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REDACTIONEEL

Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen 

in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven, 

hebben tot doel de lezer te informeren en de 

discussie levend te houden. Zij geven niet 

noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur 

van de Stichting Bomenbuurt of van de redactie 

weer. De redactie behoudt zich het recht voor 

artikelen in te korten, te redigeren of te weigeren 

als naar de mening van de redactie het artikel 

niet bijdraagt aan een goed leefklimaat in de 

Bomenbuurt.

Tonny van Dijk (Den Haag, 1948) werkt al jaren voor de SBOB, waarvan  

de laatste 2 jaar als eindredacteur van De Boomgaard. In het onderwijs 

heeft zij naar hartelust kunnen strepen en corrigeren; iets dat haar bij de 

eindredactie goed van pas komt. 

in dit nummer

Op de voorpagina Jonge zwanen in  

de Segbroekvijver. Fotograaf: Frits Knijff

De Boomgaard is het (gratis) kwartaalblad 

van de Bomenbuurt in Den Haag en is 

bedoeld voor alle bewoners en onder- 

 nemers in de wijk. Het verschijnt 4x per  

jaar in een oplage van 4100 exemplaren.

Uitgave SBOB

Acaciastraat 178a  |  2565 KH Den Haag

Telefoon 070 346 56 23 (met voicemail)

E-mail  info@bomenbuurtonline.nl

Website www.bomenbuurtonline.nl

Webbeheerder  vacature

Redactie  

Dory Danckaarts, Loura Huizenga (namens 

het bestuur), Erna de Klerk, Hannah Smeets 

en Reggy Specken

Eindredactie  

Tonny van Dijk

Ontwerp  

Joke ter Harmsel  |  www.COWBOYJO.nl

Fotografie  

Bob Bouwman, Dory Danckaarts,  

Joke ter Harmsel, Shirley de Jong,  

Erna de Klerk, Rita Schermer, Hannah Smeets

Drukwerk  
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© Copyright Overname van artikelen, foto’s  

of gedeelten daarvan is toegestaan na 

vooraf gaande toestemming van de redactie 

met bronvermelding.
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Even wennen?
Ja, misschien wel. Het lijkt wel een echt tijdschrift. Nee, niet zo’n glossy met als titel 

alleen een voornaam, want daar hebben we als redactie teveel een collectief gevoel 

voor. En u heeft ons toch direct herkend als De Boomgaard, niet?

Maar wel bijna 2x zo groot. Waarom is deze beslissing genomen? Ten slotte had 

De Boomgaard ‘oude stijl’ een formaat, dat zich goed onderscheidde van allerlei 

reclame, die – al dan niet gewenst – bij u thuis werd bezorgd. Het afwijkende 

formaat was echter duurder dan een standaard A4-uitvoering; ook wij moeten goed 

op de uitgaven letten. Voor hetzelfde geld kan de hele uitgave nu in 4-kleuren-druk 

uitgevoerd worden.

Toen de beslissing eenmaal (in overleg met het bestuur, en een aantal bezorgers) 

was genomen, kon Joke ter Harmsel aan de slag. Want deze verandering vroeg ook 

om een nieuwe opzet qua vormgeving. Het resultaat ziet u hier. De vorm mag er 

wezen, vinden wij. Maar vorm zonder inhoud is een lege huls: ook inhoudelijk is er 

wat veranderd. Twee nieuwe columnisten zijn bereid gevonden om mee te werken: 

Herman Poelsma en Marcel Verreck! Ze worden verderop bij u geïntroduceerd.

Met ingang van januari 2012 is Francine Brookman-Das gestopt met haar redactie-

werk. Zij heeft zich 5 jaar geleden gemeld, toen de bezetting van de redactie wat 

magertjes was. Wat was ik blij met haar praktische, resolute aanpak! Ook toen er zich 

meer mensen meldden om aan dit blad mee te werken, bleef Francine in touw om 

van De Boomgaard een leesbaar blad te maken. De verwerking van het lezersonder-

zoek heeft zij ook op zich genomen. Tijdens de redactievergaderingen maakte ze  

de verslagen. Die waren vaak al klaar vóór de bijeenkomst was afgelopen! Ze is nu 

gestopt, omdat ze vindt dat De Boomgaard – het zijn haar woorden – in goede 

handen is. De redactie zal haar missen.

Ik wens u veel plezier met deze Boomgaard; het zou leuk zijn, als u ons laat weten 

wat u ervan vindt! Mail naar: info@bomenbuurtonline.nl  

Huisrestaurant:
    eten in je straat   5
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De Boomgaard

VAN HET BESTUUR

Subsidie-regeling….. 
Bewonersorganisaties kregen altijd een vast bedrag  waar   van zij  

de kosten van huisvesting en administratieve onder steuning en  

hun activiteiten konden betalen. Vanaf 2013 ver dwijnt die zekerheid 

voor het grootste deel en moeten de organisaties projectplannen 

indienen waarvoor zij subsidie kunnen krijgen. Maar voor die 

subsidie moeten zij concurreren met andere organisaties en 

bewoners. Dit jaar is een overgangsjaar.

Voor de SBOB is huisvesting belangrijk. Een kantoor waar post en 

mail binnenkomt, waar het archief staat, een computer, telefoon en 

waar bewoners langs kunnen komen. De admini stratieve onder-
steuning is zo mogelijk nog belangrijker. Bij ons neemt Rachel van 

der Veen dat voor haar rekening. Zij is de spin in het web, verdeelt 

de post en de email over de bestuursleden en de werkgroepen, 

houdt de website bij, beantwoordt telefoontjes van bewoners, doet 

een groot deel van de correspondentie, onderhoudt het archief en 

is ook nog het geheugen van de organisatie. Daarmee is zij van 

onschatbare waarde.

Huisvesting en administratieve ondersteuning zijn dus een levens-

voorwaarde voor een goed functionerende bewonersorganisatie. 

Dat kost geld, geld waarop de organisaties tot dit jaar konden 

rekenen. 

……verandert na 2012
Vanaf volgend jaar kent de gemeente een subsidie alleen toe voor 

een project, op basis van een projectplan. Niet alleen bewoners-

organisaties kunnen zo’n subsidie aan vragen, maar iedereen die 

een goed plan heeft voor de buurt. Dat laatste gebeurde eigenlijk 

al. Denk aan straat feesten, fietsenstallingen, speeltuinen: opgezet 

door buurt bewoners, met meer of minder geld van de gemeente.  

De SBOB speelde daarin een rol als bemiddelaar en admini stratie -

kantoor. Dat hoort ook de rol van de bewoners orga nisatie te zijn  

en daar verandert wat ons betreft niets aan.

Gevolgen, voor ons en voor u
Wat verandert er dan? Vooral de manier waarop wij als bewoners-

organisatie moeten gaan werken. Namelijk: projectplannen 

indienen, daarmee de subsidie binnenhalen om die plannen uit te 

voeren en ook de administratieve ondersteuning en het kantoor in 

stand te houden. Anders kunnen we de initiatieven van bewoners 

niet meer steunen en hun belangen verdedigen.

Voor u betekent het dat u zelf plannen kunt ontwikkelen en daar 

subsidie voor kunt aanvragen. De subsidie moet wel via een 

rechtspersoon worden overgemaakt. Dat kan dan weer de SBOB 

zijn. U kunt de uitvoering van de plannen zelfstandig doen, of onder 

de vleugels van de SBOB, als werkgroep. Maar dat kon altijd al, dus 

voor u verandert er niet veel.

Welke plannen de SBOB bij de gemeente heeft ingediend voor 2012 

leggen wij u voor op de jaarvergadering op 22 maart in De Kruin.  

Ik zie u daar graag!  

Tot ziens,

Johan van Arragon

Wat speelt er?

DE STAMTAFEL
Het bestuur van de SBOB organiseert in 2012  

 maandelijkse themabijeenkomsten voor alle wijk

bewoners, onder de noemer van DE STAM TAFEL.  

Om naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten  

over actuele thema’s in de buurt, info uit te wisselen, 

te discussiëren en te netwerken.

Deze bijeenkomsten vinden steeds plaats op de 

derde dinsdag van maand, vanaf 20.00 uur, in  

De Freule,  Fahrenheitstraat 558. 

Via raamposters, onder meer bij onze winkeliers, 

melden we steeds de datum en het thema van de 

maand. Iedereen is welkom en samen bepalen we  

de navolgende thema’s!

Bij het verschijnen van deze Boomgaard heeft  

de eerste bijeenkomst reeds plaatsgevonden.  

De volgende is op dinsdag 20 maart. We hopen  

u op die avond te mogen begroeten!

JAARLIJKSE ALGEMENE  LEDENVERGADERING

Het Bestuur van de SBOB nodigt u hierbij uit voor 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

die dit jaar zal worden gehouden op

donderdag 22 maart 

om 20.00 uur in De Kruin, Acaciastraat 178a

Aftredend en herkiesbaar:  
Telli v.d. Lei en Hans Verboom

Het bestuur heeft dringend behoefte aan uitbreiding;  

vooral mensen met kennis van financiën en ict  

worden  uitgenodigd zich kandidaat te stellen!

Het thema van de avond is:   
Herinrichting Fahrenheitstraat / Thomsonlaan

De op de vergadering betrekking  hebbende stukken  

kunt u vanaf  donderdag 8 maart vinden op onze 

 website: www.bomenbuurtonline.nl

Het bestuur rekent op een grote opkomst!

is als maximum gesteld. Zo’n groep is nog net niet te groot om  

op momenten ook met z’n allen een gesprek te kunnen voeren. 

Het project draait zonder subsidie. En toch mag het niet meer dan  

€ 7,50 kosten, p.p., voor twee gangen met drankjes. Alleen bewoners 

van de Ieplaan krijgen een uitnodiging in de brievenbus, anders zou 

het te groot worden. En voor de Ieplaners geldt: iedereen is welkom 

en wie het eerst komt (opbelt), het eerst maalt. Want vol is vol.

Aan tafel
Ik zit aan tafel en val in een gesprek met mijn linker buurman en de 

dame tegenover. Het gaat over studie, architectuur, baby’s, het huis 

van toen en dat van nu. Ik neem van de kom sla en laat mijn glas 

nog eens bijvullen. Ik wacht tot de schotel gehakt met kaasgratiné 

mijn kant opkomt. Ik tast toe en kijk en praat en neem nog een 

korstje van de gratiné. Een paar mensen staan op om de tafel leeg 

te ruimen, klaar te maken voor de chocolademousse. De gastvrouw 

organiseert de borden in de keuken. Na de mousse is er koffie.

Navolging
“Twee voor twaalf” draait nu zo’n drie jaar, met succes. Mensen 

reageren enthousiast en sommigen komen vaker. Lucile: “We gaan 

door, zo lang de  mensen blijven komen. En we hopen natuurlijk 

dat dit lang zal zijn”. “Twee voor Twaalf” heeft al navolging gehad, 

buiten Den Haag. Vindt u het een leuk idee, eventueel iets voor  

uw stukje van de buurt? Schroom dan niet, schrijf een kaartje of  

bel gewoon even aan bij Lucile, op Ieplaan 44.  ■

De deur wordt vriendelijk opengedaan. Ik hang mijn jas in  
het halletje. Vanuit de kamer klinken stemmen. Ik ben niet de 
eerste, want die kamer blijkt al aardig gevuld. Ik schud handen, 
stel me voor en doe mijn best om alle namen te onthouden.  
Ik krijg een glas en een toastje en zie toe hoe nieuwkomers  
de kamer vullen. Sommigen ken ik, een beetje, of alleen van 
gezicht, anderen zijn nieuw. Dan neemt de gastvrouw het 
woord; om ons nogmaals welkom te heten, om te zeggen dat 
we dadelijk gaan eten én om iets van ons te vragen. Daar komt 
‘t: “Heb je iets in huis, waaraan je een bijzondere herinnering 
hebt en wil je daar wat van vertellen?” Nou, dat maak je niet 
mee als je uit eten gaat. Maar ja, dit is ook geen gewoon ‘uit 
eten’, dit is ‘eten in je straat’.

“Twee voor Twaalf”
We zijn te gast bij “Twee voor Twaalf”, in de Ieplaan. Nee, niet in  

een restaurant, maar gewoon bij mensen thuis. Twee voor Twaalf 

rouleert in de Ieplaan, acht keer per jaar. Steeds in een ander huis, 

met een andere keuken, een andere tafel, een andere gastvrouw, 

gastheer. In december 2008 is het begonnen op een vast adres. 

Toen de bewoners daar verhuisden, stond het even stil. Maar nu 

rouleert het dus; eigenlijk wel zo leuk ‘omdat je nog eens ergens 

komt’. Initiatiefneemster is Lucile Dijckmeester. Zij organiseert het, 

nu samen met Michelle Schmidt. Zij ondersteunen de betreffende 

gastvrouw/-heer waar nodig, bijvoorbeeld met de boodschappen, 

met het organiseren van voldoende vorken, messen en stoelen,  

met koken en opruimen.

Aantrekkelijke types
Je ziet de anderen denken: “wat moet ik nu gaan vertellen?” Dat 

hoeft niet, want niets moet. Maar als de verhalen komen, zijn ze 

meestal boeiend, verrassend. Dat is ook het leuke van zo’n avond. 

Je zit aan tafel met mensen uit je straat. En nee, ’t hoeven geen 

vrienden te worden, maar als je ze later op straat tegenkomt is het 

toch anders.  

En wat ook leuk is: ik heb nooit verwacht zo veel aan trekkelijke 

types in mijn straat te kunnen ontmoeten; creatieve lingen, mensen 

die wat te zeggen hebben of gewoon aardig zijn.

Tegengeluid
Twee voor Twaalf is geboren toen de bankencrisis om zich heen 

greep. Er was een gevoel van urgentie, behoefte aan tegengeluid: 

weg van individualisering, meer naar gemeen schapszin. De naam 

staat ook voor  twee mensen die koken, voor twaalf. Want twaalf  

Eten in je straat

door REGGY SPECKEN

Huisrestaurant Ieplaan

De Ieplaan

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––

Week lang gratis hulp belastingaangifte voor 65+.
Van 12 t/m 16 maart kunt u hulp krijgen bij het invullen van de belastingaangifte 2011. 
Dat zal gebeuren in het Nutshuis bij het Cipo.

U moet tevoren wel een afspraak maken via de telefoon van de Belastingdienst:  
tel. 0800-0543 (gratis nummer). 

Houdt uw Burgernummer (sofi-nummer) bij de hand en vraag om een afspraak op 'locatie 
Cipo'. U kunt zich niet aanmelden bij het Cipo. Zij zijn slechts gastheer tijdens deze 
week. De hulp komt van de Belastingdienst zelf.
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De bezorgers en de ‘Nee/Nee’ stickers
De redactie kreeg een paar reacties (welbedankt!) op het stukje  

“Wel en wee van de bezorger van dit blad” in De Boomgaard van 

december. Daaruit blijkt dat deze mensen ons blad niet op één 

hoop gooien met alle reclame, die er wordt verspreid. Tot het 

tegendeel blijkt, vragen wij dus alle bezorgers geen brievenbussen 

over te slaan. 

Kan ik me abonneren op jullie blad?
Dat vroeg iemand me laatst. Misschien lopen wel meer mensen 

rond met de vraag, waaraan ze het te danken hebben dat  

De Boomgaard zomaar bij hen in de bus valt.

Ons blad wordt voor een groot deel betaald uit subsidie van de 

gemeente. Die vindt het belangrijk, dat een bewoners organisatie 

goed contact heeft met de wijk en één van de manieren om dat  

te bereiken, is onze Boomgaard. De SBOB betaalt dus gedeeltelijk 

dit blad. Maar voor een ander deel worden de kosten gedragen 

door de adverteerders. Die zijn we dus erkentelijk voor hun steun, 

vooral in een tijd dat het, zacht gezegd, economisch niet mee zit. 

Weer een reden om in de buurt te winkelen, niet? 

VAN DE REDACTIE

Herman Poelsma
Herman Poelsma gaat een column voor De Boomgaard verzorgen 

over planten in de tuin en op het balkon. Herman is een buurt-

genoot uit de Wilgstraat en ik sprak met hem.

Plezierig werken met jongeren
Tot zijn 40e werkte Herman bij de gemeentelijke afdeling Groen. 

Daarna ging hij bij een particulier hoveniersbedrijf werken en 

vervolgens lesgeven aan een landbouwschool in Barendrecht.  

Hij werkt daar met heel veel plezier met jongeren tussen de 12 en 

18. “Ik vind het heerlijk”, zegt hij. Hij geeft ze les in planten telen, 

milieu en natuurgebieden en aanleg plus onderhoud van tuinen. 

Maar goed, u hoeft geen abonnement af te sluiten. U krijgt De 

Boomgaard gratis in de bus. En dat is ook mogelijk door een flink 

aantal vrijwilligers, die huis-aan-huis bezorgen: bij 4000 adressen in 

onze wijk. Breed gedragen, dit vrijwilligerswerk! Wilt u een sportief 

steentje bijdragen, dan kan dat. Want vooral in de straten waar veel 

portiekwoningen zijn, laten we dat niet alleen aan oudere vrijwilli-

gers over. Wie het geen probleem vindt om trappen te lopen, kan 

zich opgeven via: info@bomenbuurtonline.nl. Het gaat om 4x per 

jaar, in uw eigen buurt. Doen hoor!

Marcel Verreck
Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, columnist en 

schrijver. Én neerlandicus. Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het 

Leids Cabaret Festival. Samen verzorgen Paul en Marcel de muzikale 

talkshow Verreck Zondagmiddag in het Haagse Theater PePijn.  

Hij is vorig jaar geïnterviewd voor De Boomgaard. Sommigen van 

ons kennen hem van Den Haag Centraal, waaraan hij wekelijks een 

bijdrage levert. We zijn bijzonder blij, dat hij dit jaar ook wat voor 

De Boomgaard, zijn buurtblad, wil schrijven. Voor meer informatie 

zie www.marcelverreck.nl.

Tonny van Dijk

Vraagbaak
Daarnaast beantwoordt hij al 25 jaar (!), wekelijks, vragen van 

mensen in het programma 'West weet het' bij radio West op 

dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Dat gaat over van alles op het 

gebied van planten en tuinen: waarom krijgt mijn Amaryllis alleen 

maar blad? of: wat moet ik met beestjes in mijn gazon? Kortom, 

alles op het gebied van ziektes en verzorging van binnen- en 

buitenplanten.

In zijn column voor De Boomgaard zal hij de seizoenen volgen  

en tips geven voor tuin en balkon. Herman heeft zelf ook een tuin;  

een oase voor mens, egel en vogels.

Hannah Smeets

Onze buurten zijn in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 

gebouwd. Dit was een periode waarin in Den Haag bekende 

architecten als Berlage, Bijvoet en Duiker, Wils en Kropholler de 

strakke vormtaal van  Bauhaus en de Stijl op succesvolle wijze 

combineerden met de elegante lijnen van bijv. Frank Lloyd Wright. 

Deze Haagse variant wordt tegenwoordig de Nieuwe Haagse 

School genoemd. 

Kenners maken zich zorgen over het verval dat optreedt door het 

ontbreken van een goede voorlichting op het gebied van onder-

houd en duurzaamheid. De Stichting Buurt in Balans gaat ervan  

uit, dat het tij te keren valt door het wekken van belangstelling  

voor de unieke bouwstijl in deze buurten. Zij wordt daarin  

door de gemeente Den Haag ondersteund. Zo worden er  

o.a. architectuurwandelingen georganiseerd. Zeer aanbevolen!

Zie www.woneninbalans.org / info@woneninbalans.org 

 In Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt

Buurt in Balans van start Bridge op de

Thomsonlaan
De hierbij afgedrukte foto is waarschijnlijk gemaakt in de jaren ’60 

in ‘Bridgeacademie Thomson’, op nr 42. Speurwerk naar het 

verleden van dit instituut door de huidige bewoner leverde het 

volgende op.

Bridgehuis Thomson werd geopend in februari 1941, in het pand 

waar voordien het pension “Eigen Thuis” was gevestigd. De toegang 

was gratis. Je kon er een tafel huren en moest natuurlijk de 

consumpties betalen. Die laatste waren niet goedkoop, zo lijkt het: 

35 en 45 ct, volgens een advertentie uit de oorlogsjaren. Er werden 

ook ‘zalen’ verhuurd voor dammen. Later is de naam veranderd in 

het wat deftiger ‘Bridgeacademie enz’. Het laatste krantebericht 

over de bridgeactiviteiten dateert van 1966.

Egelantierstraat / Aucubastraat

Fietsenstalling op/onder  
speeltuin De Bonte Vlinder?
In februari/maart 2001 deed onze buurtgenoot Hans Verboom 
een oproep in De Boomgaard om suggesties voor fietsen-
stallingen in de Bomenbuurt te doen. Het stallingprobleem 
werd steeds nijpender. De overheid wilde ook dat wij ons  
meer met de fiets gingen verplaatsen en minder met de auto. 
Den Haag is toen zelf begonnen om het aantal fietspaden te 
gaan uitbreiden en/of te verbeteren. 

De Bomenbuurt is een wijk met veel portiekwoningen en huizen 

met smalle gangen en portalen waar hoogstens 2 fietsen 

 comfortabel gestald kunnen worden. Het zijn over het algemeen 

grote huizen, dus met veel bewoners en logischerwijs veel fietsen.

Ik heb toen de suggestie gedaan om het speelterrein van De Bonte 

Vlinder boven- of ondergronds (geen verlies van speelterrein)  

te voorzien van een fietsenstalling voor de school en de buurt.  

Omdat het parkeren van auto’s ook moeizaam begon te worden, 

zou dat ondergronds geïntegreerd kunnen worden met een 

(betaalde) parkeergarage. In 2002 kwamen er ook de plannen  

van de RandstadRail bij, waardoor een aantal parkeerplekken op de 

Laan van Meerdervoort zouden verdwijnen. Deze mensen moesten 

dus hun heil gaan zoeken in de omliggende straten.

Tot verrassing van de buurt werd er in maart 2002 op het speelplein 

een boom omgezaagd: de school werd uit gebreid met 3 klaslokalen 

aan de zijde van de Egelantierstraat. Graafwerktuigen hielpen het 

(duin)zand te verplaatsen voor de fundering. Een zeer geschikt 

moment om ook aan de stalling te denken! De werkgroep EBA 

heeft in die tijd heel wat afvergaderd met school, politie en andere 

overheden over de indeling van het speelplein, de fietsenstalling  

en het hek. Nu zijn het speelplein en het hek gerealiseerd, er is zelfs 

een mogelijke deur in het hek voor de fietsenstalling, maar waar is  

deze fietsenstalling nu…?? Het is inmiddels 2012 !!

Ik constateer dat er wel beugels geplaatst worden op straat om daar 

fietsen tegenaan te zetten, maar dit wordt belemmerd door de vele 

tegenaan geplaatste niet-meer-rijdende fietsbarrels; hetgeen ook 

gebeurt met ons mooie hek om het schoolplein. Bak-, brom- en 

gewone fietsen blijven op straat staan, soms vele rijen dik, waar-

door de doorgang op het trottoir zich ontwikkelt als een ‘reis om  

de wereld’ en voor een rolstoeler en/of rollator een onneembare 

hindernis. Wie oh wie weet meer van de ontwikkelingen rondom  

de fietsenstalling ??

Bob Bouwman

Is er iemand onder de lezers die een van de spelers herkent? 

Wellicht familie? 

Reacties kunt u sturen naar: info@bomenbuurtonline.nl

De werkgroep  
EBA heeft heel wat  

afvergaderd met school,  
politie en andere  overheden over  
de indeling van het speelplein,  

de fietsenstalling  
en het hek. 
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Vanuit mijn werkkamer heb ik uitzicht op een van de ouderlijke 

huizen van de schrijver Willem Brakman. Hij werd geboren in 

Duindorp en overleed enige jaren geleden in Twente, waar  

hij zich ooit als bedrijfsarts vestigde. En waar hij onverdroten  

– zeker na zijn  pensio nering – doorwerkte aan een bijzonder 

fantasievol oeuvre. 

Ik studeerde als neerlandicus af op zijn roman ‘De Oorveeg’ 

(1984) en heb mij dus behoorlijk in zijn werk verdiept. Ik stuurde 

hem mijn scriptie op en ik kreeg een enthou siaste brief terug, 

die ik met grote moeite kon ontcijferen. Want Brakman kwam  

uit een tijd dat doktershandschriften nog doktershandschriften 

waren. Volgens een gerucht kon hij regelmatig zelf niet meer 

lezen wat hij had geschreven. Dan moest de met hem bevriende 

literatuur wetenschapper Tom van Deel eraan te pas komen.  

Den Haag komt in eigenlijk al zijn boeken voor. In de eerste 

werken, zoals de verhalenbundel ‘De weg naar huis’ (1962), als 

een vrij realistisch decor, later steeds meer als een mythologische 

stad met groteske beschrijvingen en magische sferen. Net zoals 

‘De weg naar huis’ speelt de roman ‘De sloop der dingen’ (2000) 

zich af rondom de eeuwige schrijversjachtvelden van Duindorp. 

Lees die man!

Wanneer ik door de Fahrenheitstraat loop met mijn zoontje, dan 

denk ik vaak aan al die mensen die hier voetstappen hebben 

liggen. Willem Brakman dus. Mijn overleden ouders ongetwijfeld. 

Toon Hermans toen hij in het West-End theater (thans Plus) 

optrad en van de kleine Paul Nettesheim dropjes voor zijn keel 

kreeg. En ik denk aan de vader van een van mijn beste vrienden, 

die hier opgroeide en me vertelde dat hij als knul vaak op het 

pleintje bij ijssalon De Lorenzo rondhing. Hij is kort geleden 

overleden. Ik koester zijn voetstappen.

Een korte introductie van Marcel Verreck kunt u lezen op  

pagina 6 in ‘Van de redactie’.

Voetstappen

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, 

columnist en schrijver. Én neerlandicus. Met 

Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids Cabaret 

Festival. Samen verzorgen Paul en Marcel de 

muzikale talkshow Verreck Zondag middag in 

het Haagse Theater PePijn. Voor meer 

informatie zie www.marcelverreck.nl.

COLUMN Marcel Verreck

De Règâhs  

komen even thuis….

….want ze zijn inmiddels uitgevlogen. Vanaf het nest in de 

Bomenbuurt, toeren de Règâhs door heel Nederland met hun 

The Hague Olé Tour om een eigen Haagse visie op de Flamenco 

onder het grote publiek te brengen. 

In juni konden wij, als naaste buren, nog gehéél gratis genieten 

van hun optreden op het Thomsonplein (zie foto), maar nu gaan 

ze voor het ‘grote geld’: tussen december 2011 en eind mei 

strijken ze neer in 22 theaters, van Renesse tot Groningen.  

De geschiedenis van de flamenco ontwikkelt zich in het 

programma van de 80-jarige oorlog via de jaren ‘60 naar de 

eigentijdse pop muziek, tot de flamingo, zoals zij de Haagse 

variant noemen, van nu. Gelukkig voor ons doen zij op 26 april 
Den Haag nog even aan, in Diligentia. Zij rekenen erop dat het 

dak er weer af gaat in een uit verkocht huis, volgepakt met hun 

Haagse fans.

Binnenkort verschijnt de vijfde Règâhs CD, met de titel 
‘Lekkâh!’.  Maar eerst brengt Johan Frauenfelder nog een solo 

cd uit. Die gaat dan ook ‘Solos’ heten. Daarop onder andere het 

solo stuk waarmee de show begint. Alleen gitaar dus, geen zang 

of andere instrumenten. De presentatie moet nog worden 

gepland maar Diligentia lijkt de uitgelezen plek daarvoor.....

Dory Danckaarts

06 2458 7672
erna@advieseninzicht.nl
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

29 maart: start cursus
Een opgeruimd gevoel

Financieel advies zonder verkoop van producten
Hulp bij budgettering en administratie
Eenmalige workshops voor o.a. inzicht in je pensioen

Advertentie 87,5 x 63 cursus 19-02-2012 18:29  Pagina 1

De Haagse Gordijnerie
 exclusieve woonmode

Thomsonlaan 45a (nabij Thomsonplein)
Tel 070 360 95 23

• Gordijnen
• Vitrage
• Rails & Roeden
• Lamellen
• Horizontale jaloezieën

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Brillen - Contactlenzen

Openingstijden
di - vr 9.30 - 17.30 uur  |  koopavond do tot 20 uur
za 9.30 - 17.00 uur

Lid NUVO

Rob Krahmer en Mark Krahmer
Thomsonlaan 93  |  Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl  |  klantenservice@duooptiek.nl

Koffieconcerten
Zondag 25 maart is er van 12.00 tot 12.30uur een 

koffieconcert in de Houtrustkerk, Beeklaan 535, 

hoek Houtrustweg 1. 

Marieke Stoel laat dan de grote Bach-partita ‘Sei 

gegrüsset Jesu gütig’ horen. Dit muziekstuk voor 

orgel solo heeft eenzelfde allure als de Matthäus 

Passion van Bach.

Zondag 20 mei van 12.00-12.30uur is er in dezelfde  

kerk weer een koffieconcert met het Strijktrio opus  

9 nr. 2 van Beethoven en een luchtig orgelconcert  

met strijkerstrio van Haydn.

De toegang is gratis, er is een collecte na afloop  

van het concert. 
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BUURTGENOTEN UITGELICHT

door DORY DANCKAARTS

Claus Klassiekers

Uitgekeken op zijn Puch
Vanaf het moment dat hij 18 was, had zijn Puch afgedaan en kocht 

hij zijn eerste Deux Chevaux, voor 25 gulden. “In die tijd waren de 

auto’s nog vrij eenvoudig; met wat technisch inzicht, handigheid  

en toewijding kreeg ik ze alweer snel in goede staat de weg op.  

Ik ben altijd wel trouw gebleven aan Citroën, en dan vooral aan  

de DS, in alle uitvoeringen – de mooiste auto ooit!”

Om aan die Lelijke Eenden en DS-en te komen was aanvankelijk 

nog vrij makkelijk. ‘’Als ik op vakantie was in Frankrijk, kocht ik bij  

de boekhandel autotijdschriften, haalde daar de advertenties uit  

en ging erop af. Het aanbod was erg groot; wagens die nog in  

een redelijke staat waren, waren er voldoende. Nu is dat lastiger.  

Omdat ze zo populair zijn geworden, en iedereen via internet  

de weg weet, moet je nu heel goed zoeken, en wat je vindt zijn 

wagens waar veel meer opknapwerk aan zit.”

En voor altijd verliefd op een Strijkijzer
Ton Claus koopt, vernieuwt, repareert,  verkoopt en onder houdt. 

Vaak moet zowat alles aangepakt worden: de motor, het interieur, 

de carrosserie. Het resultaat is een puntgave klassieker, in volle 

glorie hersteld, gekeurd door de RDW en afgeleverd met Nederlands 

kenteken en nieuwe APK. In zijn garage staan, naast een paar DS-en 

in de Pallas (luxe) uit - voering, ook CX-en en Peugeots. Elke auto 

heeft zijn eigen verhaal. En eerlijk is eerlijk, als je in zo’n auto gaat 

zitten voel je je de koning te rijk, laat staan als je ermee de weg op 

zou gaan. Altijd bekijks!

Kleine toelichting bij de foto’s: Ton Claus met een DS Pallas die eind 

maart klaar moet zijn voor de grootste oldtimers beurs, in Essen. 

Moet nog wat aan gewerkt worden, zo te zien. En een uniek mooie 

DS 23 IE halfautomaat Pallas. Is te koop, voor de liefhebber!

In de garage lijkt het alsof de tijd – sinds de jaren ’60, ’70 – heeft 

stilgestaan. Claus Klassiekers heeft wel een website, maar dat is dan 

ook het enige aan dit bedrijf dat niet klassiek is. Ton schrijft daarop:

Er zijn van die mensen die het geluk hebben dat ze van 

hun  hobby hun werk kunnen  maken. Alhoewel geluk 

hebben. De stap die nodig was om vanuit een prachtig 

boerderijtje in Drenthe weer terug te verhuizen naar  

Den Haag, moest dan wel gezet worden.  

Ton Claus heeft dat in 2005 toch gedaan. Eerder was 

hij onderwijzer, maar het op knappen van old timers 

– met name Franse  klassiekers – was altijd zijn grote 

liefde. En dat doet hij nu, in zijn werkplaats in de 

Beukstraat.

Zoals de trouwe bezoekers van onze site kunnen zien zijn een 

aantal auto’s al verkocht vóór ze erop staan. Kortom: bent u op 

zoek naar iets moois, bel even op of kom eens langs in onze 

garage aan de Beukstraat 53 in Den Haag. Bel voor een afspraak 

Ton Claus: 070 3616640 / 06 12178122.  ■

Teken- en schilderlessen voor 
kinderen en volwassenen. 
Creative workshops en verjaardagsfeesten, 
overdag, in het weekend en ‘s avonds. 
Thomsonlaan 65, 070-3921672.

WWW.STUDIOJEAN.NL

Thomsonplein 3
2565 KS Den Haag
Tel: 070-3601764

Website: www.jjvandergaag.nl
E-mail: info@jjvandergaag.nl

Cursus: restaureren van antiek, 
meubelstoffering

In- en verkoop antiek
Verkoop van div. meubelstoffen

Div. kleine werkzaamheden aan huis

Restauratie van antiek
Meubelstoffering

Links de DS23 IE halfautomaat Pallas die te koop is 

en boven Ton Claus naast een DS Pallas.

Uw adres voor luxe 
 broodjes, uitstekende  

koffie met gebak of een 
 lekker glaasje wijn

Fahrenheitstraat 601 Den Haag
Tel 070 363 9182 / 345 73 93
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LUNCH IN DE BUURT  |  deel 1

door ERNA DE KLERK

De Thomsonlaan

Ontmoetingsplek
Als je dit nummer leest heeft Bagels &Beans (B&B) net zijn eenjarig 

jubileum achter de rug. Mede-eigenaar en gezicht van de zaak  

Tim Oosterhuis heeft zich vanaf het begin welkom gevoeld in  

de buurt. Dat inspireerde hem al vrij snel tot het opstarten van 

nevenactivi teiten zoals het bieden van expositieruimte voor kunst 

of boeken, een Open Mic podium waar je vier keer per jaar je 

creatieve en kunstzinnige talent aan het publiek kunt vertonen,  

en cakeworkshops. B&B is dus behalve koffie/thee/lunch gelegen-

heid ook ontmoetingsplek. “’s Ochtends zitten moeders met 

kinderen en zzp’ers met laptop gezellig naast elkaar in de zaak”, 

aldus Tim. Op 1 maart start het terrasseizoen en kun je zowel  

aan de voorkant als achter in de tuin in het zonnetje zitten. 

Scharrelvarken
Bij B&B krijg je koffie, hele lekkere koffie zelfs, maar je komt er ook 

voor een gezellig praatje. “Koffie krijg je overal namelijk”, zegt Tim. 

Bagels & Beans kent vier filialen in Den Haag en 48 in heel Neder-

land. De kaart is overal hetzelfde en dus heel herkenbaar. Iedere 

maand kun je een special aantreffen buiten de kaart om, waar de 

ondernemer zijn creativiteit in kwijt kan. Vanaf de zomer vind je 

meerdere salades op het ‘bord’. 

Verder op de kaart: verse sapjes, vooral geen frisdrank, bio thee en 

veel duurzame ingrediënten in je eten: dadels (in de taart), vis, en 

Livar-ham van het scharrelende varken uit Zuid Limburg. Wat nu 

nog niet duurzaam, bio of fairtrade is, is het volgend jaar waar-

schijnlijk wel, want er wordt voortdurend aan gewerkt. Er is ook  

een glutenvrije (spelt) bagel trouwens. En je kunt meenemen voor 

thuis: koffie to go, zelfs het servies is te koop. 

Doen
Kopje thee. Nee, geen ‘gewone’ maar Ayurvedische kruidenthee  

uit een zakje of als vers mengsel. Zó 2012. Daarbij natuurlijk de 

absolute topper van het bedrijf: de bagel met duurzame wilde 

Alaska zalm. Of, de favoriet van Tim zelf: Pastrami lauwwarm met 

zachte mosterdsaus en bieslook creamcheese.

Frans pleintje 
Café Madeleine op het Valkenbosplein opende zijn deuren op  

14 februari 2010. Eigenlijk had eigenaar Ernst Dam een Spaanse 

zaak in gedachten, want zelf is hij dol op pit in zijn eten, maar  

bij de aanblik van het “typisch Franse pleintje” werd het een  

Frans lunchcafé. De naam komt van het statige plein in Parijs  

dat levensgroot tot behang is verwerkt in de zaak, maar verwijst 

ook naar het beroemde Franse koekje. 

Bijzonder is dat de bio koffie die je vandaag drinkt 6 weken eerder 

nog als boon op een plantage in Kenia hing. Via een snelle route 

aangevoerd en gebrand in Amsterdam. En de echte liefhebber 

weet: hoe verser hoe lekkerder. 

Maar buiten de koffie is de uitbater wat aarzelend over het begrip 

bio. De eieren vindt hij wel erg duur en Ernst is bang dat niemand 

dan meer zijn heerlijke Franse roerei of omelet bestelt. 

Bij deze dus een oproep: wil je een beter leven voor de Madeleine 

kip meld het dan bij je bestelling: “Als de klant erom vraagt, komt 

het diervriendelijke ei weer op de kaart.” 

De Bomenbuurt wordt steeds levendiger. Er vestigen zich ook steeds meer aantrekkelijke winkels en 

ondernemers in het winkelgebied Fahrenheitstraat en Thomsonlaan. Voor ons als buurtbewoners is 

een niet onbelangrijk onderdeel daarvan de horeca, want behalve winkelen willen we natuurlijk ook 

koffie drinken en een hapje eten.  

In twee afleveringen praten we je bij wat er zoal te koop is tussen de middag. In dit nummer de 

lunchrooms aan de Thomsonlaan. Volgende keer lees je alles over de zaken in de Fahrenheitstraat. 

>> Bagels & Beans <<

>> Madeleine <<

Croque monsieur 
Iedere woensdagochtend zetelt in Madeleine een Franse club.  

Vind je het leuk om Frans te  converseren, loop dan eens langs  

op woensdag. Op andere dagen kun je in alle rust de krant of  

een keur aan tijdschriften lezen en telewerken bij je kop koffie. 

Het café heeft een voorjaarsactie. Iedere dinsdag kost een kop thee 

€ 1. Daarbij neem je natuurlijk taart: de helft van het assortiment is 

‘à la maison’ gemaakt.  

Typisch Frans op de kaart: een ‘Croque’, ofwel een tosti. De klassieke 

‘monsieur’ met ham, Gruyère kaas en bechamelsaus, maar ook 

Ernsts eigen favoriet: de Spaanse variant mèt pit en chorizo worst. 

Natuurlijk ontbreken ook de baguettes niet op het menu. 

Ook bij Madeleine opent vanaf 1 maart het terras op het Franse 

plein onder de bomen. Tot 19 uur is er plaats voor 70 gasten.  

“Nu alleen nog een jeu de boules baan”, hoopt Ernst. 

Meer dan lekker
Nieuw gevestigd op het Thomsonplein: ‘OPkikker’ een ontdek-

winkel voor kunst, wonen en lunch.  De horeca afdeling heet 

Meerdanlekker.nl. Cateraar Anita Zeilstra legt elders in dit nummer 

de filosofie achter de naam uit. 

Iedere dag staat er een andere zelfgemaakte soep op de kaart.  

De ‘broodjes’ zijn hier vooral ouderwetse sneden brood. Van  

Menno (de bekende Rotterdamse bakker) of ander biologisch 

brood. “Eigenlijk wat ik zoal tegenkom”, aldus Anita. Een verrassing 

dus. Er staan 4 tosti’s op de kaart en de taart komt uit eigen keuken. 

Speciaal voor de kids: een sneetje met jam of pasta. 

De vaste gasten die net binnenkomen nemen meestal het broodje 

geitenkaas met appelstroop. “Heel erg lekker” begrijp ik. En de 

vegetarische ondernemer zelf? Die eet bij voorkeur een broodje 

humus (kruidige kikkererwtenspread) en drinkt er een heerlijke 

zwarte koffie bij. 

Uiteraard ook diverse theesoorten (fairtrade uit een zakje) op het 

menu, een natuurlijke appel- of perensap, verse jus en muntthee. 

Terras 
In de woonwinkel staan overal tafels waar je kunt lunchen en 

koffiedrinken. Ook is er een bank om te loungen. Samen met de 

Volkskrant. Wel oppassen, want het meubilair kan zomaar worden 

verkocht terwijl jij zit te eten. En wil je liever een andere krant?  

Laat het de twee eigenaressen even weten, dan nemen ze een 

ander abonnement. De klant is koning! 

Als dit nummer verschijnt is er hopelijk een mooi terras vóór op  

het plein. Lekker voor het ontbijt met cruesli en yoghurt. Of voor 

‘meer-dan-lekker van de dag’ de dagelijks verse zelfgebakken taart 

of koekjes…..  ■

>> OPkikker <<
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Het was de bedoeling om een stukje te schrijven over bollen, 

maar in januari stonden de sneeuwklokjes, krokussen en 

botanische narcissen al in bloei. Daarom nu aandacht voor 

voorjaarsbloeiers die je wat minder ziet. Tenslotte willen we 

graag tuin of balkon al wat opfleuren totdat het zomergoed  

de tuin in kan.

Als je nu naar het tuincentrum gaat zie je vooral violen en 

primula’s, maar er zijn ook leuke andere bloeiers. Buiten de  

nu bloeiende vaste planten hebben we ook het voorjaars-

madeliefje en de Cheiranthus. Daar moet je soms echt naar 

zoeken, maar het zijn dankbare bloeiers voor de bak of in de 

tuin. Het voorjaars  madeliefje is directe familie van het ons zo 

bekende madeliefje en als je hem laat staan, zal hij binnen 2 jaar 

terug zijn naar zijn wilde vorm. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren 

rood, roze en wit. De Cheiranthus is een oranje bloeier die tot 

ver in de zomer zijn bloemen kan geven (wel de uitgebloeide 

bloemen verwijderen).

Dit is ook de tijd om te starten met mesten. De planten beginnen 

te groeien en ze hebben weer behoefte aan eten. Ik ben zelf  

een groot voorstander van het gebruiken van natuurlijke mest. 

Natuurlijke mest bevordert het bodemleven, terwijl kunstmest 

deze juist doodt. Dit wil niet zeggen dat ik nooit kunstmest 

gebruik; zuurminnaars (Rhododendron, Heide-camelia e.d.) 

hebben vaak extra sporenelementen nodig en deze vul ik aan 

door 1 maal per jaar rhododendronmest te geven. Mesten in de 

tuin doe ik 4 maal per jaar en in potten minstens elke maand 

gedurende het groeiseizoen (maart tot oktober).

Vergeet in een droog voorjaar niet regelmatig water te geven 

aan de planten die in bakken en potten staan. Soms is  een 

‘waterbad’ zo nu en dan zelfs noodzaak!

Ik wens jullie een fleurrijk voorjaar toe.

Een korte introductie van Herman Poelsma kunt u lezen op 

pagina 6 in ‘Van de redactie’.

Met Herman  
het voorjaar in

Herman Poelsma beantwoordt planten  

en tuinvragen van luisteraars in ‘West weet 

het’ op Radio West, elke dinsdag van  

1314 uur. Daarnaast geeft hij les op een 

landbouwschool.

Herman PoelsmaCOLUMN

Wilt u reageren, of heeft u vragen voor Herman Poelsma?  

U kunt mailen naar info@bomenbuurtonline.nl. Als uw 

opmerkingen/vragen voor anderen ook interessant zijn,  

wordt er in de volgende Boomgaard of op de website 

aandacht aan besteed. U krijgt in ieder geval antwoord. 

Insturen graag vóór 1 mei 2012.
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[  i n g e z o n d e n  b e r i c h t e n  ]

Europese school komt naar de Bomenbuurt 
Het was al in verschillende publicaties te lezen: wij krijgen er een 

school bij en wàt voor één: de Europese school. De school wordt 

gehuisvest aan de Houtrustweg, waar nu nog ROC Mondriaan 

gevestigd is. Over eventuele verbouwingsplannen is op dit 

moment nog niets bekend. Maar dat er haast bij is, is duidelijk:  

de lessen zouden nà de zomervakantie moeten beginnen!  

Men begint met de eerste 3 leerjaren van de basisschool. 

Vervolgens moet het een complete opleiding voor basis en 

voortgezet onderwijs worden, voor zo’n 1000 tot 2000 leerlingen. 

Wat voor gevolgen heeft dit voor de buurt? Meer verkeer?  

Meer klandizie voor sommige winkels? Wordt vervolgd.

Met ingang van 11 april as. zal de Bavinckschool haar intrek nemen 

in de voormalige Engelbewaardersschool aan de Weimarstraat. 

Deze verhuizing heeft alles te maken met het feit dat de 

 “Vernieuwbouw” van ons gebouw in de Acaciastraat daarna zal 

aanvangen. De school aan de Weimarstraat wordt intussen 

gerenoveerd om aan alle eisen te voldoen. Alle groepen, inclusief 

de peuters zullen ruim een jaar op de nieuwe locatie gevestigd 

zijn. De sloop en bouwwerkzaamheden van het gebouw aan  

de Acaciastraat zullen snel na de verhuizing in april beginnen.  

We hopen dat de direct omwonenden niet al te veel overlast 

zullen ondervinden van de bouwwerkzaamheden.

Als de bouwplannen verwezenlijkt zijn staat er in elk geval een 

prachtig karakteristiek schoolgebouw, dat geheel is aangepast  

aan de eisen van de tijd en het onderwijs. 

Frans Mieremet

Bavinckschool   

Wijzigen bezoekerspas regeling?
(ingekort door de redactie)

Eind januari heb ik mijn mening gegeven bij een telefonische 

enquête over de parkeervergunning in de Bomenbuurt. Ik ben  

er positief over. Tot 30 juni 2010 was er nauwelijks een parkeer

plekje te vinden aan de Thomsonlaan, ook niet bij de middenberm 

van het plantsoen! Vaak zag ik iemand zijn auto parkeren om 

daarna de achterklep te openen en met een vouwfiets zijn weg  

te vervolgen. 

Positief effect
Vanaf 1 juli 2010 waren alle auto’s bij het middenplantsoen 

verdwenen en langs de huizen was weer voldoende parkeer

ruimte. Dat is tot heden gebleven, ook overdag. Conclusie: de 

invoering van parkeervergunningen heeft een positief effect 

gehad.  Dat geldt ook voor de Ieplaan. Over de andere straten in 

de Bomenbuurt kan ik niet oordelen. Tijdens de enquête werd ook 

gevraagd naar mijn ervaring met de bezoekerspasregeling. Ik heb 

geantwoord dat ik het aan en afmelden maar een ‘gedoe’ vind. 

De verhoging van het aantal uren van 80 naar 115 bezoekers uren 

is echter een goede zaak geweest. Maar is er geen systeem te 

bedenken zonder aan of afmelden van een bezoeker? Kan er niet 

volstaan worden met alleen het plaatsen van een bezoekerspas 

achter de voorruit van de bezoekende auto zonder aan en 

afmelding? Graag hoor ik via mijn email de mening van andere 

buurtbewoners over dit punt. Als er meer zijn, die de bezoekers

pasregeling gewijzigd willen zien, kan de SBOB dit wellicht met  

de gemeente opnemen. Wat mij betreft hoeft de bijdrage aan de 

bezoekerspas niet te vervallen.

Coen Mann 

email: coenmann@kpnplanet.nl
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10 jaar vrijmarkt  
in de Bomenbuurt
Wat gaat de tijd toch snel! Wat begon met een lichte aarzeling  

en veel open plekken is nu, 10 jaar later, een volwassen vrijmarkt 

geworden waar menige wijk jaloers op kan zijn. En alhoewel de 

populariteit toe neemt, is het nog steeds erg gezellig en klein

schalig, en dat willen we ook graag zo houden.

Om dit alles weer in goede banen te leiden hebben wij uw hulp 

nodig. Ook als u niet veel tijd heeft, kunnen wij u als vrijwilliger goed 

gebruiken. Om maar een aantal punten op te noemen: foto’s maken 

van het evenement; op bepaalde tijden over de vrijmarkt lopen om 

te kijken of alles goed gaat, dranghekken klaarzetten of opruimen, 

overtollig straatvuil (wat de verkopers hopelijk niet laten liggen)  

naar een vaste locatie brengen, enz. U ziet: er is altijd wel wat te 

verzinnen. Maar uw suggesties zijn ook welkom. Wat zou u leuk 

vinden om dit 10jarige lustrum een feestelijk tintje te geven? 

Heeft u ideeën, geef die dan tijdig door aan de Bewoners 

 Organisatie Bomenbuurt (info@bomenbuurtonline.nl) of bel 

dinsdag of donderdag naar ons kantoor tussen 9.30 en 11.30 uur 

(070-3465623).

De vrijmarkt begint zoals altijd om 08.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 

Wij vragen dan ook aan alle bewoners die hun waren of kunsten 

gaan vertonen, de tijd van 17.00 uur in de gaten te houden en de 

niet verkochte koopwaar weer mee naar huis te nemen.

Het is niet de bedoeling, dat u tevoren ter plaatse al aangeeft welke 

plek u wilt reserveren. Alle reserveringsmarkeringen worden door 

ons verwijderd. De enige uit zonderingen hierop: winkeliers en 

bewoners, voor hun eigen deur. Vriendelijk verzoek dan ook,  

om dat tijdig bij ons kenbaar te maken, zodat wij deze gemarkeerde 

reserveringen met rust laten. 

Handelaren zijn niet welkom en dus niet toegestaan op onze 

vrijmarkt. Ook de mobiele toiletcabines zijn er weer die dag.  

Ze staan op de kopse kant van de vrijmarkt en zijn voor iedereen 

toegankelijk.

Tot slot bedanken wij weer de winkeliersvereniging, de SBOB,  

de Gemeente en de Politie voor hun medewerking. Zonder hen  

zou de vrijmarkt moeilijker te realiseren zijn.

Wij van de organisatie kijken uit naar uw leuke  suggesties, en 

daadkracht. Wacht er niet te lang mee!

Het organisatie comité Vrijmarkt Bomenbuurt

Hans Verboom, tel. 06 3898 1115

  Koninginnedag
maandag 30 april
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De gemeente wil de Fahrenheitstraat een betere uitstraling geven 

en vooral het winkel gedeelte veiliger maken voor fietsers. Daar is 

Europese subsidie voor beschikbaar. Daarnaast onderzoeken de 

gemeente en de besturen van de basisscholen in drie zijstraten  

of hier een schoolzone mogelijk is en of de Fahrenheitstraat als 

belangrijke schoolroute kindvriendelijk kan worden ingericht.

Tussen de Acaciastraat en de Laan van Meerdervoort komt  

een stukje fietspad in de richting van de laan. Het asfalt wordt 

vervangen door klinkers en op autogebied verandert er eigenlijk 

niets. Voor auto’s blijft tweerichtingverkeer van kracht en het 

aantal parkeer plaatsen blijft gelijk. Veiliger voor fietsers? Alleen 

waar dat stukje fietspad komt, en verder eerder het tegendeel  

als asfalt door klinkers vervangen wordt. Daarnaast vraagt een 

klinkerwegdek meer onderhoud en is het luidruchtiger tijdens  

de wat stillere uren.

Hoe bereikt het winkelend publiek deze buurtwinkelstraat? 

 Gemiddeld komt ruim 44% lopend, 32% met de fiets en maar één 

op de vijf (ruim 21%) met de auto. Daarnaast is er 10% doorgaand 

autoverkeer. Desondanks  en ook al besteden fietsers gemiddeld 

evenveel als automobilisten  wordt de straat op verzoek van de 

winkeliers vrijwel geheel heringericht op het autoverkeer. 

Zie www.fietsersbondhaagseregio.nl. Ga naar ‘communicatie’.

Fahrenheitstraat door de Fietsersbond bekeken
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KUNSTENAARS IN DE BUURT

Bovenin moet ik zijn. Eerst de voordeur, dan de lange 

trap omhoog. Vóór de kinderkamer ligt de werkkamer, 

met uitzicht op het binnenterrein tussen Ceder- en 

Acaciastraat. Vanachter het bureau formuleert hij zijn 

gedachten, grijpt naar een brochure, wijst op een  

foto, kijkt zo nu en dan op: of ik het allemaal nog kan 

volgen. Ik praat met Bruno van den Elshout, geboren 

Hagenaar, gewoond op diverse plekken rondom en 

uiteindelijk -in 2009- neergestreken, middenin de 

Bomenbuurt.

Kruispunt
Bruno is nu 32, nog maar net goed uit de startblokken. Eerst 

‘international business’ gestudeerd, waarvan een jaar in Frankrijk. 

Daarna 6 jaar gewerkt in marketing. Vervolgens een jaar gaan reizen, 

door de 27 lidstaten van de Europese Unie. Hij heeft er jongeren 

geïnterviewd en gefotografeerd, op zoek naar ‘waar het in hun 

dagelijks leven om draait’, naar de context waarbinnen je zo’n land 

beter gaat begrijpen. Ook heeft hij er kruispunten gefotografeerd, 

als illustratie van een eigen alledaags tafereel. De inzichten uit deze 

reis zijn vastgelegd in het boek ‘Crossroad Europe’ en nog vorig  

jaar onder de naam ‘Onderweg in Europa’ tentoongesteld in het 

hoofdkantoor van de ANWB én in het atrium van het Haagse 

stadhuis.

Snelweg
Velen van ons zullen ‘t herkennen. Je rijdt over de autoweg van 

Antwerpen naar Rotterdam. Ineens zie je kleine veranderingen  

in de bewegwijzering, de vangrails, de tankstations. Je weet ‘t, je  

bent in eigen land. Dat geeft een speciaal gevoel. Vijftig kilometer 

verderop ben je dat misschien al weer kwijt, heeft het plaats gemaakt 

voor ergernis over wat dan ook. De Nederlandse snelweg heeft ook 

de aandacht van Bruno getrokken: de strakke organisatie, de blauwe 

bewegwijzering, het verzadigde groene gras, de veranderlijke 

wolkenvelden. Hiervan is een fotoserie -‘Poldermotieven’- samen-

gesteld en geëxposeerd. De foto’s zijn vergezeld van gedichten van 

lotje (www.doorlotjegetikt.nl). 

2012
Geen alledaagse man die Bruno, niet zo gemakkelijk in een hokje te 

plaatsen. Hij spreekt zelf van “verhalenverteller” en van “mijn leven 

als jongensboek”. Na zijn studie- en marketingfase zijn de accenten 

verlegd. Het initiatief is nu aan hemzelf, de blik gericht naar het 

creatieve, het positieve, naar onderzoeken wat plezier geeft en naar 

collega-ondernemers helpen hetzelfde te doen. Zijn voorbeeld?  

Hij noemt Richard Branson, de Brit die het in de wereld zetten  

en houden van multinational Virgin, weet te combineren met het 

breken van het snelheids record ‘zeilen over de oceaan’. Het jaar 

2012 staat al in de boeken als tijdperk waarin veel gaat veranderen, 

waarin we dingen kwijt zullen raken. Maar, er zijn altijd nieuwe 

mogelijkheden. Daarbij is behoefte aan andere zienswijzen. 

Misschien dat mensen als Bruno van den Elshout daarin gaan 

bijdragen.

Horizon
Een kast staat op het dak van Atlantic Hotel in Kijkduin. Door een 

ruit schiet de camera elk uur een plaatje van de zee, van de immer 

veranderende horizon. Een computer stuurt de boel aan en zorgt 

ervoor dat de ruitenwisser zijn werk heeft gedaan vóór de klik van 

de camera. We hebben het over ‘2012 New Horizons’, een project 

van Bruno dat nu draait; over openheid, ruimte in Den Haag. 

Vanuit één referentiepunt wordt de horizon afgetast, gedurende 

één jaar, van nieuwjaarsnacht tot nieuwjaarsnacht. Precies 8785 

kleurenfoto’s gaat dit opleveren, deels op ansichtkaart. Aan zo’n 

kaart kun je iets van jezelf toevoegen: wat zie jij op je horizon in 

2012? Je kunt de kaart naar Bruno sturen, je kunt ook via Twitter  

en Facebook meedoen aan de discussie.

Meer?
Bruno ziet de Bomenbuurt als een rustig en mooi tussengebied.  

Bij Bagels & Beans tref je hem geregeld achter zijn laptop aan de 

koffie. Vorig jaar heeft hij er nog geëxposeerd met de serie ‘Best 

when shared’. Bij Bagels & Beans zijn ook de ansichtkaarten van 

‘2012 New Horizons’ verkrijgbaar, tegen een vrijwillige vergoeding. 

In april organiseert Bruno met de ANWB een activiteitenprogramma 

rondom de 75e verjaardag van de Nederlandse snelweg. Wil je 

meer weten? Kijk dan op www.ready2amaze.com of volg Bruno  

op twittervia @photologix.  ■

Bruno van den Elshout
door REGGY SPECKEN

foto: Bruno van den Elshout

Gemeente Den Haag

Meld uw graffiti!
U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaakregeling bij u in de wijk. Maar meldt 
u ook altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? Trouwe melders weten hoe 
belangrijk het is om snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder de gemeente de 
graffiti en posters kan laten verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, is 
snel schoonmaken belangrijk. 

Wat doet u?
U mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen kan 
ook direct naar 070-353 4605 of het algemene nummer Den Haag 14070. 
En: doet u nog niet mee met de graffiti-schoonmaakregeling, aarzel dan niet 
langer. Bel Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw deelname 
is en blijft gratis, omdat uw bewonersorganisatie met de gemeente een 
collectief contract heeft gesloten.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de 
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt 
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de 
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden.  
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een 
schone en veilige stad zonder plak en klad.

BELASTINGAANGIFTE ?? 
 

Wij helpen u er thuis mee!
Normale aangifte vanaf € 42,50

Bel voor een snelle en betrouwbare service:
070-3611795 / 3465822
of mail:  mginvest1623@cs.com

MG. Financieel Consult
Een betrouwbaar adres voor belangrijke zaken

unieke culinaire cadeaus
gourmet foods & wines

gezellige espressobar
zonnig terras & tea room

Bomenbuurt

 gezelligheid

Fahrenheitstraat 582    Den Haag   070 364 28 68
www.livinglabuenavida.com

Evangelische boeken- en kadowinkel

Thomsonlaan 51  |  2565HX Den Haag  |  06-83551553
Open van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 - 17.30

Tons of Faith

Populierstraat 138  |  2565MP Den Haag  |  06-14488350
www.stallingdenhaag.nl

Fietsenstalling De Populier
fietsen / scooters / brommers / motoren Open Coffee Bomenbuurt 

Ondernemers en zelfstandigen uit de Bomenbuurt kunnen elkaar ontmoeten op de eerste Open Coffee Bomenbuurt op 
maandag 12 maart om 09.00uur in Bagels & Beans, Thomsonlaan 53. Entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
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BOMENPRAAT Elsje

Onverwachte 

observaties van klein 

naar groot: auto’s  

en gevels, huizen  

en reigers (geen 

Règâhs).

Het regent al dagen, het water komt met bakken naar beneden. 

Slootje springend beweeg ik me door de stad. Meer nog dan 

anders is de stad het domein van auto’s, trams en bussen 

geworden.

Bij oversteekplaatsen  hebben zich kleine en grotere meertjes 

gevormd, waar men afhankelijk van de lengte van de benen, 

overheen kan springen of net niet. Ook is het raadzaam op 

veilige afstand van de stoepranden te blijven wanneer de 

stoplichten voor het verkeer-op-wielen het sein geven, dat er 

door gereden kan worden. Een koude, modderige douche voor 

wie zich te dicht bij de zebra begeeft. 

Bij het Valkenbosplein blijf ik dus op gepaste afstand van de 

trottoirband, waarachter een flinke sloot opsproeit. Aangezien  

ik geen lange benen heb, maak ik een soort omtrekkende 

beweging wanneer ik toestemming krijg om door te lopen.

Ademloze stilte, spieren spannen zich, ogen  geconcentreerd  

op het doel en…. daar gaat ze! 

In een vertraagde opname zie ik haar lichaam omhoog gaan 

langs de polsstok. Daar glijden haar benen naar boven, gevolgd 

door een vloeiende beweging van het bekken, omhoog, over de 

lat zweeft het lichaam. Het bovenlijf komt op, terwijl de benen 

weer neerwaarts gaan. Armen zijn hoog opgetild, spieren 

zwellen traag en ontspannen weer langzaam. Sierlijk daalt ze af, 

het haar drijft op de luchtstroom, de armen zakken, de rug buigt 

zich enigszins en dan staat ze aan de andere kant, rechtop en 

benen naast elkaar. Zegevierend en opgelucht gaan haar armen 

de lucht in. Dan zucht ze diep en steunt de handen op de 

knieën.

Aan de overkant stap ik de sigarenwinkel binnen. “Dat u nog 

lacht met dit pokkenweer“, zegt de dame achter de toonbank. 

“Och”, zeg ik, ”’t is niet zozeer ’t weer”. We kijken elkaar glim-

lachend aan. ”Mijn krantje graag”, zeg ik.

Polsstokspringen
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door ERNA DE KLERK

Tamara van der Meer en Dennis Sahadat wonen zelf al elf jaar 
aan het Abeelplein. Vorig jaar april openden ze onder hun 
eigen huis ‘EnnerCHI’: een totaalconcept voor rust, ontspan-
ning en schoonheid. In de salon kun je terecht voor massages, 
een schoonheidsbehandeling, de beroemde knabbelende Ruffa 
visjes, een bezoek aan de kapper en voor de inwendige mens: 
koffie, thee en lunchgerechten. Niks bij EnnerCHI gebeurt op 
routine, het uitgangspunt is persoonlijke aandacht. Wil je een 
totaalbeleving, dan boek je een ‘wellness moment’, maar ook 
voor een korte massage van 10 minuten, gelakte nagels, een 
kop koffie of een lekker broodje kun je hier terecht: binnen, 
maar ’s zomers buiten op het riante terras. 

Massage per minuut 
Eigenlijk is de beste beschrijving je eigen ervaring. Vandaar dat  

ik eerst een massage heb geboekt bij EnnerCHI voordat ik een 

afspraak maakte voor dit artikel. 

Eigenares Tamara is een van de masseuses, ze heeft ruime  

erva ring. Daarnaast is ze sensitief en voelt goed aan waar bij 

mensen het probleem zit. De massage varieert van vrij stevig  

tot meer  energetisch: zacht en gevoelig. Ik heb een massage van 

een uur geboekt: dan word je letterlijk van top tot teen behandeld. 

 Beginnend bij het hoofd, armen, schouders, rug, tot onderaan je 

voeten. Na een goede massage ben je een ander mens, vind ik  

zelf altijd. Maar je hoeft niet een uur te boeken. “Eigenlijk reserveer 

je een massagebehandeling per minuut,” legt Tamara uit: “Er zijn 

mensen die een hoofdmassage van 10 minuten willen. Dat kan  

hier. Je betaalt een basistarief van € 5 en verder € 1 per minuut.” 

City Spa 
De salon heeft een oosterse uitstraling en is ingericht met Marok-

kaanse lampen, mozaïek op de muren, Boeddha’s en steigerhouten 

tafels. Tamara: “Ik droomde van een centrum, waar verschillende 

gezonde activiteiten onder één dak zijn, een combinatie van 

kuuroord en wellness centrum, waar je de tijd neemt om tot jezelf 

te komen, even alles los kunt laten en energie opladen.” Toen de 

winkel vrijkwam onder hun eigen huis, haalde ze haar man Dennis 

over om zijn baan in de internationale beveiliging op te zeggen en 

openden ze deze City Spa: EnnerCHI. Tamara runt de massage en 

schoonheidssalon, Dennis de lunchroom, waarbij hij eindelijk zijn 

kennis en ervaring als ‘hobbykok’ aan de man kan brengen. 

Visjes 
In de salon vind je alleen maar natuurzuivere merken, geen botox 

hier op het Abeelplein. Je komt hier als je jezelf wilt verwennen,  

tot rust komen of jezelf mooi wilt maken (ja, ook voor mannen)  

en voor de Garra Ruffa visjes. 

Een visjesbad is een unieke ervaring. Het bad zelf lijkt op een oosters 

badhuis met prachtig mozaïek. Je zit – gewoon aangekleed – op  

de rand en laat je blote voeten in het water zakken. Onmiddellijk 

storten tientallen visjes zich op voeten en enkels. Na de eerste 

minuut, waar ik even aan het kietelende gevoel moet wennen, is 

het ongelooflijk rustgevend. Het ontspannen gevoel dat ik na afloop 

heb, houd ik ook de hele dag en mijn voeten en kuiten voelen nog 

dagenlang heel zacht aan. Dit kan ik je echt aanraden eens te doen. 

Kosten? Vanaf € 29,95 voor een half uur inclusief voetenbad en 

voetmassage of het dubbele als je ook een scrubmasker en gelakte 

teennagels wil. De hygiëne controle is streng, zodat iedereen (en 

ook de visjes) gezond blijft.   

Werk
Na afloop bedenk ik mij dat het eigenlijk jammer is dat wij in een 

maatschappij leven waar dit soort behandelingen en ontspan-

momenten een uitzondering zijn. Eén keer per week een (korte) 

massage tussen de middag, aan het eind van de dag of ’s morgens 

vroeg en je kunt makkelijker ontspannen, even afstand nemen en je 

bent effectiever op je werk aanwezig. Heel erg gezond! Misschien 

een idee om eens met je baas te bespreken? 

 

Terras 
De lunchroom met terras komt in het volgende nummer uitgebreid 

aan de orde. Voor nu: gewoon boeken zo’n massage of visjesfeest. 

En als je samen met vriend of vriendin de tijd hebt: neem het 

wellness moment: 3 uur lang massage, gezichtsbehandeling, 

voeten, handen en een hapje en drankje. Ook leuk voor een groep, 

bijvoorbeeld tijdens een feestje, dan wordt er een soort tapasbuffet 

neergezet. Wil je voorzichtiger beginnen? Opmaken voor een 

feestje kost € 12,50. Op dinsdag en donderdag is er ‘koopavond’, dan 

kun je terecht tot 10 uur ’s avonds. Zie ook: www.ennerchi.nl  ■ 

EnnerCHI: city spa op het Abeelplein

GEZOND IN DE BUURT

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––

Burenhulpcentrale
Heeft u een helpende hand nodig? 
Bijvoorbeeld been gebroken, griep en 
iemand nodig voor boodschappen of hond 
uitlaten, een klein klusje in huis, 
vervoer naar ziekenhuis of zomaar even 
kletsen met iemand. Bel de burenhulp-
centrale 070-2629999 en vertel welke 
(buren)hulp u nodig hebt. De centrale 
zoekt dan iemand in uw eigen buurt  
die kan helpen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, burenhulp is vrijwillig en 
gratis. De hulp is voor alle leeftijden, 
dus niet alleen voor ouderen.  
De centrale is aangesloten bij een 
welzijnsorganisatie en de hulp kan  
zich legitimeren met een pasje. 

Wanneer u zelf iets voor uw buren wilt 
doen, kunt u  zich ook  als burenhulp 
aanmelden op hetzelfde telefoonnummer  
of via BurenhulpcentraleBB@voorwelzijn.nl 
U kunt ook een aanmeldings formulier 
invullen via www.voorwelzijn.nl

STEKKIES

Heeft u wat aan te bieden? Of zoekt u iets?  
De Boomgaard wil daarin behulpzaam zijn.  
U kunt uw stekkie (max. 50 woorden) sturen naar: 
info@bomenbuurtonline.nl

TE KOOP
•  Uitklapbare, stapelbare houten boekenkastjes, breedte  

70 cm, hoogte 93 cm. Handig! Foto aanvragen op 

 doorwerken@xs4all.nl. De hele set van 3 stuks: € 50,-.

TE KOOP
•  Wie kan een IKEA ERIK ladeblok op wieltjes gebruiken?  

In lime groen, 1 gewone lade en 1 lade voor hangmappen. 

Breedte: 41 cm, diepte: 50 cm. hoogte: 57 cm. Geinig voor 

weinig: € 15,-. Tel. 06-48796519

TE KOOP
•  Voor € 25 analoog fototoestel Canon EOS300 in goede 

staat, Tel. 06 24587672. 

AANGEBODEN
•  2 kleine cypressen, 10 cm groot, zelf gekweekt: € 1,50 p/st. 

Of ruilen tegen leuk zaaigoed. Tel. 363 57 30, na 18 uur.

GEVRAAGD
•  Metalen boekenpers(je) met persoppervlak van ca 25x25 

cm of groter. j.prikkebeen@12move.nl of tel. 363 03 14

TE KOOP 
•  3 nestschalen (periode 1925-1935) rookglas Leerdam, 

merkteken ontwerper A.D. Copier, € 45,-. Tel. 363 57 30,  

na 18 uur.

••• Het bad met de Garra Ruffa visjes
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Mijn naam is Amy Greidanus. Sinds vorig jaar heb ik een eigen 

kledingatelier aan de Hanenburglaan 40. Hier kunt u terecht voor 

op maat gemaakte kleding uit mijn eigen collectie. Ik gebruik 

verschillende stoffen, kleuren en technieken. Het resultaat is altijd 

uniek: er bestaat geen tweede van! Mijn specialiteit is het maken 

van jasjes en vestjes. Ook bent u bij mij aan juiste adres voor het 

vermaken en herstellen van uw eigen kleding. 

Inspiratie
Als docent textiele werkvormen heb ik veel ervaring met het 

bewerken en verwerken van stoffen. Op verschillende ateliers 

leerde ik de kneepjes van het vak. Mijn inspiratie haal ik overal 

vandaan, maar niet uit trends, daar heb ik niet zoveel mee. 

Natuurlijk ontkom ook ik niet  aan de invloeden van vandaag  

de dag maar ik kijk ook veel in oude boeken en tijdschriften,  

daar haal ik dan de voor mij interessante punten uit en verwerk  

die weer in een nieuw ontwerp.

Onze buurt heeft er een leuke winkel bij. De Opkikker /  

Meerdanlekker, gelegen aan het Thomsonplein, is de ideale 

formule voor wie van winkelen en lekker lunchen houdt.  

De winkel staat vol mooie meubels, bijzondere accessoires, 

handige hebbedingen, kekke kado’s, sieraden en vrolijke kunst.  

Je vindt er nieuwe en net-niet-nieuwe spullen, van ver over  

de grens maar ook veel moois van eigen bodem. De stijl?  

Puur, ruw, origineel, stoer, vrolijk.

Marjolein Raaphorst, vormgeefster/styliste en eigenaresse van  

De OPkikker, koopt zelf de spullen in. “Ik zoek naar verrassende  

en betaalbare spullen en originele producten van ontwerpers en 

kunstenaars uit binnen en buitenland. Als kado of lekker voor 

jezelf. Je komt hier nooit voor niets. In de winkel vind je vooral 

stijlhoeken: spullen die mooi bij elkaar passen in een opstelling 

gezet zoals dat thuis ook zou kunnen. Wat hier staat, wisselt 

regelmatig omdat ik niet veel op voorraad heb en afwisseling 

belangrijk vind.”

Wat je er zoal kunt kopen? Bijvoorbeeld recoloured en patch  

work kleden uit Turkije en Moldavië, per kwartaal wisselende  

en betaalbare kunst, stoere kwaliteitstassen van hergebruikte 

brandslangen en autobanden, veel lekkere poefen, Gispen 

kinderstoeltjes maar ook een schitterende 8persoons eettafel.

Compagnon Anita Zeilstra van Meerdanlekker is de vrouw achter 

het ‘feelgood food’ dat geserveerd wordt aan de tafeltjes die 

verspreid door de winkel staan. Anita: “Ik denk dat alles lekkerder 

Dus als u iets zoekt voor een speciale gelegenheid, iets speciaals 

wilt laten maken of verstelwerk hebt waar u niet aan toe komt, 

neem dan contact op met Amy Greidanus: tel. 06 1380 6004 of 

info@amygrey.nl 

Kijk voor meer informatie op www.amygrey.nl

wonen • kunst • kado • lunch 

Ontdekwinkel De Opkikker / Meerdanlekker
smaakt als het puur en 

natuur lijk is, als je nieuwe 

dingen ontdekt en als je weet 

dat je met elke hap en slok iets 

aardigs doet voor de wereld. 

Want als je bij ons luncht draagt 

meerdanlekker een percentage 

af aan de 1%club. Kom gerust 

eens langs om te proeven,  

we zijn al vanaf 9 uur open.”

Beneden is er een ruimte  

waar kinderen veilig en alleen 

kunnen spelen zodat ouders, 

opa’s & oma’s of tantes even 

rustig kunnen rondsnuffelen  

of neerploffen met een  

(h)eerlijke cappuccino.

Ook kun je een ruimte huren voor high teas, wijn proeverijen, 

workshops, vergadering of wanneer je iets te vieren hebt. 

Meerdanlekker zorgt graag voor de innerlijke mens.

Aanbod voor de lezers, geldig tot 30 april 2012:

De OPkikker geeft iedereen die iets in de winkel koopt een 

kadootje, en bij de koffie krijg je een meerdanlekker koekje.

NIEUW IN DE BUURT

Kledingatelier Amy Grey  
Special Fashion 

[  i n g e z o n d e n  b e r i c h t e n  ] [  i n g e z o n d e n  b e r i c h t e n  ]

Body Stress Release (BSR)  

is een unieke, milde 

gezondheids techniek  

die het zelf herstellend 

vermogen van het lichaam 

activeert. Het helpt  

fysieke over belasting en 

emo tionele stress los  

te laten en bevordert 

communicatie tussen 

 zenuwen en hersenen. 

Sinds kort heb ik – Linda 

Heskes en al 10 jaar 

Bomenbuurt bewoner – 

een praktijk voor  

BSR geopend in de 

Beukstraat 123.

Heeft u ook gehoord dat u met de pijn moet leren leven?  

Een autoongeluk in 2009 veranderde mijn leven. Een whiplash  

en extreme vermoeidheid beheersten mijn leven sindsdien.  

Tot ik de tip kreeg om naar Body Stress Release te gaan. Een week 

na de derde behandeling riep ik: “Ik heb mijn leven weer terug!” 

Mijn vermoeidheid was verdwenen en na nog tien releases mijn 

nekklachten ook. 

Open dag 
Mijn interesse in deze behandelmethode groeide en ik wist het 

zeker: het roer gaat om, dit gun ik iedereen! Vorig jaar heb ik de 

opleiding tot BSR practitioner in ZuidAfrika afgerond en sinds 

oktober heb ik een praktijk aan huis in de Beukstraat.

Het is geweldig om te zien hoe mensen weer ver trouwen in hun 

lijf krijgen en verlost worden van hun (chronische) pijn en klachten 

zoals: hoofdpijn, migraine, kramp of tinteling in benen, hernia,  

pijn in rug, nek of schouder, vermoeidheid, RSI, slaap of blaas

problemen of groei pijnen bij kinderen.

Wilt u meer weten: www.bsrlindaheskes.nl   

Bel 0614657605 of kom naar de open dag op zaterdag 24 maart 

in de Beukstraat 123 (van 13 – 17uur).  

Tot ziens! Linda Heskes

Praktijk Body Stress Release: vrij van spanning, voluit leven!

Strak in je vel en met een topconditie het voorjaar in? Bootcamp, 

de uit de USA over gewaaide buitentraining is de workout van 

2012. Bomenbuurtbewoners Nanda en Richard de Ruijter hebben 

van hun Bootcamp passie hun bedrijf gemaakt. 

In het voorjaar van 

2011 zijn de fitness 

ondernemers Nanda 

en Richard begonnen 

met twee Bootcamp 

trainingen per week 

op het Zuiderstrand 

van Den Haag. Deze 

trainingen werden met 

veel enthousiasme 

door de deelnemers 

ontvangen, waarna 

uitbreiding volgde. Op dit moment wordt door Bootcamp Team  

in Den Haag op een achttal locaties training gegeven. Maar ook 

buiten Den Haag is Bootcamp Team actief.  

Duin en strand
Bootcamp is in Amerika ontstaan aan het begin van deze eeuw. 

Het is gebaseerd op oefeningen van het Amerikaanse leger.  

Pas in 2011 werd de grensverleggende buitensport populair in 

Nederland. Bootcamp is volgens Richard de Ruijter populair omdat 

de deel nemers in een motiverende omgeving aan het bewegen 

zijn. De duinen, het bos maar ook het strand zijn uitgelezen 

plekken om te sporten. Fitness werd vaak als saai bestempeld,  

iets wat Bootcamp absoluut niet is.

De trainingen bestaan zowel uit conditie als spier verstevigende 

oefeningen. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van het eigen 

lichaam maar ook van van alles wat we onderweg tegen komen.  

Samenwerking is een andere pijler. De deelnemers doen 

 oefeningen in twee, zes of achttallen, net hoe het uitkomt.  

Aanbieding 
Nanda en Richard zouden het leuk vinden om meer Bomenbuurt 

bezoekers in hun trainingen te mogen begroeten. Daarom stellen 

zij 5 gratis 4-rittenkaarten beschikbaar voor diegenen die het 

eerst mailen naar welkom@bootcampteam.com.

Wil je een Bootcamp ervaren, boek dan een gratis proefles  

of kijk voor meer informatie op www.bootcampteam.nl  

of bel 06 14 42 67 32.  

Nanda en Richard de Ruijter

Nieuw & gezond in de buurt: Bootcamp Team 



Dierenspeciaalzaak

Joh. Zandvliet
sinds 90 jaar uw vertrouwd adres in de wijk

alles voor 
uw huisdier

Thomsonlaan 114  Den Haag 
Tel 070 345 03 06   

Lid Dibevo

m
a

a
r

t 2
0

1
2

23De Boomgaard

Kinderjury 2012
Tot 11 mei: boeken lezen die in 2011 verschenen zijn en  

stemmen op je eigen top-3. Voor kinderen van 6-12 jaar.

Hou je van lezen? En wil je ook je mening wel geven over de 

verhalen die je leest? Doe dan vanaf 1 februari tot 12 mei mee  

aan de Kinderjury. Lees zoveel mogelijk boeken die in 2011 zijn 

verschenen. Kies de mooiste drie en lever je stemboekje in bij  

de bibliotheek. Of stem op www.kinderjury.nl. Op die website  

vind je nog veel meer informatie over de Kinderjury.

Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan meedoen aan de  Nederlandse 

Kinderjury. Er zijn twee leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar 

kiezen: 6 t/m 9 jaar (groep 3 - 5) en 10 t/m 12 jaar (groep 6 - 8).

Kinderjuryfeest
Wil je kans maken op een spetterende afsluiting in Theater  

De Regentes, stem dan vóór 4 mei op je  favoriete boeken.  

Kom naar bibliotheek Bomenbuurt en vul het formulier in en wie 

weet kom je in aanmerking voor een onvergetelijke middag op 

zaterdag 12 mei van 14:00 tot 16:00 uur in Theater De Regentes.

Van de Boomgaard naar de website >>
Soms is er geen ruimte meer in ons wijkblad, maar dan is onze website een oplossing. Altijd voor actuele ontwikkelingen  
en  bijeenkomsten en nu ook voor (meer) informatie. Dit keer is uitgeweken naar www.bomenbuurtonline.nl: 

• de complete informatie over de jaarvergadering
• een actueel bericht over en overzicht van de straatvertegenwoordigers
• het eerste bericht van oudbuurtbewoner Cees Ruigrok

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

Dat kan je niet maken! Of toch?
Is uw dierbare oude cassetterecorder of transistorradio ter ziele?  

Zijn motten uw mooie wollen trui aan het verorberen? Of lijkt uw 

keukenmachine definitief zijn laatste rondjes gedraaid te hebben?

Heel goed mogelijk dat de reparateurs van het Repair Café uw 

eigendommen nieuw leven kunnen inblazen. Meer info op:

www.repaircafe.nl/denhaag 

Raamtuintjes voor urban farmers
Geen tuin, maar altijd al een moestuin willen hebben? Hang plantjes 

en kruiden in een verticale tuin langs het raam. De verticale tuin 

bestaat uit plastic flessen die opgestapeld kunnen worden. 

Gewassen als boerenkool, sla, aardbeien, basilicum en doperwten 

kunnen op zeshoog prima groeien. 

De raamboerderij is te bestellen op www.windowfarms.org, waar 

handige doehetzelvers ook een handleiding aantreffen om zelf 

een raamboerderij in elkaar te knutselen. Meer informatie: http://

oneworld.nl/doen/acties/raamtuintjes-voor-urban-farmers

Zon zonder zorgen
Stroom van zonnepanelen op de eigen woning is nu voordeliger 

dan stroom van energieleveranciers. De prijs van zonnepanelen  

is de afgelopen tien jaar tachtig procent gedaald (tot momenteel  

21 cent per kilowattuur), terwijl elektriciteit van energiebedrijven 

duurder wordt (momenteel ca. 25 ct/kWh). De inkoopactie Zon 

Zoekt Dak van Natuur & Milieu en de ASN Bank is een  antwoord op 

bezwaren als: hoe pak ik het aan? En wat een gedoe! Met één druk 

op de knop kunt u nu zonnepanelen reserveren en wordt alles voor 

u geregeld. Via www.zonzoektdak.nl kunt u (vrijblijvend) tot en met 

16 maart een pakket reserveren; de leverancier regelt de rest.

Isoleer de spouwmuur
Woningen gebouwd tussen 1920 en 1975 hebben vaak on

geïsoleerde spouwmuren. Het naisoleren van de spouwmuur  

is een heel rendabele investering. De kosten – gemiddeld zo'n  

€ 1.000 euro voor een rijtjeswoning en een kleine € 2.000 voor  

een hoekwoning – heeft u dankzij lagere energielasten al binnen  

vijf jaar terugverdiend. Daarna kunt u er duizenden euro's mee 

besparen. Meer informatie: www.milieucentraal.nl/nieuwsbrief/

consumenten/oktober-2010/isoleer-de-spouwmuur.

Sportieve activiteiten voor jong en oud op de 
Academie voor Sportstudies
Aan de Laan van Poot 363 is al sinds jaren de Academie voor 

Sportstudies, beter bekend als de HALO, gevestigd. Buurt bewoners 

en andere belangstellenden uit de regio kunnen buiten de onderwijs

uren gebruik maken van de accommodatie en diensten die worden 

aangeboden. 

Wat zijn de mogelijkheden? O.a. tennisactiviteiten, wellness, 

sportkampen voor kinderen, zalenverhuur, danslessen  

en turn activiteiten voor kinderen. Zie www.halotennis.nl,  

www.halowellnesscenter.nl en www.haagsesportkampen.nl.  

U kunt ook bellen met: 070 44 83 222. Hans Melaard, opleidings

docent aan de HALO.

Nuttige website adressen

Bibliotheek Fahrenheitstraat
Schrijfster Marjan Berk is vrijdag 20 april van 20-22 uur op bezoek in bibliotheek 

Bomenbuurt om een lezing te geven. De toegang is gratis. Reserveren en meer info: 

070 3536970 of  bomenbuurt@dobdenhaag.nl



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Fabian Roso
 (spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in De Kruin)

070 353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
070 365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
14 070 Klachten Openbare Ruimte
070 365 06 00 Melden obstakels voor gehandicapten
070 363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
070 346 56 23 SBOB (uw bewonersorganisatie)

Agenda
12 MAART  Open Co� ee in Bagels & Beans
20 MAART  De Stamtafel in De Freule
22 MAART   Jaarvergadering SBOB in 

De Kruin
25 MAART  Ko�  econcert Houtrustkerk
17 APRIL  De Stamtafel in De Freule
26 APRIL  De Règâhs in Diligentia
30 APRIL   Vrijmarkt op Thomsonlaan/

Thomsonplein
15 MEI  De Stamtafel in De Freule
20 MEI  Ko�  econcert Houtrustkerk
15 JUNI  Verschijning De Boomgaard nr 2

Kijk voor actuele informatie op:
www.bomenbuurtonline.nl




