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VOORWOORD

Prettig kennismaken

Mijn naam is Marja van der Werf. Sinds januari maak ik deel 
uit van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en ik heb 
inmiddels mijn eerste bestuursvergaderingen bijgewoond.

Toen ik in de Wijkwijs van afgelopen december de vacature 
voor een bestuurslid zag, heb ik niet lang getwijfeld en mijn 
belangstelling kenbaar gemaakt. Mijn portefeuille is (in eerste 
instantie) de communicatie van het wijkberaad met de buurt.

Even kort iets over mijzelf. Ruim een jaar geleden ben ik 
gestopt met werken, na een loopbaan bij de ministeries van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Binnenlandse Zaken. 
Daar ben ik werkzaam geweest als adviseur bedrijfsvoering 
(HR) en beleidsadviseur op verschillende terreinen.

Ik hou erg van sport, heb 15 jaar aan wedstrijdatletiek ge-
daan (midden- en lange afstanden) en zit de laatste jaren 
vaak op de racefiets. Verder zing ik graag in bandjes met 
familie en vrienden.

En last but not least: in 1986 ben ik in de Bloemenbuurt 
komen wonen, al 37 jaar geleden! Het is dus wel duidelijk 
dat ik het erg naar mijn zin heb in deze wijk. Het wordt vaak 
gezegd: een relatief rustige buurt, dicht bij het centrum 
van Den Haag, met winkels, scholen en veel groen. Duinen, 
strand en zee op loopafstand. Geweldig toch?

Ik zie ernaar uit om mij in te zetten voor deze prachtige wijk!

Marja van der Werf

Breukvlak
De uitvinding van de boekdrukkunst in 1450 
bracht een enorme ommekeer teweeg. Monniken 
en kopiisten groeiden niet meer krom boven hun 
lessenaar bij het overpennen van geschriften 
en in het kielzog van de uitvinding ging men 
steeds meer in de eigen taal schrijven. Ziedaar 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
de eerste roman in de volkstaal, het Spaans.

Het schoonschrift en de verluchtiging van de 
tekst met rijke versieringen kreeg langzaamaan 
een andere status. Net zoals de noodzaak van 
een leesbaar handschrift met de komst van de 
pc en printer in onze tijd. Voor veel ploeteraars 
een zegen, die ontwikkelen hun fijne motoriek 
nu met het bedienen van de knoppen van de 
spelcomputer. 

Er zitten altijd twee kanten aan zo’n ontwikkeling.

Momenteel verkeren we op een vergelijkbaar 
breukvlak. De ongekende mogelijkheden van 
kunstmatige intelligentie leiden tot apps als 
ChatGPT writing assistance. Je voedt hem 
met een outline van de beoogde inhoud en in 
een oogwenk tovert hij een tekst tevoorschijn. 
Welke revolutie gaat dat veroorzaken? Of wel-
licht ontketenen! We gaan het zien.

Vooralsnog produceren wij onze artikelen ge-
woon zelf. Het ouderwetse handwerk, zullen 
we maar zeggen, maar wel met behulp van 
moderne technologie: er komt geen papier aan 
te pas, en zeker geen kroontjespen. En wil je 
meer weten over kalligrafie? Tegenwoordig 
een zelfstandige kunstvorm. Lees het artikel 
op bladzijde 32. 

Elisabeth van Elsen



Heel Den Haag van de beste, duurzame koffie voorzien. Dat is de ambitie van Stefan Coster (34). 
Toen hij 16 jaar geleden ook zijn tweede studie vroegtijdig afbrak en ‘dan maar’ in een koffietent 
ging werken, was zijn moeder radeloos. Nu is zij trots op de eigenaar van de bloeiende koffiebran-
derij Roast Factory in Moerwijk.

Op woensdag kun je Stefan op een elektrische bakfiets in 
de Bloemenbuurt zien fietsen. Hij brengt meestal zelf de 
bestellingen rond. Onder zijn klanten zijn café-restaurants 
uit heel Den Haag en particulieren die via de website 
zakken koffiebonen bestellen. Hij woont zelf met zijn 
vriendin en zoontje James (4) in de Lijsterbestraat. Zijn 
koffiebranderij is gevestigd in de Televisiestraat, 6 hoog, 
in de oude stadstuinbouwkas van Urban Farmers. Daar 
mogen particulieren ook zelf hun bestelling ophalen, op 
vrijdag, in ruil voor een heerlijk bakkie. 

Zo’n bezoek is aan te bevelen. Tussen de jutezakken 
met koffiebonen uit Zuid-Amerika en Afrika zie je hoe 

Stefan zelf de groene bonen bruin brandt met een zeer 
geavanceerde machine die zorgt voor een constante hoge 
kwaliteit. Twee medewerkers staan achter een toonbank 
bestellingen te verwerken. ‘Koffie?,’ vraagt een van hen. 
‘Nou graag!’ De koffiegeur, die de gehele ruimte vult, doet 
je ernaar verlangen.

Duurzaam
In het glazen kasgedeelte van de zesde verdieping staan 
ook 30 koffieplanten in een stellingrek. Van de meeste zijn 
de bladeren verwelkt. ‘De verzorging luistert heel nauw,’ 
verklaart Stefan. ‘Ik heb er niet genoeg naar omgekeken. 
Maar de vraag is of teelt dicht bij huis, zonder transport 

STEFAN COSTER, EIGENAAR ROAST FACTORY:

‘DRINK IETS MINDER,  
MAAR BETERE KOFFIE’

ONDERNEMERS UIT DE WIJK

  AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT
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over zee, haalbaar is. Ik ken geen tuinder in Nederland 
die koffieplanten verbouwt. Het kost minimaal drie jaar 
voordat je koffiebonen kan plukken. Dat is te lang om hier 
winstgevend te kunnen zijn. Vulkanische grond, waarop 
de planten het goed doen, heb je in Nederland ook niet. 
En kijk, die rode schilletjes om de boon, daar zou je prima 
een limonade van kunnen maken, maar er is geen markt 
voor. Eigenlijk is koffie geen duurzaam product.’

Uitdaging
En juist daar ligt de uitdaging voor Stefan. Hij wil heel 
Den Haag aan zijn koffie helpen, maar wel met producten 
die van A tot Z kloppen. ‘In 2016 heb ik de Roast Factory 
in Leidschendam opgericht. In 2019 ben ik naar Den Haag 
verhuisd en sindsdien groeit mijn omzet jaarlijks goed en 
heb ik drie medewerkers kunnen aannemen. Maar ik ben 
niet uit op snelle groei of dikke winst. Ik ben verliefd op 
het product. Daarom wil ik de boeren ontmoeten en samen 
met hen sparren over hoe zij duurzamer kunnen telen.’

The Shore
Stefan is bijzonder blij met de samenwerking tussen een 
koffieboer uit Peru, hijzelf als koffiebrander en strandtent 
The Shore op Scheveningen. Samen is gesproken over 
het proces van het zaaien tot en met het drinken van de 
koffie. De boer zorgt voor een 
nieuwe variëteit en investeert 
in een milieuvriendelijk irriga-
tiesysteem, de koffiebrander 
zorgt voor de levering van con-
stante, duurzame kwaliteit, en de 
strandtent garandeert afname 
en zet de koffie op ambachtelijke wijze. Dan klopt het 
product van A tot Z. 

Peru
Begin januari kwam hij terug van een 3-weekse reis naar 
Peru. Hij heeft vooral plantages bezocht en gezien hoe 
zwaar het werk fysiek is. ‘Werken bij 40 graden Celsius, 
tussen zwermen insecten, op een levende vulkaan. De 
meeste landarbeiders worden onderbetaald. Daar moeten 
we vanaf. De consumenten in het Westen betalen te wei-
nig voor een kopje koffie. Ga je van een eerlijke beloning 
voor de boeren uit en milieuvriendelijke productie en 
transport, dan kom je in de buurt van de 5 euro.’ 

Stefan doet wat in zijn vermogen ligt om de boeren te 
steunen. Zo heeft hij compostbakken geregeld voor boeren 
in Guatemala, waardoor zij zonder chemische bestrijdings-
middelen kunnen verbouwen. In Peru heeft hij boeren 
geadviseerd de bomen op hun plantages te laten staan, 
zodat de grond niet wegspoelt bij flinke regenbuien. Op 
de korte termijn betekent dat minder oogst, op de lange 
termijn behoud van de oogst en een betere biodiversiteit.

Ook in Nederland doet Stefan wat 
in zijn vermogen ligt om duurzaam 
te produceren. Zo brengt hij de 
koffie rond op een elektrische 
fiets. En de verpakkingsbakken 
voor de horeca neemt hij weer in 

en worden voor hergebruik schoongemaakt door mensen 
van de sociale werkplaats.’

Duurzame wereld
Stefan importeert koffie uit Colombia, Guatemala en 
Uganda en via een tussenhandelaar uit Brazilië, Ethiopië, 
Peru en Rwanda. Hij ontwikkelt zelf blends door bonen 
uit verschillende gebieden te combineren. ‘Toen ik als 
18-jarige in een koffiezaak aan de slag ging, dacht ik: wat 
maakt het uit, koffie zetten uit 18 of 19 gram of op 93 of 96 
graden. Maar het maakt dus wel degelijk verschil. Mijn 
advies is: drink koffie waarvan je zeker weet dat het goed 
zit, die maatschappelijk verantwoord wordt geteeld, ge-
plukt, verwerkt en verscheept. En laat je koffie niet koud 
worden om hem vervolgens weg te gooien. Kortom, drink 
iets minder, maar betere koffie. Hiermee draag je direct 
bij aan een betere en duurzamere wereld!’ 

  www.roastfactory.nl

‘IK ONTWIKKEL ZELF BLENDS 
DOOR KOFFIE UIT VERSCHILLENDE 

GEBIEDEN TE COMBINEREN’

Ж
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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. 

6 WIJKWIJS  NO 1  2023



Het echtpaar Ineke en Jan Schaap, dit jaar 62 jaar getrouwd en 53 jaar bewoners van de Hyacinth-
weg heeft uiteenlopende interesses. Was Jan hoofdzakelijk binnenshuis te vinden, Ineke, een jaar 
jonger dan haar echtgenoot, ontpopte zich als buitenkind.

Al vroeg ontdekte ze de geweldige speelterreinen van de wijk, 
zoals de in haar ogen immense zandvlakte bij het Heitje: het 
natuurgebied Wapendal tussen de Pioenweg en de Savornin 
Lohmanlaan, waar ‘het witte huis’ nog de enige bebouwing 
was. Of de diep gelegen speelplaats van de voormalige school 
voor Taal- en Letterkunde aan de Zonnebloemstraat, die 
plaats heeft moeten maken voor een aantal stadsvilla’s. De 
lange ijsbaan van de Nieuwe Haagse IJsclub in de Bosjes 
van Pex - die vanaf de keet waar nu restaurant Pex zit, tot 
aan de Ranonkelstraat liep - staat in haar geheugen gegrift. 

Elke steen
Haar verbondenheid met de buurt maakt dat 
zij iedere winkel, iedere straat, iedere steen 
van dit stukje Bloemenbuurt West kent. En 
dat zij ook veel verloren heeft zien gaan.

Het mysterieuze luikje in de zijgevel van bakkerij Beers, 
hoek Laan van Meerdervoort/ Zonnebloemstraat was een 
ongekende trekpleister voor jong en oud, want daar werden 
de ijsjes verkocht, rode met aardbeien en gele met ananas. 
Eerst huisde er trouwens banketbakkerij Vervat en ook 
opvolger Beers verkocht aanvankelijk alleen patisserie. 
Later ging er ook brood over de toonbank, maar dat was 

bij Hus, schuin aan de overkant, veel goedkoper: ‘Dus je 
begrijpt wie de klandizie kreeg,’ lacht Ineke.

Sociale dienst
Een begrip waren vader en moeder Pronk die vanuit hun 
zuivelzaak op de hoek van de Primulastraat/ Akeleistraat 
onbewust een soort sociale dienst uitvoerden. Vader Pronk 
reed dagelijks met zijn melkwagen door de straten. Hij wist 
waar er narigheid was en nam actie indien de situatie dat 
vereiste. Waar het kon, zette hij trouw het juiste aantal flessen 
melk in de hal of op de stoep. Ineke laat een foto zien, waarop 

haar zoon Remko met buurjongens Nuijen 
en Sirks als pubers nonchalant tegen de kar 
leunen. Moeder Pronk was intussen druk in 
de winkel, waar zij in haar altijd smetteloos 
witte jas de klanten troostte waar nodig, 

belangstelling toonde naar hoe examens waren afgelopen 
en alle verjaardagen onthield.

Praatstoel
Ineke, 13 jaar lerares handenarbeid aan het 2e VCL 
(nu Segbroek College) aan de Goudsbloemlaan en 20 jaar 
activiteitenbegeleidster op de gesloten afdeling van 
Parnassia (vroeger psychiatrische kliniek Bloemen-

CREATIEF ECHTPAAR 
AAN DE PRAAT

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

JAN & INEKE

→

DUBBELPORTRET

JAN BINNEN, 
INEKE BUITEN
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daal), is niet van haar praatstoel te krijgen. Dat is ook geen 
wonder, want op haar Puch en later in haar Dafje nam zij het 
straatleven waar. Neem Buijtelaar, de kruidenier op de hoek 
van de Akeleistraat/ Kamillestraat die zijn bedrijf voortzette 
in de naastgelegen garage toen de zaken wat minder liepen. 
Hij schreef een prijsvraag uit voor de naam van zijn nieuwe 
onderkomen. Het werd de Butte, de heuvel. Het pand aan de 
overkant was ooit de kapperszaak Uni Coiffure.

Een feestje?
‘En o ja,’ gniffelt Ineke, ‘Meijer, de groenteboer op de hoek 
van de Fuchsiastraat/ Kamillestraat zat altijd vol grappen, 
zijn vrouw vooral. Bij aankoop bijvoorbeeld van alleen een 
bosje peterselie informeerde zij belangstellend of je een 
feestje had.’ Stomerij Molleman op de tegenoverliggende 
hoek heeft onlangs de pijp aan Maarten gegeven. De zaak 
staat te koop. 

Het gaat haar aan het hart dat al die hardwerkende mid-
denstanders het veld hebben moeten ruimen voor de alles 
opslurpende supermarkten. Maar bekent zij eerlijk: ‘Ik was 
ook één van die ontrouwe klanten. Want wat was makkelij-
ker om naast je werk en het huishouden met twee kinderen, 
even vlug de auto te pakken richting super, de achterbak vol 
te laden en klaar was je.’

Internationaal bekend kalligraaf
Echtgenoot Jan (87) was intussen meestentijds te vinden in 
zijn atelier op de Hyacinthweg. Onopgemerkt door de buurt 
verrichtte hij daar als kalligraaf 50 jaar lang zijn curieus en 
secuur handwerk. Totdat die handen het begaven en Jan 
met pijn in het hart het werk moest neerleggen. De kachel 
is nu uit in de werkplaats, maar wat resteert zijn de rekken 
met kalligrafieën, de boeken die hij heeft geschreven, de 
aantekeningen van de vele cursussen die hij heeft opgezet 
en gegeven, en de foto’s van zijn tentoonstellingen. Misschien 
schenkt Jan zijn kostbaar bezit aan letterkundig museum 
Meermanno, het Huis van het boek, maar vooralsnog wil 

hij gewoon belangstellende liefhebbers laten grasduinen 
in de indrukwekkende stapels papier.

In de gloria
Het begon allemaal aan de detailhandelsschool aan de 
Koningin Marialaan, waar hij tekenleraar was en waar 
geleidelijk een afdeling ontstond voor het ontwerpen van 
reclameteksten. Het zogenaamde vrije tekenen moest 
strakker en ‘ik zat in de gloria’ bekent de oud-leraar. Met zijn 
MO-diploma schoonschrijven ontwikkelde hij de nieuwe 
methode, die inhoudt dat de commerciële tekst het beeld 
moet weergeven en andersom dat het beeld dient om de 
tekst te verduidelijken.

De overstap naar een eigen atelier was gauw gemaakt en 
interessante klanten stonden al ras op de stoep. Daarnaast 
gaf Schaap zich met hart en ziel over aan de ‘vrije’ kalligrafie 
met onderwerpen uit de mythologie en wereldliteratuur. 
‘Gebonden en vrij,’ zo noemt hij dat. 

Beatrix en hofdames als klant 
De eerste keer dat hij voor de vroegere koningin Beatrix 
aan de slag ging, was bij haar staatsbezoek (1981) aan En-
geland. Jan kalligrafeerde haar toespraak in een sobere en 
eenvoudige stijl, zoals zij wenste. De tegentoespraak van 
de burgemeester van Westminster, ook in het allermooiste 
schoonschrift, was daarentegen met gouden letters en 
enorme bloemenranken versierd. Misschien een beetje zuur, 
maar onze kalligraaf hield er een mooi karwei aan over. De 
hofdames moesten aan het schoonschrift en Jan gaf hun 
tien lessen, zodat de koninklijke post met sier en zwier in 
eigen beheer het paleis kon verlaten. 

In overleg met de opperstalmeester van het Koninklijk 
Staldepartement stelde Jan een fotogalerij samen van de 
koninklijke stallen met al zijn koetsen en paarden. Ieder 
portret, zoals dat van de gouden koets, de glazen koets en 
alle andere koetsen, kreeg een onderschrift in schoonschrift. 
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Ook bij de paarden met hun welluidende namen gebeurde 
dat. Het geheel werd in een fraai passe-partout samengevat.   

De laatste opdracht van Beatrix werd een zenuwachtige 
aangelegenheid. Ook hier ging het om onderschriften bij 
foto’s. Nu van de trouwpartijen van de drie prinsen en hun 
echtgenotes, de data wanneer en steden waarin, samen in een 
mooie lijst gevat. Niet de omvang van het werk, dat bijna één 
meter breed en een halve meter hoog was, bezorgde hem een 
onplezierig gevoel, maar de plaats waar hij het werk moest 
doen: Paleis Noordeinde, vanwege het idee dat er een fout 
of een vlek zou kunnen ontstaan. Waar het pronkstuk zou 
komen te hangen is Jan nooit te weten gekomen, hierover 
bleef men vaag. 

Marechaussee in burger
Gemoedelijker ging het eraan toe met de voormalig ambas-
sadeur van de VS in Nederland, Cynthia Schneider, die op 
de fiets op de Hyacinthweg arriveerde maar wel een aantal 
marechaussees in burger voor het huis stalde. Haar verzoek 
luidde een mooi bewerkte oorkonde voor Nederlanders 
die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor de VS. Of de 
ambassadeur van Pakistan met een zelfde soort opdracht 
een dergelijke wacht had geïnstalleerd, kan Jan zich niet 
meer herinneren.

Toch diept hij moeiteloos nog allerlei herinneringen op: zijn 
erelidmaatschap van de Vereniging voor Kalligrafen omdat 
er 50 jaar noeste arbeid opzat, de variatie aan verzoeken 
waarmee hij te maken kreeg van golfclubs tot bijbelgenoot-
schappen, de ANWB, de Shell en de gemeente die jaarlijks de 
Haagse Pluim uitreikte aan verdienstelijke burgers. 

Overig werk
Het adresseren van enveloppen voor ministeries was saai, 
maar lucratief. ‘Een gek geval,’ noemt hij de twee Amerikanen 
van de International Association of Ports and Harbours, 
die ineens aanbelden en iets groots in mooie letters voor 

een aantal medewerkers bestelden. Het zijn loftuitingen 
geworden van ook bijna een meter breed en een halve 
meter hoog. Een exemplaar kwam in het bureau van de 
organisatie in de Twin Towers in New York te hangen. ‘Het 
is verdwenen bij de alles verwoestende aanslag in 2001,’ 
zegt hij spijtig. ‘Ook het vak ondergaat langzaam dat lot, 
de computer heeft het antieke sierwerk met de favoriete 
gotische letters overgenomen, het zij zo.’

Wie een kalligrafie wil, kan na een telefonische afspraak 
(06 – 518 276 57) een kijkje komen nemen in Jans atelier en 
zomaar gratis een mooi werk in schoonschrift mee 
naar huis nemen. Ж

P22 Pouty Pro is een licht, eigentijds cursief, dat een grote set ligaturen 
en alternatieve tekens omvat en allerlei opties voor aanpassing biedt.

Letterontwerper: Michael Clark. P22 Type Foundry
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Een spannende aangelegenheid, die overstap naar het voortgezet onderwijs. Een enorm schoolge-
bouw, een lesrooster, nieuwe vakken, een heleboel docenten, lokalen en leerruimten. Zou het niet 
geweldig zijn als je van te voren vast uitbundig kon rondsnuffelen in die nieuwe leeromgeving? 
Dat kan op het Segbroek College bij het pre-gymnasium: een speciaal onderwijsprogramma voor 
leerlingen uit groep 8 met interesse in het vwo.

Het pre-gymnasium draait dit jaar voor het eerst en is een 
geweldig succes. Maar liefst 86 leerlingen meldden zich 
aan. Van donderdag 17 november tot en met donderdag 
9 februari verdiepten ze hun kennis en vaardigheden 
in allerlei workshops: 3D-printers & robotica, Griekse 
helden, letterrekenen en vlakke meetkunde, de bouw 
van dierenlichamen, forensisch onderzoek, en muziek en 
verhaal. Vijf van hen schuiven aan om te vertellen wat 
ze zoal hebben gedaan.

Drie maal drie
Allemaal volgden ze een serie van drie workshops, die 
elk bestond uit drie verschillende lessen. Siem begon 
met robotica: ‘Dat leek me heel interessant. Je hebt 
een autootje en daar kan een chip in - dat is een soort 
minicomputertje - en die ga je zo programmeren dat de 
auto gaat rijden. Maar je kunt hem ook zo instellen dat 
hij iets vermijdt. Dus met de 3D-printer hebben we een 
obstakel gemaakt waar hij langs kan.’ Ook Imke volgde 
deze workshop en als tweede koos ze muziek en verhaal. 

‘We lazen een verhaal over Orpheus en Euridice, keken 
wat het leidmotief was en maakten er daarna een liedje 
over. Met ons groepje hebben we niet alleen de tekst maar 
ook de muziek geschreven.’ Ze vond deze workshop leuk 
omdat ook haar schoolvriendinnen hem deden. 

En dan Mila. Die hield zich in haar derde workshop bezig 
met de bouw van het dierenlichaam. ‘Je kiest een dier en 
kijkt eerst naar kenmerken van de buitenkant. Daarna 
maak je een poster van de binnenkant. Je tekent het skelet, 
de organen, het zenuwstelsel, de bloedsomloop, en zet daar 
allerlei informatie bij. In de laatste les gingen we het dier 
knutselen.’ Mila had de poema gekozen, maar anderen 
namen een paard, een vlinder, de orka of vogels. Omdat 
de variatie groot was, viel er veel van elkaar te leren. 

Klassieke oudheid
Een pre-gymnasium kan natuurlijk niet zonder klassieke 
talen en cultuur. Shaan vindt het Griekse alfabet fasci-
nerend: ‘Ik heb mijn naam ermee geschreven en ben ook 

SCHOLEN IN DE WIJK

VOOR WERELD
VERBETERAARS, 

ONDERZOEKERS EN 
ONTWERPERS

SEGBROEK COLLEGE START 
PREGYMNASIUM VOOR 
ACHTSTE GROEPERS

 E L I SAB E TH VAN E L S E N   K AR E L VAN D E R B E NT (E N S EG B RO E K C O LLEG E)

SHAAN, IMKE, DORUS, SIEM EN MILA DOEN ONDERZOEK MET DOCENT MELISSA OREMANS 
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veel meer te weten gekomen over de goden uit de Griekse 
mythologie dan ik al wist.’ De docent vertelde allerlei 
verhalen, over oppergod Zeus, zeegod Poseidon, de held 
Apollo, de werken van Hercules… De leerlingen maakten 
de laatste les een mooi kwartet met alle opgedane kennis 
en weten nu ook dat veel woorden uit het Nederlands 
van oorsprong Grieks zijn: theater, hygiëne, en uiteraard 
gymnasium zelf. 

Shaan houdt eigenlijk vooral van de b-vakken, net als 
Dorus, die ook Griekse helden volgde, maar eerst foren-
sisch onderzoek en meetkunde en letterrekenen deed. 
Forensisch onderzoek, spannend! Wat deden ze daar 
precies? Dorus: ‘Je gaat een zaak oplossen want er is een 
moord gepleegd. Je doet allerlei onderzoeken - vinger-
afdrukken, voetsporen, de inkt van een dreigbrief - en 
met al die informatie moet je erachter zien te komen wie 
het heeft gedaan.’ Ze onderzochten zelfs (nep)bloed. En 
kwamen er door proefjes met zeven verschillende witte 
stoffen achter, dat dat witte spul op het lichaam van 
het slachtoffer poedersuiker was. De moordenaar had 
oliebollen gegeten. Het detectivespel Cluedo met heuse 
scheikundige proeven! Een mooi voorbeeld van onder-
zoekend leren, een speerpunt van het Segbroek College. 

Bij meetkunde en letterrekenen tenslotte gingen ze in 
de weer met de geodriehoek, driedimensionaliteit en 
algebra. Ze bepaalden onder meer hoeveel graden de 
hoeken van een wiskundige figuur hadden, verdiepten 
zich in het perspectief van een trap en losten sommen 
op in de trant van 6a + 2b = 12. 

Veelzijdig traject
De school prijst het programma aan voor de eigenwijze, 
kritische leerling die van een uitdaging houdt: passen 
zij in dat plaatje? Of ze al die eigenschappen bezitten, 
daarover verschillen de meningen; ze vonden het in elk 
geval leuk om allemaal nieuwe dingen te leren en zijn trots 
op hun prestaties. De kennismaking met het Segbroek 
College is goed bevallen en Shaan en Dorus hebben ook 
nieuwe vrienden gemaakt. Dat is ook een van de pijlers 

van het programma, aldus teamleider 2/ 3 vwo Denise van 
de Wees die samen met de teamleider brugklassen, Inge 
Huisman, verantwoordelijk is voor het programma. ‘Het 
gaat niet alleen om de cognitieve uitdaging, maar ook om 
het sociale aspect. Als je naar de middelbare school gaat, 
kom je in een hele nieuwe setting, maak dan maar eens 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Het is niet alleen wen-
nen aan het onderwijs maar ook een sociaal-emotionele 
uitdaging. De leerlingen die het pre-gymnasium hebben 
gevolgd, hebben daarin alvast een voorsprong genomen.’

Slotakkoord
Het laatste programma-onderdeel bestond uit een fysieke 
activiteit. De pre-gymnasiasten deden levend tafelvoet-
bal en archery tag, een kruising tussen paintball en 
trefbal met pijl en boog. En daarna was het tijd voor de 
feestelijke afsluiting in het theater van de school in het 
bijzijn van hun (groot)ouders/ verzorgers en basisschool 
leerkrachten. Ook wethouder Hilbert Bredemeijer was 
aanwezig. Bij ontvangst van hun certificaat kregen ze 
een fraaie Amerikaanse afstudeerhoed uitgereikt. Die 
gingen eerst op het hoofd maar vlogen daarna onder luid 
applaus de lucht in. Allemaal tegelijk! Een passend slot 
van een prachtig onderwijstraject. 

GROEP 7 BASISSCHOOL
Ook leerlingen uit groep 7 kunnen komen kennismaken 
met het Segbroek College. In mei/juni organiseert de 
school voor hen pre-lessen mavo, havo en gymnasium. 
Zie  www.segbroek.nl/kennismaken/groep-7-8

WON-SCHOOL
Het Segbroek College is de enige WetenschapsOri-
entatieNederland school (WON) in Den Haag. Van 
klas 1 t/m 6 wordt gewerkt aan onderzoekend leren 
en leren onderzoeken. Leerlingen krijgen zo extra 
bagage voor het vervolgonderwijs. 

Meer informatie:  www.segbroek.nl
(Search=WON-school)
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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

Moeite met slapen? Veel hoofdpijn?
Last van misselijkheid? 

Het vinden en houden van de juiste
balans in het leven is essentieel voor

fysieke en emotionele gezondheid
 

Youthful Lifestyle geeft workshops en
1-op-1 begeleiding over gezondheid en
wellness uitdagingen met natuurlijke

oplossingen. 
 

Voor meer info en data
www.youthfullifestyle.com/

workshops-in-nl
zowel in het Nederlands als Engels 
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www.mgfinancieelconsult.nl 

Bel : 070-361 17 95 / 070-346 58 22 of  
Mail : mginvest1623@cs.com

MG  Financieel en Fiscaal Advies
Voor al uw vragen op het gebied van belastingen en 
financiële zaken en het daadwerkelijk verrichten van 
belastingaangiften:
• Particulier                    vanaf : € 59,50      
• Ondernemer                vanaf : € 225,00     
• Aangifte erfbelasting  vanaf : € 275,00     



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:

TAI
CHI

& QI
GONG

HealingTaiChi

Mindful en Gezond Bewegen 
Je eerste les is altijd een vrijblijvende (gratis) proefles

Maandag 09u Tai Chi - 10u Qi Gong - De Jasmijn
Dinsdag 18u Tai Chi - De Jasmijn
Donderdag 09u Qi Gong - Dunas
Vrijdag 13.45u Tai Chi - Dunas

Locatie De Jasmijn, 2e Braamstraat 6
 Dunas, Zonnebloemstraat 159c

Contact Ben Lochtenbergh
Telefoon 06 - 24 75 25 57
E-mail b.lochtenbergh@gmail.com
Website www.healingtaichi.nl
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INTERVIEW

EEN THEATER 
WAAR JE JE 
THUIS VOELT

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

In onze buurt hebben we veel moois, maar niet zoiets als een theater. Dat is niet erg, want verderop 
in ons stadsdeel Segbroek zit er een: De Nieuwe Regentes in de Weimarstraat. Wat een leuk thea-
ter! De programmering staat bol van verhalen van gewone mensen in diverse kunstvormen. En 
laat Jeroen de Graaf uit de Azaleastraat daar nu projectleider cultuurparticipatie zijn. Hebben we 
toch een kort lijntje.

Het moet gezegd, De Nieuwe Regentes stond al een tijdje 
niet meer op mijn netvlies. Ook al fiets ik er regelmatig 
langs. De geschiedenis is vast bij velen bekend: het voorma-
lige zwembad De Regentes is omgebouwd tot een theater, 
met behoud van ‘het diepe’ en ‘de kluisjes’. Het bestaat 
inmiddels als De Nieuwe Regentes alweer tien jaar en is 
een van de cultuurankers van de stad. Jeroen de Graaf is 

daar sinds twee jaar de motor van. ‘Toen ik solliciteerde 
zeiden ze: wat leuk dat je ook een Segbroeker bent.’ Sterker 
nog, Jeroen is een Bloemenbuurter. ‘Ik woon sinds 2014 
in de Azaleastraat. We zochten een groter huis toen we 
onze tweede verwachtten, in coronatijd is onze derde 
geboren. Het is een ontzettend gezellige straat, met veel 
gezinnen. De drukte van de weg heb je niet zo door, omdat 

IN DE NIEUWE 
REGENTES KOMEN 
VERHALEN TOT LEVEN
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hij breed is. Het is fijn dat je dicht bij winkels zit. Met de 
fiets ben je zo in de stad. En het strand vind ik heerlijk.’

Verhalen tot leven brengen
De start bij De Nieuwe Regentes was ongelukkig door die 
vermaledijde corona. ‘Ik heb toen het wandelen in de buurt 
ontdekt, dat heeft me erg geholpen. Ik vond het leuk te 
verdwalen in de sfeervolle straatjes. Ik keek graag naar 
binnen, wie doet dat niet? Vanuit het theater, dat is mijn 
vak, vind ik het fascinerend te bedenken hoe levens lopen 
en verdergaan in die huizen. En hoe de verschillende tinten 
licht weer een andere sfeer scheppen.’ Jeroen is opgeleid 
tot Docerend Theatermaker. Hij werkt veel met mensen 
die niet professioneel acteren, van kinderen vanaf 6 jaar 
tot 80+ers. Met theatervoorstellingen komen verhalen 
tot leven. ‘Als projectleider cultuurparticipatie is mijn 
werkterrein breder dan het theater.’ Jeroen is gewend 
verhalen op te vangen en die om te zetten in een kunst-
vorm die tot de verbeelding spreekt. ‘Dat kan ook dans 
en muziek zijn en verder alles wat op het podium kan. 
Cultuurparticipatie betekent dat mensen mee kunnen 
doen en met cultuur in aanraking komen, actief of passief. 
Daarom zijn de projecten ook met mensen uit de buurt.’ 

Pluche
Die buurtfunctie straalt het theater zeker uit. De entree 
biedt een warm welkom, met een gezellige rode pluchen 
bank, een bar en zitjes langs de kant. Aan de wand een 
bont palet van posters met culturele activiteiten. Aan 
een paar grote takken hangen wensen voor het nieuwe 
jaar die buurtbewoners hebben opgehangen. 

Inspiratie
Een van de pijlers is andere culturen. ‘We zijn een multicul-
tureel stadspodium. Veel projecten zijn gericht op nieuw-
komers of mensen die niet snel de weg naar het theater 
vinden of met cultuur in aanraking komen.’ Cultuur is 
daarbij niet iets hoogstaands, maar gewoon dichtbij. Om 
welzijn en cultuur te combineren werkt hij onder andere 
samen met stichting Sarita, een vrouwenorganisatie, het 
Leger des Heils en welzijnsorganisatie Wijkz. De samen-
werking biedt de mensen inspiratie of de gelegenheid de 
boel even te kunnen vergeten. Een mooi voorbeeld was 
het project met de drie ‘film met soep woensdagmiddagen’ 
in december, die Jeroen op buurtapp Hoplr had gezet. 
‘De eerste was besloten, met een aantal daklozen, van 
wie er één zelfs op sloffen kwam, hartje winter. Maar 
ze waren er toch maar!’ Tijdens de soep werd gesproken 
over de film. Met deze activiteit gaan ze samen met het 
Leger des Heils door. ‘We zoeken persoonlijke verhalen. 
De eerlijkheid daarvan is vaak voor mensen herkenbaar, 
zodat ze erdoor geraakt worden.’

Een project dat ook in de Bloemenbuurt loopt, is ‘muziek 
in de buurt’. Daarin gaan 2e-jaars conservatoriumstu-
denten via een bewonersorganisatie in gesprek met 
bewoners, waarna ze binnen een week een muziekstuk 
maken dat ze ook samen uitvoeren. Zo was er opera in de 
kringloopwinkel, gedichten met muziek op begraafplaats 
Oud Eik en Duinen, in het bijzijn van nabestaanden en 
belangstellenden. Het project komt begin september 
weer terug. En dat is nog maar een greep uit alle mooie, 
waardevolle projecten die de Jeroen noemt. 

Cultuurspektakel
‘Ik ken het Regentessekwartier inmiddels goed qua 
bewoners en hun cultuur. Ik ben wel benieuwd naar de 
verhalen van de Bloemenbuurt. Want we zijn er voor heel 
Segbroek. Ik wil graag mensen aan elkaar verbinden, hun 
iets laten ervaren. De Papaverhof zou een prachtige plek 
zijn voor een cultuurspektakel in de buitenlucht.’ merkt 
Jeroen op. Zijn persoonlijke inspiratie is altijd dichtbij: 
‘Het geeft me energie om verhalen te maken vanuit de 
tijd waarin we nu leven. Het theater is een spiegel van 
het nu.’ Dus heb je een idee, laat het Jeroen vooral weten. 
Wie weet wat voor moois eruit voortkomt.

DE NIEUWE REGENTES
Weimarstraat 63

070-211 99 88

  www.denieuweregentes.nl
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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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FOTOCOLLAGE

TOPDRUKTE 
VOOR DE SCHOOLDEUR
Het is een drukte van jewelste ’s middags om 3 uur bij 
de scholen in de Stokroosstraat en op de Hyacinthweg. 
Ouders op de bakfiets kijken blij, hun kroost rijdt mee 
met vriendjes en vriendinnetjes. Kinderen ook blij, ze zijn 
buiten en zitten knus tegen elkaar in de bak. Ouders in 
de auto kijken bezorgd rond, bezetten de doorgang van 
de straat, niemand kan erdoor. Waar laat ik hem… zie je 
ze denken. Wat kies jij?     K AR E L VAN D E R B E NT
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Het was de zomer van 1964 en onze ouders waren op vakantie naar het buitenland. Mijn broers, 
wat neefjes en ik sliepen voor twee weken bij mijn oma in Den Bosch. Na de wentelteefjes bij het 
ontbijt werden de drie Van Oorschotjes erop uitgestuurd om de befaamde worstenbroodjes te 
kopen.

Op de fiets door de oude stad Den Bosch naar de bakker. 
Geuren vergeet je nooit en ik rook toen de gebrande koffie 
van de firma Piet de Gruyter. De Gruyter brandde zelf 
zijn koffie voor zijn winkels. Behalve de koffie waren 
alle producten van De Gruyter eigen merk. Nog in de 
jaren ’60 was het de grootste levensmiddelenketen in 
Nederland met meer dan 550 vestigingen. 

Trouwe klanten
Destijds was De Gruyter voor mij net zo bekend als de 
Jumbo of Albert Heijn nu. Waar Albert Heijn er was voor 
de protestanten, was De Gruyter er voor de katholieken. 
Mijn ouders waren katholieke Boschenaren, De Gruyter 
kwam ook van oorsprong uit Den Bosch; dus toen zij 
eenmaal verhuisd waren naar Den Haag in 1954 bleven 
zij trouw aan deze winkelketen. 

Bij ons aan de Lobelialaan kwam De 
Gruyter iedere week met een wagen 
voor de deur rijden en netjes de weke-
lijkse boodschappen afleveren bij mijn 
moeder. Volgens mij had zij een boekje 
waarmee ze de bestelling voor de daarop volgende week 
doorgaf. Ik heb dit onthouden, zo denk ik achteraf, omdat 
iedere week bij de bestelling ‘het Snoepje van de Week’ zat 
en dat was natuurlijk voor mij, als kind, zeer interessant.

Prachtige panden
Nog voor 1970 is De Gruyter uit het straatbeeld verdwe-
nen. De winkel was kennelijk niet genoeg met de tijd 
meegegaan en werd voorbijgestreefd door Albert Heijn. 

Ook de ontzuiling vanaf de jaren ’60 is niet behulpzaam 
geweest om een trouwe klantenschare te behouden. De 
herinnering bleef.

Albert Hein de moderne grootgrutter, opende grote en 
vooral lelijke supermarkten. Deze supermarkten hoor-
den bij de tijd van efficiency. Vergelijk dat eens met de 
prachtige panden van De Gruyter. In het voormalige 
pand van De Gruyter op het Goudenregenplein nummer 
5 zit nu SunSunCoffee en laten we eerlijk zijn, de oude 
Piet de Gruyter zou hier heel blij mee zijn geweest.  

Herleving bezorgservice
Bij Albert Heijn werd ondertussen de briljante streepjescodes 
ingevoerd en het zelfstandig afrekenen geïntroduceerd, 
en nog niet zo lang geleden James, dat tegenwoordig 

AH bezorgservice heet. Ook andere 
supermarkten gingen boodschappen 
thuisbrengen en PicNic legde zich er 
zelfs op toe. 

Het aardige is dat een bezorgservice als 
vernieuwing wordt gezien, alsof het een briljant nieuw 
idee is. Het blijken dus alleen maar oude ideeën te zijn, 
aangepast aan de wensen van de tijd en gestoken in een 
nieuw jasje. Zal er over 50 jaar ook over deze moderne 
bezorgservices worden geschreven in Wijkwijs? Ik denk 
het niet, want ‘het Snoepje van de Week’ is verdwenen 
en daarmee straks de herinnering.

Godfried van Oorschot

HUIZEN VERTELLEN

GEUREN 
 VERGEET JE NOOIT

HET BINNENHOF 11 MEI 1949

P. DE GRUYTER & ZN. OP HET GOUDENREGENPLEIN WAAR NU SUNSUNCOFFEE ZIT
 (1925, HAAGS GEMEENTEARCHIEF)
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De koffiegeur kwam je niet alleen in de straten van Den Bosch tegemoet, maar ook in de winkels 
van Piet de Gruyter. Voor elke klant werd 60 jaar geleden de koffie in de winkel vers gemalen. Met 
die geur was het nog los van ‘het Snoepje van de Week’ een voorrecht om met je moeder daar bood-
schappen te doen. 

Aan het interieur van de winkels van De Gruyter werd 
grote aandacht besteed met rijk gedecoreerde wanden 
versierd met romantische taferelen van het boerenland op 
tegeltableaus. Deze werden geproduceerd door de Delftse 
tegelfabriek de Porceleyne Fles. Bij een groot deel van de 
gegoede burgerij in Nederland sloot die fraaie vormgeving 
goed aan. In de tijd vóór het bestaan van zelfbediening en 
supermarkten waar niet alleen levensmiddelen worden 
verkocht, stonden klanten lang in de winkel te wachten. 
Onderwijl konden zij genieten van een fraai interieur, een 
goed verzorgd interieur gold als goed koopmanschap. 

Aanvankelijk was W. G. Welsing (1858 - 1942) de huisar-
chitect van De Gruyter. Vanaf 1928 tot 1961 was architect 
T. P. Wilschut (1905 - 1961) zijn opvolger. Zij ontwierpen 
honderden winkels van het levensmiddelen imperium in 
Art-Deco stijl met de kenmerkende blauw geglazuurde 
tegels en zelfs de naam van De Gruyter werd in tegels 
op de voorgevel aangebracht. 

Komst van supermarkten
Daarnaast waren er winkelketens zoals Simon de Wit en 
Albert Heijn, die eind jaren ’60 grote supermarkten open-
den naar Amerikaans voorbeeld met zelfbediening. Bij 
die overgang werd het oog meer gericht op voordeeltjes 
in de schappen dan op het interieur. De Gruyter, die niet 
alleen winkels, maar ook eigen fabrieken had, kon die 
overgang naar supermarkten niet snel genoeg maken. In 
de jaren ’60 verloor de winkelketen veel omzet aan Albert 
Heijn die vooral groeide met koffie, thee en boter! In 1970 
werd De Gruyter verkocht aan de SHV, een investerings-
maatschappij, die met name belangstelling had voor het 
onroerend goed van het bedrijf. 

De fraaie interieurs leven voort in de herinnering. In Den 
Haag is alleen de winkel van De Gruyter aan de Beeklaan 
303 als gemeentelijk monument overeind gebleven inclu-
sief het interieur. Daar wachten de tegeltableaus nog op 
aandacht van het publiek.

Otto Das

PRACHTIGE INTERIEURS 
VAN DE GRUYTER 

HUIZEN VERTELLEN

TEGELPLATEAUS DE GRUYTER. NU SPEELGOEDWINKEL:  
ROOD MET WITTE STIPPEN, BEEKLAAN 303 (2023, OTTO DAS)
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KOOK & EETCLUB

LEESCLUB
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BREICLUB

HAAGS ONTMOETEN

YOGA
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2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG
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13 : 00
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19 : 15
22 : 30
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19 : 45

19 : 45
21 : 00

21 : 00
22 : 15

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

SCHAKEN

TUINWERKGROEP DE HYACINT

HAAGS ONTMOETEN

BRIDGECLUB DE ANEMOON

YOGA

YOGA

BLOEMENKOOR            IN LOKAAL 7

YOGA

MAANDAG
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10 : 00
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20: 30
22 : 00

15 : 00
17 : 00 LEESCLUB
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20 : 00
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... EETCAFÉ DE HYACINT
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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 
HAAGS ONTMOETEN

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

wim.meewis@casema.nl

LEESCLUB

Els Kempen    06 - 458 333 27 (maandag)
Loukie Nak  070 - 363 66 04 (woensdag)
 

EETCAFÉ
Fokko van den Bosch  en Rob van Ooijen

eetcafe@dehyacint.nl

HAAGS ONTMOETEN 

Ellen van der Mark     06 - 266 349 05 

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 

SCHAKEN/JEU DE BOULES

Arjen Brouwer    06 - 246 437 07 

SCRABBLE

Nannet Waiboer    06 - 345 632 07

TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden   leonardwijden@gmail.com 

YOGA
Marja Kappetein

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

VOORAANKONDIGING
BEWONERSVERGADERING 
WOENSDAG 12 APRIL 2023 

19.30 – 22.00 uur Jaarlijkse bewonersvergadering

Wilt u meepraten over de verkeersveiligheid in de wijk? Of 
heeft u ideeën over betere parkeermogelijkheden voor 
uw fiets? Kom dan naar de bewonersvergadering op 12 
april georganiseerd door het Wijkberaad Bloemenbuurt 
De Hyacint.

Met borrel na afloop!

Meer informatie volgt op de website van het wijkberaad. 

Zie    www.dehyacint.nl

21WIJKWIJS  NO 1  2023



 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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Op 2 november 2022 gaat mijn telefoon. Ik druk op de groene toets van mijn mobieltje en meld 
me. ‘Met Jan van ’t Hart,’ hoor ik. Ik vraag hem meteen: ‘Hoi Jan. Hoe gaat het met je.’ Ik wist 
namelijk dat het de laatste tijd niet zo goed ging; ik had hem medio oktober nog bezocht. Hij ant-
woordt met vaste stem en zonder enige hapering: ‘Hoi Jur, niet zo goed. Ik wil graag afscheid van 
je nemen, want over enkele weken ben ik er niet meer.’

Een moment denk ik dat hij een grap maakt (niet on-
denkbaar bij Jan). Ik slik en zoek naar woorden. Dan 
vertelt Jan dat er bij hem na mijn bezoek in oktober 
een hersentumor geconstateerd is en dat hij niet lang 
meer te leven heeft. Hij vertelt het op een bijna luchtige 
manier. Ik maak hem duidelijk dat het bericht mij zwaar 
valt en ik me verwonder dat hij er zo over kan praten. 
Hij zegt dat hij er niet zwaar aan tilt want hij heeft een 
goed leven gehad. Hij vindt het wel moeilijk voor Jeannet 
die alleen zal achterblijven. 

De laatste weken van zijn leven ging Jan hard 
achteruit. Op zondag 27 november 2022 overleed 
hij. Achteraf gezien was dit de apotheose van een 
niet te overwinnen strijd tegen die vreselijke ziekte. 

Jan en Jeannet waren onze overburen in de Sneeuw-
balstraat. Ze waren leuke buren met wie we het goed 
konden vinden. Nadat ik eind 2012 met pensioen ging, 
vroeg Jan me of ik geen zin had toe te treden tot het 
Wijkberaad De Hyacint. Hij was kort daarvoor lid van 
het wijkberaad geworden en tevens beheerder van het 
wijkgebouw. Jeannet regelde de verhuur van het wijk-
gebouw. Die activiteiten verrichtten ze met veel inzet. 
Jan heeft als een manusje van alles heel wat klusjes in 
en aan het wijkgebouw gedaan. Eigenlijk was hij onmis-

baar. Hoewel Jan en Jeannet rond 2018 verhuisden naar 
Nieuw Waldeck bleven ze betrokken bij het wijkgebouw. 
Opkomende gezondheidsproblemen van Jan maakten 
dat ze twee jaar geleden stopten met hun werk voor De 
Hyacint. Wijkwijs 1 uit 2021 besteedde aandacht aan 
hun afscheid.

Ik werd net na Jan dus lid van het wijkberaad, achtereen-
volgens als secretaris, voorzitter en penningmeester. In 
al die rollen had ik veel met Jan te maken. Ik mocht hem 
graag maar het vergaderen met Jan was een dingetje. Hij 

had een groot deel van zijn leven als zelfstandige 
gewerkt en trok zich weinig aan van de orde van 
vergaderen. Ik vond het tegelijk heerlijk en zorgelijk 
als Jan bij bespreking van agendapunt 1 meteen 
maar even agendapunt 10 aan de orde stelde. 

Ik bewaar veel dierbare herinneringen aan Jan. Rond 
de tijd dat Jan en Jeannet stopten met hun betrokken-
heid bij De Hyacint ben ik er ook mee gestopt. Maar we 
bleven contact houden. 

Dat Jan er niet meer is, vind ik onwerkelijk. Dat hij 
ruste in vrede.

Jurrie Vos, 13 januari 2023

IN MEMORIAM

JAN VAN ’T HART
IS NIET MEER

Ж
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Eerst kwam Anouk van Schijndel - Koster er als de dochter van een trouwe klant, toen werd ze de 
vaste etaleur en nu is ze de nieuwe eigenaar. Mia’s Manifesto, wie kent deze damesmodewinkel op 
de hoek van de Goudsbloemlaan en de Anemoonstraat niet? Eigenaren Conny en Karel Caffa wa-
ren toe aan hun pensioen, na de zaak zo’n 20 jaar met veel plezier en toewijding te hebben gerund. 
En hun etaleur Anouk was toe aan een nieuwe stap op haar carrièreladder. In maart opent de vol-
ledig gerenoveerde kledingzaak haar deuren.

Ik ontmoet Anouk en echtgenoot Piet-Hein Koster in 
hun sfeervolle huis aan de Berberisstraat waar ze samen 
met hun dochter Febe en hond Dissel wonen. Mijn eerste 
vraag is natuurlijk: ‘Hoe is het zo gekomen?’ Anouk begint 
direct enthousiast te vertellen. ‘Ik heb mijn hele leven in 
de retail gezeten en ik kan wel zeggen dat het echt mijn 
passie is. Ik heb gewerkt in verschillende facetten van 
het winkelbedrijf, onder andere bij de Hema en Vroom 

& Dreesmann en voor Marlies Dekkers (lingerie-ont-
werpster, red.). Bij de Haagse vestiging van de Bijenkorf 
deed ik de verkoop, zat ik in de etalagedienst en was ik 
hoofd styling. Ik gaf daar leiding aan een groot team.’ 
Piet-Hein beaamt dat dit werk echt Anouks passie is. Ze 
hebben elkaar leren kennen bij de Bijenkorf, waar Piet-
Hein destijds ook werkzaam was, en hij zag toen al die 
professionaliteit bij Anouk. Hij is trots op haar nieuwe 

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

IN DE ETALAGE

MIA’S 
BIJ ANOUK 
 DAMESMODEWINKEL WISSELT VAN EIGENAAR
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carrièrestap. ‘Veel kwaliteiten die ze zich door de jaren 
heen heeft eigen gemaakt komen nu samen bij het run-
nen van haar eigen winkel. Het is Anouks project maar 
ik ondersteun haar waar het kan.’

Uitbreiding collectie en service
Uiteraard ben ik benieuwd of het concept van de winkel 
hetzelfde blijft. ‘Met de verkoop van zogenaamde senio-
renmode, mode voor 60+, blijf ik doorgaan,’ geeft Anouk 
aan. ‘Dat is echt een niche en er is een 
markt voor. Waar ik wel meer aandacht 
aan wil schenken is mode voor de dochter 
die met de moeder meekomt en voor zich-
zelf in de winkel rondkijkt. Verder vind 
ik het belangrijk dat de klant zich op z’n 
gemak voelt. Dus ik neem de tijd en bied 
een kopje koffie aan. Maar ik wil vooral 
ook eerlijk zijn in mijn kledingadvies.’ 
De eerste tijd zal de focus op de winkel 
en op het bestaande klantenbestand 
liggen maar Anouk wil ook met een deel van de collectie 
online gaan. Klanten kunnen daar inspiratie opdoen en 
vervolgens de artikelen in de winkel aanschaffen. Ook 
gaat ze social media inzetten. ‘De alleroudste klanten 
zijn daar misschien niet in thuis maar die kunnen we op 
een andere manier service verlenen door, mochten ze dat 
willen, hun vervoer van en naar de winkel te verzorgen. 
Dat gaat Piet-Hein doen.’ 

Uitstekende samenwerking
Op mijn vraag of het interieur van de winkel wordt 
vernieuwd, laat Anouk me enthousiast professionele 
tekeningen zien en een aantal smaakvolle kleurstalen. 
‘Het interieur van de winkel was erg verouderd en wordt 
daarom helemaal aangepakt,’ legt Piet-Hein uit. ‘We gaan 
de indeling veranderen en voor de aankleding gebruiken 
we mooie warme kleuren en materialen. Na al die jaren 
was de winkel toe aan een nieuwe verfrissende look.’ 
Anouk is erg blij met de hulp van Piet-Hein, die onder de 
naam De Koster Bouw een aannemersbedrijf heeft dat 
is gespecialiseerd in dakopbouwen. ‘Heerlijk die samen-
werking met Piet Hein,’ zegt ze glunderend, ‘alles wat ik 
bedenk, kan hij realiseren.’

Knipoog
De naam van de winkel verandert in Mia’s bij Anouk, met 
een kleine knipoog naar wijnwinkel Bij Ferry die even 
verderop is gevestigd en naar Bij Martin, het vroegere 
restaurant op de Goudsbloemlaan. ‘Mia is overigens de 
moeder van de vorige eigenaresse, die destijds de naam 
Mia’s Manifesto bedacht,’ vertelt Anouk, ‘en ik geef aan 
die naam een nieuwe twist.’

Veel blijft ook hetzelfde. Vaste parttime kracht Henny 
blijft op woensdag in de winkel meedraaien, de vaste 
kleermaker blijft en de openingstijden veranderen ook 
niet. En uiteraard blijft Anouk de etalage zelf verzorgen. 
‘Om de klanten te leren kennen heb ik de afgelopen tijd al 
regelmatig in de winkel gestaan. Ik hoop een band met ze 
op te bouwen en dat ze straks ook echt voor mij komen. 
Ik blijf de vertrouwde modemerken voeren zoals Rabe, 
Frank Walder, Toni en Bloomings, maar ik ben ook bezig 

met nieuwe labels, zoals de denimlijn van 
Rabe, Le Comte en Signe nature.’

Alle vertrouwen
‘Het is best spannend,’ vindt ook Piet-Hein, 
‘zo vlak na de lockdowns en met deze 
onzekere tijden. Maar de winkel heeft 
het afgelopen jaar goed gedraaid en we 
hebben er daarom alle vertrouwen in. En 
Anouk zal in het begin nog wel opdrachten 
aannemen voor haar andere werkveld, de 

styling en interieurprojecten. Concepten bedenken en 
invullen kan namelijk met een laptop vanaf elke plek en 
beide werkvelden vullen elkaar aan.’

‘We geloven in de lokale aanpak van de retail,’ zegt Anouk 
tot slot. ‘Het is bekend dat de klant zich, als reactie op het 
online winkelen, weer meer op de lokale, fysieke winkel 
richt. We kijken er dan ook enorm naar uit om open te 
gaan en de vaste en nieuwe klanten te ontvangen!’

‘OM DE KLANTEN TE 
LEREN KENNEN HEB IK 
DE AFGELOPEN TIJD 

AL REGELMATIG IN DE 
WINKEL GESTAAN’

OPROEP
VAN DE TUINWERKGROEP
Kom genieten van de natuur
Ook in de Hyacinttuin ontwaakt langzaam een veelbe-
lovende lente.

Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur zijn de vrijwilligers 
van de Tuinwerkgroep actief met het samen verzorgen 
van de tuin. Met veel plezier houden we de plantenbor-
ders, kruidenhoek, groentetuin en stekhoek bij. In de 
tuin is veel aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid 
en wateropslag. Vrijwilligers ervaren het bewegen in de 
natuur als zeer positief.

Kom ook genieten van de seizoenen met de gezellige 
Tuinwerkgroep. Er is voor iedereen ruimte voor initiatief 
en eigen ideeën, kennis van planten is niet noodzakelijk.

Meer informatie bij Leo van der Wijden    06 502 400 24
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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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Kareltje
Mijn zoon (27) en zijn vriendin hebben een Labradoodle 
pup in huis genomen. Het is een meisje. Een schat van 
een beest, maar luisteren ho maar. Ze hebben haar 
een naam gegeven die perfect past bij het stoute 
gedrag: Kareltje. 

In onze familie hebben we warme herinneringen 
aan die naam. Toen mijn zoon een kleuter was, nam 
wijlen mijn peettante hem vaak mee naar de vijver in 
het Segbroekpark of in Meer en Bos om de eendjes 
te voeren. ‘Kareltje, kom je,’ riep mijn tante dan, 
waarop Kareltje — steevast tussen een groep 

eenden — kwam aanzwemmen. Althans, mijn tante 
wees een willekeurige eend aan en zei: ‘daar is ie,’ 
waarop mijn goedgelovige zoon begon te stralen.  

Tegenwoordig mogen de eendjes niet meer gevoerd 
worden. Brood is slecht voor ze. Denk je ook niet 
dat de kleinzoon van Kareltje, die ongetwijfeld ook 
Kareltje heet, nu toch een beetje zielig in het koude 
water aan het verpieteren is?

AD-je wordt geschreven door buurtbewoner en 
redactielid Annemarie Dracht

AD-JE

WIJKWIJS PUZZEL
Hoe goed ben jij thuis in de dierenwereld? Er kruipt en sluipt heel wat rond. Het woord in de gekleurde kolom 
biedt houvast. Maar er zitten meer wetmatigheden in. Oplossing elders in het blad. Succes!

Verticaal: Gevleugelde vruchtenliefhebber. 

1. Deze fladderaar zingt niet het hoogste 
lied binnenshuis.

2. Verre verwant van Jezus? 
3. Niet vooruit te branden, deze vier-

voeter. 
4. Zo noem je een tortel in een woud. 
5. Nietig wezentje beweegt zich voort 

als een baby. 
6. Soort stoorzender die niet achteraann 

zwemt. 
7. Deze baba-amfora is hard van buiten, 

zacht van binnen.
8. Het piept en het heeft hele grote 

ogen.
9. Spleet waar de poes geduldig zit te 

wachten.
10. Enorm lopend beest dat zijn naam 

geen eer aan doet.
11. Kun je knappen in het donker. 
12. Krijgt die rode vloeistof in zijn flesje? 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  F RO M A D R AWI N G I N ' FO LLOWI N G TH E EQ UATO R . A J O U R N E Y ARO U N D TH E WO R LD',  SAM U E L C LE M E N S , 1897. 
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ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET WOORD

BOUWEN IN DE BUURT

Het plaatsen van een dakopbouw is een ingewikkeld project dat de nodige voorbereiding vergt. In 
Wijkwijs 4 van 2022 gaven we een overzicht. In dit artikel belichten we aan de hand van ervarin-
gen van enkele woningeigenaren hoe het bouwproces is verlopen en welke personen of instanties 
bij het proces betrokken zijn. 

Wie een dakopbouw laat plaatsen heeft daarmee een 
bedoeling. Meestal gaat het om uitbreiding van de 
woonruimte, maar ook waardevermeerdering van het 
huis speelt een rol. Evelien bewoont met haar man een 
appartement op de tweede etage van een portiekwoning: 
‘We wilden meer woonruimte, met het oog op mogelijke 
gezinsuitbreiding. Maar het biedt ook de mogelijkheid om 
ons appartement later met overwinst te verkopen, zodat 
we bijvoorbeeld naar een aantrekkelijke benedenwoning 
kunnen verhuizen. We willen in elk geval in Den Haag 
blijven, en liefst in deze wijk.’ Ook talloze eengezinswo-
ningen in de buurt hebben een extra etage gekregen, 
zoals dat van Katja: ‘Wij overwogen het al langer, maar 
het was financieel niet haalbaar. Naarmate de kinderen 
groter werden, groeide onze behoefte aan meer ruimte, 
en door de waardestijging van de huizen kon het op een 
goed moment wél.’

Inschakelen architect
Voor een dakopbouw heb je altijd een aannemer nodig. Het 
inschakelen van een architect is niet verplicht, maar vaak 
wel aan te raden. De architect kan helpen om de ideeën van 
de opdrachtgever aan te vullen en te concretiseren. ‘We 
hebben een kaartje door de bus gedaan bij verschillende 
huizen in onze straat met een dakopbouw,’ vertelt Evelien. 
‘Daarop kwam een aantal uitnodigingen om binnen te 
komen kijken. Zo konden we zien wat de verschillende 
mogelijkheden zijn, en konden we ervaringsverhalen 
horen. Door bij anderen binnen te kijken kregen we een 
beter beeld van wat we wilden. Eerst dachten we aan een 
opbouw met daarin een woonkamer en keuken, grenzend 
aan een dakterras. Na het zien van wat opbouwen in de 
straat besloten we dat we toch liever beneden bleven 
wonen, en boven wilden slapen en werken. We hebben 
toen een architect gevraagd een ontwerp te maken. Hij 

 VERHOGING VAN JE WOONGENOT: 
EEN DAKOPBOUW

 KE E S AKS E   K AR E L VAN D E R B E NT
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deed dit al eerder voor een opbouw in onze straat en die 
vonden wij erg mooi. De bewoners hadden de samenwer-
king met hem heel prettig gevonden.’ 

Sommige aannemers hebben contacten met architecten, 
andere hebben zelf architecten in dienst.

Kiezen aannemer
Bij de keuze van een aannemer kun je je laten leiden door 
de ervaringen van anderen. Evelien: ‘Wij hoefden niet 
lang te zoeken. Via de vele goede referenties van buren en 
de architect, en vanwege een goede klik, wisten we met 
wie we in zee wilden gaan. We moesten wel lang wachten 
totdat de aannemer beschikbaar was, maar het was het 
wachten waard.’ Katja koos een aannemer die ze al goed 
kende en van wie ze wist dat hij betrouwbaar was.

Bijna niemand van de ervaringsdeskundigen met wie wij 
spraken heeft de aannemer gekozen puur op basis van 
prijsvergelijking. De huidige situatie in de bouwwereld 
maakt dat begrijpelijk. Aannemers hebben momenteel 
veel werk en zijn niet altijd gemotiveerd om veel moeite 
te stoppen in het maken van offertes die waarschijnlijk 
niet tot een opdracht gaan leiden. Daarnaast is een dak-
opbouw geen standaardproduct. De offerteprijs van een 
aannemer kan bovendien op verschillende manieren 
worden uitgebracht. 

Het meest gebruikelijk is uit te gaan van een ‘vaste’ aan-
neemsom, gebaseerd op een gespecificeerde offerte. Vallen 
de kosten gedurende het proces hoger uit, dan dient de 
aannemer dit tijdig te bespreken. Er is dan sprake van 
‘meerwerk’. Vallen de kosten mee, dan hebben we het 
over ‘minderwerk’. In het geval van Evelien en haar man 
is gekozen voor een regiecontract. Daarbij wordt een bud-
get afgesproken van waaruit steeds de rekening van de 
aannemer betaald wordt - voor materialen, hulpmiddelen 
en gewerkte uren - tot de budgetsom op is. ‘Zo houd je 
de vinger aan de pols en weet je steeds waar je aan toe 
bent,’ legt Evelien uit. ‘Ook besloten wij, om de kosten te 
beperken, veel zelf te gaan doen. Daar moet je wel zin in 
hebben, je moet tijd hebben en je moet het kunnen.’ Voor 
mensen die handig zijn, is dit zeker te overwegen.

Informeren buren
In principe is het de gemeente die toestemming geeft om 
de opbouw te realiseren. Toestemming van de buren is niet 
nodig, maar goed overleg is wel zeer aan te raden. Katja: ‘Wij 
zijn met de buren gaan praten nadat de vergunning was 
verleend. Zij hadden begrip voor ons plan, maar er waren 
ook wel zorgen over hun eigen huis. Een van de buren was 
bang dat er minder zon op hun zonnepanelen zou komen, 
maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Wij 

hebben de buren steeds op de hoogte gehouden wanneer 
de werkzaamheden zouden plaatsvinden en wanneer er 
bijvoorbeeld over hun dak gelopen zou worden.’ 

Bij Evelien was de situatie anders: ‘Omdat wij in een 
appartement wonen, moest ook de VvE toestemming 
geven. We wisten al dat de leden positief tegenover het 
idee stonden. Voor aanvang van de bouw hebben we bij 
alle acht buren, dus ook bij die van de links en rechts 
aangrenzende etages, een vooropname – een soort nul-
meting – laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. 
Zo kon er bij eventuele schade geen discussie ontstaan. 
Dat gaf al de nodige rust.’ De meeste buren hadden geen 
zorgen, behalve één. Dit bleek het gevolg te zijn van slechte 
ervaringen met bouwende buren. ‘Om de onrust bij hen 
weg te nemen, hebben we ze steeds meegenomen in ons 
proces en bij alle afwegingen. We hebben bijvoorbeeld 
de berekeningen van de constructeur laten zien, verteld 
over de referenties van onze aannemer en over hoe die 
verzekerd is. Ook hebben we hun al vroeg beloofd om die 
nulmeting te laten doen. Ik denk dat dit alles hun wat 
meer vertrouwen heeft gegeven.’

Onontbeerlijk
Dat overleg met de buren zeer belangrijk is, blijkt wel uit 
het verhaal van een andere bewoonster. Haar beide buren 
bouwden een dakopbouw zonder enig overleg. Ze werd 
met de overlast geconfronteerd zonder dat er vooraf of 
tijdens de bouw over werd gecommuniceerd. Dit leidde 
tot begrijpelijke frustratie en onbegrip. Dat zal 
niemands bedoeling zijn. Ж

NOOT REDACTIE
Dit artikel kwam tot stand aan de hand van informatie van 

diverse bewoners. Hun ervaringen zijn voor de leesbaarheid 

samengevoegd tot twee fictieve personen: Evelien en Katja.
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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

Al 100 jaar verrassend goed in Den Haag

Van Boetzelaerlaan 1 • Den Haag 
070-3558400 

info@korffdegidts.nl 
www.korffdegidts.nl

Dé makelaar die Dé makelaar die 
blijft verrassen!blijft verrassen!
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SEGBROEK IN BEELD

Kunst heeft zich stevig genesteld in de Bloemenbuurt. Vooral in het gedeelte dat Segbroekpark 
heet en van de Daal en Bergselaan tot de Houtrustbrug loopt. Het heeft de idealen van de Weder-
opbouw na de oorlog meegepikt en beheerst nog steeds de sfeer in deze omgeving. Om die te behou-
den, te behoeden en uit te breiden heeft een aantal buurtbewoners de veelomvattende actie van de 
gemeente om hen zelf verbeteringen te laten aanbrengen, onmiddellijk aangegrepen.

Onder bezielende leiding van Willem van der Ham – soci-
aal geograaf, historicus en schrijver – bogen liefhebbers 
zich over de vraag: hoe kan de prachtige balans van 
kunst, natuur en welzijn, die ten grondslag ligt aan het 
Wederopbouwplan van kort na de Tweede Wereldoorlog, 
weer meer aandacht krijgen en worden geaccentueerd. 
In 2021 was 30.000 euro te verdelen in het kader van 
het Wijkbudget, het gemeentelijke Cadeau voor de Wijk, 
en de groep kwam met een plan waarmee zij dankzij 
de stemmen van de bewoners van de Bloemenbuurt, 
4.000 euro binnenhaalde. Daar kwam nog eens 6.000 
euro bij uit de kas van een stichting die 20 jaar geleden 
succesvol grootscheepse plannen voor de herinrichting 
van de Sportlaan wist tegen te houden en al vele jaren 
slapende was. 

Beeldenboulevard
Het plan voorziet in het plaatsen van beeldende kunst 
langs de groenstrook aan de Goudsbloemlaan, waarmee 
het doel: verbetering en misschien zelfs wel verheffing 
van de wijk, is onderschreven. Zoiets is gemakkelijker 

gezegd dan gedaan, ook als je cadeau van de gemeente 
komt. Van der Ham: ‘Het lijkt wel of de gemeente dat dan 
toch het liefste zelf wil uitpakken.’ 

Zelfs het realiseren van de eerste fase: het plaatsen van 
een informatiebord dat het bijzondere verhaal van de 
Wederopbouw vertelt en het vertrekpunt is van een wan-
delroute met een app door de wijk, bleek heel wat voeten 
in aarde te hebben. Tijdens de viering van 100 jaar Gouds-
bloemlaan werd het samen met buurtbewoners onthuld.
Maar Van de Ham moest belangstellenden mededelen 
dat het bord, ondanks dat het was goedgekeurd door de 
gemeente, niet de goedkeuring van de wegbeheerders kon 
wegdragen. Van deze gemeentelijke instantie moest het 
weer worden verwijderd. Zelf was hij evenmin tevreden 
over de uitvoering, maar in het alternatief dat werd aan-
gedragen, kon de gemeente zich ook weer niet vinden. Van 
der Ham hield desalniettemin goede moed. ‘Het is niet zo 
dat de gemeente het niet wil, zeker sommige ambtenaren 
zijn net zo goedwillend als ik. Dus natuurlijk komt er een 
oplossing die iedereen tevreden stelt.’ 

WANDELING 
LANGS KUNST

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

‘ER WORDT NIET MEER IN EEN 
TOTAALVISIE GEDACHT ZOALS 

IN DE WEDEROPBOUWTIJD’
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En die is gevonden: er komen twee borden in de vorm 
van lessenaars. Het ene, bij het Segbroek College aan de 
Goudsbloemlaan, met informatie over de kunst uit de 
Wederopbouw; het andere, verderop langs het wandelpad 
naar het Segbroekpark, over de architectuur en steden-
bouw uit dezelfde periode. De onthulling vindt plaats op 
29 maart om 16.00 uur in aanwezigheid van wethouder 
Robert van Asten, stadsdeeldirecteur Annette de Graaf 
en gemeentearchivaris Ellen van der Waerden.

Weg met de hokjesgeest
Ook het realiseren van de kunstboulevard gaat vast 
lukken, hoewel het een hele klus zal zijn de gemeentelijke 
neuzen dezelfde kant op te krijgen. ‘Er wordt niet meer in 
een totaalvisie gedacht zoals in de Wederopbouwtijd toen 
het volstrekt logisch was om infrastructuur, parkaanleg, 
kunst en gebouwen in harmonie te ontwikkelen,’ aldus 
Van der Ham. Maar hij weet zijn ideeën en die van zijn 
team erudiet en bevlogen te beargumenteren en daarmee 
zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd op den duur voet 
aan de grond te krijgen bij de gemeentelijke diensten 
en plannenmakers. ‘Het zou fijn zijn als de hokjesgeest 
verdwijnt en er weer over schuttingen wordt gekeken. 
Het Wederopbouwgebied zou daar geheel in de geest van 
Dudok opnieuw een voorbeeld van kunnen zijn.’

Want niemand minder dan architect Dudok nam de Weder-
opbouw na de oorlog ter hand. Hij ontwierp de Segbroeklaan 
als een Parkway naar Amerikaans voorbeeld. De nieuwbouw 
moest zakelijkheid en sociale bewogenheid uitstralen, 
kunst was daarbij een goed hulpmiddel en daaraan is in 
Segbroek geen gebrek. Neem alleen al het Segbroek College 
met werk van Karel Appel en andere schitterende beelden 
in dit fantastische ontwerp van architect J.J.P. Oud. Of de 
kunst in het Segbroekpark van Carel Visser en Jan Snoeck, 
de flats met ornamenten die toen modern waren en nog 
steeds die uitstraling hebben. Het Segbroekpark zelf is een 
prachtig voorbeeld van goede parkaanleg. 

Weeskunst
Beelden die de boulevard moeten sieren zijn er genoeg. 
Van der Ham wijst op de containers met sculpturen die 
de erven André Volten bezitten. Of, dichter bij huis, de 
Zonneruiter van Peter Harskamp, waarvoor geen plaats 
meer was bij de Annie M.G Schmidtschool in het Stad-
houdersplantoen. Gedacht wordt nu aan een plek bij het 
Blauwe Druifjespad, dicht bij de speelplaats, waar het 
verwant mee is. 

Zo vindt weeskunst langzamerhand onderdak met in de 
nabije toekomst als apotheose de beeldenboulevard. Van 
der Ham: ‘Je zou het Den Haag zo gunnen, als stad van 
Vrede en Recht. De hele zone tussen Ockenburgh (Het 
Hemels Gewelf) en Voorlinden kan als een bijzondere 
corridor ontwikkeld worden en daarmee doe je recht aan 
de ontwerpers uit het verleden en je geeft de stad 
zelf een enorm geschenk.’ 

                      
OPROEP 

VAN DE LEESCLUBS
Kom meepraten over boeken
In Wijkcentrum De Hyacint draaien al jarenlang verschillende leesclubs.

Elke 4e maandag van de maand van 15.00 - 17.00 uur en elke 4e woensdag van de maand van 16.00 - 18.00 uur 
en van 20.00 - 22.00 uur komen de leesclubs bij elkaar. Samen praten we over een boek dat we allemaal hebben 
gelezen. Wat was onze eerste indruk? Wat vinden we van het verhaal of de stijl van de auteur? Wat hebben we ervan 
opgestoken? Vaak komen deelnemers met verrassende bijdragen. En zo kan iedereen zijn eigen oordeel vormen. 

Dus wat let je? Kom eens een keer luisteren en wie weet is de leesgroep iets voor jou. 

Meer informatie bij: 
Voor de maandag: Els Kempen    06 - 458 333 27
Voor de woensdag: Loukie Nak - Recourt   070 - 363 66 04 

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

KAREL APPEL SCHILDEREND IN DE HAL VAN HET 2E VCL, 
NU SEGBROEK COLLEGE GOUDSBLOEMLAAN 
(STOKVIS, 1956, HGA)

Ж
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INTERVIEW

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

Leen van der Heijdt is amper in dienst of ik sta al op de stoep om haar te interviewen. Zij is Saskia de 
Swart opgevolgd als nieuwe bewonersondersteuner van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint.

Vertel eens iets over jezelf, Leen.
‘Ik heb de kunstacademie gedaan in Den Bosch. Ik 
ben grafisch ontwerper, illustrator en zelfstandig 
ondernemer. Zo heb ik het 100-jaar Bomenbuurtboek 
vormgegeven. Dat was leuk want ik woon al 18 jaar 
in de Bomenbuurt. In de Bloemenbuurt kom ik regel-
matig voor de winkels. Mijn twee kinderen vinden 
het speeltuintje hier tegenover De Hyacint helemaal 
geweldig. Sinds half januari ben ik aangesteld voor 
een paar uur per week als bewonersondersteuner. 
Die functie heb ik ook voor de Bomenbuurt, het is 
een gecombineerde functie.’

Hoe ben je hier terechtgekomen?
‘In de digitale nieuwsbrief van de Bomenbuurt zag ik 
een oproep voor een bewonersondersteuner voor de 
Bomen- en Bloemenbuurt samen. De afgelopen jaren 
waren door corona moeilijk voor mijn bedrijf. Dus 
ik vind het fijn dat ik het werk voor mijn bedrijf kan 
combineren met deze functie. Ik had al wat ervaring 
als ondersteuner. Tijdens en na mijn studie heb ik onder 
andere gewerkt als officemanager en receptioniste.’

Wat spreekt je aan in het werk?
‘Dat je als bewonersondersteuner veel verschillende 
dingen doet. Ik hoor meer over de buurt, weet meer 
wat er speelt. Wat me ook aanspreekt is dat ik nieuwe 
mensen ontmoet. Voor mijn bedrijf werk ik sinds acht 
jaar vanuit huis, dat is een kleine wereld. Daarvoor 
had ik een studio in de Binckhorst. Omdat ik in de 
Bomenbuurt woon weet ik wel minder van de Bloe-
menbuurt. Ook al liggen de wijken dicht bij elkaar, 
het werkt toch zo dat je de informatie (lees: ook via 
het wijkmagazine) over andere buurten niet krijgt.’

Hoe kijk je naar je functie? 
‘Het sluit mooi aan bij mijn grafisch ontwerp achtergrond 
omdat de functie grotendeels gaat om communicatie. 
Daar ligt mijn kracht. Omdat ik nog maar kort aan de 
slag ben, is het nog wel zoeken. Wat is er te doen in de 
buurt, wat doet het bestuur, welke werkgroepen zijn 
er, waarvoor kun je terecht bij het wijkberaad en hoe 
kan ik daar het beste bij ondersteunen? Ik zie mezelf 
als een verbindende factor op het gebied van de com-
municatie. En ik ben natuurlijk aanspreekpunt voor 

WE DOEN 
HET SAMEN

IN GESPREK MET DE NIEUWE 
BEWONERSONDERSTEUNER
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het bestuur, dus het lijkt me belangrijk om te kijken 
waar het bestuur behoefte aan heeft.’

Hoe informeer je jezelf over de buurt?
‘Ik woon de bestuursvergaderingen bij en pik daar 
onder andere op wat er speelt. Verder ben ik aanwezig 
bij de bewonersvergadering, zodat ik ook van daar-
uit weet wat er leeft. En ik onderhoud contact met 
de werkgroepen. Een keer een redactievergadering 
van Wijkwijs bijwonen lijkt me ook een goed idee. Ik 
wil ontdekken welke communicatiemiddelen, zoals 
de website en de flyers, er zijn en kijken of deze nog 
steeds goed aansluiten bij de doelen. Het is natuurlijk 
belangrijk dat er verschillende kanalen zijn om een 
boodschap over te brengen. Maar het gaat vooral ook 
om de interactie met de bewoners in de wijk. Wat leeft 
er en waar hebben zij behoefte aan?’

Ook daar ligt een taak voor jou…
‘Als bewoners ideeën hebben voor de leefomgeving 
in de buurt, dan kan het wijkberaad helpen om die 
handen en voeten te geven. Door informatie te geven 
of door te verwijzen. Bewoners moeten dan wel weten 
waar ze moeten zijn. Op de website vind je informatie 
over wat het wijkberaad is en wat het voor jou kan 
betekenen. Mijn taak is te communiceren waarvoor 
je bij het wijkberaad terecht kan, welke initiatieven 
er zijn om bij aan te sluiten en waar je informatie 
kan vinden over onderwerpen die spelen in je buurt.’

Waar hoop je op met deze functie?
‘Toen ik me ging voorstellen kreeg ik vaak de vraag: 
wat doet het wijkberaad? Ik hoop dat meer duidelijk te 
kunnen maken. Ik zie het liefst dat de communicatie 
twee kanten op gaat, dat er interactie is tussen bestuur 

en bewoners, dat er over en weer uitwisseling is. We 
wonen, werken en leven in een prachtige buurt. Laten 
we met z’n allen proberen voor iedereen die fijne buurt 
te zijn, zonder een houding van ‘wij - zij’. Samen staan 
we sterker. Daar wil ik vanuit mijn functie graag een 
bijdrage aan leveren.’

Hoe kunnen bewoners je bereiken?
‘Op dinsdag werk ik op het kantoor van het wijkbe-
raad. Dan beantwoord ik de mail en ben ik van 10 tot 
12 uur telefonisch bereikbaar.’

                      

HET WIJKBERAAD ZOEKT EEN SECRETARIS (M/V/X)

Het bestuur van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint (8 personen) zoekt verster-
king van het bestuur. De laatste secretaris is per 1 januari 2023 afgetreden. 

We zijn op zoek naar een frisse wind die samen met de andere bestuursleden tijd en 
energie wil steken in het bestuur van het wijkberaad. De persoon die wij zoeken kan 
goed samenwerken met mensen met verschillende achtergronden, heeft hart voor 
onze mooie Bloemenbuurt en oog voor de mensen die hier wonen. Het bestuur van 
het wijkberaad wordt ondersteund door onze professionele bewonersondersteuner.
 
De secretaris heeft plezier in plannen en organiseren, stelt samen met de voorzitter het 

jaarplan op en is de drijvende kracht van het dagelijks bestuur. Daarnaast neemt hij/zij deel aan verschillende 
overleggen en draagt samen met de bewonersondersteuner zorg voor de lopende zaken. De tijdsbesteding 
is gemiddeld 6 tot 12 uur per maand.
 
Reageren op deze oproep?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Vonk voorzitter@dehyacint.nl

‘IK VIND HET FIJN DAT 
IK HET WERK VOOR 
MIJN EIGEN BEDRIJF 
KAN COMBINEREN 
MET DEZE FUNCTIE’

Ж

INFORMATIE

 wijkberaad@dehyacint.nl

 070 – 360 37 25 (bereikbaar dinsdag 10 - 12 uur)

  www.dehyacint.nl

Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25.

Op de eerste verdieping schuin tegenover Lokaal 7

(dinsdag 10 - 12 en op afspraak)
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LUCHTGEDROOGD PREMIUM HARDHOUT

info@slowwwood.nl   www.slowwwood.nl

Ons Eucalyptus haardhout komt uit Zuid-Afrika uit goed georganiseerde bronnen.
Deze plantages zijn FSC® 100% gecertificeerd. Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council®
geeft aan dat het hout afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos,

volgens normen voor milieu (duurzaam), sociale omstandigheden en economie.

Daarnaast steunt SlowWwood de lokale gemeenschappen door opleiding en begeleiding in
bosbeheer, werkgelegenheid en woonruimte. Het resthout wat tijdens de productie van ons hoofdprodukt

(hout voor GWW-sector) vrijkomt wordt verwerkt naar haardhout. Gekloofd en in kratten gepakt.

Brandeigenschappen
De Eucalyptus soorten die wij gebruiken hebben een gemiddelde dichtheid van 900 kg/m³ en

branden daardoor 2 keer langer dan de gebruikelijke hardhout soorten zoals eiken, beuken of essen.

De SlowWwood Eucalyptus soorten hebben een calorische waarde van 21,3 MJ/kg en geeft
warmte wat gelijk staat aan 400 m³ gas. Een gemiddeld gezin verbruikt 4-6 m³ gas per dag

voor verwarming en met de huidige gasprijs geeft dit een behoorlijke besparing.

Hout stoken en CO²
Wanneer hout verbrand wordt komt er CO² (kooldioxide) vrij en ook tijdens het vervoer 

naar uw kachel is er CO² uitstoot. Door aanplanting en teruggroei in onze plantages wordt 
CO² gebonden en O² (zuurstof) uitgestoten. In de plantages worden ongeveer 1000 bomen
per hectare (1 hectare = 1,5 voetbalveld) aangeplant en deze binden 20 ton CO² per hectare

per jaar, dus na 15 jaar (kapleeftijd) hebben zij 300 ton CO² per hectare vastgelegd.

Als we uitgaan dat een kubieke meter Eucalyptus hout bij verbranding ongeveer 450 kg CO²
uitstoot, dan valt dit in het niet bij de hoeveelheid CO² die gedurende de groei gebonden wordt.

Wij kunnen dan ook stellen dat deze haardhoutvariant CO² neutraal is!

Voordelen van SlowWwood openhaardhout

Uit duurzaam bosbeheer

Brandtijd 2 keer langer dan Europese hardhout

Makkelijk aan te steken

Vochtpercentage < 20%

Zon- en luchtgedroogd

Niet ovengedroogd dus geen CO² uitstoot

Gewicht van 600-625 kg per krat

Uit voorraad leverbaar bij u thuis

Voordeligste op de markt

Aanbiedingen vanaf 5 kratten

De afmeting van de kratten zijn 80 x 120 x 120 cm

Totaal 1,15m³
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POSTADRES / SECRETARIAAT

Leen van der Heijdt
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

VACATURE, secretaris
 secretaris@dehyacint.nl 

Geert van Drimmelen, penningmeester
 penningmeester@dehyacint.nl

Marja van de Werf, bestuurslid communicatie

 marjavanderwerf@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
 

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

BURENHULP

 070 – 336 47 16

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 - 8844 

WIJKAGENT

Zuhal Gunes zuhal.gunes@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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ADVERTENTIES | Marja Venema - van Zijderveld  
advertentieswijkwijs@gmail.com
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F B x H  1  NR.   5 NRS. 
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COPYRIGHT  
Overname van foto’s, artikelen of gedeelten daarvan 
is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van 
de redactie en met bronvermelding.

REACTIES EN INGEZONDEN BIJDRAGEN  
Anonieme inzendingen worden geweigerd. De 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
9 april 2023 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 2
5 mei 2023

OPROEP
DOE MEE MET DE
TEKENWEDSTRIJD!
Kennen jullie de prachtige binnentuin bij het Wijkgebouw 
De Hyacint in de Anemoonstraat? In deze tuin staat een 
veranda waar veel mensen graag gebruik van maken. 
Alleen kan deze plek wel wat vrolijker en kleurrijker en jullie 
kunnen daarbij helpen. 

Pak je tekenspullen!
Stuur je allermooiste tekening over de Bloemenbuurt vóór 
1 april naar Margriet Snaterse. Je mag hem bij haar in de bus 
doen op de Goudenregenstraat 123 of als foto via de e-mail 
sturen naar  snaterse@icloud.com. Vergeet niet je naam, 
leeftijd, adres en telefoonnummer erbij te vermelden. 

Kom naar dat feestje!
Het wijkbestuur kiest de 3 mooiste tekeningen uit en kun-
stenares Margriet Snaterse gaat ze voor ons op houten platen 
schilderen, die we in de veranda plaatsen. Daarna nodigen 
we iedereen uit voor de feestelijke onthulling.

Grijp je kans!
Heb jij altijd al een keer een mooi straatkunstwerk willen 
maken? Grijp je kans en doe mee! Misschien komt jouw 
kunstwerk wel in de tuin. 

MUURSCHILDERINGEN
Kunstenares Margriet Snaterse heeft 
in Den Haag op veel plekken mooie 
muurschilderingen gemaakt. Wil 
je weten hoe haar werk eruitziet? 
Kijk op  www.margrietsnaterse.nl. 
Of lees het artikel in het wijkma-
gazine van februari 2022. Ga naar 

 www.dehyacint.nl/wijkwijs/

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER…

Meeuwenoverlast | wat kun je zelf doen?
Zie  www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/
natuur-en-milieu.htm 

Paddentrek | meld je snel aan!
Ga naar  www.dierenbescherming.nl/
paddentrek

Herontwikkeling | Rode Kruis Ziekenhuis
Vind alle informatie op   https://heront-
wikkelingsportlaan.nl/

1. TuinFluiter; 2. KRuisspin; 3. LUipaard); 4. BosduIf; 5. 
KruipTor; 6. RuisVoorn; 7. ALikruik); 8. UilskuIken; 9. Mui-
zEnis; 10. StruisvoGel; 11. NachtuiltJe; 12. BloedzuigEr. 
Verticaal: Fruitvliegje.

WIJKWIJS PUZZEL | OPLOSSING
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OPROEP
HUISKAMER 
DE HYACINT 

VRAAGT UW IDEEËN

Het is inmiddels een bekend begrip in de Bloemen-
buurt: Huiskamer de Hyacint. Elke zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur gezellig bij elkaar komen voor een 
hapje en een drankje. Voor de liefhebber zijn er ook 
diverse bordspellen aanwezig, al wordt daar nog niet 
veel gebruik van gemaakt. De gesprekken zijn boeiend 
genoeg. 

Een aangename factor is de prachtige tuin van het wijk-
centrum, met een fijn groot terras. Van maart tot oktober 
hebben we daar de laatste jaren heerlijk buiten kunnen 
zitten en we verheugen ons nu al op het komend voorjaar.

Organiseren activiteiten
Dit jaar willen wij weer leuke activiteiten organiseren. Dat 
kan in de vorm van een spelletje, zoals een sjoelwedstrijd, 
of een potje klaverjassen of canasta; maar het kan ook een 
kunstexpositie zijn met kunstenaars uit de wijk. Immers, 
uit Wijkwijs blijkt dat de Bloemenbuurt echt kunstzinnig 
is. Een ander idee is het opnieuw organiseren van een 
legpuzzel ruilbeurs, of een wijnproeverij, pubquiz of 
paasbrunch. Uiteraard gaan we ook weer barbecuen. 
Verder zouden we iemand kunnen uitnodigen om be-
zoekers, die dat willen, te helpen hun smartphone of 
tablet te optimaliseren. Of die ons laat ontdekken welke 
mogelijkheden je mobiel allemaal heeft, zodat je nog 
meer uit je smartphone haalt. 

Vertel het ons!
Kortom, er zijn mogelijkheden genoeg. Maar wij willen 
graag van u horen waar u behoefte aan heeft of wat u 
leuk vindt om te doen. Geef uw suggesties of wensen 
dus aan ons door! Dit kan via de e-mail  ellenwout@
gmail.com of de telefoon  06 505 148 08. 

Lijst
Op basis van uw suggesties stellen wij een activiteitenlijst 
op voor dit jaar. Die zal eenmalig in de volgende Wijkwijs 
gepubliceerd worden. Zodra bekend is wanneer een 
activiteit plaatsvindt, geven we u persoonlijk de datum 
door. Dus stuur ons in elk geval uw e-mailadres of geef 
uw telefoonnummer door als u op de hoogte gehouden 
wilt worden. 

Ellen Simon

  ANJ E B RO E KMAN

Worteltjestaart met
een verrukkelijke crèmelaag
Worteltjestaart: je houdt ervan of helemaal niet. De kunst 
is de taart goed te kruiden om er een heerlijke smaak aan 
te geven.

Bak de taart

Ingrediënten

5 eieren, 250 gr bruine basterdsuiker, 200 gr zachte boter, 
350 gr gezeefde bloem met 3 theelepels bakpoeder; 350 
gr fijn geraspte wortel, 100 gr geroosterd amandelschaafsel 
(let goed op dat het niet verbrandt!); 100 gr grof gesne-
den walnoten, 100 gr gesneden dadels; sap en rasp van 
1 sinaasappel; zout, flink wat kaneel, stukje vers geraspte 
gember of gemberpoeder, nootmuskaat; kruidnagel, of 
strooi royaal met speculaaskruiden mocht je die nog over 
hebben.

Splits, klop, meng en voeg toe
Verwarm de oven voor op 180 graden. Splits de eieren, 
klop de eidooiers met de suiker, voeg de boter toe en 
schep dan de bloem met bakpoeder erdoorheen. Klop 
de eiwitten stijf met een snuf zout, doe het sap en de rasp 
van de sinaasappel door de wortel en schep daarna heel 
voorzichtig het eiwit erdoorheen. Voeg de noten en alle 
kruiden bij het suikermengsel en schep voorzichtig de 
wortelmassa erdoor.

Vet 2 bakvormen van 20 cm doorsnee goed in met boter, 
verdeel het beslag over de vormen en zet in de oven. Haal 
eruit als de kleur goudbruin is en een satéprikker er droog 
uitkomt (ongeveer 50 min.). Laat helemaal afkoelen en haal 
de cakelagen daarna pas uit de vormen.

Maak de crèmelaag

Benodigdheden
200 gr roomkaas, 100 gr crème fraîche, 100 gr poedersuiker, 
rasp en sap van 1 limoen en van 1 sinaasappel.

Mix, smeer uit en strooi
Doe alle ingrediënten bij elkaar en meng eerst heel zachtjes 
met de mixer. Als de poedersuiker er goed doorheen zit, 
kun je nog even wat harder mixen. Smeer de helft van dit 
mengsel op de bovenkant van de eerste cakelaag. Doe 
de tweede cakelaag erop en smeer ook deze in met de 
roomlaag. Strooi er wat kaneelpoeder over en als garnering 
wat verkruimelde walnoten.

Wat eet de 
Bloemenbuurt?
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