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   Meer dan een ondernemer

   Hou je Haags

Robert Medenblik is sinds 2016 
directeur-eigenaar van Mondial 

Van der Velde Verhuizingen. Hij 
beperkt zich niet alleen tot zijn 

werk voor zijn bedrijf. Ook bij 
stadsdeelinitiatieven, zoals de 

regiodeal Den Haag Zuidwest, is 
hij betrokken. Wat doet hij voor 
de wijk en waarom doet hij dat?
“Ik ben voorzitter van bedrijven-
terrein Zichtenburg Kerketuinen 
Dekkershoek. Ik wil graag mijn 
bijdrage leveren aan Escamp. 
Veel van mijn medewerkers 
wonen hier. Ook wil ik helpen 
banen te scheppen voor werk-
zoekenden, om hun een kans 
te geven die zij zelf niet kunnen 
creëren. Dat is soms best lastig, 
maar met hulp van onder ande-
re de gemeente Den Haag kun-
nen wij hen toch bereiken voor 
een baan. In 2019 70 mensen! 
Zo hebben zij een inkomen en 
een toekomst, kunnen een gezin 
stichten en geld uitgeven in de 
wijk en daar buiten. Het is pas 
een succes voor mij als mensen 
voor lange tijd aan een juiste 
baan geholpen zijn. Voor mij 
is ondernemen ook iets maat-
schappelijks terug doen in het 
gebied waar je bent gevestigd.”

Ronald van der Spiegel

Toen de Corona-crisis uitbrak, is Robert Medenblik samen met Transmurale Zorg, Xtra Welzijn 
en ADO Den Haag de actie ‘Alle mondkapjes verzamelen’ gestart. Ruim 40.000 mondkapjes en 
vele andere beschermende middelen zijn verzameld en uitgedeeld aan de zorg in Den Haag.

• Robert Medenblik voor het supportershome van ADO Den Haag bij de aftrap van de mondkapjes actie.

Met enige regelmaat rijdt er een 
autootje door de wijk met kei-
harde muziek aan. Dat trekt de 
aandacht. Veel mensen staan 
voor het raam te kijken of blij-
ven buiten stil staan. Je hoort 
hem al van verre aankomen, 
maar dan zie je nog niets. In-
eens verschijnt daar een auto-
tje met de tekst ‘Hou je Haags’. 
De meeste mensen zwaaien of 
staan even mee te zingen. De 
slogan ‘Hou je Haags’ is bedacht 
om alle Hagenaars en Hagene-

zen een hart onder de riem te 
steken in deze moeilijke tijden 
van Corona. Op deze manier 
komen we de crisis door.
In deze roerige tijden ontstaan 
hartverwarmende initiatieven. 
Zo verkoopt ‘Hou je Haags’, een 
initiatief van een aantal Haag-
se ondernemers, een T-shirt 
waarvan de volledige opbrengst 
wordt gedoneerd aan Voedsel-
bank Haaglanden.

Cindy Wiltenburg

Directeur en team van de 
Nutsschool Woonstede zijn 
blij dat de school sinds 11 
mei weer open is. Bijna twee 
maanden was de school 
dicht.

Voor Nina Schmitz, directeur 
van de Nutsschool, was het een 
bizarre gewaarwording om in 
het weekend voor 16 maart in-
eens te horen dat die maandag de 
school dicht moest. “Inderdaad 
heel onwerkelijk”, vertelt ze, “je 
komt ’s maandags samen met de 
leerkrachten in een lege school 
en je moet een plan bedenken 
om er voor te zorgen dat het on-
derwijs toch doorgang kan vin-
den, terwijl de leerlingen thuis 
zijn. Vragen zoals ‘hoe zorgen 
we voor onderwijs op afstand’ en 
‘hoe zorgen we voor opvang van 
kinderen van ouders met vitale 
functies’. Van werkpakketten en 
ingesproken prentenboeken, tot 
een digitaal weekrooster met in-
structiefilmpjes en online lessen 

via Microsoft Teams. Gelukkig 
kregen wij van het Jeugdeduca-
tiefonds laptops voor kinderen 
die er geen hadden. We zijn erg 
blij met de samenwerking met 
het Jeugdeducatiefonds.” 

Maar de directeur en haar team 
zijn blij dat de school weer open 
is. “We hebben de kinderen 
enorm gemist.” Verdeeld in twee 
groepen zijn ze voorlopig tot 1 
juni 50% van de lestijd weer op 
school. Op de eerste dag is ie-
dereen verwelkomd op een rode 
loper en de tekst op het raam: 
welkom terug lieve kinderen!

Schmitz is trots op het team. 
“Ze hebben de situatie met veel 
betrokkenheid voor het welbe-
vinden en het leerproces van 
de kinderen opgepakt. Ook een 
compliment voor alle ouders die 
thuis werken en ook nog helpen 
bij het thuisonderwijs.”

Ben Damen

Al eerder zijn enkele bomen ge-
kapt. Na de herinrichting zullen 
er echter meer bomen staan dan 

in de oude situatie. Er worden 
49 extra parkeerplaatsen aan-
gelegd. Het aantal mogelijkhe-

   Basisscholen 
weer open

   Winkelcentrum De Stede op de schop

   Sjablonen op de stoep

den om de fiets te stallen blijft 
ongeveer gelijk. Verder gaat het 
aantal lichtmasten van 30 naar 
50 stuks, zodat het terrein beter 
wordt verlicht. Ook het afwate-
ringssysteem wordt verbeterd.

Kunstwerken en kiosken
De beide kunstwerken (de bron-
zen paarden en de rode muis), 
komen ook weer terug, moge-
lijk op een andere plek. Ook zal 
voor de kinderen een beschei-
den speelvoorziening worden 
gerealiseerd. De huidige kios-
ken aan de kant van de Jumbo 
worden vervangen door nieuwe.

“Deze zullen iets dichter op de 
gevels komen te staan”, aldus 
gemeentelijk projectleider Willy 
van Rossum.
Oorspronkelijk zouden de om-
wonenden op 16 maart jl. wor-
den geïnformeerd over de aan-
passingen, maar dat is vanwege 
de Corona maatregelen komen 
te vervallen.
De bouw van de geplande wo-
ningen achter de winkels, aan de 
Hazenrade en de Vrederustlaan, 
zal vermoedelijk in het voorjaar 
van 2021 van start gaan. 

Rick Baron

Er wordt druk gewerkt aan de winkelpleinen van De Stede. 
Op dit moment aan de zijde van Albert Heijn, daarna wordt 
dit jaar nog het terrein bij de Jumbo heringericht.

Misschien heeft u ze 
zel f ook a l gespot. 
Naast de prachtige 
stoepkrijttekeningen 
verschijnen er in de 
wijk steeds meer sja-
blonen op de stoep. 
Deze hebben allemaal 
een liefdevolle bood-
schap voor een dier-
baar iemand waar 
nu geen direct con-
tact mee mogelijk is. 

Voor het raam van een oma in 
de wijk is met een spuitbus een 
afdruk van een sjabloon op de 
stoep gespoten met de tekst ‘Ik 
mis je oma’. Deze oma was hier 
heel erg blij mee en stak haar 
duim op van achter het raam. 
Ze had een glimlach op haar 
gezicht van oor tot oor toen ik 
langsliep. Deze sjablonen zor-
gen ervoor dat mensen zich her-
innerd voelen en het is een mooi 
gebaar. Nu is de vraag, waar ko-

men deze sjablonen vandaan? 
Zijn ze zelfgemaakt of te down-
loaden van het internet? De oma 
in kwestie wist het ook niet en 
na een zoektocht moet deze 
wijkjournalist u het antwoord 
dan ook schuldig blijven. 
Weet u het? Kunt u mij hierover 
meer vertellen? 
Mail dan:  redactie@wijknieuws
bouwlustvrederust.nl

Cindy Wiltenburg

   Politie dankt zorgpersoneel
Op 30 april hebben de bureaus Zuiderpark, Beres-
teinlaan, Loosduinen samen met de Verkeerspo- l i-

tie, Brandweer, Handhavingsteam en de ME het zorgpersoneel 
van het Haga Ziekenhuis als blijk van waardering voor hun inzet 
in het zonnetje gezet. 
Ze deden dit door met zwaailichten een rondje om het ziekenhuis t e 
rijden en voor hen te klappen. Bureau Zuiderpark en Beresteinlaan 
hadden voor deze gelegenheid spandoeken gemaakt die een plekje 
hebben gekregen in de hal van het ziekenhuis. Op www.facebook.
com/politieberesteinlaan staat een filmpje van deze actie.

Souad Raddahi


