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Van de redactietafel
We gaan dit jaar van start met allerlei nieuwe zaken in De Boomgaard. Nieuwe redactie-

leden, nieuwe artikelen en een nieuwe hoofdredacteur. Laat ik beginnen mijzelf voor te 

stellen; ik woon inmiddels bijna twintig jaar in de Bomenbuurt en voel mij betrokken  

bij wat zich in de buurt afspeelt. Om die reden stapte ik vijf jaar geleden in de redactie.  

Ik schrijf graag en vind het belangrijk dat wijkgerichte informatie, maar ook bijzonderheden 

uit de buurt bij iedereen terecht komt. Sinds 1 januari ben ik Tonny van Dijk opgevolgd 

als hoofdredacteur en zal gedurende dit jubileumjaar de redactie en de inhoud van het 

blad coördineren.

Ook nieuw dus: de redactie is uitgebreid met twee geweldige buurtgenoten die een deel 

van hun vrije tijd investeren in onderzoeken wat er in de buurt leeft en hierover schrijven.  

Heleen van Duist woont hier en werkt in de afval-recycling. Haar pen zal dan ook deels 

een actueel onderwerp beschrijven: hoe gaan we om met afval en hoe kunnen we op 

een praktische manier de duurzaamheid in de wijk vergroten. Het milieuthema deelt  

ze met onze trouwe en op dit punt zeer betrokken verslaggever Hannah Smeets. 

Tim Oosterhuis, gezicht van Bagels & Beans, is door zijn werk in het hart van de 

Bomenbuurt als geen ander betrokken bij wat zich hier afspeelt. Hij verslaat het winkel-

nieuws en is daarnaast geïnteresseerd in bijzondere buurtgenoten. Hun levenswandel 

kun je vanaf nu in een nieuwe serie lezen. 

Èn een tweetal nieuwe rubrieken: vanaf nu in ieder nummer een bericht van wijkagent 

Willem Koopmann en informatie over het werk van welzijnsorganisaties in de buurt en 

wat vrijwilligers betekenen voor hun buren en wijkbewoners. 

Veel nieuws dus, maar wat is gebleven is de redactieaard: nieuwsgierig, onderzoekend, 

maar ook eigenwijs. We zijn een hecht team inmiddels, waar de nieuwkomers moeite-

loos bij aansluiten. Eén keer per jaar beschouwen we het leven vanaf het strand en 

richten ons op de rust van de zee. We gaan er vanuit dat dit ons weer inspiratie brengt 

voor het nieuwe jaar. 

Wie er gelukkig ook nog steeds is, is Joke ter Harmsel, vormgever en verantwoordelijk 

voor het prachtige uiterlijk van het blad, waar we vaak complimenten over krijgen. 

Onmisbaar, zo’n mooi resultaat in je handen te houden na alle inspanningen.  

Nieuwe series
Dit jaar brengen we twee bijzondere series ter ere van het jubileum. Een fotoreportage 

door Reggy Specken (ook al jaren lid van het Boomgaardteam) in vier delen: ‘Mooi  

van buiten’ over deuren, gevels en portieken. Elementen die al honderd jaar in de wijk 

aanwezig zijn. En een verhalenserie van Marcel Verreck, buurtgenoot, cabaretier en  

al weer een paar jaar columnist van De Boomgaard, die op zijn eigen beschouwende 

manier vertelt over wat verleden en heden verbindt.

Columnist Herman Poelsma is ook weer van de partij met tips voor tuin en balkon.  

Hij organiseert dit jaar speciale buurtwandelingen, zie pagina 21.

Kortom, er wacht ons een mooi jaar en we hebben er weer ouderwets zin in. Ik hoop de 

lezer ook. Laat ons gerust weten wat je ervan vindt, ook als je bepaalde informatie mist! 
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter 
Wat een happening was onze nieuw-

jaarsreceptie beste bewoners. Als u  

er niet bij bent geweest heeft u echt  

de spectaculaire start van 100 jaar 

Bomenbuurt gemist. 

In ons nieuwe onderkomen “Onder  

de Bolster” begon het allemaal met 

champagne, een megataart, heerlijke 

hapjes en een groot en vrolijk 

 gezelschap. 

 

In mijn speech haalde ik aan dat 2015 een jaar was van vernieuwing 

en verandering: niet alleen is de SBOB verhuisd, we hebben er  

een vernieuwd winkelgebied bij gekregen en de Bomenbuurt is 

opgenomen in de Atlantikwall-route, om maar een paar hoogte-

punten te noemen.

Haags cabaretier en TV West presentator Fred Zuiderwijk nam ons 

op geheel eigen wijze mee door de geschiedenis van de buurt.  

Veel herkenbaars, maar hij wist toch ook een paar feitjes te noemen 

die maar weinig mensen kenden. Wist u bijvoorbeeld dat Vincent 

Steun het 
jubileum

jaar

van Gogh nog door de buurt heeft gewandeld? Toen bestond de 

buurt weliswaar nog uit duin, maar toch. Fred leidde ons vervolgens 

naar buiten waar inleiding overging in een spectaculaire show. 

Magie in licht en geluid met tot slot een regen van glitterende 

serpentines. 

Niet getreurd, als u er niet bij kon zijn, zie de foto’s en de uitgebreide 

rapportage op onze website. Wat er verder nog te gebeuren staat 

ziet u op de jaarkalender die wij in fases uitgeven. Het eerste deel 

van de jaarkalender heeft u inmiddels van ons ontvangen. Zo niet, 

bel dan woensdagochtend naar ons kantoortje tussen 10.30 en 

13.30 uur. Het tweede deel van de jaarkalender met evenementen en 

nieuws vindt u in deze Boomgaard. 

Het bestuur wenst u een heel fijn jubileumjaar toe, en nodigt u van 

harte uit bij de vele activiteiten die eraan komen. En vergeet niet: 

ook als vrijwilliger bij een van de activiteiten bent u zeer welkom. 

Geef u op. Tot slot wens ik u een goede en gezonde voortzetting 

toe van dit jubileumjaar. 

Hans Verboom

Voorzitter SBOB 

Wat speelt er 

DE SBOB ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN: 

• een secretaris 
• twee gewone bestuursleden
• voor het einde van dit jaar een penningmeester 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, bel of mail mij of het SBOB-kantoor gerust. 
Hans Verboom, info@bomenbuurtonline.nl of 06 38981115

De Boomgaard

Nieuwe bestuursleden gezocht
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Help ons mee om mee om alle activiteiten die we willen 

organiseren te realiseren. Met uw steun / bijdrage moet  

dit zeker lukken.  

Aan iedere bewoner in de wijk (mag ook erbuiten zijn) 

vragen we een bijdrage van  €1, - (of meer) over te maken 

op onze rekening NL50INGB002138358 met vermelding 

‘Activiteiten 100 jaar Bomenbuurt’.

Namens de feestcommissie alvast bedankt!

Op 7 en 8 mei organiseert buurgenoot 
Christien Stoker een wandeling door 
de buurt onder de naam Jane’s Walk. 
Jane’s Walk is een wereldwijd evene-
ment van stads wandelingen, voor en 
door buurtgenoten, genoemd naar 
haar oprichter uit Amerika.  
De organisatie viert dit jaar evenals  
de buurt een 100-jarig jubileum.

In meer dan 150 steden verkennen 
bewoners al wandelend hun stad of 
buurt. Iedereen kan een wandeling 

leiden en iedereen kan er aan mee-
doen. Het is een prachtige manier  
om al wandelend en pratend je buren 
en buurt beter te leren kennen. Een 
wandeling kan gaan over architectuur, 
over nieuwbouw, over natuur, over 
kunst, geschiedenis… eigenlijk overal 
over. 

Christien organiseerde vorig jaar ook 
op andere plekken in Den Haag deze 
wandeling. Zelf ervaart ze hoe verras-
send het is om met elkaar de stad beter 

te leren kennen en ideeën, kennis en 
meningen uit te wisselen. Wil je weten 
hoe je zelf een wandeling organiseert, 
kom dan in maart en april naar een 
informatieavond. 

Kijk op www.janeswalk.nl, mail of bel 
Christien: christien@janeswalk.nl, haar 
telefoonnummer is 06 28905089.

Wil je meelopen op 7 of 8 mei, kijk dan 
naar de startlocatie op de website. 

Midden in deze Boomgaard vind je een kalender met 
jubileumactiviteiten. Enkele activiteiten worden op deze 
pagina toegelicht. 

Ontdek wandelend je buurt

Studio Jean organiseert een teken- en schilderwedstrijd voor 
buurtbewoners die zich laten inspireren door hun buurt. Teken  
of schilder iets uit de Bomenbuurt, bijvoorbeeld een straat, een  
kerk, een speelplaats, een huis of een detail van iets uit de buurt.  
Je afbeelding mag ook iets uit het verleden van de buurt weergeven.  

Zo doe je mee!
Stuur een foto (minimaal 300 dpi) van je kunstwerk op naar  
info@studiojean.nl onder vermelding van: ‘Kunstwedstrijd 
 Bomenbuurt 100 jaar’. Vermeld de titel van het werk, je naam, adres, 
telefoonnummer en e-mail adres en de afmetingen van je kunstwerk 
en het materiaal dat je hebt gebruikt. Kijk voor alle voorwaarden op 
de website: www.studiojean.nl. De foto moet voor 1 september 2016 
binnen zijn. Alle inzendingen komen op de website te staan. 

Stemmen
Bezoekers kunnen vanaf 12 september hun stem uitbrengen via 
website of facebookpagina Studio Jean, Creative Workshops,  
The Hague. De winnaars worden op 3 oktober bekend gemaakt,  
ook via website en facebook. De top tien kunstwerken die  de meeste 
stemmen hebben gekregen, worden tentoon gesteld in de etalage  
aan de Thomsonlaan 65. De nummers één, twee en drie winnen een 
mooie prijs. 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

• je woont in de Bomenbuurt

• je bent 18 jaar of ouder

• je bent een amateur kunstenaar

• één kunstwerk per deelnemer

•  je ontwerp moet een afbeelding zijn van iets herkenbaars 

in de Bomenbuurt

•  je werk moet origineel zijn, geen kopie van een bestaand 

kunstwerk

•  je werk moet getekend of geschilderd zijn

•  je werk mag niet groter zijn dan 70 cm x 70 cm.

•  je werk moet  beschikbaar zijn om eventueel tentoon  

te stellen vanaf  begin oktober

•  houd je werk leuk en niet kwetsend of aanstootgevend 

(Studio Jean behoud zich het recht om inzendingen te 

weigeren).  

•  je afbeelding wordt mogelijk gebruikt op verschillende 

websites en in kranten berichten

Kunstwedstrijd bij Studio Jean
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BIJZONDERE BUURTGENOTEN

Waarom bijzonder? Onder meer, omdat er in één gebouw 

 onderwijs wordt geboden aan een breed palet leeftijden:  

kleuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  

Op de Europese School worden voor deze vormen van onderwijs 

Engelse termen gehanteerd: nursery, primary en secondary school. 

De school is ook bijzonder, omdat het onderwijs wordt gegeven in 

verscheidene moedertalen. De leerlingen van deze school spreken 

thuis namelijk vaak een andere taal.

Onderwijs in moedertaal
Op de primary school wordt het gehele lespakket aangeboden  

in Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands. Daarnaast wordt 

periodiek les gegeven in Fins, Grieks en Italiaans. Als zich meer dan 

vijf kinderen met eenzelfde nieuwe taal aanmelden, onderzoekt de 

school de mogelijkheid om ook voor deze leerlingen lessen in de 

moedertaal aan te bieden.

De leerlingen zijn kinderen van ‘expats’; meest buitenlandse 

werknemers van een van de internationale instellingen of bedrijven 

in Den Haag. Voorbeelden daarvan zijn Europol, Eurojust, Europees 

Patentbureau, ruimtevaartcentrum ESA, Internationaal Strafhof en 

ambassades. Het onderwijsmodel van de Europese School dateert 

uit de begintijd van de Europese Unie. Je kunt dit model dus ook in 

andere lidstaten van de EU aantreffen. Het voordeel is dat een kind 

bij verhuizing van het gezin naar bijvoorbeeld Brussel, ter plekke 

weer eenzelfde onderwijssysteem in de eigen taal kan oppakken. 

Naar 1200 leerlingen
De school staat naast de Houtrustkerk, is in 2012 geopend en in  

de eerste twee jaren flink gegroeid. De klassen voor de jongere 

leerlingen zijn dan ook al aardig gevuld. Straks gaan die kinderen 

doorstromen naar het middelbare onderwijs. Tegen die tijd zal  

de school langzaam haar streefdoel van 1200 leerlingen bereiken.  

En dan zullen meer vierkante meters nodig zijn. Het gebouw is nu 

al geheel in gebruik. Het oogt fris en is lekker transparant. Er is een 

fraai schoolrestaurant waar je vertederd wordt bij het zien van een 

rij kleintjes die geduldig - met een groot dienblad in de hand - hun 

beurt staan af te wachten. 

Plannen voor nieuwbouw
Om in het toenemende ruimtegebrek te voorzien is het gebouw 

aan de kant van de Segbroeklaan uitgebreid met portacabins als 

tijdelijke lokalen. De noodzakelijke vergroting van het vloeropper-

vlak zal straks aan diezelfde kant worden gerealiseerd, in de vorm 

van een nieuw gebouw. Ook zijn er dan extra parkeerplaatsen 

nodig. Die wil de school realiseren langs (het korte stuk van) de 

Houtrustweg. Als waarschijnlijk in 2018 deze plannen ‘in procedure 

gaan’, krijgen omwonenden en de buurt gelegenheid om zich 

erover uit te spreken. 

In de Bomenbuurt wonen gelukkig heel veel kleurrijke mensen, 
ze geven de buurt net dat beetje extra en daarom portretteren 
we hen en hun bijzonderheden in een onregelmatige nieuwe 
serie.

Een van deze mensen is Niamh ni Bhroin, bekend door haar 

opvallende, vrolijke verschijning in de Fahrenheitstraat en omgeving. 

Niamh (spreek uit als Nief) is kleurrijk in haar kleding en vooral in 

haar doen. Achtentwintig jaar geleden verhuisde ze, voor de liefde, 

van Dublin naar Den Haag. De liefde was zeven jaar geleden over 

en toen moest Niamh opnieuw beginnen. 

Niamh: “De Bomenbuurt trok me aan voor mij en mijn dochter, 

omdat het eigenlijk een dorp in de stad is. Dicht tegen de duinen  

en het bos, maar vooral met fijne mensen gevuld.”

Geen eiland 
Ondanks de excentrische ligging van de school en het bijzondere 

onderwijsaanbod, is het de bedoeling om als school ook deel  

uit te maken van de buurt. Directeur Frans van de Kerkhof wil 

 voorkomen dat de school een eiland in de buurt wordt. De wens 

om omwonenden te betrekken bij het verbeteren van de verkeers-

stroom zal straks ook van toepassing zijn wanneer de plannen voor 

nieuwbouw worden gepresenteerd. 

En als een klaverjasclub even behoefte heeft aan ruimte, bijvoor-

beeld voor een jaarvergadering, valt daar met de directeur zeker 

over te praten. Met de wat oudere kinderen zijn onlangs kerstkaarten 

aangeboden aan de bewoners van het Willem Dreeshuis. En als 

straks de middelbare schoolklassen wat meer vol zijn gelopen, 

zullen deze kinderen ook meer projecten gaan doen waarin de 

buurt een rol speelt.  ■

Onze buurt telt aardig wat scholen, van basis- en 

voortgezet onderwijs. We hebben in voorgaande 

edities een vijftal de revue laten passeren. 

Vandaag richten we de schijnwerper op een andere, 

een beetje bijzondere school: de Europese School.

De Europese School

De kleurrijke 
                          Niamh ni Bhroin

MEER NIEUWBOUW IEPLAAN 

Behalve de uitbreiding van de Europese School, het 

gebouw en parkeerplaatsen, zijn er ook andere plannen 

voor een nieuw gebouw op deze plek naast de voetbal-

kooi aan de Ieplaan. Deze worden ontwikkeld door ‘Zein’; 

een kinderdagverblijf dat zich ook richt op kinderen van 

expats. In een van de volgende nummers daarover meer. 

Europese School

Appartementencomplex

Houtrustkerk

Ieplaan

Beeklaan
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KISS & RIDE
De ligging van deze voormalige ROC school is voor de Europese 

school belangrijk: aan de rand van de Haagse internationale zone. 

De leerlingen komen hoofdzakelijk uit omliggende wijken en ook  

uit de Bomenbuurt. Een honderdtal komt zelf op de fiets. De rest 

wordt gebracht en dat laatste veroorzaakt op piektijden nogal wat 

opstopping op straat. Daarover is de school in gesprek gegaan met 

omwonenden en instanties. Een proef met een mogelijke oplossing 

bevalt goed en wordt nu definitief ingevoerd: auto’s komend van  

de Segbroeklaan/Ieplaan maken een draai via het appartementen-

complex aan het korte stuk van de Hanenburglaan/hoek Ieplaan, 

zetten de kids voor school af en rijden weer weg via de Ieplaan/

Segbroeklaan.

door TIM OOSTERHUIS

“Voor mij is dit  
een rijk leven, doordat  

het  gevuld is met mooie 
 momenten die ik elke dag heb 

met  onbekende mensen.”

Matras
Opnieuw beginnen was het fijnste wat haar - achteraf gezien - kon 

overkomen. Ze liep letterlijk de buurt in met een matras op haar 

rug. Twee jongens in een busje stopten en vroegen wat ze aan  

het doen was. “Verhuizen”, was het antwoord. De jongens konden 

dit niet aanzien, maakten hun werk af en hielpen haar. Dit zijn de 

mooie dingen die soms gebeuren als je met niks begint.

Mozart 
Niamh: “Ik begon weer vanaf nul maar sta altijd voor iedereen open 

en zo leer ik een hoop mensen kennen.” Haar hond Mozart helpt 

ook. Mozart moet naar buiten en dat zorgt ervoor dat Niamh dat 

ook doet. Buiten ontmoet ze enorm veel mensen. “Ik spreek 

iedereen aan en kijk niet weg. Ik zie mensen die hulp nodig hebben 

met kleine dingen en die help ik. Het maakt mijn leven ook veel 

leuker.” 

Eenzaamheid
“Iedereen heeft zijn weg in het leven. Naarmate we ouder worden, 

komen we steeds meer dingen te weten en tegen de tijd dat we 

dood gaan weten we alles over onze weg, ons leven. De vraag is 

wat je wilt zien als je dan terug kijkt. 

Voor mij is dit een rijk leven, rijk doordat het gevuld is met mooie 

momenten die ik elke dag heb, met onbekende mensen. 

Onvoorwaardelijke liefde zonder te oordelen over de ander en je 

kwetsbaar opstellen, zodat je geraakt kan worden door een ander. 

Doe je dat, dan doet de ander dat ook. 

Spreek je andere mensen dan gebeurt er iets; je leert anderen 

kennen en maakt dingen mee die je daarvoor niet had bedacht.

Voor mij is eenzaamheid een keuze, je kunt altijd naar buiten  

lopen om opnieuw te beginnen en mensen aan te spreken.  

Ze zullen terug praten en met je mee voelen. 

Ik was vijftig toen ik opnieuw moest beginnen en het lukt mij ook, 

mijn leven is eigenlijk alleen maar beter en voller geworden. Vrolijk 

door het leven gaan dat is iets wat ik iedereen gun.”  ■

Niamh zie je vaak in de buurt, uitbundig en vrolijk. Ken je ook zo 

iemand die anderen inspireert, stuur dan een mailtje aan de redactie: 

info@redactiedeboomgaard.nl 
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Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

10 jaar 10 jaar 

21% korting
op huismerk inkt & toners

Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren 
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich 
snel weer goed!  
Sport-, ontspannings-, hotstone-, zwangerschaps-, 
voetmassage en Javaanse pidjit (geen erotiek).

 Cool
Bijna negentig jaar was hij al, de vader van een van mijn beste 

vrienden, maar zijn ogen lichtten op toen ik hem vertelde dat ik  

in de Bomenbuurt ging wonen. “Is die ijssalon er nog?” vroeg hij: 

“daar hing ik als jonge knul altijd rond.”

Ik kon hem geruststellen, ijssalon De Lorenzo is nog steeds een 

‘coole hotspot’ in de wijk. Hij noemde meer door de tijd uitgewiste 

namen van winkels en sprak over het fameuze West End-theater. 

Dat kende ik wel, met plezier kijk ik vanuit mijn huis naar het fraaie 

gebouw van architect Arend Jan Westerman, waar ooit Toon 

Hermans optredens gaf. Eerder stond op deze iconische plek de 

hopjesfabriek van J.P. Rademaker. West End deed lang dienst als 

bioskoop, alvorens er verschillende supermarkten in werden 

gehuisvest. Dit centrum van vertier maakte de buurt levendig,  

na afloop gingen filmbezoekers vaak een slagroomwafel halen  

bij snackbar Hablé.

Historie
Den Haag is een stad, die historie ademt. Paul Nettesheim liet mij 

bij het afscheid in zijn ontruimde drogisterij het luik zien waardoor 

onderduikers in de oorlog naar hun schuilplaats konden. Otto Otto, 

de onlangs gestopte bloemenman met de curieuze haast opklap-

bare naam, was een vat vol verhalen. Over het warenhuis van Vroom 

bijvoorbeeld waar nu o.a. de Zeeman is gevestigd. Daarnaast zat 

boekhandel Van Amerongen en daar tegenover op de andere hoek 

in ‘De Galerij’ was een restaurant. 

Mini-dorp
Floor de Bruijn en Mathijs Wullums komen uit Zeeuws-Vlaanderen. 

In 2011 streken ze neer in de Cederstraat. Hun zoon Joep is hier 

geboren en zijn toekomstige school bevindt zich voor de deur.  

De Montessorischolen in Ceder- en Abeelstraat werden kort 

geleden totaal herbouwd. “We voelden ons hier meteen thuis,  

de buren verwelkomden ons en hielpen vanaf dag één. We wonen 

beneden, veel mensen wippen af en toe aan. Het is een mini-dorpje 

en de Fahrenheitstraat is beregezellig.” Het lijkt mij een juiste 

diagnose, maar hoe was dat vroeger?

door MARCEL VERRECK

Zwembad
De Cederstraat heeft bewoners die er zowat hun hele leven wonen. 

Een enkeling zelfs op verschillende adressen. Ed en Ine Crince 

kochten er in 1973 een huis.

Ze waren omringd door huurhuizen, die bevolkt werden door jonge 

middenklasse gezinnen: “We hebben de schuttingen weggehaald 

en hadden een gemeenschappelijke tuin met een zwembadje voor 

alle kinderen.” Ook toen werd er al veel gebruik gemaakt van de 

speelplaats van de Montessorischool. 

“Er is in al die jaren niet zo gek veel veranderd, je ziet de generaties 

voorbijtrekken, nu zijn er weer veel jonge gezinnen. En je ziet ook 

dat die kinderen na verloop van tijd weer in de straat komen 

wonen.”

Vuilnis
Het winkelbestand is wel bijna helemaal ververst: “Alleen de 

sigarenwinkel zit er nog.” Gelukkig komen de kleine zaakjes weer 

terug. En de bomen zijn gegroeid. En ook af en toe gesneuveld.  

Ze zijn bepalend voor deze wijk, niet alleen in naam. Het is hier 

rustig en prettig wonen, stad en zee zijn nabij.

“Er is ooit gedoe geweest toen bij sportschool Knetemann een 

poolcentrum werd gevestigd met een rumoerige clientèle. Dat is 

toen gesloten en nu is alles pais en vree. En we hebben een keer 

massaal gedemonstreerd omdat het vuilnis nog maar één keer per 

week werd opgehaald. De keurige Bomenbuurt kwam in verzet,  

ze schrokken zich rot op het stadhuis en draaiden de maatregel 

onmiddellijk terug.” 

Nu is er een prachtige ondergrondse oplossing tegen de meeuwen-

terreur, tot die tijd deelde Ine als straatvertegenwoordigster sterke 

gele vuilniszakken uit. De gemoedelijke burgerzin regeert hier: 

“Wijkvereniging De Kruin is ook ontstaan uit de straatvereniging  

van de Cederstraat.” En komt straks de lente, dan wordt er ook na 

tachtig jaar weer volop gelikt aan ijsjes van De Lorenzo.   ■ 

DEEL 1

DE WORTELS VAN 
DE BOMENBUURT
DE WORTELS VAN 
DE BOMENBUURT

Cabaretier, schrijver en columnist Marcel Verreck kwam bijna negen jaar geleden 

in de Bomenbuurt wonen. Ter gelegenheid van het komende eeuwfeest 

 beschrijft hij, in een vierdelige serie over archetypische straten in onze wijk,  

hoe verleden en heden met elkaar verbonden zijn. DEEL 1: DE CEDERSTRAAT.



FOTOSERIE EN WEDSTRIJD Mooi van buiten
Het kan je niet zijn ontgaan: we vieren dit jaar dat de Bomenbuurt 100 jaar bestaat. Een goede aanleiding om het moois  

van de buurt wat meer aandacht te geven. We publiceren dit jaar in drie nummers een serie foto’s van deuren, portieken  

en opvallende gevelelementen. En… we maken er een wedstrijd van. Op de volgende twee pagina's zie je 15 deuren uit  

onze Bomenbuurt. Van hoeveel deuren weet jij het adres? Lever je oplossing vóór 1 mei in bij de redactie. Dat kan via het  

kantoor van de SBOB, Kastanjestraat 2 (schrijf ‘deurwedstrijd’ op de envelop) of via e-mail: info@redactiedeboomgaard.nl.  

Je maakt kans op een mooie prijs. Voor deze eerste ronde is dat een cadeaubon ter waarde van € 25 ter beschikking gesteld 

door en te besteden bij kaasspeciaalzaak Ed Boele in de Fahrenheitstraat. 

De oplossing + prijswinnaars worden in het volgende nummer vermeld. In het laatste nummer van dit jaar blikken we terug 

en laten we je zelf aan het woord. Dus: heb je een verhaal bij een van die deuren of, meer algemeen, bij het onderwerp  

‘deur’ in relatie tot de buurt, zet het dan op papier en stuur het ons toe. Als je liever hebt dat wij het opschrijven kan dat ook, 

dan komt een van onze redacteuren langs. Laat het ons weten via: info@redactiedeboomgaard.nl.
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“Laan van Meerdervoort, halte Fahrenheitstraat voor lijn 3.  
Er staan mensen te wachten op de tram. Er staat ook een flinke 
rij auto's te wachten voor het stoplicht. Een kinderwagen staat 
met de open kant gericht naar de rij auto's. Ik zeg tegen de 
moeder van de baby dat ze de wagen beter om kan draaien  
in verband met de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof.  
Ze kijkt me aan alsof ik van Mars kom.”

Op 7 november jl. fietste een honderdtal mensen de 'rochelroute' 

door Den Haag en bood aan wethouder de Bruijn een aantal 

Haagse straatmetingen aan die duidelijk de Europese normen  

voor uitstoot overschrijden (zie kader). 

Er sterven per jaar in Nederland 10.000 mensen aan de gevolgen 

van verontreinigde lucht. Waarom dringt de ernst van luchtveront-

reiniging zo slecht door bij mensen? Waarom staan er nog steeds 

auto's minutenlang stationair te draaien in woonstraten? Waarom is 

er zo weinig protest van ouders met kinderen tegen de uitstoot van 

gevaarlijke stoffen in de lucht, terwijl de ontwikkeling van de longen 

van kinderen afhangt van gezonde lucht?

De Haagse actiegroep  'Adem Graag in Den Haag' is een groep van 

verontruste inwoners, die wèl protesteert . Zij vinden het beleids-

plan van de gemeente dat vorig jaar zomer werd gepubliceerd  

te mager en vooral te passief. Erg veel nieuws is ook niet in het 

rapport te vinden. Het woord stimuleren wordt vaak gebruikt en  

er wordt geld uitgetrokken voor 'kwetsbare groepen' (kinderen  

en ouderen) voor 'plaatsing van extra ventilatiefilters of ventilatie-

systeem'. Later zal de wethouder ook nog laten weten aan de 

commissie Leefbaarheid dat de uitstoot in 2015 nog hoger gaat 

uitvallen onder andere doordat de uitstoot uit dieselauto’s hoger  

is dan door de autofabrikanten aangegeven.

Daarom pleit de actiegroep voor de volgende maatregelen:
•  Een grotere en strengere milieuzone (zoals in Utrecht)

•  Verbieden van vervuilende 2tact scooters binnen een vast  

te stellen milieuzone

•  Paal en perk stellen aan goedkoop parkeren voor bezoekers  

en bewoners in de stad

•  Meer ruimte voor fietspaden en openbaar vervoer

•  Geen scooters meer op het fietspad.

Willen we komende jaren een gezond luchtje kunnen scheppen, 

dan zullen de metingen uit de gevarenzones moeten komen.  

Aan de Laan van Meerdervoort werd gemiddeld 34 microgram 

stikstofdioxide gemeten. Dat is weliswaar binnen de Europese 

norm, maar een baby moet het toch niet te vaak binnenkrijgen  

bij de haltes van lijn 3.   ■

LUCHTKWALITEIT

Waar gaat mijn  ingezamelde 
plastic naar toe?

Haagse Actiegroep pleit voor strengere maatregelen

Gemeente presenteert  
                actieplan luchtkwaliteit 

door Heleen van Duist door Hannah Smeets

Milieubelasting
Allereerst de technische kant van het maken 

van plastic. De grootste milieubelasting van 

kunststofverpakkingen zit in de productie,  

het (beperkte) hergebruik en de verbranding. 

De grondstof van kunststofverpakkingen is 

aardolie en dat is niet duurzaam. De productie 

en transport van het materiaal kost energie, 

voornamelijk in de vorm van ouderwetse 

brandstof. Juist die brandstof zorgt voor 

uitstoot van het broeikasgas CO
2
. 

Het scheiden en hergebruik van plastic 

verpakkingen levert ons dus dubbel voordeel 

op: minder belasting van het milieu en 

recyclen levert grondstof op voor nieuwe 

producten en verpakkingen. Bovendien zorgt 

het scheiden ook voor een minder volle 

vuilnisbak. En dat laatste merkte ik zelf direct! 

Het is nu bijna een sport om zo min mogelijk 

restafval over te houden.

Recycling 
Het klinkt vanzelfsprekend: als we plastic 

recyclen, hoeven we minder nieuw plastic  

te maken. Het gescheiden inzamelen is 

duurzaam. Maar ondanks alles heeft plastic 

nog steeds geen goed imago. Het is echter 

wel degelijk een mooi product omdat  

het bederf en beschadiging van ons eten 

voorkomt. De milieubelasting van 

 voedselverlies is zelfs groter dan die van 

verpakkingen. Recyclen is dus zo nuttig!

Verwerking
En wat gebeurt er nu als je plastic naar de 

container hebt gebracht? In een afvalstation 

wordt het materiaal gecontroleerd op kwaliteit 

en vervolgens zoveel mogelijk samengeperst, 

voordat het wordt vervoerd naar een sorteer-

machine. Als de geperste balen bij de 

sorteerinstallatie komen, worden ze schoon-

gemaakt en op de band losgeschud. 

Uiteraard wordt papier en metaal eruit 

gehaald, het plastic wordt gesorteerd per 

soort, tot snippers vermalen, weer schoon-

gemaakt en tot slot versmolten tot nieuwe 

grondstof. Van die grondstof worden kleine 

korrels gemaakt (granulaat), waar weer 

producten van worden gemaakt, zoals 

speelgoed, tuinstoelen, leidingen en buizen. 

De kans is dus groot dat je deze zomer in een 

tuinstoel zit die van oud plastic is gemaakt  

of nu in een fleecetrui loopt van je oude 

broodzak!   ■ 

Vanaf 1 januari neem je een tas mee als je gaat winkelen, want tegen-

woordig betaal je voor een plastic tasje. Minder plastic(soep) is het doel  

en daarmee minder afval. Gelukkig is het apart inzamelen van plastic 

verpakkingen in opmars. De gemeente heeft op veel locaties speciale 

 containers geplaatst om zoveel mogelijk plastic te kunnen inzamelen,  

net als in onze buurt. Maar wat gebeurt er nu met dit afval nadat je het  

in de container hebt gegooid?
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De Boomgaard

AFVAL & RECYCLING

De Europese norm voor toegestane (en dus als veilig 

bestempelde) uitstoot van ultrafijnstof is 25microgram 

(mg) per m3. Voor fijnstof en stikstofdioxide is dat 40mg 

per m3. De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert 

slechts de helft van deze percentages van fijnstof als veilig. 

Veel plekken (1900 in 2015) in Nederland - en vooral  

de Randstad - voldoen niet aan de Europese normen,  

de Laan van Meerdervoort dus net wel, maar komt ook 

niet door de strengere keuring. 

Schuldig aan de uitstoot van stikstofdioxide in steden is 

vooral gemotoriseerd verkeer. 

TE KOOP
•   Oude snijbonenmolen nog steeds te 

 gebruiken € 9,50.

•  Medicijnkastje Brabantia, jaren ‘40/’50,  

op te hangen h36xb29xd11cm € 15

• Kapstok jaren ’50; 80cmx20cm, € 50

•  Koektrommel plateel Elsterwerda jaren ’30; 

18cm lang, 10 cm breed/hoog € 35

Bellen tussen 18 en 20u: tel. 3635730

Meer stekkies op pag. 17

Plastic inzamelen roept soms vragen op als: 

wat doe ik met het netje van de sinaasappelen, 

de chipszak en de wasmiddelflacon? Is dit 

plastic of kan het bij het restafval? 

Het antwoord op dit soort vragen vind je  

via de app RECYCLEMANAGER. Deze geeft 

aan welk product of materiaal je in welke 

afvalbak gooit. 

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@redactiedeboomgaard.nl

zie volgende pagina



Mooi van buiten - RAAD DE DEUR
Op deze pagina zie je 15 deuren uit de Bomenbuurt. Weet jij het ades? RAAD DE DEUR en maak  

kans op een CADEAUBON ter waarde van €25,- te besteden bij Kaasspeciaalzaak Ed Boele.  

Lees meer over deze wedstrijd op pagina 11 ‘Mooi van buiten’. 

De prachtige serie foto’s is  gemaakt door Reggy Specken, redacteur van De Boomgaard. 
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De 335 leden zijn verdeeld over 13 fanatieke jeugdteams, 4 dames 

en 3 herenteams, een dames recreantenteam en een heren 

recreantenteam Kortom, iedereen -  jong en oud – kan er terecht.  

Het is een echte familievereniging waar een gemoedelijke sfeer 

hangt en iedereen elkaar kent. Er zijn trainingsdagen voor de jeugd, 

maar ook sinterklaas en kerstfeest voor jong en oud, een jaarlijks 

jeugdkamp, een internationaal toernooi, familietoernooien en 

clubavonden Kijk op www.whc-denhaag.nl.

Tennispark Houtrust  - OPEN DAG 19 MAART 
Op zaterdag 19 maart is er op tennispark Houtrust open dag. 

Tussen 13 en 16 uur zijn er clinics voor jeugd en volwassenen en 

kun je een kijkje nemen bij een van de gezelligste tennisverenigingen 

in de buurt, die al meer dan 60 jaar bestaat: Never Out Houtrust.  
Het park heeft 11 gravel banen, speciale kinderbanen en een 

koninklijk paviljoen, gebouwd door Koning Willem III. 

Als je op 19 maart lid wordt, krijgen volwassenen 10% korting op 

het al voordelige eerstejaarstarief (€ 195) of een racket cadeau.  

Er is een altijd-spelenabonnement, een midweek of studentenlid-

maatschap. Je kunt je ook direct aanmeldingen voor (groeps)lessen 

van tennisschool Jan de Rook.  

De vereniging organiseert door het jaar heen verschillende 

toernooien voor jong en oud, clubkampioenschappen en je kunt  

er uiteraard deelnemen aan KNLTB competities. 

Iedere dinsdag is er een indeelavond vanaf 19 uur, waar je naar 

sterkte in een team wordt ingedeeld. Op deze manier leer je ook 

makkelijk andere leden kennen.  

Meer info: www.tennisparkhoutrust.nl   ■

De Bomenbuurt heeft zelf geen buitensportvoorzieningen, 
maar ‘om de hoek’ zijn ze gelukkig wel te vinden. Zo kun je 
terecht op tennispark Houtrust (Houtrustlaan/Laan van Poot) 
en op het Stokroosveld (Bloemenbuurt) zijn verschillende 
verenigingen voor balsport actief. Dit sportveld is recent  
in een nieuw jasje gestoken. Er is kunstgras aangelegd,  
de elektriciteitsvoorziening is verbeterd en er is een vernieuwd 
clubhuis, waar de verschillende verenigingen gezamenlijk 
gebruik van maken. Op het ‘sportpark van de toekomst’  
– aldus de wethouder van Sport in januari bij de opening van 
het vernieuwde veld - kun je korfbal, handbal, rugby, beach-
volleybal, en honk- en softbal spelen. En het voorjaar is 
natuurlijk dè tijd om je aan te melden bij een vereniging.

Honk- en softbal
Power ’66 is de kleinste en gezelligste honk- en softbalvereniging 

van Den Haag (aldus de vereniging zelf) en speelt al meer dan  

30 jaar op het Stokroosveld. De vereniging heeft jeugdteams  

(13 tot 21 jaar) en senioren heren- en damesteams. Deze teams 

spelen ook officiële competitie. Het speelseizoen op het veld loopt 

van half april tot eind september. 

De twee jeugdteams spelen in het weekend overdag. Het afgelopen 

seizoen zijn beide teams kampioen geworden in hun klasse.  

De vereniging wil ook starten met een beeball-team voor de 

allerkleinsten van 5 tot 7 jaar.

De seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden doordeweeks  

’s avonds. Elk team heeft een eigen vaste speelavond. Ook hier 

wordt getraind om wedstrijden te spelen. Op dit moment zijn er 

twee damesteams, een herenteam en een gemengd slow-pitch-

team. Mocht je als buurtbewoner eens mee willen doen met 

trainingen dan ben je van harte welkom! Meer info? Ga naar  

www.Power66.nl. 

Handbal
Bij handbalvereniging WHC Den Haag kun je eerst drie keer gratis 

meetrainen en een wedstrijd meespelen om te ontdekken of je de 

sport leuk vindt. Tijdens de trainingen maak je niet alleen kennis 

met de sport zelf, maar ook met de leden. WHC is een grote,  

maar geen massale vereniging. 

Word lid van een 
sportvereniging!

door ERNA DE KLERK

SPORT & SPEL IN DE BUURT
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Thomsonlaan 55 – Den haag – Telefoon 070 363 53 66 
www.ThomsonTweewielers.nl 

Thomson Tweewielers 
is leverancier van de fietsmerken: 

Gazelle, Batavus, Sparta, Cortina, Pointer, Loekie 
en Alpina. Voor al uw fietsreparaties en fiets

gerelateerde vragen kunt u altijd bij ons binnenrollen. 

makelaarskantoor G.a.a. meIJer

HuIzenspecIalIst 
In de 

BomenBuurt
Thomsonlaan 113     2565 JA ’s-Gravenhage     Telefoon 070-3602922 
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Bij zorg- en welzijnstaken wordt de inzet van 

 vrijwilligers steeds belangrijker. Sinds kort biedt  

VOOR Welzijn een nieuwe service aan voor mensen 

van 60 jaar en ouder. Vrijwilligers rijden en begeleiden 

je voor kleine boodschappen of naar afspraken  

(bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek, de kapper of opticien, 

een buurtmaaltijd), als je zelf niet meer mobiel bent en 

geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. 

Verder dan van A naar B
Patrick Naessens is sinds enige tijd tussen twee banen in en heeft 

daarom de mogelijkheid om iets aan vrijwilligerswerk te doen.  

“Ik was mij al enige weken aan het oriënteren op wat mogelijk-

heden tot ik de oproep in de krant tegenkwam. Deze nieuwe dienst 

sprak mij direct aan omdat ik het leuk vind om iets te betekenen 

voor mensen in je eigen omgeving en ik ook graag auto rijd.  

Ik denk dat de dienst in een groeiende behoefte voorziet, omdat  

wij ook mensen begeleiden. Een taxi(bus) brengt je wel van A naar 

B maar veel verder gaat de service niet.”

 

Mee naar de opticien
De vrijwilliger krijgt van tevoren een bericht  of wordt gebeld of  

hij/zij een bepaalde rit kan uitvoeren. Patrick: “Het is uiteraard 

belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. Vaak gebruiken mensen  

een rollator en het duurt dan altijd even voordat alles is opgeklapt 

en ingeladen. Eenmaal aangekomen op de bestemming probeer  

ik zo dichtbij mogelijk te parkeren en indien gewenst, begeleid ik 

mensen bij de gehele afspraak. Ik ga dan bijvoorbeeld mee naar  

het gesprek met de opticien of breng iemand naar de juiste locatie 

in het ziekenhuis.”

 

Je leert elkaar kennen
“De mensen die worden begeleid hebben zelf geen eigen vervoer, 

vaak wonen familieleden of kennissen ver weg of hebben deze  

het zelf druk”, aldus Patrick. “Men is dan erg blij dat er iemand komt 

die van alles regelt en op die manier zorgt dat alles goed verloopt.  

Het is leuk om te zien dan je met een uurtje van je vrije tijd voor 

iemand echt een verschil kan maken. 

Veel mensen maken regelmatig van de dienst gebruik, zo leer je 

elkaar ook goed kennen en bouw je een prettige verstandhouding 

op.”

Word Patricks collega 
Er komen steeds meer mensen die van de Begeleiden en Rijden 

dienst gebruik maken. Het is belangrijk dat er een grotere poule  

van vrijwillige chauffeurs komt zodat in deze groeiende vraag kan 

worden voorzien. Je moet voor dit vrijwilligerswerk uiteraard een 

eigen auto hebben. En vult Patrick aan: “Positief ingesteld zijn  

en het leuk vinden om met mensen om te gaan. Mensen vinden  

het vaak leuk om over van alles en nog wat te praten dus enige 

communicatieve vaardigheden zijn zeker meegenomen. En het 

kost je vaak niet veel tijd omdat de meeste afspraken allemaal  

in de buurt plaatsvinden!”

Vind je het ook leuk om ook als vrijwillig chauffeur aan de slag  

te gaan, neem dan contact op met Sandra Menken:  

s.menken@voorwelzijn.nl, telefoon 06-51053441. Je kunt al voor 

minimaal een dagdeel naar eigen keuze aan de slag. De benzine-

kosten en parkeerkosten worden vergoed door een vast tarief dat 

de deelnemer betaalt. 

 

Rit aanvragen?
Ben je boven de 60 jaar en wil je gebruik maken van deze dienst, 

neem dan contact op met het team van Begeleiden en Rijden 

Segbroek, bereikbaar op 070-3364716 iedere werkdag van 9 - 11 uur. 

Zij leggen ook uit welke kosten er aan zijn verbonden.   ■ 

Vrijwilliger Patrick Naessens aan het woord 

Vrijwilligers rijden en begeleiden 
buurtbewoners van 60 jaar en ouder 

COLUMN 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 staan Paul en Marcel 

de komende tijd 1x per maand in Theater 

Dakota (Zuidlarenstraat), aanvang 16.30uur. 

Zie ook: www.theaterdakota.nl. 

De kastanje gaat eraan. Ik kan mijn ogen niet van hem afhouden. 

Toen ik hier kwam wonen schreef ik in volle verwachting: Hoe 

tooit de boom voor mijn huis zich met bloesem, hoe draagt hij 

een kroon van sneeuw? Dat weet ik nu, ik heb de jaargetijden 

voorbij zien trekken, de kastanje in alle gedaanten bewonderd. 

Achteloos weliswaar, zoals je dat doet met dingen waarvan je 

vermoedt dat ze voor eeuwig zijn.

De vervolmaking van de Fahrenheitstraat gebiedt ook dat 

visboer, groenteman en notenbar nieuwe uniforme kiosken 

zullen betrekken. De pleintjes gaan nog één keer op de schop. 

De levensvatbaarheid van de kastanje is te gering om aan een 

nieuwe periode te beginnen.

Overal in de stad 

worden bomen gered, 

vaak met reden, zoals 

bij het bezweren van 

de ontboming van de 

Laan van Meerdervoort. 

Ook tegen de ambiti

euze plannen voor een 

Internationaal Park 

rondom de Waterpartij 

loopt men te hoop. 

Mochten door de 

Chinese interventie bij 

ADO de stadskleuren 

iets te veel naar geel 

beginnen te neigen, 

Hagenaar en Hagenees 

zetten zich eensgezind 

in voor het volle 

behoud van het groen.

Den Haag is dol op zijn bomen, er is niet voor niets een wijk 

naar genoemd. De onze! Ik kijk naar de kronkelige takken,  

de uiteinden trillen in de stevige winterwind. Straks komt de 

kettingzaag, onafwendbaar en genadig. Ik heb hem in de buurt 

al vaker horen gillen. Dan verschijnt er een nieuwe spriet, die 

vrucht en bloesem zal dragen en ons geduld, een tanende 

eigenschap van de mens, op de proef zal stellen. Niet alleen de 

hondjes in de buurt zullen huilen, al nemen die ongetwijfeld het 

voortouw bij het omhelzen van de verandering. Er moet immers 

geplast worden, dan maar een dunnere stam.

Maar ook wij zullen er snel aan gewend zijn, kleine vernieuwingen 

kunnen we aan. Pas na misschien wel een eeuw merken we hoe 

de buurt veranderd is. Om ‘mijn’ boom straks te gedenken, zal ik 

soms de Kastanjestraat in gedachten ‘Kastanjeweg’ noemen.

Kastanjeweg

Vierjarenplan gemeente 
voor de buurt 

De gemeente heeft verschillende wijkprogramma’s ontwikkeld 
voor de jaren 2016 tot 2019. Hierin staan plannen die door 
bewoners, ondernemers en gemeente samen zijn bedacht en 
ingedeeld op prioriteiten. Denk aan zaken als wonen, onder-
wijs, jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Het uitgangspunt is dat 
iedere wijk zijn eigen karakter heeft en dus zijn eigen aanpak. 
Zo is er ook een plan voor de Bloemen- en Bomenbuurt. 

Al deze ideeën betekent niet per se dat de gemeente ook meer geld 

heeft of gaat uitgeven. ‘Stimuleren’ in het rapport staat vooral voor 

meedenken en initiatieven bij elkaar brengen. Zo komt er drie keer 

per jaar een  inloopbijeenkomst voor vragen, informatie en het delen 

van ideeën, helpt de gemeente bij het oprichten van netwerken en 

wil ze bewoners beter op de hoogte brengen van subsidiepotjes. 

Enkele punten die  worden genoemd voor de Bomenbuurt:
•  Ondersteuning van bewonersinitiatieven voor meer gebruik van 

buitenruimte. Denk aan stadslandbouw en recreatie en andere 

groenvoorzieningen. 

•  Informatieverstrekking gericht op meer, beter en energiezuiniger 

woningonderhoud. De gemeente staat ook open voor vernieu-

wende ideeën op dit gebied.

•  Gezamenlijk een visie opstellen over het Rode Kruisplantsoen met 

als doel een beter gebruik van deze groenvoorziening en het 

tegengaan van overlast en ‘verrommeling’. Al in een eerdere fase 

is overigens besloten tot de kap van diverse bomen rond het 

plantsoen. 

•  Onderzoek naar verkeersveiligheid, onder meer voor fietsers rond 

het Goudenregenstraat en naar eenrichtingsverkeer in Esdoorn-

straat, Populierstraat en Cypresstraat. 

•  Stimuleren van sociale activiteiten voor en een beter netwerk 

rond oudere bewoners, zodat ze langer gezond blijven en zich 

minder eenzaam voelen.

Wil je het programma helemaal lezen? Ga naar de website van de 

gemeente (www.denhaag.nl) en zoek op: wijkprogramma Segbroek. 
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GEMEENTEBERICHTENWIJKSERVICEPUNT VOOR VRAGEN OVER WERK, ZORG, 

JEUGD EN WELZIJN.

In de 2e braamstraat 6, in het wijkgebouw Lindenkwadrant, 

zit een van de twee wijkservicecentra voor stadsdeel-

gebied Segbroek, waar de Bomenbuurt ook onderdeel 

van is. Heb je vragen over zorgregelingen, WMO, het 

aanvragen van voorzieningen of over je financiën, dan kun 

je hier terecht. Het team van VOOR Welzijn, die deze taak 

namens de gemeente uitvoert, bestaat uit ongeveer twintig 

mensen.  Behalve het beheer van het informatiepunt, 

houden de medewerkers zich onder meer bezig met 

jeugdzaken, ouderenzorg en maatschappelijk werk. 

De Boomgaard

STEKKIES

TE KOOP
•   1 paar dames schaatsen (Zandstra)  

met beschermers maat 37, € 7,50

•  1 paar heren schaatsen (Viking)  

met originele leren beschermers  

maat 40, € 7,50.

Tel. 06 24563604

•  Twee wissellijsten voor poster  

of reproductie 70x100cm  

met echt glas en houten rand/lijst.  

T.e.a.b. 

Tel 06 24587672

door SANDRA MENKEN en ERNA DE KLERK

Meer stekkies op pag. 10



Verse vis
De familienaam Den Heijer staat natuurlijk garant voor vis. Eigenaar 

Martin is al dertig jaar met vis in de weer en is eind vorig jaar met 

zijn vrouw Helene in de Fahrenheitstraat een prachtige winkel 

begonnen vol verse vis die elke dag bij de afslag (de klok) wordt 

ingekocht. “Er ligt standaard al van alles”, zo vertelt Helene “maar 

wat er niet is, is te bestellen en ligt de volgende dag in de winkel 

voor je klaar.“

Dat er veel ervaring in de winkel is zie je aan alles. Er is huisgemaakte 

verse bouillabaisse en kreeftensoep, er zijn vismaaltijden en de vis 

zelf wordt in de winkel geschubd en gefileerd. De lekkerbek is van 

kabeljauw en er zijn ook verse oesters en gestoomde makreel.  

In deze winkel kun je dus voor alles terecht.

Helene: “Wij zijn bijzonder trots op onze winkel maar vinden vooral 

de enthousiaste mensen in de buurt bijzonder. Vroeger woonden 

we hier om de hoek, dus toen het idee van de viswinkel kwam, 

wisten we direct waar deze moest komen. De buurt overtreft wel  

onze verwachtingen.” Eten kan ook ter plekke. Tijdens de lunch  

zijn er belegde broodjes met een glas wijn en uitzicht op zee. 

Elke laatste vrijdag van de maand kun je tussen 17 en 19 uur 

dineren. Het menu wordt op facebook en de website aangekondigd. 

Soms is het al snel uitverkocht, dus wil je erbij zijn, reserveer tijdig 

door te bellen of langs te gaan. De winkel zit tegenover Albert Heijn. 

Stijl Bandiet
Ook tegenover Albert Heijn zit mode- en interieurwinkel Stijl Bandiet. 
Als je hier binnen loopt valt het direct op: er heerst een goede sfeer. 

De winkel is niet in één woord te vatten en dat maakt het juist zo 

ontzettend leuk. Bij Stijl Bandiet hebben ze kleding voor haar en 

hem. Er is kinderspeelgoed en veel voor je interieur. Ook sieraden 

en meubels. 

Op de meubels zijn ze zelf het meest trots. Deze worden ingekocht 

en vernieuwd in het atelier achter in de winkel. Het resultaat: unieke, 

en bijzondere kasten en tafels. Er is regelmatig iets nieuws, dus loop 

regelmatig binnen. Geopend van woensdag t/m zondag.   ■ 

door TIM OOSTERHUIS

Als je een kwartaalblad maakt, dan is ‘nieuw’ een relatief begrip. Bij het verschijnen 

van dit nummer zijn sommige winkels soms al even open en er zijn meer nieuwe 

winkels dan hier genoemd, maar dat hoeft je er natuurlijk niet van te weerhouden  

om zelf op pad te gaan en te ontdekken wat er nog meer nieuw in de buurt is. 

Nieuwe winkels in het straatbeeld

NIEUW IN DE BUURT

De oplettende buurtbewoner  

Hubi de Gast pakte direct de 

fotocamera toen zij zag dat  

er in haar straat op de kruising 

Valkenboskade/Cypresstraat 

nieuwe boompjes geplant werden. 
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ingezonden

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

(advertentie)
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De natuur is in de war
In januari heb ik de narcissen staan te bewonderen langs de 

Segbroeklaan. Drie maanden te vroeg stonden ze al in bloei en 

ook mijn Camelia in de achtertuin had al bloemen, gelukkig niet 

volop, dus in het voorjaar staat hij weer of nog in bloei. Verder 

was er weer heel veel regen. De sneeuw zoals in Groningen  

is ons gelukkig bespaard gebleven. Niet dat ik het de winter

liefhebbers misgun, maar hier in de stad wordt het altijd een 

modderzooi en is de schoonheid er snel af.

 

Wist u dat het soort bomen dat in de buurt staat heel erg 

veranderd is? De eerste bomen waren populieren, iepen en de 

meidoorn. Deze bomen werden gekozen omdat ze weinig eisen 

stelden en tegen de zoute zeewind konden. Ga je nu kijken dan 

vind je de Japanse kers (prunus), sierperen, magnolia’s, lijster

bessen en nog veel meer. Het fleurt de wijk op en zeker in het 

voorjaar staat er van alles in bloei.

Dat bomen het af en toe ook heel moeilijk hebben is een feit.  

We zitten op het zand en de bomen kunnen daar weinig 

voeding en water uit halen. De wortels gaan op zoek en zorgen 

voor stevigheid maar veel voeding vinden ze niet. Veel druk 

door auto’s en asfalt is ook niet bevorderlijk voor de groei.

Kijk dus eens anders naar de bomen en bewonder hoe ze  

ons verblijden ondanks alle problemen die ze tegenkomen.

Met Herman  
het voorjaar in

Herman PoelsmaCOLUMNVAN DE WIJKAGENT

Kijk uit voor mensen 

die met een smoesje 

binnen willen komen
Helaas zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbel-

trucs. De politie en de gemeente Den Haag maken zich daar zorgen 

over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw 

spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig 

maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar 

het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of binnen 

te laten. Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit 

ook vindt. 

Smoesjes
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend 

tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. 

Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen 

en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energie-

bedrijf, of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoor-

beeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat  

ze u iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze goed 

nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat  

u echter niet foppen, want ze willen maar één ding en dat is bij  

u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader - soms zijn het  

er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is, 

ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u  

de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het is 

en wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder. 

Of laat een deurspion in deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de 

deur staat zonder uw deur open te doen.

Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van  

de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft iemand geen 

legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. 

112
Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen 

maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in 

paniek, blijf rustig en probeer met praten de man of vrouw naar 

buiten te krijgen. Probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet.  

Zijn ze de deur uit, bel direct 112. 

Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven  

met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u,  

terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

Doe ook de achterdeur op slot als u alleen thuis bent. 

In het jubileumjaar organiseert Herman Poelsma drie keer een wandeling door de buurt 
om het een en ander te vertellen over de bomen in onze wijk. De data zijn: zondag  
17 april om 13 uur, donderdag 22 augustus om 19 uur en donderdag 27 oktober om  
19 uur. Aanmelden hoeft niet, verzamelen Kastanjeplein 2 (kantoor SBOB). Houd de 
speciale jubileumkalender in de gaten. 

Populierstraat 146  |  2565 MP Den Haag  |  Tel 070 3645351
www.facilitelhoveniers.nl  |  www.defra.nl

info@facilitelhoveniers.nl

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel  
dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring. 
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en 

gemeente Haaglanden. Of het nu is op het gebied  
van ontwerp, aanleg, aanpassen, beplanten of  

onderhouden van een tuin: onze hoveniers kunnen het!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte  
neem dan gerust contact met ons op.

ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk

 Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Thomsonlaan 98

2565JG Den Haag

T. 3450306

info@jzandvliet.nl

www.jzandvliet.nl

Lid van

B R I L L E N   -   C O N TA C T L E N Z E N

Lid ANC
Lid NUVO

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft 

les op een landbouwschool.

Willem Koopmann is wijkagent van de 

Bomenbuurt. In Boomgaard nr. 3 van 2015 

staat een interview met hem.

belasting-
aangifte?----------------------------------------------

tarief e 45,- bij u thuis!

070-3611795 / 070-3465822 
of e-mail: mginvest1623@cs.com
M.G. Financieel Consult
Fiscaal en Financieel Advies
Irisstraat 219, Den Haag

Bel voor snelle en betrouwbare service:
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Hans Verboom (Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)

Secretaris VACATURE (administratieve ondersteuning, werkgroepen)

Penningmeester Ted Harryvan (fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)

Bestuursleden Johan van Arragon  (NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)

 Frits Knijff (winkeliers, herinrichting Fahrenheit/Thomson)

 

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Coördinator werkgroepen Hans Verboom 070 310 67 66
De Boomgaard Erna de Klerk info@redactiedeboomgaard.nl
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Rick Tersmette 06 14 947 045
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 070 310 67 66
Verkeer / Veiligheid / Milieu Resi Kersten 070 363 84 99
Kastanjeplein Hans Verboom hyverboom@planet.nl
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat Ilona van Delft ilonavandelft@hotmail.com
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl

Contact met De Boomgaard
E-mail adres
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie 
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl. 
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (ook post die u aan  
het kantoor van de SBOB stuurt, komt bij ons terecht).

Commentaar?
Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via 
e-mail (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje 
naar Redactie De Boomgaard, Kastanjestraat 2, 2565 NA 
Den Haag.

ADVERTEREN? BIJ 4150 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD. 

VERSCHIJNT 4 X PER JAAR: MAART, JUNI, SEPTEMBER EN DECEMBER. DISTRIBUTIE HUIS AAN 

HUIS. VOOR INFORMATIE: INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL

DIT TEAM
STAAT ALS EEN HUIS

Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag 

Tel: (070) 368 94 96  -  Fax: (070) 325 40 70  -  E-mail: info@belderbos.nl

Internet: www.belderbos.nl

BEL-496 adv De Boomgaard 180x268mm-DEF.indd   1 13-01-16   13:44

KLEUR of ZW/W AFMETING EENMALIG HELE JAAR (4 nummers)*

1/2 pagina liggend 180 x 131 mm € 130 € 400

1/4 pagina staand 87,5 x 131 mm € 80 € 220

1/8 pagina liggend 87,5 x 63 mm € 50 € 125

1/16 pagina liggend (mini) 87,5 x 29 mm € 30 € 80

1/1 pagina staand 180 x 268 mm op aanvraag op aanvraag

*Advertentie-inhoud kan per nummer worden gewijzigd indien tijdig aangeleverd

OPROEP
WIE HEEFT FOTO'S VAN DE BUURT, VAN TOEN EN NU?
De feestcommissie 100 jaar Bomenbuurt heeft nog steeds interesse in straatfoto's van o.a. de straten tussen de 

 Valkenboskade en de Goudenregenstraat, school/klassefoto's, winkels van toen tot nu, (straat)feesten, foto's van 

 winkelpanden op straathoeken die nu omgevormd zijn tot woonhuizen, enzovoorts. Ze zullen gebruikt worden voor  

de foto-expositie. Neem contact op via e-mail bomenbuurt.100jaar@gmail.com of met de SBOB, telefoon 0642013657. 



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 

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
070 363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
06 42 013 657 SBOB (uw bewonersorganisatie)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Agenda
14 MAART Open Coffee Bomenbuurt, 9-11u
19 MAART Open Dag Tennispark Houtrust
20 MAART  Koffieconcert Houtrustkerk, 12u
  Balázs Tóth (theorbe) en Fanni Székely  

(traverso) spelen Barok en oude muziek
11 APRIL Open Coffee Bomenbuurt, 9-11u
17 APRIL   Bomenwandeling door de wijk, 13u  

o.l.v. Herman Poelsma
 (tevens 22 aug. en 27 okt om 19u)
7 + 8 MEI Jane's Walk, wandeling Bomenbuurt 
9 MEI Open Coffee Bomenbuurt, 9-11u
11 MEI Sluitingsdatum kopij De Boomgaard nr 2
8 JUNI  Verschijning De Boomgaard nr 2 inclusief 

activiteitenkalender '100 jaar Bomenbuurt'




