldt het uitzicht 
uit waarvoor de naam van het tehuis staat. Voor het ove-
rige zijn vrienden en buren rijkelijk voorzien van Bruijs’ 
artistieke uitingen en zijn ze ook in huis en tuin aan de 
Laan van Meerdervoort kwistig rondgestrooid.

Brok marmer
Aan de zelf ontworpen tafel vertelt Adrie over zijn leven 
als beeldhouwende arts. Ooit nam hij een stuk marmer 
uit Italië mee voor een vriend, die het vak echt beoefende. 
Het leidde tot een wekelijkse tocht naar diens atelier, 
waar Bruijs’ liefde voor deze vorm van kunst ontstond. 
‘Bijna uit het niets,’ zo zegt hij, ‘want als marine-arts in 
Den Helder was ik helemaal niet met deze materie bezig.’ 
Ook later niet toen hij voor de marine naar Curaçao en 
naar de Perzische Golf werd uitgezonden, wees niets nog 
in deze richting.

In 1993 zei Adrie de Koninklijke Marine vaarwel en dat 
deed ook zijn vrouw, die duikerarts was bij dezelfde or-
ganisatie. De oudste was toen net geboren en zij zagen 
het niet zitten met een kind afwisselend op missie te 
worden gestuurd. De huisartsenpraktijk werd gevestigd 
aan de ‘Laan’ en het gezin breidde uit tot vijf kinderen. 
Dit betekende voor Adrie, naast huisarts zijn, veel huis-
houdelijke taken erbij omdat zijn vrouw als bedrijfsarts 
bij Buitenlandse Zaken de handen vol had. Ruimte voor 
‘hakken’ was er toen niet.

Bijkeuken 
Die kwam toen hij voor zijn werk het pand betrok op de 
hoek van de Clematisstraat en de Laan van Meerdervoort, 
waar een Chinees restaurant had gezeten. ‘Pa zit op de 
Chinees’ is een gevleugelde uitdrukking geworden in 
huize Bruijs. De behandel-, spreek- en wachtkamer in hun 
eigen huis kwamen vrij en ook de bijkeuken dus, waar nu 
het ‘creahok’ (het atelier) is gevestigd.

Sinds Bruijs met pensioen is - 1 januari 2022 - kan hij zich 
vol overgave aan zijn hobby wijden. Al belette zijn drukke 
praktijk hem de afgelopen jaren niet om geregeld aan de 

slag te gaan. Vooral op zondag nam hij zijn kans waar en 
dat leidde nog wel eens tot het vriendelijke verzoek van 
de buren het lawaai van het geestdriftige gehak wat te 
temperen.

Aan opdrachten of verkoop doet de heer Bruijs niet: ‘Ik 
ben per slot van rekening een amateur.’ Hij hakt in hout, 
maar meestal in steen zoals marmer, dat kostbaar is, en 
dan vraagt hij een bijdrage. Al was het maar voor de sokkel, 
die al gauw op zo’n 200 à 300 euro komt. En in plaats van 
een fles wijn of een bos bloemen krijgen vrienden bij wie 
het echtpaar is uitgenodigd een beeldje uit eigen werk.

Andere hobby’s 
Met andere hobby’s houdt hij zich niet bezig, zo weet hij 
te vertellen. Maar hier steekt zijn vrouw toch een stokje 
voor. ‘Als Adrie een mooie klok ziet, slaat hij aan het ver-
zamelen; als hij geïnteresseerd raakt in architectuur, dan 
puilt de boekenkast in een mum van tijd uit met boeken 
over dit onderwerp,’ verklapt zij. Intussen is de huiskamer 
een sprekend voorbeeld van deze brede belangstelling. 
De ooit in opdracht vervaardigde eettafel rust op glazen 
poten waardoor het meubelstuk lijkt te zweven en de 
naam ‘Flying Dutchman’ ontstond. De houten stoelen 
rondom zijn gezaagd naar voorbeelden van beroemde 
gebouwen uit New York. Zo kan men de soep nuttigen 
op The Empire State Building. 

Publiciteit
Hoewel geld geen rol speelt in zin van verdienste voor 
gedane arbeid, is de weg naar publiciteit sterk ontwikkeld. 
Er is een website met een keur aan voorbeelden van het 
omvangrijke ‘huiswerk’ (zie  www.brays-design.nl). 
Bij zoiets hoort een visitekaartje, waarop met een beetje 
fantasie het Guggenheim museum in New York valt te 
ontwaren.

Zeker veel kunstliefhebbers en patiënten kennen dok-
ter Bruijs, maar weinigen zullen weet hebben van het 
keukentje, verborgen in de achtertuin, waar uit ruw ma-
teriaal zoveel tot de verbeelding sprekende voorwerpen 
tot stand komen. 
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NIET TE VERSMADEN

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

Op zaterdag staat links van de notenkiosk op de Goudsbloemlaan de wagen van ‘Luc’. Vietnamese 
loempia’s zijn vooral de liefhebberij van mijn echtgenoot. Ik zet graag mijn tanden in de vraag wie 
‘Luc’ is. 
 
Ik raak in gesprek met een vaste klant die de familie 
goed kent. ‘Oom Luc is begonnen met een karretje en een 
snackbar in Delft en groeide uit tot een heus bedrijf met 
een fabriek. Ze maken alles zelf.’ Deze klant weet er veel 
van. Het gaat dus om ‘oom Luc’. In de wagen staat ‘Loc’, 
zijn neef, met ‘Luc’ op zijn shirt, voor alle duidelijkheid. 
Ik vraag Loc hoe lang de wagen hier al staat. ‘Al wel 30 
jaar, echt waar!’ De vaste klant komt al die tijd vanuit de 
Vogelwijk zijn loempiaatjes halen. ‘De lekkerste van heel 
Den Haag en omstreken.’ 

Naar origineel recept
Loc is een jonge vent van 38, met een vriendelijke uit-
straling. Hij is in de fabriek van zijn oom begonnen met 
het maken van loempia’s. Daar maken ze tegenwoordig 
wel 20.000 loempia’s per dag, naar origineel recept. Het 
lukt me niet om hem het recept te ontfutselen, maar 
er gaat in elk geval echte kip in, en groente en kruiden. 

Inmiddels doet Loc de verkoop op de wagen op zaterdag 
en op feestdagen, zoals Koningsdag. Klanten lopen tij-
dens het gesprek af en aan en ook zij roemen de smaak 
van de loempia. ‘Het is een lekkere snack, beter dan een 
taartje bij de koffie.’ 

Assortiment
Loc's vaste klanten zijn blij dat zij na twee jaar corona 
weer terecht kunnen. ‘Vandaag riep een oudere mevrouw, 
van boven de 90, zelfs ‘hoera!’ omdat ik er weer was.’ De 
loempia’s worden het meest verkocht, maar ook de pangsit 
(vlees opgerold in deeg, red.) en de kippenpastei vinden 
gretig aftrek. En er is altijd keuze tussen hete en zoete 
saus. Loc is bezig met een groot bord voor alle gerechten 
en prijzen en doet daar foto’s bij. Dat maakt het straks 
nog makkelijker om iets te kiezen. Hij vindt de mensen 
en de buurt heel leuk. En de buurt is op haar beurt 
blij met al die lekkere hapjes. Echt waar!

IN DE ETALAGE

Ж

LUCS LOEMPIA’S: 
‘LEKKERDER DAN EEN 
TAARTJE BIJ DE KOFFIE’
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MIJN TUIN: 
MIJN PARADIJS

OP DE HOEK

 TAKE PAD D I N G    K AR E L VAN D E R B E NT & U IT  E I G E N B RO N
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Op de hoek van de Goudsbloemlaan en de Bego-
niastraat maakt Mike Bos (41) van zijn tuin een 
klein paradijs.

De familie van Mike is hecht; ze komen gemiddeld vijf 
keer per week bij Mike over de vloer. Toen Mikes moe-
der te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was, besloot 
Mike zijn tuin in de laatste maanden die zijn moeder nog 
had samen met haar flink onder handen te nemen. Zijn 
moeder was namelijk gek op tuinieren. De voorspelde 
laatste drie maanden werden er 18; en in die anderhalf 
jaar transformeerde de tuin van een grindbak tot de 
groene oase die het nu is.

Buiten leven
Met gezonde jaloezie neemt uw verslaggever plaats onder 
één van de grote overkappingen in de tuin. Deze heeft 
in de wand oude ramen uit een stal uit het Westland en 
in de muur zit een grote pizzaoven die tot 400 graden 
warm gestookt kan worden. ‘Ik probeer vanaf eind maart 
tot het begin van de winter zo veel mogelijk buiten te 
zijn,’ vertelt Mike. ‘Alles heb ik zelf gedaan, samen met 
familie en vrienden. Ik wist vrijwel niets van bouwen 
en tuinieren maar heb de afgelopen jaren echt de smaak 
te pakken gekregen. Ik kijk op Youtube voor tips, verder 
heb ik veel geleerd door gewoon maar aan de slag te gaan 
en dingen uit te proberen.’ Mike doet veel inspiratie op 
in landen als Duitsland, Italië en Turkije waar hij vaak 
te vinden is. Zo is zijn keuze voor kleuren en soorten 
planten vooral Italiaans. Ideeën voor verlichting en de 
inrichting van de overkappingen zijn meer Turks. Onder 
de tweede overkapping staat een gietijzeren kachel en 
een schommelstoel. Overal hangen oriëntaalse lampen.

Aangenaam verpozen
Achterin heeft Mike een groot tuinhuis gebouwd waar 
het ’s winters heerlijk warm is door de houtkachel die 
er staat. We lopen langs twee vijvers vol goudvissen en 
vogelhuizen op palen, in bomen en aan wanden naar de 
grote buitenkeuken. Aan de zijkant van Mikes huis be-
vindt zich eerst nog een plantenkas. Daarachter begint 
een kronkelende houten steiger met aan weerszijden 
een enorme vijver met Japanse Koikarpers. Mike is bezig 
met de aanleg van een traditioneel Japans waterfiltersys-
teem, waarin moerasplanten op natuurlijke wijze het water 
in de vijver schoonhouden. De mechanische zuivering 
kan er dan uit. ‘Ik laat ook zoveel mogelijk blad in de tuin 
liggen, dat trekt insecten en daarmee weer vogels aan.’ Op 
de steiger staat een grote luie stoel: ‘Ik noem deze plek de 
huiskamer voor overdag. De zon staat er dan op en vaak 
komen er vogels langs om uit de vele fruitbomen en de 
druivenstruik te eten. Je zit hier dan echt heerlijk. Het 
bouwkundige deel staat nu, ik kan me nu meer richten op 
de puntjes op de i. En op het genieten natuurlijk.’    

MIJN TUIN: 
MIJN PARADIJS
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Laan van Meerdervoort 709  |  2564 AC Den Haag  |  Tel. 070 - 346 93 08  |  info@vanpeppen.nl

Verzekeringen  |  Pensioenen  |  Hypotheken  |  www.vanpeppen.nl

sinds 1945

Wij verrassen!100
JAAR

Wij vieren dit jaar onze 100e verjaardag!  
Dit feestje vieren we graag met jullie. Het hele jaar door gaat  

Korff de Gidts verrassen. Houd onze website en sociale media in de gaten!

10
0

 JA
AR Van Boetzelaerlaan 1 

Den Haag 
T 070-3558400 
info@korffdegidts.nl 
www.korffdegidts.nl
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GUUS (14) KOOKT VOOR 
DE BLOEMENBUURT

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

Dinsdags is het fornuis van moeder Daan het domein van Guus. Sinds vorig jaar november legt Guus 
Pruijmboom, scholier aan het Dalton College, zich toe op de ver- en bezorging van maaltijden in de 
Bloemenbuurt.

Verdienstelijk bijbaantje
De behoefte aan een bijbaantje en de kookkunst, die van 
huis uit is meegegeven, brachten Guus op het idee van 
de catering. Ook al omdat hij indertijd als 13-jarige nog 
niet bij een supermarkt of elders aan de slag mocht. Via 
buurtapp Hoplr kondigt hij iedere week zijn etenswaar 
aan en dinsdags na de partij schillen, hakken, bakken en 
koken stapt hij op de fiets en gaat hij zijn adresjes langs. 
Zijn afnemers worden geacht zelf de kost op te warmen.

In de helderwitte keuken aan de Klimopstraat verklaart 
de jonge ondernemer vergenoegd: ‘het verdient goed en 
het is leuk om te doen, maar kost best veel werk. Van 
ieder product moet de prijs worden berekend, het moet 
gezonde etenswaar zijn en het moet er mooi uitzien.’

Lof
In het begin kreeg de jonge kok zo’n 6 porties per keer 
te verwerken. Nu zijn dat 8 à 12 bestellingen. Via inter-
net stelt hij de maaltijd samen en verder zorgt hij voor 
afwisseling met vegetarisch eten, iets waarvoor hij veel 

waardering ontvangt. Trouwens aan lof ontbreekt het 
hem niet. Vaak houdt men hem even staande met de me-
dedeling dat het weer heerlijk was. Een keer vertelde een 
klant dat het net die dag haar trouwdag was en dat het 
‘diner’ buitengewoon goed was gevallen. ‘Opmerkingen 
komen er ook wel hoor,’ geeft hij grootmoedig toe. ‘Ik had 
een keer venkelschotel aangekondigd, maar de venkel 
was maar mondjesmaat te koop.’ Ook viel een maaltijd 
volgens een flinke eter wel eens erg klein uit.

Guus wil het nog zeker een jaar volhouden, dat staat vast. 
Maar later kok worden wil hij dan weer niet, ook dat heeft 
hij al beslist. Zijn toekomstdroom is een eigen bedrijf.

Lekkerste gerecht
Het lievelingsrecept van Guus, waarmee hij veel klanten 
binnenhaalt, is: cashew tomatencurry met kip, broccoli en 
zilvervliesrijst. Met de wervende kreet ‘Hoi buren’ geeft 
hij zijn prijzen aan. Het bedrag voor één portie is € 6,50, 
twee maaltijden kosten € 12,00 en drie € 17,50. Bestellen 
via buurtapp Hoplr.

BUURTBEWONER IN BEELD

HOBBYKOK IN MOEDERS KEUKEN
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Laat u 
vrijblijvend
inspireren
in onze
showroom...

VERBAAS uZELF OVER ONZE
A LT I J D - L A A G S T E - P R I J Z E N

Kijk voor alle 41 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

SANI-DUMP DEN HAAG - WEGASTRAAT 25
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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

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

Frank Dessens, bestuurslid
 frankdessens@dehyacint.nl

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Jaimy van Kempen  lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

zaalhuren@dehyacint.nl

WERKGROEPEN

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING

Frank Dessens    frankdessens@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 

WIJKAGENTEN

Pascalle Visser  pascalle.visser@politie.nl 

Zuhal Gunes  zuhal.gunes@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 | 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 44 - nummer 3 - juli 2022 

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
 bezorgingwijkwijs@gmail.com 

FOTOGRAFIE | Karel van der Bent

ART DIRECTION | Alain Soetermans 

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
18 september 2022 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 4
14 oktober 2022

COLOFON

Aankondiging

BABY SENSORY
Vanaf augustus 2022 begint Sietske Wardenaar met het 
mooie programma Baby Sensory in Den Haag in de Ane-
moonstraat bij De Bosuiltjes.

Baby Sensory is een inspirerend programma voor ouders en 
de jongste baby’s (vanaf kort na de geboorte al welkom t/m 
13 maanden). Het omvat tips en adviezen over de ontwikkeling 
van een baby en hoe je je baby als ouder spelenderwijs kunt 
stimuleren met zingen, muziek, beweegspelletjes, massa-
ge, babygebaren, buiktijd, visuele spelletjes, et cetera. Er 
wordt ook veel aandacht besteed aan het inspelen op de 
behoeften van je baby. 

Het programma is heel geschikt voor echte kwaliteitstijd met 
je kleintje en je kunt ook tips en ervaringen uitwisselen met 
de andere ouders. Daarnaast is het een leuk, ontspannen 
en vrolijk programma waaraan je veel plezier gaat beleven 
samen. Jullie zijn van harte welkom! Schrijf je wel snel in, 
want er is beperkt plek.

Voor inschrijven en meer informatie kun je terecht op
  www.babysensory.nl/denhaag/

1. Initiatiefrijk (onDernemend); 2. Onwrikbaar (rotsvAst); 3. 
Voortvarend (doortAstend); 4. Resoluut (geDecideerd); 
5. Kranig (Kordaat); 6. Aanhoudend (onveRmoeibaar); 7. 
Bruisend (dynAmisch); 8. Straf (geduCht); 9. Vasthoudend 
(volHardend); 10. Onverzettelijk (Taai); 11. Onverstoor-
baar (stoÏcijns); 12. Levenslustig (enerGiek). Oplossing: 
Daadkrachtig.

PITTIGE PUZZEL | OPLOSSING
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WIJKFESTIVAL 
BLOEMENBUURT
Zaterdag 17 september
Op zaterdag 17 september staat het Wijkfestival Bloemenbuurt 
gepland. Heeft u een onderneming in de Bloemenbuurt en 
wilt u graag deelnemen of een steentje bijdragen? Neem 
dan contact op met Frank Dessens via:

  frankdessens@dehyacint.nl

BEZORGERS 
GEZOCHT
Binnen het team voor Wijkwijsbezorgers 
is ruimte voor nieuwe leden.

Woon je in de Bloemenbuurt en heb 
je 5x per jaar een paar uurtjes over? 
Houd je wel van een beetje fysieke inspanning? Kom ons 
dan helpen met het bezorgen van Wijkwijs!

Alle leeftijden zijn welkom. Ook jongeren vanaf 12 jaar. Maar 
vraag dan wel eerst toestemming aan je ouders/verzorgers. 

Als dank organiseren we aan het eind van het jaar een ge-
zellige bijeenkomst met een hapje en een drankje in het 
wijkgebouw. Ook mag je mee met het vrijwilligersuitje. En 
je krijgt 20 credits om te besteden in de webwinkel van 
DenHaagDoet.

Geïnteresseerd?
Bel Marianne Wijsman  070 – 363 58 95 of meld je aan 
via  bezorgingwijkwijs@gmail.com

VAN HET WIJKBESTUUR

HEROPENING EETCAFÉ 
DE HYACINT
Na ruim 2 jaar gaat Eetcafé De Hyacint weer beginnen! 

Wij starten met een Open Keuken in Wijkgebouw De 
Hyacint op woensdag 3 augustus. Inloop vanaf 18.00 
uur in de mooie tuin van het wijkcentrum. Bij Eetcafé 
De Hyacint kun je onder genot van een maaltijd en een 
drankje je buurtgenoten beter leren kennen.

Schuif aan
Zin om op 3 augustus ook een hapje mee te eten? Kom 
gewoon binnenlopen vóór 18.30 uur. Aanmelden hoeft 
niet! De kosten zijn € 7,50 per persoon. Je helpt ons 
door dit ter plekke gepast contant te betalen.

Na deze feestelijke Open Keuken zal het Eetcafé, als de 
omstandigheden het toelaten, weer elke 1e woensdag 
van de maand worden gehouden. Om te beginnen op 
woensdag 7 september. Je kunt je voor 7 september 
opgeven op 3 augustus of via:  eetcafe@dehyacint.nl.

Handen uit de mouwen
Het eetcafé is een activiteit van vrijwilligers. Op 3 au-
gustus zullen er bekende en nieuwe gezichten achter 
de pannen en bij de tafels staan. We kunnen nog wel 
wat hulp gebruiken. Dus kook je graag mee of help je 
met plezier mee met tafel dekken en bedienen, mail ons 
ook dan via  eetcafe@dehyacint.nl.

Fokko en Rob

VRIJWILLIGERS WIJKZ 
SEGBROEK 
Welzijnsstichting Wijkz Segbroek is 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor de boodschappendienst en voor 
vriendschappelijke huisbezoeken. 
Heb je tijd om één keer in de week 
boodschappen te doen voor een 
vaste klant bij een supermarkt in 
de buurt? Of vind je het gezellig om eens in de week 
op bezoek te gaan bij een oudere om een praatje te 
maken of samen een stukje te wandelen of ergens heen 
te gaan? Laat het ons weten! Neem contact op met 
ouderenconsulent Jeroen van Rossum:
  06 424 658 93    j.vanrossum@wijkz.nl
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