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De rubriek Allemaal Kortenbossers heeft dit keer ruimte gemaakt voor het verhaal van Parelbezoeker Jan-Kees van der Toorn.

Allemaal Parels

Pareldag: ideaal om contact te maken met buurtbewoners

Hij woont al acht jaar in de
Assendelftstraat en nog steeds
met heel veel plezier. Jan-Kees
van der Toorn (27), geboren
Scheveninger, is sinds zijn
studietijd min of meer in
Kortenbos blijven hangen.
Eigenlijk wil hij er niet weg.
Inmiddels heeft hij een baan bij
het Ondernemershuis aan de
Vaillantlaan waar hij mensen
helpt met het starten van een
eigen bedrijf.
“Kortenbos is een mooie oude
wijk. Het voordeel is dat het in
het centrum ligt, maar het er
tegelijkertijd ook heel rustig is.
Je hebt alles op loopafstand bij

de hand. De Assendelftstraat is
daarnaast een eenrichtingsweg,
je hebt daardoor relatief weinig
verkeer. Ik zeg wel eens: ik blijf
hier wonen of ga naar het buitenland.”
Moesman is buurman

Jan-Kees geeft in het gesprek
meteen al een logische reden
voor het succes van de Pareldag.
“Ik woon vlak naast meubelmaker Moesman en daar staan
de deuren vaak open. Toch
loop je dan niet naar binnen
om eens rond te kijken. Op de
Pareldag is dat heel normaal.
Dus ben ik even wezen buurten
bij Moesman. Het is een ideaal
moment om in contact te komen
met buurtbewoners. Ik loop ook
vaak langs Taktiek Keramiek aan
het Westeinde, maar ben nu even
naar binnengelopen. Heel mooi
hoe mensen met een verstandelijke handicap over hun werk
praten.”
Hij heeft niet alle Parels bezocht,

foto Arno van den Bos

Op 14 mei jongstleden stelden
23 Parels van Kortenbos hun
deuren open voor buurtbewo
ners. De Parels lieten hun talent,
verzamelwoede of passies aan
andere Kortenbossers zien. Een
van de vele bezoekers aan deze
Pareldag was Jan-Kees van der
Toorn. Hij geeft zijn impressie.

maar is zeer onder de indruk
van de diversiteit van de wijk.
“Het is toch heel apart dat je hier
ook een Bulgaarse Kerk hebt. En
ook zoiets als ’t Hoofts Hofje.
Heel bijzonder. Het leuke van
de Pareldag is dat wijkbewoners
heel enthousiast over hun eigen

hobby praten. Ik heb mijn ouders
dan ook meegenomen om ze
mijn wijk te laten zien.”
Meer Parels

Enige verbeterpunt vindt JanKees dat de meeste Parels zich in
en rond het Westeinde bevin-

den. “Ik weet zeker dat in het
meer noordelijke deel van de
wijk zich ook Parels bevinden.
Misschien een mooie taak voor
de Parelorganisatie zich daar
bij een volgende Pareldag op te
richten.”
tekst Jan Spijk

Het is druk op de speelplaats in
het Park Kortenbosch. Kleine
kinderen rijden rondjes op de
fiets, Anil, Mehmet en Baran
rennen op het voetbalveldje
achter een bal aan. Verderop aan
een stenen tafel spelen meisjes tafeltennis. In een kleurige
container zit beheerder Ahmed
tevreden naar buiten te kijken.
Al dat speelgoed buiten komt uit
‘zijn’ voorraad.
De container wordt het Haagse
Hopje genoemd, naar het 200
jaar geleden door de graaf
Henrik Hop en suikerbakker Van Haaren uitgevonden
bekendste Haagse snoepje. Het
idee voor dat ‘uitlenen’ van
speelgoed is in 1996 komen
overwaaien uit Rotterdam waar
uitleencontainers ‘Duimdrop’
heten, vernoemd naar het jaren
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Haags Hopje: niet alleen om te snoepen

geleden populaire snoep. Het
eerste ‘Hopje’ in Den Haag stond
in de Transvaalbuurt. Vandaag
staan er Haagse Hopjes op speelpleinen in vrijwel alle stadsdelen

van de gemeente Den Haag.
Lid worden

“Kinderen kunnen hier allerlei
speelmateriaal gratis lenen”,

vertelt beheerder Ahmed die al
zestien jaar bij de ‘Hopjes’ werkt.
“Kleintjes komen met moeders,
oudere kinderen alleen. Alle
kinderen kunnen vanaf 4 jaar lid
worden van een Haags Hopje. Ze
moeten voor de inschrijving een
van hun ouders meenemen. Plus
twee pasfoto’s.” Met die foto’s en
een paar persoonlijke gegevens
zoals naam, adres en de school
van de kinderen, maakt Ahmed
dan ter plekke een pasje klaar.
Dan kunnen kinderen kiezen uit
een enorm aanbod van sport- en
speelmaterialen die bij zijn Hopje
beschikbaar zijn, zoals springtouwen, fietsjes, skelters en steps
of ballen om te voetballen, volleyballen, tennissen of frisbeeën.
“Het pasje bewaar ik totdat de
kinderen hun geleende spullen
weer inleveren. Dan krijgen zij

Voetbalteam uit ZHB-Hoven op de Nationale Straatvoetbaldag
Samir, Lionel, Miguel,
Mohamed, Mohamed, Danis en
Appie. Ze waren er allemaal bij
op deze schitterende meidag in
het wijkpark Transvaal. Naast
het feit dat het Bevrijdingsdag
was, was het ook de Nationale
Straatvoetbaldag.
Het Stedelijk Mobiel Jongeren
Team (SJMT), dat in Kortenbos
inzet pleegt om de kansen en
mogelijkheden van tieners en
jongeren te bevorderen betreffende hun toekomstperspectief, had
als doel om in ieder geval ook
een team vanuit Kortenbos mee
te nemen. Dit was gelukkig geen
probleem; de jongens van de
ZHB-Hoven stonden te trappelen om mee te doen.
Aldus stonden op 5 mei ver-

schillende teams uit Den Haag,
waaronder uit Transvaal,
de Schilderswijk en dus ook
Kortenbos, tegenover elkaar.
Het beloofde een ware krachtmeting te worden. De jongens
van Team Kortenbos streden als
ware gladiatoren in een Romeins
amfitheater. Elke wedstrijd zat
vol passie en overtuiging en
resulteerde vaak in een gelijkspel.
Helaas was dit niet voldoende
om door te gaan, maar met hun
optreden hebben ze zeker het
respect van het publiek verdiend.
De spelers van Team Kortenbos
hebben met dit heldhaftige
optreden naar eer en geweten de
wijk Kortenbos vertegenwoordigd. Bedankt jongens!
tekst en foto Nuri Akyol

het terug”, vervolgt Ahmed. Op
de vraag of het ooit is voorgekomen dat een kind bijvoorbeeld
een fietsje mee naar huis nam,
zegt hij rustig: “Ja, maar dan
weten andere kinderen de dader
op te sporen en alles komt weer
in orde.”
Openingstijden

De Haagse Hopjes zijn in principe geopend wanneer de (basis)
school gesloten is. Beheerder
Ahmed: “In Kortenbos zijn wij in
de zomermaanden doordeweeks
geopend van 15.45 uur tot 20.00
uur. Op woensdag van 14.00 uur
tot 18.00 uur. Zondag zijn we
gesloten.” In de wintermaanden
zijn de Hopjes geopend tot het
donker is. In de vakanties zijn ze
langer open.
tekst Milena Jansma

Zoekt u ruimte
voor een activiteit?
Heeft u een zanggroep of
bent u muzikant, lid van een
toneelvereniging, kaartclub,
dichters- en schrijversclub, handwerkclub en zoekt u een (oefen)
ruimte? Of wilt u een ruimte
huren om (taal)cursussen of
teken- en schilderles te geven?
In Wijk- en Dienstencentrum De
Kronkel aan het Westeinde 425
kan ruimte worden gehuurd voor
educatieve, creatieve en culturele
activiteiten.
Kom langs of maak een afspraak
om over de mogelijkheden te
praten. Hiervoor kunt u bellen
met het telefoonnummer van
Stichting Eykenburg 070 759 71 46
tussen 08.30-14.00 uur.

