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Grenzen verleggen 
Op de achterkant van ons wijkblad staat al jarenlang de plattegrond van de 
Bomenbuurt getekend. Zo af en toe overwegen we het eraf te halen, maar er is 
altijd wel iemand die – terecht – opmerkt hoe handig en overzichtelijk dit is. Dus 
voorlopig prijkt hij nog op de voor adverteerders zo aantrekkelijke achterpagina. 

In de uiterste hoeken bevinden zich de Goudenregenstraat waar ik sinds kort 
yogales volg. In de andere hoek zit de Houtrustkerk, waar twee wekelijks een 
meditatiegroep in stilte bijeen komt. Mooie uiteinden als je het zo bekijkt. 

De kerk behoort officieel niet tot onze wijk, evenals zorginstelling het Dreeshuis. 
Beide zijn onderdeel van Duinoord. Maar een kniesoor die daarop let. We hebben 
beide instanties in de armen gesloten, vermelden veel activiteiten die de kerk  
als geïnspireerd buurthuis organiseert en in het Dreeshuis werkt een aantal 
vrijwilligers uit de buurt. Zie verderop de oproep voor uitbreiding van het team 
aldaar. Inmiddels bezorgen we er ook de Boomgaard. Duinoord heeft zich nog 
niet laten horen. 

Door dit succes aangestoken, hebben we nu onze blik gevestigd op het Rode 
Kruisplantsoen. Dit prachtige groengebied behoort volgens de Gemeente-
tekeningen officieel tot de Bomenbuurt. Voordat de Vogelwijk zich gaat roeren 
zullen we snel maatregelen nemen. Voor annexatie van gebied wordt vaak oorlog 
gevoerd, wij lossen dit vredelievend op en tekenen op het kaartje achetrop enkele 
bomen langs de Segbroeklaan.
Klaar is Kees! 

Word Boomgaardbezorger Ons informatieve, inspirerende 

en vrolijke wijkglossy wordt, nadat het door een team van hardwerkende wijkschrijvers en 

vormgever in elkaar is gezet, huis aan huis bezorgd door enthousiaste vrijwilligers. Soms 

komen we mensen te kort en moeten bewoners weken wachten op het wijknieuws.

We zouden het leuk vinden als je het team wilt komen versterken, als vaste of invalkracht. 

Het blad wordt per straat(deel) bezorgd en per bezorger zijn dat gemiddeld 100 exemplaren. 

Het kost je vier keer per jaar een uurtje werk. TIP: Als je de klus met je buren deelt, 

 misschien maar één keer per jaar! 

Ga langs bij Saskia de Swart op het kantoortje in de Bolster, Kastanjestraat 2 (woensdag

ochtend tussen 10 en 13 uur), bel 0642013657, of mail info@bomenbuurtonline.

nieuwsmail elke maand verstuurt de SBOB een nieuwsmail met daarin de 

belangrijkste wijknieuwtjes, wetens waardigheden en activiteiten voor de komende weken. 

aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief kan via: info@bomenbuurtonline. afmelden 

kan op ieder moment.

  
           afvalrace
   naar het stadhuis  8

  
  boomvalkjes op
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sluitingsdatum kopij volgende boomgaard: 10 mei 2019 
per e-mail info@redactiedeboomgaard.nl 

per post Kastanjestraat 2, 2565 NA Den Haag
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van Het BeStUUr

Wat zullen we nou meemaken?   

Verbouwen? Nou ja, nog niet hoor,  

maar de plannen worden wel gesmeed. 

In 2022 wil de gemeente gaan starten 

met het vervangen van de riolering in  

de Bomenbuurt. Dat is fijn want veel 

klachten over kuilen in de weg, hobbelige 

stoepen en plotselinge gaten worden 

mede veroorzaakt door een niet meer 

goed werkend riool. De gemeente heeft 

ons uitgenodigd om de kans aan te 

grijpen om samen met bewoners ook  

na te denken over verbeteringen van  

de inrichting van de openbare ruimtes. Het gaat ongeveer drie jaar 

in beslag nemen voordat alle straten en pleinen een keer aan de 

beurt zijn geweest! Tijd genoeg zou je denken, maar dat is niet zo.  

Voor de planvorming moeten we in 2019 onze ideeën gevormd  

en gedeeld hebben zodat de gemeente dit kan verwerken in hun 

aanpak van de buurt.

Uit de enquêtes en de thema-avonden uit 2017 en 2018 zijn onder-

werpen als de inrichting van de openbare ruimte waarvan wij als 

bewoners hebben aangegeven dat we daar graag en actief bij 

worden betrokken. Met als positief gevolg het ontstaan van twee 

nieuwe werkgroepen. De werkgroep Duurzaamheid, die zich vooral 

richt op onderwerpen als groen, autodelen, van het gas af, duurzaam 

bouwen etc. en de werkgroep Omgevingswet, die zich met onder-

werpen bezighoudt als het ontwikkelen van wijk, buurt en straat-

visies, de participatie van bewoners en het nieuwe juridische kader.  

 
de Bomenbuurt gaat verbouwen 

de boomgaard

ineke Mulder 
voorzitter sbob

Nu we door de Gemeente uitgenodigd zijn om mee te denken en 

te praten over de inrichting van de openbare ruimte, willen we die 

kans en handschoen graag oppakken! Maak het mee in de Bomen-

buurt gaan we letterlijk met elkaar doen. En we waren daar al mee 

begonnen!

In de vorige jaarvergadering hebben we een inspirerende 

presentatie gehad van het project Michi Noeki, Japans voor koffie 

op de hoek. Een aantal enthousiaste bewoners is met de uitgangs-

punten aan de slag gegaan en hebben samen met de bedenkers 

dit vertaald naar de Bomenbuurt. Ze hebben ‘gouden’ draden  

door de wijk gezocht waar voldoende rustplekken (bankjes), 

toilet mogelijkheden of ontmoetingen zijn of gemaakt kunnen 

worden voor ouderen, mensen met een beperking of ouders met 

jonge kinderen. Mooie input voor de komende verbouwing in de 

wijk. Op 27 maart, de laatste Smaakmakeravond van het voorjaar, 

gaan ze laten zien wat ze hebben ontwikkeld.

Het leuke is natuurlijk om met elkaar te bedenken wat we zouden 

willen verbeteren in de wijk. Tijdens de Smaakmakeravonden 

hebben lokale initiatieven ons al willen inspireren. Mocht je dat 

hebben gemist, dan kun je op de website van de SBOB de films 

van de bijeenkomsten bekijken! Met een groepje bewoners zijn 

we naar Bezuidenhout-Oost geweest om bij een collega buurt 

van eenzelfde omvang hen het hemd van het lijf te vragen  

over hun aanpak. Ook die informatie vind je op de site. Op de 

 bewonersvergadering van 17 april staat dit onderwerp centraal! 
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Maak het mee in de Bomenbuurt!

verbouw Je wiJk!
Wat staat er voor 2019 allemaal op het programma van de Bomenbuurt? Op de Jaarvergadering praten wij je bij over  
de grote thema’s in onze wijk. dit jaar met speciale aandacht voor het grootse herinrichtingstraject van de gehele buurt.

ieder jaar legt het wijkbestuur verantwoording af over de uitgevoerde plannen en gespendeerde budgetten van het 
afgelopen jaar. Om deze verplichte kennisdeling wat op te leuken, hebben wij de Jaarvergadering sinds afgelopen jaar  
in een nieuw jasje gestoken. We willen namelijk meer nadruk leggen op wat er nog komen gaat en op een leuke manier 
interactie zoeken!

Omdat de aangekondigde herinrichting– startend in 2022 – een grootschalig project gaat worden waarin alle buurt
bewoners mogen meedenken, heeft de Jaarvergadering als thema: ‘verbouw je wijk!’. We nemen je deze avond mee in 
het proces dat in 2019 met bewoners wordt opgestart en afgerond om de straten en pleinen vorm te geven naar ieders 
wensen. deze avond zullen we samen al wat ideeën spuien, inspiratie opdoen en elkaar beter leren kennen.

Wil jij meedenken over de herinrichting van jouw straat en meer buurtbewoners leren kennen? dan is de Jaarvergadering 
de uitgelezen kans om betrokken te raken. aanmelden kan via de website: www.bomenbuurtonline.nl.

locatie Willem Dreeshuis, Morsestraat 19

woensdag 17 april 20 uur  (inloop vanaf 19.30 uur) 

Gelijkwaardig partnerschap
Als eerste wijk van Den Haag werd in Bezuidenhout-Oost aan 

bewoners gevraagd om mee te denken over de grootschalige 

herinrichting van hun wijk. Bewoners hebben toen gelijk een 

nieuwe dynamiek voorgesteld bij de gemeente: geen burger-

participatie maar samenwerken. Een gelijkwaardig partnerschap 

tussen bewoners en gemeente. Zo ontstond er een nieuwe formule 

waarbij het ontwerpbureau van de gemeente pas ging tekenen 

nadat eerst hele specifieke input vanuit de bewoners was 

 opgehaald in enquêtes en workshops die de bewoners samen  

met de gemeente in hun wijk hadden georganiseerd. Dit proces 

van bottom-up was ook voor de gemeente wel even wennen, 

geven ze toe. Toch kijken de betrokken ambtenaren allemaal 

enthousiast terug op deze nieuwe dynamiek.

Gemeenschappelijke wijkvisie
De eerste stap lag dus bij de bewoners van Bezuidenhout-Oost.  

Er werd overkoepelend een brede werkgroep opgezet met 

deelnemers vanuit het wijkberaad, buurtwerkgroepen, stadsdeel-

kantoor en professionals. Hierin zat alle benodigde kennis van o.a. 

planologie, communicatie, financiën, politieke besluitvorming en 

projectleiderschap. Hun aanpak? Eerst een gemeenschappelijke  

en samenhangende wijkvisie ontwikkelen. Alle bewoners van de 

wijk konden daarom in een enquête en workshop aangeven  

welke thema’s zij in de wijk belangrijk vonden. Resultaat was een 

duidelijke top 13 van meest gedragen thema’s. Op basis van deze 

thema’s werden vervolgens ambities en doelstellingen geformu-

leerd voor de gehele wijk. Zoals: meer pleintjes om te ontmoeten 

en te spelen, meer groen en betere oplossingen voor de vele auto’s 

en fietsen in de wijk.

Ontwerpen per straat of plein
Vervolgens kon er op straat- en pleinniveau verder gedacht worden. 

Uiteraard wel binnen vastgestelde kaders door de gemeente (denk 

aan materiaalgebruik en wettelijke regelgeving). Bewoners konden 

nu voor hun eigen straat aangeven wat zij belangrijk vonden. De 

resultaten werden verwerkt tot een aantal variaties van ontwerpen. 

Waar bewoners twijfels hadden of het niet direct eens werden, 

werd in de openbare ruimte geëxperimenteerd met de nieuwe 

maatregelen. Zo werden op een lege parkeerstrook tijdelijk een 

groen grastapijt uitgerold en bloembakken en picknicktafels 

geplaatst om een plein te creëren. Op een andere plek werd de 

rijrichting tijdelijk aangepast. De angsten voor overlast, parkeer-  

en verkeersproblemen werden zo op de proef gesteld. Vervolgens 

konden bewoners met een unieke stemcode per huishouden hun 

stem uitbrengen op het ontwerp van hun keuze voor hun eigen 

straat of plein. 

Bomenbuurt zoekt experts
Het bezoek aan Bezuidenhout heeft ons scherpe inzichten en 

vooral ook veel enthousiasme opgeleverd. De SBOB is nu samen 

met het stadsdeelkantoor en een aantal vertegenwoordigers uit 

werkgroepen in overleg hoe wij een soortgelijk proces in de 

Bomenbuurt gaan vormgeven. Ook hier zal eerst een brede over-

koepelende werkgroep gevormd moeten worden waarin in alle 

benodigde kennis vertegenwoordigd is. Wij komen dan ook graag 

in contact met planologen, webdesigners en ervaren projectleiders 

die in onze wijk wonen en hier in 2019 intensief aan mee willen 

werken. Zodra onze aanpak is vastgesteld en we van start kunnen, 

communiceren wij dat direct met de buurt!   >>>

••• Voor en na de herinrichting (voorbeeld van een plein in Bezuidenhout)

de boomgaard

door tAMAr MASt

Nieuw riool biedt kansen 

Herinrichting Bomenbuurt 
Het zal je inmiddels niet ontgaan zijn: in 2022 gaat de hele Bomenbuurt op de schop! Met uitzondering van het 

pas gerenoveerde winkelgebied. reden? de riolering moet worden vervangen. en als de straten dan toch open

liggen, laten we dan gelijk de boel wat mooier achterlaten dan dat het er vóór de werkzaamheden uitzag. Hoe 

moet dat er dan uit komen te zien? dat gaan alle bewoners uit de buurt samen vormgeven. een leuk, uitdagend 

en democratisch proces dat we gelukkig kunnen afkijken bij een andere wijk: BezuidenhoutOost. Wij brachten 

hen een bezoekje om te leren hoe zij met betrokkenheid van alle buurtbewoners tot prachtige ontwerpen zijn 

gekomen die al deels zijn uitgevoerd. en we zoeken experts om in onze eigen wijk aan de slag te gaan. 

17 april - 20 uur JaarverGaderinG BUUrtBeWOnerS



76 de boomgaard

communicatie
Uiteraard ontvang je alle officiële communicatie vanuit de gemeente 

huis-aan-huis per post. Niemand zal dus belangrijke informatie 

over de herinrichting missen. Via de Boomgaard zal je ook op  

de hoogte worden gesteld over het proces. Toch vragen wij alle 

bewoners zich ook aan te melden voor onze maandelijkse 

nieuwsmail. Via deze weg blijf je in de aanloop naar de start en 

tijdens het project goed op de hoogte van belangrijke wijk- en 

bewonerszaken.  

Meld je aan: stuur straatnaam, huisnummer en e-mailadres  
naar info@bomenbuurtonline.nl

Belangrijkste details
>  Het hele traject gaat enkele jaren in beslag nemen en gebeurt 

gefaseerd. De eerste resultaten zijn pas vanaf 2023 zichtbaar.

>  De plannen moeten dit jaar samen met bewoners worden 

vormgegeven. 

>  De Groot Hertoginnelaan, Laan van Meerdervoort, Segbroeklaan  

en het recent gerenoveerde winkelgebied Fahrenheitstraat en 

Thomsonlaan gaan niet mee in deze herinrichting. Voor de 

Goudenregenstraat zie kader hiernaast.

>  Democratie staat voorop! Persoonlijke voorkeuren kunnen dus 

het onderspit delven. Juist de breed gedragen wensen van 

bewoners worden naar plannen omgezet. 

>  Hoe meer bewoners actief meedoen, hoe kleiner de kans dat een 

minderheid het in jouw straat voor het zeggen heeft.

vragen?
Kom dan op 17 april naar onze Jaarvergadering in het  

Willem Dreeshuis. Voor niet urgente zaken, vragen wij je  

nog even geduldig af te wachten totdat wij georganiseerd  

zijn en het startsein geven. Kan jouw vraag echt niet wachten? 

Neem dan gerust contact op met het bestuur van de SBOB via  

info@bomenbuurtonline.nl.   ■

Ook de Goudenregenstraat in een nieuw jasje

Omdat tram 12 door de Goudenregenstraat met nieuwe, brede 

trams gaat rijden, moet de inrichting van de openbare ruimte 

opnieuw bekeken worden. Ook hier zal in een gedeelte van de 

straat de riolering worden vervangen. De Goudenregenstraat 

behoort officieel tot de Bloemenbuurt. Daarom staat deze 

herinrichting los van de herinrichting van de Bomenbuurt en 

wordt deze anders georganiseerd. Wel vinden de werkzaamheden 

ongeveer gelijktijdig plaats, namelijk vanaf 2022.

Ben jij bewoner of direct omwonende van de Goudenregenstraat 

en wil je bij de planvorming betrokken zijn? Meld je dan bij de 

nieuwe werkgroep Goudenregenstraat, een initiatief vanuit de 

gezamenlijke werkgroep Verkeer & Veiligheid van de Bomen- en 

Bloemenbuurt. Dat kan door een mail met je contactgegevens te 

sturen naar: info@bomenbuurtonline.nl. Graag onder vermelding 

van ‘Werkgroep Goudenregenstraat’. 

de boomgaard

zaterdag 27 april is het jaarlijkse feest van, 

voor en door de buurt: de vriJMarkt 

thoMsonlaan. Haal je zolder, kelder of 

schuurtje leeg en slijt je spullen in een 

ontspannen sfeer met hopelijk veel zonne-

schijn aan buurtgenoten en andere kopers. 

Het genieten van het kindvriendelijke karakter 

van de Vrijmarkt en samen plezier hebben 

staat voorop. Plezier betekent onder meer 

dat iedereen een verkoopplek vindt op de 

markt. Bewoners zullen logischerwijs de 

ruimte voor hun huis gebruiken. De ervaring 

leert dat sommige mensen vooraf aangeven 

graag een specifieke plek te willen gebruiken 

voor het verkopen van hun spullen, maar 

locaties zijn niet te claimen. Kom op tijd en 

gun iedereen een plaatsje. Spullen die nog 

een tweede leven verdienen en die niet zijn 

verkocht, kunnen worden ingeleverd bij één 

van de drie inzamelpunten van Schroeder 

kringloopwinkels. Echte rommel kun je kwijt 

in de containers of vuilniszakken.

De vergunning voor de markt geldt van 8 uur 

’s-ochtends tot 16 uur 's middags vanaf het 

Thomsonplein tot aan Thomsonlaan 

nummers 185/186. De Gemeente stelt een 

aantal regels, waaronder: geen verkoop van 

alcohol en etenswaar.

Mocht je als vrijwilliger willen bijdragen  

aan de Vrijmarkt meld je dan aan via  

vrijmarktbomenbuurt@gmail.com. 
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Plattegrond vrijmarkt Koningsdag - Thomsonlaan, Den Haag

 

Waarom is dit nodig, hoe wordt het gedaan en wat gaan we 
ervan merken? 
We vragen het Marnix ten Holder, de omgevingsmanager van  

de Gemeente. "De Valkenbosvaart bestaat meer dan 100 jaar.  

De kademuren hebben onder de jaren te lijden gehad en zijn  

aan vervanging toe. Ze zijn rot en om ongelukken zoals die in 

Amsterdam zijn gebeurd te voorkomen, moeten we tijdig ingrijpen. 

Dat doen we niet alleen langs de Valkenboskade, maar door de hele 

stad. Het hele vervangingsprogramma loopt tot 2040.”

“We maken een tijdelijke bouwkuip om de kademuur heen, zodat 

die droog komt te liggen en we er goed aan kunnen werken. Het 

bouwverkeer laten we zoveel mogelijk langs de hoofdwegen gaan. 

Af en toe zullen we een deel van de kade even afzetten voor de 

noodzakelijke hijswerkzaamheden. Het grootste deel van het werk 

gebeurt vanaf een ponton die over het water wordt gelegd. 

Daarmee minimaliseren we de overlast op straat."

Zijn de omwonenden bij de plannen en de  uitvoering betrokken?
"Ja, daar hebben we juist veel aandacht aan besteed. Omwonenden 

zijn uitgenodigd om mee te praten over de herinrichting en zij 

hebben een herbeplantingsplan gemaakt voor de taluds. Dat is een 

heel leuk proces geweest. Niet alles is mogelijk, stadslandbouw 

bijvoorbeeld kan niet, omdat die taluds te steil zijn en het water in 

de vaart gevaarlijk snel stroomt."

 

Dit vragen we na bij een bewoner van de Valkenboskade, Frits Knijff. 

Heb jij het ook zo positief ervaren, Frits? 
"De voorlichting tot nu toe is goed en duidelijk, via informatie-

bijeenkomsten en brieven. Er gaat elke zes weken een burenoverleg 

komen met omwonenden, de omgevingsmanager en de aannemer. 

Verder is er een gebiedsconciërge, bij wie we altijd terecht kunnen 

in een keet, die inmiddels naar ons deel van de kade is verhuisd. 

Om het voor ons veilig te houden is bij die hijswerkzaamheden 

altijd een verkeersregelaar actief.” 

“Trillingsmeters zijn aangebracht op huizen en van de gevels zijn 

foto's gemaakt om te kunnen controleren of er geen schade 

optreedt in de vorm van verzakking of scheuren. Bij het beplantings-

plan ben ik niet betrokken geweest, maar ik weet dat de bewoners 

qua kleur en bloeitijd een gevarieerd palet terug willen. Er worden 

negentien bomen gekapt en er komen er vijftien terug, gecombi-

neerd met heesters." 

Dit geheel gaat ons dus over een jaar een veilige Valkenboskade 

opleveren. In het begin misschien nog wat kaal, maar daarna 

moeten twee kleurige taluds het water gaan omlijsten.

Als je meer wilt weten, de gemeente heeft een, inmiddels wat 

verouderde, webpagina voor de Valkenboskade. Ga naar de website 

van Den Haag en zoek op kademuur valkenboskade.   ■ 

door jOHAn VAn ArrAGOn

de valkenboskade gaat op de schop. dat wil zeggen, de kades van de valkenbosvaart worden 

 aan gepakt. dat is een project dat al jaren geleden begonnen is, maar nu heeft het de Bomenbuurt 

bereikt. tot begin 2020 zal het duren, dan zijn de kades weer als nieuw, dat wil zeggen, tussen laan 

van Meerdervoort en thomsonlaan. Het deel tot aan de Hanenburglaan hoeft nog niet vervangen te 

worden. Maar voor het zover is verdwijnt er eerst veel groen en zijn er allerlei bouwwerkzaamheden. 
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voorlopig laatste lokale Smaakmakers op woensdag 27 maart: MicHi nOeKi netWerK 

Onze laatste lokale Smaakmakersavond staat alweer voor de deur. Met als afsluiter een zeer interessant concept dat we 

mee willen nemen in de herinrichting van onze wijk! Want hoe houden we de buurt voor iedereen toegankelijk? tijdens 

onze vorige jaarvergadering maakten we kennis met het Japanse idee Michinoeki: goed begaanbare routes door de buurt 

die plekken met elkaar verbinden en waar je elke 200 meter even kunt uitrusten, van het toilet gebruikmaken of iets 

drinken. JaSper KlapWiJK en tOM BUllenS vertellen hoe zij met steun van fonds 1818 werken aan de aanleg van een 

Michinoeki netwerk in de Bomenbuurt. locatie anne&Max, fahrenheitstraat 472. inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
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de boomgaard de boomgaard

aanpassing per september 2019
Eén glascontainer op de Thomsonlaan-Acaciastraat zal worden getransformeerd tot een Plastic & Blik container. Wit en gekleurd glas wordt 

dan niet langer gescheiden ingezameld.

door tAMAr MASt

    de afvalrace 
                     naar het stadhuis 
een maandenlange lobby van één van onze bestuursleden, begint nu zeker zijn vruchten af te werpen. Zowel op 

het stadhuis als het stadsdeelkantoor Segbroek wordt hard gewerkt aan het verbeteren van alle afval en bijplaats

problematiek in de Bomenbuurt. lees hier de volledige update van het dossier.

analyse huidige situatie
Er staan op drie plekken glascontainers in de wijk: 

> 2 ondergronds bij Albert Heijn

> 3 ondergronds op de Thomsonlaan-Acaciastraat

> 1 Bovengronds op de Ieplaan-Houtrustweg

De glascontainers voor de Albert Heijn doen er zes dagen over om vol te raken. De glascontainers op de andere 

locaties doen er ongeveer dertien dagen over voordat ze vol zijn. Er is nagenoeg geen last van bijplaatsing van 

glas in onze wijk.

analyse huidige situatie
We hebben in totaal negen papiercontainers in de Bomenbuurt:  

> 3 ondergronds bij Albert Heijn

> 4 ondergronds op de Thomsonlaan-Acaciastraat 

> 2 bovengronds op de Ieplaan-Houtrustweg. 

Als een papiercontainer 75% vol is dan wordt de ophaaldienst ingepland. De papiercontainers bij Albert Heijn zijn 

doorgaans in drie dagen vol en worden daarom elke drie dagen geleegd. Hierbij geldt: Vol is iets anders dan 

verstopt. Wanneer een container verstopt raakt door te grote stukken karton, geeft de sensor geen signaal aan de 

ophaaldienst. Maak je papierafval dus voldoende klein.

papier

vanaf nu: adopteer een papiercontainer 
De Bomenbuurt heeft door haar problematiek de absolute primeur dat bewoners nu niet alleen een restafval-container maar ook een 

papiercontainer kunnen adopteren. Wanneer je een container adopteert, krijg je een sleutel van het zijdeurtje en kun je met een prikker of 

bezemsteel de boel aanstampen om de verstopping te verhelpen. 

analyse huidige situatie
We hebben momenteel drie plastic & blik (PMD) containers in de wijk:  

>  2 bovengronds op de kruising Fahrenheitstraat-Hanenburglaan

>  1 ondergronds op de Hanenburglaan (richting Ieplaan).

In totaal kunnen met deze drie containers slechts 25% van de huishoudens in onze wijk bediend worden.  

De containers aan de Fahrenheitstraat worden dagelijks geleegd (ook in het weekend).  

De ondergrondse container aan de Hanenburglaan doet er echter 9 dagen over om vol te raken!

plastic  

& blik

aanpassingen vanaf maart 
Op 1 maart wordt er een bovengrondse PMD-container geplaatst op de Nachtegaallaan. Dit is in het verlengde van de Fahrenheit straat 

richting Sportlaan. Hiermee hopen we de bezoekers uit de Vogelwijk te motiveren hun afval niet langer in de Fahrenheitstraat te dumpen 

op weg naar de winkels. 

aanpassingen vanaf september 
In september zal bij het afvalstraatje op de Thomsonlaan-Acaciastraat één glascontainer worden omgedoopt tot PMD- container. 

in aanvraag voor 2019
Er loopt een aanvraag om bij de Ieplaan-Houtrustweg een bovengrondse PMD-container te plaatsen, tegenover de bovengrondse glas en 

papier containers. Deze oplossing is tijdelijk. De Bomenbuurt heeft door haar problematiek de absolute primeur dat bewoners nu niet alleen 

een restafval-container maar ook een papiercontainer kunnen adopteren. Wanneer je een container adopteert, krijg je een sleutel van het 

zijdeurtje en kun je met een prikker of bezemsteel de boel aanstampen om de verstopping te verhelpen. 

aanpassing vanaf september 
De bovengrondse container voor 

kledinginzameling bij de Thomsonlaan-

Acaciastraat zal in september worden 

vervangen door een ondergrondse 

container. Zo kunnen voorbijgangers 

niet meer met hun armen in de 

container naar kleding vissen. 

textiel

glas

aanpassing in tweede helft 2019
In alle straten tussen Valkenboskade en 

Goudenregenstraat worden in de tweede 

helft van dit jaar ondergrondse containers 

(ORACS) geplaatst. Deze zijn alleen voor 

restafval.

rest

afval

vOOrStel naar GeMeenteraad

in september wordt een plan ingediend bij de Gemeente

raad voor herverdeling van de gescheiden afvalinzameling 

in onze buurt. Uitgangspunt is dat alle bovengrondse 

afvalplekken ondergronds worden. dit kan vermoedelijk  

in de bestaande restafvalcontainers die ‘overtollig’ zijn 

geworden door verbeterde afvalscheiding. 

afvalStraatJe tHOMSOnlaan-acaciaStraat 

Omwonenden van het ‘afvalstraatje’ op de thomsonlaan

acaciastraat hebben nu tien containers voor hun deur 

staan. voorstellen vanuit de gemeente om hier extra 

containers aan toe te voegen zijn door de buurt hard 

afgewezen. Omdat er op andere plekken inmiddels te veel 

restafvalcontainers zijn, dringen wij aan op aanzienlijke 

inkrimping op deze plaats. Omwonenden kunnen hun 

wensen hierover meenemen in de plannen voor de 

herinrichting van onze wijk in 2022.

eerder reSUltaat Met BeWOnerSinitiatief

die ene ondergrondse plasticcontainer op de Hanenburg

laan is gerealiseerd op aanvraag van  omwonenden.  

Met een handtekeningenactie hebben zij een restafval

container laten transformeren naar plastic & blik. Hebben 

jullie in de straat ook een restafvalcontainer ‘teveel’?  

Start dan direct een handtekeningenactie met je buren!  

een burgerinitiatief op een enkele Oractransformatie is 

sneller en eenvoudiger gerealiseerd dan wanneer er een 

wijkbreed verbeterplan voor herverdeling door de 

gemeente raad moet worden geloodst.

adopteer een Orac!
Wil jij bijplaatsing en verstopping van de container(s) in jouw straat tegengaan? Adopteer dan een ORAC en je krijgt de sleutel van de gemeente. 

Bel 14 070 of ga naar: www.denhaag.nl > afval > huishoudelijk afval > container adopteren.

de UiteindeliJKe OplOSSinG:
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Woon je in een woning gebouwd voor 1930? Dan is de kans 
groot dat deze energielabel G heeft. Er zijn enkele maatregelen 
die je kunt  nemen om je huis energiezuiniger te maken en 
daarmee tot energielabel B te komen. Je bespaart daarmee op 
energiekosten.  

De Bomenbuurt is een wijk met 2.246 woningen gebouwd voor 

1930. In deze periode werden er nog geen eisen gesteld aan de ener-

giezuinigheid van huizen. Zo werden muren zonder spouwmuur ge-

plaatst, werden daken en houten vloeren niet geïsoleerd, was er geen 

cv en hadden ramen enkel  glas. Een groot deel van deze woningen 

zijn in de afgelopen jaren energiezuiniger gemaakt. Ze zijn voorzien 

van een CV met een HR combiketel, dubbelglas en kierdichting. Ech-

ter, bij de meeste huizen zijn de gevels en daken nog niet geïsoleerd.

naar energielabel B
Om je woning duurzaam te kunnen verwarmen, volg je minimaal de 

isolatie-eisen voor energielabel B. Om tot een optimale isolatie van 

te komen zijn er vier maatregelen die je kunt nemen: 

1.  vloerisolatie  

Isoleren van de onderzijde van de vloer. Bij voldoende hoogte  

in de  kruipruimte geeft vloerisolatie het hoogste rendement.  

Je investeert eenmalig ongeveer € 1.800,-* en dat levert je een 

besparing van zo’n € 200,- per jaar op.

2.  gevelisolatie  

Isoleren van de binnenzijde van je gevel. Je investeert eenmalig 

ongeveer € 5.000,-* en dat levert je een besparing van zo’n  

€ 300,- per jaar op. 

3.  dakisolatie  

Isoleren van de binnenzijde van je dak. Je investeert eenmalig 

ongeveer € 5.200,-* en dat levert je een besparing van zo’n  

€ 650,- per jaar op.

4.  glas  

Vervanging van je ramen door HR++ beglazing. Dit moderne 

dubbelglas isoleert nog beter en past in bijna elk houten kozijn.  

Je investeert ongeveer € 145,-/m2  en dat levert je een besparing 

van zo’n € 15,-/ m2 per jaar op.

*  Dit is een indicatie van kosten en besparingen voor een gemiddeld 

huis als je het werk laat doen door een vakkundig bedrijf.  

Een handige doe-het-zelver kan dak- en vloerisolatie ook zelf 

 aanbrengen, de kosten zijn dan veel lager.

Subsidie dak en vloerisolatie
Ga je het dak of de vloer op de begane grond in je woning isoleren? 

Dan kan je subsidie krijgen van de gemeente. Kijk op www.

denhaag.nl/houvanjehuis voor meer informatie.

Meer weten? De gemeente werkt samen met de Woonwijzerwinkel. 

Kijk voor meer informatie op www.woonwijzerwinkel.nl  of kom 

naar de WoonWijzerWinkel aan de Goudsbloemlaan 82 waar 

voorbeelden van soorten isolatiemogelijkheden staan.

GeMeente & dUUrZaaMHeid

duurzaam wonen is hip en trendy. anno 2018 kun je niet meer zeggen dat je niks wilt weten van warmtepompen, zonnepanelen, groene daken en 
isolatie materialen. Of dat je er nog nooit van hebt gehoord. dat kan echt niet meer! Om die reden krijgt het gemeentelijke projectteam van HOU van 
Je HUiS dit jaar van ons een podium om alle producten, subsidies en ervaringen op dit gebied met de buurt te delen. projectleider arthur de Kruijff 
vertelt de komende nummers wat er zoal gebeurt op het duurzaamheidsvlak voor je eigen huis. Of dat van je huisbaas natuurlijk. reacties zijn welkom!

Maak je huis 
energiezuiniger en bespaar 

 Een eeuw geleden geboren in de Bomenbuurt

de radioomroep 

Wat iS enerGielaBel B?
energielabel B geeft aan dat een woning in vrijwel alle 

opzichten aan de moderne energievereisten voldoet.  

Zo zal een huis met dit label vrijwel altijd goed geïsoleerd 

zijn. isolatie van vloer, dak en spouwmuren en dubbel glas 

betekent een lage energierekening. Het verschil is vaak 

zo'n 600 euro per jaar ten opzichte van huizen met een 

'rood' label (e, f of G). daarnaast is het huis aangenaam 

gelijkmatig verwarmd. Wist je dat vloerverwarming en 

vloerisolatie goed samengaan? Met warme voeten ben  

je minder snel geneigd de verwarming hoger te zetten.  

Zo bespaar je nog eens extra.

B
Heb je al duurzame aanpassingen aan je huis gedaan of start je hier 

binnenkort mee? Andere bewoners horen graag over je ervaringen. 

Stuur een e-mail naar de redactie.   ■

de geschiedenis van de radio-omroep begint hier, in de bomen-

buurt. dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat hanso 

idzerda pionierde in zijn werkplaats in beukstraat 8. het radio 5 

programma theater van het sentiment vierde dit op 12 januari  

met een uitzending vanaf de plek waar de nederlandse radio is 

geboren.

Het is druk in de woonkamer van Nathalie en Nick, de huidige 

bewoners. In een mum van tijd is hun huis overgenomen door  

de producenten en presentator van Theater van het sentiment.  

De bank is aan de kant geschoven, op de eettafel staan microfoons. 

Twee beeldschermen en een ingewikkeld ogend mengpaneel zijn 

geïnstalleerd en hier en daar slingeren koptelefoons. Het AD is er,  

Den Haag FM, en natuurlijk de Boomgaard. Nathalie kijkt verbaasd 

naar alle drukte. Dit had ze nou ook weer niet verwacht, toen ze  

een paar maanden geleden toestemming gaf aan een producent  

van Radio5 die voor de deur stond met de vraag of ze hier mochten 

komen uitzenden. ‘Túúrlijk!’ zei ze meteen. Dat ze met Nick in een 

bijzonder pand woont, ontdekte ze vlak nadat ze hun intrek hadden 

genomen. Op de plaquette boven de voordeur is te lezen dat Hanso 

Steringa Idzerda (1885-1944) vanuit dit huis het eerste radio-omroep 

programma ter wereld verzorgde. 

Hoe het begon
Vrolijke tonen uit een orgeltje. De klanken waar presentatrice Astrid 

de Jong de uitzending mee begint, zijn de eerste geluiden die op de 

Nederlandse radio te horen waren. Op 6 november 1919 maakte 

uitvinder Idzerda hier in de Bomenbuurt zijn eerste radio-uitzending, 

die hij Soireé Musicale (sic.) noemde. Hij nodigde orkestjes uit en 

speelde muziek van langspeelplaten. Tot 1924 verzorgde hij zo 

honderden radio-uitzendingen. Zijn bedrijf N.V. Nederlandse Radio 

Industrie bouwde de zendapparatuur, maar ook de ontvangsttoestellen. 

Idzerda maakte de uitzendingen, om de apparatuur die zijn bedrijf 

produceerde in het pand aan de Beukstraat aan de man te brengen. 

Toen Idzerda begon met uitzenden, waren er hooguit tweeduizend 

mensen die met zelf samengestelde toestellen radio konden 

ontvangen. Ze luisterden dan naar amateurs, die op onregelmatige 

tijden radio maakten. Idzerda was de eerste die regelmatig en op 

vooraf aangekondigde momenten zijn programma uitzond.  

Het bereik van zijn zender was heel groot. Daartoe stond er wel een 

15 meter hoge mast op het dak van het pand in de Beukstraat. Of alle 

buren dat zo leuk hebben gevonden, is niet bekend.

dromen van radio
Te gast in het radioprogramma vandaag zijn 3FM dj Sander Hogendoorn 

en radiocoryfee Govert van Brakel. Van Brakel is bezig met een boek 

over radiogeschiedenis, en is enthousiast om op ‘de geboortegrond’ van 

de Nederlandse radio-omroep te staan. Te meer omdat de uit zending 

voor hem een thuiswedstrijd is. Hij vertelt: ‘Ik ben opgegroeid in de 

Bomenbuurt, in de Sneeuwbalstraat. Toen droomde ik al over radio 

maken. Nu ben ik hier dus terug dankzij Idzerda. Als jongen fietste ik 

elke dag langs dit pand naar school, maar ik heb nooit geweten dat 

hier zo’n stuk radiogeschiedenis lag. Ik denk dat de meeste mensen in 

Den Haag dat niet weten.’ 

Hoe het eindigde
In het staartje van de uitzending schuiven drie kleinzoons van Hanso 

Idzerda aan. Ze wonen allemaal niet in de buurt, en zijn voor het eerst 

in het pand waar hun grootvader geschiedenis schreef. Een van de 

nazaten, die zelf ook Hanso Idzerda heet, is al wel eens hier geweest 

bij de onthulling van de plaquette bij de voordeur. Maar vandaag zette 

hij voor het eerst een voet over de drempel. De kleinzoons vinden dat 

Idzerda’s rol een beetje onderbelicht is gebleven en zijn blij met de 

aandacht die hun opa nu krijgt. Zakelijk was het bedrijf van Idzerda 

geen succes. Hij heeft radio populair gemaakt, maar de technische 

ontwikkelingen gingen zo snel, dat hij niet genoeg van zijn ontvangers 

heeft kunnen verkopen. In 1924 stopte Idzerda met radio maken en 

nam ‘Hilversum’ het over. met Hanso Idzerda liep het slecht af. Hij is in 

1944 gefusilleerd door Duitse soldaten, omdat hij in Sperrgebiet liep 

te zoeken naar de resten van een V2 raket. Volgens kleinzoon Henk 

de Breij wilde hij de raketkop vinden, om het besturingsmechanisme 

te onderzoeken. Zijn nieuwsgierigheid is Idzerda uiteindelijk fataal 

geworden.   ■

De uitzending van 12 januari terugluisteren? Dat kan via  

www.nporadio5.nl/theatervanhetsentiment/gemist

door MiES MiKx

••• De uitzending in de Beukstraat 8  [foto KRONCRV] 
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De Kaasspeciaalzaak van Ed Boele viert in 

2019 zijn 25-jarig bestaan. Al jaren achtereen 

wordt de winkel in de Fahrenheitstraat 

gelauwerd voor ‘beste kaaszaak’ en  

‘beste buitenlandse kaasspecialist’. 

Marlou Grobben, verkoopmedewerker  

bij de kaasmeester, blikt in vier afleveringen 

terug op de afgelopen kwart eeuw. 

Het begon  
in  parijs
Wat deed jij op je 24e? ik studeerde en had een bijbaantje, maar 

bracht minstens zoveel tijd door in de kroeg. toen Ed Boele 24 

was, reed hij voor de eerste keer naar Frankrijk om inkopen te 

doen voor zijn winkel. Sinds kort was hij trotse eigenaar van  

De Kaasspeciaalzaak in de Fahrenheitstraat. trots, maar ook 

zenuwachtig. Zou hij in staat zijn om zijn hoofd boven water  

te houden? Geen tijd voor twijfels nu, hij moest scherp zijn.  

Over een paar uur zou hij zijn grootste uitgave doen sinds de 

aankoop van de winkel. 

Hij was onderweg naar rungis, 's werelds grootste voedselmarkt 

vlak onder Parijs. Eén van de hallen was gevuld met een 

onvoorstelbare hoeveelheid kaas. Ed keek zijn ogen uit. Hij zag 

kazen waarvan hij nog nooit had gehoord. Kazen, die hij alleen 

maar had gezien op plaatjes. Kazen, waarvan de smaak zoveel 

beter was dan die hij kende.

Hij kocht en kocht en kocht. Met een geplunderde rekening  

en een auto die het gewicht nauwelijks kon dragen, sloeg zijn 

zelfvoldane gevoel halverwege de terugrit om in blinde paniek. 

Hoe ging hij dit ooit allemaal verkopen? Hij had zich mee laten 

slepen, was zijn boekje te buiten gegaan. Met lood in de 

schoenen passeerde hij de grens.

 

toen gebeurde het onmogelijke: binnen vier weken was het 

merendeel verkocht! Vol ongeloof keek Ed zijn vrouw aan:  

"ik moet terug.” Sindsdien rijdt hij een aantal keer per jaar naar 

Parijs om kaas te kopen. Als Ed rungis binnenloopt, wordt hij  

op zijn schouders geklopt, vragen ze naar zijn kinderen en  

krijgt hij zijn koffie aangereikt zoals hij hem wil hebben.

ik mocht laatst een keertje mee. Met open mond hielp ik mee 

met het volladen van de pallets. Dit was toch veel te veel?  

Ed keek me lachend aan: "Over 25 jaar praten we wel verder.”

Marlou GrobbencOlUMn

13de boomgaard

 

Bezoek aan huis, op uw kantoor of bij ons op kantoor. 
 

Dicht bij u in de BOMENBUURT 
www.addwin.nl 

Addwin Advise BV 
Valkenboskade 580, Den Haag 

Administratie- & Belastingadviesbureau 
“Cijfers met AMBITIE“ 

BEL 070 – 820 04 70 

Wilt u ondersteuning en het optimale uit uw aangifte halen? Dan 
helpen wij u graag! Dit kan bij u thuis, op uw kantoor of bij ons op 
kantoor. Kijk op www.addwin.nl/ib voor een uitgebreide checklist. 
 

Tarieven*: 

• 1 persoons particuliere aangifte    € 65,- 
• 2 persoons particuliere aangifte (fiscaalpartner) € 97,50 
• Voorlopige teruggave of toeslagen   € 50,- 
• Ondernemers aangiften      in overleg 

Wanneer u voor 15 april een afspraak 
bij ons maakt ontvangt u € 5,- KORTING! 

De aangifte inkomstenbelasting moet vóór 
1 mei ingediend worden. Voor u misschien 
weer lastig en een drempel? 
Voor onze mensen eenvoudig en simpel. 

 

Persoonlijk 
Contact 

 
NIET  

NODIG 
Volledige 
Checklist 

 
Dag/Avond 
Afspraak 

 * Tarieven zijn incl. BTW 
   Vraag naar de voorwaarden 

 ONS TEAM HEET U
GRAAG WELKOM

KOM EENS EEN LEKKER
TAARTJE ETEN!

THE UPSIDE CAFE 
ONTBIJT - LUNCH - BORREL - CATERING

THOMSONLAAN 90E, DEN HAAG
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Initiatieven en ideeën gezocht voor derde 
editie Onbeperkt070-prijs 

draag jij bij aan een 

toegankelijkere en 

gastvrije Bomenbuurt?

Op 14 juni wordt voor de derde keer de Onbeperkt070-prijs 
uitgereikt voor het beste initiatief of idee dat Den Haag 
 toe gankelijker maakt voor mensen met een beperking.  
Initiatief nemer Stichting Voorall heeft dit jaar gekozen voor  
het thema ‘Onbeperkt gastvrij’ en roept Hagenaars uit alle 
wijken op goede ideeën te delen of mooie initiatieven aan te 
dragen, zowel groot als klein. Het winnende idee of initiatief 
ontvangt €7.500; de tweede plaats krijgt de aanmoedigingsprijs 
ter waarde van €2.500. Beide financiële impulsen zijn bedoeld 
ter ondersteuning van de uitvoering.  

in 2018 
Vorig jaar viel in de prijzen, het idee voor de Mobilitheek en het 

plan om de Biesieklette rolstoelriksja’s te verhuren. 

Gastvrije Bomenbuurt
Vertel ons hoe toegankelijk en gastvrij de Bomenbuurt is voor 

mensen met een beperking of waar er nog verbeteringen kunnen 

plaatsvinden. Je mag bestaande initiatieven aandragen, maar ook 

zelf een goed idee bedenken. Deze voorbeelden kunnen tot en met 

maandag 20 mei worden ingediend via onbeperkt070@voorall.nl. 

Meer informatie over de procedure en inschrijving vind je op  

www.onbeperkt070.nl.

Een vakjury beoordeelt en kiest vervolgens de beste inzending uit. 

Op 14 juni wordt in het Hilton hotel bekendgemaakt welk initiatief 

de Onbeperkt070-prijs wint en €7.500 ontvangt ter ondersteuning 

hiervan. Ook is er een aanmoedigingsprijs en een eervolle vermel-

ding te winnen. 

voorall
Voorall is een stichting die de belangen van Hagenaars met een 

beperking te behartigt. Voorall werkt voor mensen met een 

lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een 

chronische ziekte in Den Haag; voor de organisaties die zich  

sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich 

daarbij niet hebben aangesloten. Ga voor meer informatie naar  

www.voorall.nl 

••• rolstoelriksja’s  [Foto: @Van Raam Biesieklette] 
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WerKGrOep UitGelicHt

door jOHAn VAn ArrAGOn

In 2030 wil Den Haag van het aardgas af zijn en in 2040 

helemaal energieneutraal. Dat is nodig om minder afhankelijk  

te zijn van fossiele energiebronnen (olie, gas, kolen) en de 

opwarming van de aarde binnen de perken te houden.  

Dat is weer in ons eigen Haagse belang, want een grote stijging 

van de zeespiegel, als gevolg van die opwarming, zou ons 

rechtstreeks bedreigen. 

Die jaartallen lijken misschien ver weg, maar als we kijken  

wat er moet gebeuren is dat ineens heel dichtbij. Steeds meer 

mensen zijn zelf al bezig hun energieverbruik te verminderen,  

of die energie zelf op te wekken. Maar hoe doe je dat, wat kost 

het en wie kan daarbij helpen? Een werkgroep van Bomen- en 

Bloemenbuurt is dit voorjaar begonnen die vragen uit te zoeken. 

We noemen ons voorlopig werkgroep Duurzame Bloemen en 

Bomenbuurt (BLOB). 

Als we even afzien van het alternatief kernenergie, dan hebben we 

in de overgang naar nieuwe energiebronnen een paar bekende 

mogelijkheden: zon, wind en aarde. Aan windenergie kunnen we in 

de Bomenbuurt niet zoveel doen, net zo min als aan aardwarmte. 

Dus blijft de zon over. Het treft dat we overal platte daken hebben, 

ideaal voor zonnepanelen. Maar als we dat collectief willen doen, 

moeten we de medewerking van heel veel appartementseigenaren 

zien te krijgen. Dat maakt het lastig en daarom richt de werkgroep 

zich voorlopig op grote daken met één eigenaar. 

collectieve zonnepanelen
Op zulke daken passen veel panelen. Die kunnen we collectief 

aanschaffen en plaatsen. Buurtgenoten kunnen zich dan inkopen 

met een of meer panelen. De opbrengst wordt naar rato van  

het aantal gekochte panelen verdeeld onder de deelnemers.  

Dat wiel hoeven we gelukkig niet zelf uit te vinden, want de 

buurten om ons heen zijn hier al langer mee bezig. Van hun 

ervaring, adviezen en voorzieningen maken we graag gebruik,  

zoals bij de Groene Regentes. Over andere projecten kun je lezen 

op www.duurzaamdenhaag.nl of kijk een leuk filmpje van coöperatie 

Groen Hofzicht die zonnepanelen bouwde op het dak van het 

Aegon hoofdkantoor in Mariahoeve. Ga naar youtube en zoek op 

‘groen hofzicht’.

isolatie 
Energie opwekken is een ding, maar hoe minder je hoeft op  

te  wekken, des te beter is het. En dus: hoe beter je woning is 

geïsoleerd, des te minder energie heb je nodig voor verwarming. 

Dat kan al met eenvoudige middelen. Daar wil de werkgroep ook 

voorlichting over geven. Natuurlijk is duurzaamheid meer dan 

alleen energie besparen of opwekken. Denk aan groene daken, 

deelauto’s en reparatie van kapotte spullen. Maar we kunnen niet 

alles tegelijk, dus de werkgroep richt de aandacht om te beginnen 

op energie. Informatie gaan we delen met de buurt, daarbij denken 

we aan een informatiemarkt begin volgend jaar.

Samen
Het samen aanpakken van duurzaamheid levert veel voordeel op, 

dat zien we in de buurten om ons heen. Het is bovendien leuk, 

samen uitvinden hoe je op slim kunt besparen op energie en zo 

ook kunt bijdragen aan een leefbare wereld voor onszelf en de 

generaties na ons. Dat het leuk is blijkt, want de werkgroep groeit 

gestaag. Inmiddels zitten we op tien leden. Meer leden betekent  

dat we meer kunnen ondernemen en meer onderwerpen kunnen 

aanpakken. 

Dus vind je dat we zonder aardgas kunnen, wil je iets met groene 

daken, heb je een beter idee of wil je gewoon meedoen, meld je 

dan bij de werkgroep. Wij komen eens per twee maanden bij elkaar 

in wijkgebouw De Hyacint, Anemoonstraat 25. Je kunt ons bereiken 

via: duurzameblob@gmail.com.   ■

Nieuwe werkgroep met Bloemenbuurt 

Duurzame BomeNBuurt

••• energieneutraal, o.a met zonnepanelen

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Thomsonlaan 98

2565JG Den Haag

T. 3450306

info@jzandvliet.nl

www.jzandvliet.nl

Lid van

WWW.ANNEMAX.NL

FAHRENHEITSTRAAT 472
2561 DH  DEN HAAG

Bij ons ben je elke dag welkom. Voor ontbijt, koffi e, lunch, high tea, borrel 
en hartige hapjes in de middag. We werken met verse, authentieke en 
gezonde producten. Maar boven alles willen we een huiskamer in de stad 
zijn, een plek waar je elk moment van de dag thuis bent.

J O U W H U I S K A M E R  I N  D E  S TA D

ONTBIJT
KOFFIE  TAART  

LUNCH
HIGH TEA 
BORREL

OprOep parelrOUte 
vorig jaar werd de parelroute voor het 10e jaar – en met succes  georganiseerd. Bewoners uit onze en omringende wijken 

stellen in het najaar een weekend lang hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talent, verzamelwoede of 

passie(s). Ben je zelf een parel? Heb je een bijzondere hobby, passie, verzameling of gave? laat het zien aan je buurtgenoten. 

elk talent is welkom, voor jong en oud, dus ook activiteiten voor kinderen. de diversiteit aan parels maakt de route een 

aantrekkelijk evenement voor bezoekers. vind je het leuk om mee te doen? Meld je dan aan via groeneparels@yahoo.com 

Kijk op de website www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl voor inspiratie. 
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activiteiten in de BUUrt

Zondag 14 april
lunchbios houtrustkerk Mary Magdalene 

Film met Jezus vanuit het perspectief van een vrouw die zijn geliefde 

leerling wordt, Maria van Magdala. Als jonge vrouw voelt ze onrust en 

innerlijk verzet tegen haar omgeving. Bij de rabbi van Nazareth vindt 

ze ruimte voor zichzelf.

locatie Houtrustkerk

tiJd 12 uur

kosten € 7 voor maaltijd en koffie, reserveren via  

houtrustkerk@gmail.com

dinsdag 16 april en woensdag 22 mei
vertelpantoMiMe voor ouderen en peuters

Schrijfster Lizette de Koning leest een Job en Keetje-verhaal voor. 

Peuters maken er samen met ouderen geluiden en bewegingen bij. 

Even oefenen… en dan spelen de peuters en ouderen direct mee met 

het verhaal. Daarna gaan de kleuters iets knutselen in het thema van 

het verhaal. Kortom: een vrolijke, creatieve ochtend voor jong én oud.

locatie Kunst & Kids Cafe, Acaciastraat 182

tiJd 9.30 – 10.30 uur

reserveren info@kunstenkidscafe.nl 

Woensdag 17 april
Jaarvergadering sbob, theMa 'verbouw Je wiJk' 

locatie Willem Dreeshuis, Morsestraat 19

aanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Zaterdag 27 april
JaarliJkse vriJMarkt en viering koningsdag 

locatie Thomsonlaan / Fahrenheitstraat 

vrijdag 10 mei
bethelbuurtbios incendies

Na de dood van hun moeder ontdekken Simon en Jeanne dat ze nog 

een broer hebben en dat hun vader nog in leven is. De laatste wens van 

hun moeder is dat zij een bezoek brengen aan hun broer en vader.

locatie Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

tiJd inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur

kosten Vrijwillige bijdrage

terUGKerende activiteiten

iedere 3e zondag van de maand
bethel Muziek Matinee 

Elke derde zondag van de maand van oktober tot en met april 2019 

heeft u de gelegenheid om te genieten van een muzikaal uurtje en 

elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en versnapering. 

locatie Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

tiJd 15 – 16 uur

kosten Vrijwillige bijdrage 

iedere maandag en woensdag
haags ontMoeten

Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.  

Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.

locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tiJd 10 – 14 uur

kosten € 2,50. Koffie en thee inbegrepen.

dinsdag t/m vrijdag
kunst & kids café

Het Kunst & Kids café biedt ouders en jonge kinderen van 0 tot 4 de 

gelegenheid elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. De kindjes 

kunnen gezellig met elkaar spelen, binnen of buiten of deelnemen 

aan de kunstlesjes (tegen betaling).

Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het  
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

locatie Acaciastraat 182

tiJd  maandag/dinsdag/donderdag 8.30-13.30u  

woensdag/vrijdag 8.30-11.30u 

kosten € 2,50 

Meer inforMatie? Kijk op de website kunstenkidscafe.nl 

iedere woensdag
50+ zweMMen

Wil je gezellig met leeftijdgenoten bewegen in lekker warm water  

dan ben je welkom bij de aqualessen op woensdag in zwembad  

De Escamphof.

locatie Zwembad Escamphof, Escamplaan 57

tiJd 10 – 14 uur

inforMatie Trees Loots, 0174 295436 

Woensdag 3 april, 8 mei, 15 juni
voorleespret peuteruurtJe

Voorleesuurtje met muziek en knutselen. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

locatie Bibliotheek Bomenbuurt

tiJd 10 – 11 uur

kosten geen, reserveren noodzakelijk.

iedere donderdag
buurtMaaltiJd

locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

kosten € 5 Reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66

iedere donderdag
Meer bewegen voor ouderen

Op een plezierige manier werken aan conditie en souplesse.

locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tiJd 14 – 15 uur

kosten geen

donderdag 18 april, 16 mei
vroMe freule

Een gesprek over lastige zaken die je bezighouden. Je visie op het 

leven delen. Of gewoon gezellig uitblazen. Dat kan in ‘De Vrome 

Freule’, een ontmoetingsplek voor jong en oud. In een ongedwongen 

sfeer bespreken we zinnige zaken of praten we en zien we waar het 

schip strandt.

locatie Café De Freule, Fahrenheitstraat 558

tiJd 20.00 uur

inforMatie ds. Axel Wicke, 070 3316432

iedere 2e vrijdag van de maand
bingo

locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tiJd 13 – 16 uur

kosten € 4,50

iedere 3e vrijdagavond van de maand
MahJong

locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tiJd 19-22 uur 

kosten € 3 incl. koffie/thee

contact Rini van der Ark g.vanderark@ziggo.nl

de StaMBOOM
cultureel podiuM/buurtcafé

Cultureel buurtpodium, voor toneel, gedichten, cabaret en muziek. 

Eén keer per maand een open mic avond met singer-songwriters en 

één keer per maand een open podium voor schrijvers, dichters & 

aanverwanten. Voor het programma zie de facebookpagina. 

locatie Eikstraat 1 

cUltUUr OM de HOeK

tHeater de nieUWe reGenteS
De Nieuwe Regentes is een buurtgericht theaterhuis waar   

kunst- en cultuuruitingen voor en door de buurt plaatsvinden. 

Behalve eenmalige voorstellingen zijn er regelmatig terug kerende 

series muziek en theater. We noemen er hier enkele van. Kijk op 

www.denieuweregentes.nl voor meer info. Kaarten zijn in de  

online voorverkoop goedkoper!

locatie Weimarstraat 63 (vlak bij het Regentesseplein).

vrijdag 5 april
fred delfgaauw | paradiJsvogels

In zijn nieuwe solovoorstelling sleept Delfgaauw het publiek op 

 onnavolgbare wijze mee in de wereld van kluizenaars en theatrale 

grootheden. Naar Den Haag waar hij zijn vroege jeugd doorbracht. 

locatie De Nieuwe Regentes, 20.30 uur 

kosten Kaartjes in de voorverkoop € 16 

vrijdag 17 mei
cutting edge Jazzfestiva

Dit voorjaar strijkt het Cutting Edge Jazzfestival al weer voor de zesde 

keer neer in Den Haag, én voor de derde keer in De Nieuwe Regentes. 

Ook deze editie zoekt het Cutting Edge festival de grenzen op tussen 

jazz en andere muzikale genres en strijken klinkende namen uit de 

nationale én internationale jazzscene neer in dit unieke theater.

locatie De Nieuwe Regentes, 19.00 uur

kosten € 20

dinsdag 18 juni
de haagse spot

De Haagse Spot is het try-out podium waar cabaretiers, stand-up 

comedians en liedschrijvers hun allernieuwste materiaal uitproberen. 

Het is een unieke ervaring om grappen te horen die misschien nooit 

meer een podium halen en een mooie kans om aan de basis te staan 

van een debuut dat zijn weerga niet kent.

locatie De Nieuwe Regentes, 20.30 uur 

kosten Kaartjes in de voorverkoop € 12.50

expOSitie in de HOUtrUStKerK
Tot eind april zijn doeken van sara benhaMou te zien. Een 

belangrijk thema in haar werk is identiteit. Deze in Den Haag 

wonende kunstenares maakte ook het Joods kindermonument op 

het Rabbijn Maarsenplein, dat ze ontwierp voor de jonge slachtoffers 

van de Holocaust. 

locatie Houtrustkerk

bezichtiging Op afspraak via de koster 06 39223150 

Beleef Het Wild 
Onder de naam ‘Beleefhetwild’ organiseert buurtgenoot  

frenk volckMann workshops in de natuur. Het uitgangspunt is 

wandelen en/of fotograferen. Een paar tochten blijven dicht bij huis.   

Dit voorjaar kun je onder andere de workshop ‘Uilen rond Den Haag’ 

boeken. In de zomer brengt ‘Stadsjungle’ je in de Haagse stadsparken 

en ‘Beleef de vos’ naar de ons omringende duinen. 

De workshops zijn in groepjes van maximaal 3 tot 4 personen. 

Kijk op: www.beleefhetwild.nl of bel Frenk 06 51352766. 

de boomgaardde boomgaard16

Zondag 10 maart 
koffieconcert Met sax 

TempoRarely bestaat uit Berend Stoel: Sopraan sax, Els Voorhoeve: 

Alt sax, Gérard Löhe: Tenor sax en Marijn Schraagen: Bariton sax.  

Zij spelen stukken van o.a. Alexander Glazunov, Isaac Albéniz en  

Astor Piazzolla.

locatie Houtrustkerk

tiJd 12-12.30 uur

kosten geen, collecte na afloop

Maandag 25 maart
boekenweeklezing door nelleke noordervliet

De Boekenweek is van 23 t/m 31 maart, met als thema: De moeder 

de vrouw. Lezing door schrijfster Nelleke Noordervliet.

locatie Bibliotheek Bomenbuurt

tiJd 19.30 tot 21.30 uur 

kosten € 2,50 leden, € 5 niet-leden, reserveren nood zakelijk.

Woensdag 27 maart
lokale sMaakMakers: Michi noeki netwerk boMenbuurt

Hoe houden we de buurt voor iedereen toegankelijk? Vorig jaar 

maakte de buurt kennis met het Japanse idee Michi-Noeki: goed 

begaanbare routes door de buurt die plekken met elkaar verbinden 

waar je even kunt uitrusten, van het toilet gebruikmaken of iets 

drinken. Jasper Klapwijk en Tom Bullens vertellen hoe zij met steun 

van Fonds 1818 werken aan de aanleg van een Michi-Noeki netwerk 

in de Bomenbuurt.

locatie Anne & Max Fahrenheitstraat 472

tiJd 20 uur

kosten € 3 incl. koffie/ thee bij binnenkomst

vrijdag 12 april
bethelbuurtbios handoMe devil

Een Ierse, aan rugby verslaafde all-boys internaat heet een nieuwe 

scholier welkom. Deze nieuwe sterspeler van het schoolteam wordt 

kamergenoot van een onsportieve jongen die door iedereen wordt 

gepest.

locatie Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

tiJd inloop vanaf 19 uur, aanvang 20 uur

kosten Vrijwillige bijdrage
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Een bloeiende start maak je bij 

 stadstuincentrum Nieuw Hanenburg

hanenburglaan 266
2565 hC den haag

telefoon 070 - 3605292

Huis tuiN balkoN

 Snijbloemen
 Perkgoed
 (rouw)bloemwerk
 Zaden
 Kamerplanten
 bollen
 Vaste planten
 Potten
 Manden

 (biologische) bestrijdingsmiddelen
 heesters
 (fruit)bomen
 Sfeerartikelen
 gras
 groenteplantjes
 grond
 gereedschap
 Vijverplanten

al mEEr daN45 jaar  EEN bEgrip iN dEN Haag E.o

bEzorgEN mogElijkwww.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

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
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tennispark Houtrust 

open dag 23 maart 
Op zaterdag 23 maart is er op tennispark Houtrust open dag. Tussen 

13 en 15 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 

acht gravelbanen, een oefenmuur en een koninklijk paviljoen, 

gebouwd door Koning Willem III. Sinds 2016 zijn er ook drie 

beachvolleybal banen. 

Als je op 23 maart tennislid wordt, krijgen volwassenen 10% korting 

op het al voordelige eerstejaarstarief (€ 195). Er is een altijd-spelen-

abonnement, een midweek of studentenlidmaatschap. 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 indeel -

avond 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 

SpOrt & Spel in de BUUrt

tafeltennis aan de 

laan van poot 
Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Kom dan een keer meedoen 

tijdens een training tafeltennis! Deze Olympische sport wordt vaak 

nog als campingspel beschouwd, maar wij willen jullie graag laten 

zien wat de sport echt inhoudt. 

Wij zijn tafeltennisvereniging SETT en sinds augustus 2018 actief  

in Sportpark Laan van Poot. Onder begeleiding van onze trainers 

halen wij de beste speler in ieder lid naar boven. Daarbij vinden  

wij een prettige sfeer voor iedereen van groot belang. Wij bieden 

trainingen aan jeugd en volwassenen met mogelijkheden om 

competitie en toernooien te spelen. 

De jeugd traint op dinsdag en woensdag van 18 - 20 uur en speelt  

op zaterdag competitie, uit en thuis. De senioren spelen op dinsdag 

vanaf 20 uur, ook competitie. 

Wij bieden de jeugdleden af en toe ook extra activiteiten aan, zoals 

bijvoorbeeld karten, lasergamen, schaatsen en bowlen, omdat we 

denken op deze manier onze leden meer bij elkaar en bij de vereniging 

te kunnen betrekken, aangezien niet iedereen in dezelfde groep traint. 

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen tijdens een training, mail 

dan naar info@ttvsett.nl, of kijk op de website voor meer informatie  

en een sfeerimpressie www.ttvsett.nl. 

Houtrustbeach

volleybal en tennis 
Op zaterdag 23 maart van 13-15 uur is er open dag op Houtrust-

beach en kun je kennismaken met beachtennis en beachvolleybal.  

De zand banen liggen op het terrein van tennispark Houtrust, ingang 

aan de Laan van Poot. Die dag begint ook het nieuwe seizoen. Vanaf 

deze zomer is er ver lichting is op de velden, zodat je tot ’s avonds laat 

kunt spelen. Het programma van de vereniging bestaat onder meer 

uit trainingen voor jeugd en senioren door de week en ’s avonds.  

Er worden toernooien georganiseerd en in de zomer is er een 

sportkamp voor de jeugd. 

De banen zijn ook te huur voor vrij spelen per uur, voor bedrijven, 

scholen en partijtjes. En er kan beachrugby, beachkorfbal, beach-

handbal worden gespeeld op een van de zes zandvelden. 

Kijk voor meer info op lindobeach.nl/houtrustbeach of mail naar 

info@lindobeach.nl of bel 070-3558838. 
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06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke financiën

Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning
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Karl van Klaveren is predikant van de 

Houtrustkerk, gelegen aan de rand van onze 

wijk. Hij is ook actief als vrijwilliger in het 

vluchtelingenwerk in Den Haag.

een nieuwe  
rosa parks
Als je zestien bent is spijbelen heel gewoon. We hebben het 

allemaal wel eens gedaan. toch deden wij het nooit zoals Greta 

thunberg. Greta spijbelt met een missie. Sinds september 2018 

staakt ze wekelijks haar schoolactiviteiten om aandacht te 

vragen voor de klimaatcrisis, een mondiaal probleem waar we 

als volwassen wereldburgers te weinig aan doen. Greta vindt dat 

er een einde moet komen aan onze naïviteit en apathie. Als een 

nieuwe rosa Parks demonstreert ze elke vrijdag bij het Zweedse 

parlement. Ze wil een beweging op gang brengen. Ze houdt dat 

stug vol. Al maandenlang. En het lijkt te werken. 

inmiddels trekken overal in Europa klimaatspijbelaars de straat 

op om steun te betuigen aan haar verzet. Op het internet vond 

ik een indrukwekkende toespraak van Greta thunberg. Ze hield 

hem op de klimaattop in Katowice. in de nederlandse media heb 

ik er niets over gehoord. Maar de rillingen lopen je over de rug als 

je ernaar luistert. Misschien gaat deze toespraak ooit de boeken 

in als de toespraak van de 21e eeuw. Met een bewonderens-

waardige rust schetst ze de nachtmerrie van een wereld die 

alleen bezig is met zichzelf. Heeft ze gelijk? 

De horizon van ons hedendaags probleembewustzijn lijkt op  

te houden bij identiteit en migratie. Klimaatcrisis? je voelt de 

weerzin bij mensen als je erover spreekt. Dat gaat vast veel geld 

kosten. Greta vraagt zich in haar toespraak af hoe haar klein-

kinderen op onze tijd zullen terugkijken. Wat zullen ze ons 

verwijten? 

We mogen blij zijn dat er een nieuwe generatie opstaat. Laten 

we bewondering hebben voor de jongeren die de straat opgaan. 

En laten we in vredesnaam van levensstijl veranderen. Minder 

vliegen, minder vlees. Dat zou al een stuk schelen. En misschien 

helpt het ook als we die toespraak van Greta thunberg bekijken: 

www.vimeo.com/306554514.

Karl van KlaverencOlUMn
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Ongewenste graffiti 

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 graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 

wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53

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

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

Margrietes Handen
massage en triggerpoint-therapie

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

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

21de boomgaard

vervoer  

voor 60+ bewoners 
Ben je 60 jaar of ouder en kun je door mobiliteitsproblemen niet 

meer zelfstandig reizen met het openbaar vervoer, de wijkbus of  

de taxibus? Denk dan eens aan Begeleiden en Rijden Segbroek. 

Via deze dienst rijden vrijwillige chauffeurs met hun eigen auto 

mensen naar afspraken in of buiten het stadsdeel. Bijvoorbeeld voor 

een ziekenhuisbezoek, de kapper, de opticien, een activiteit in de 

buurt of familiebezoek. 

De chauffeur haalt je op en zet je voor de deur af of blijft, indien 

gewenst, bij je tijdens de afspraak. De chauffeur kan begeleiden 

door middel van een ondersteunende arm, het voortduwen van 

een inklapbare rolstoel of begeleiding in het ziekenhuis.  

doen? 
Wil je zelf of een familielid gebruik maken van deze dienst, bel dan 

voor meer informatie of aanmelding naar ons telefoonteam. Het 

telefoonteam is elke ochtend tussen 9 en 11 uur bereikbaar via 

070-3364716 of per mail: bersegbroek@xtra.nl 

Kosten
Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Daarnaast betaal je per rit 

een bijdrage aan de chauffeur voor de benzine gebruik van de auto. 

Binnen Segbroek is dat € 5 per rit voor een retour en € 3,50 voor 

een enkele reis. Voor een rit buiten Segbroek wordt 40 cent per km 

gerekend en parkeerkosten zijn voor eigen rekening. 

chauffeurs
Zelf chauffeur worden? Dat kan natuurlijk ook. Onze chauffeurs 

vinden het heerlijk werk om te doen. Je kunt tijden zelf indelen  

en hebt contact met oudere wijkbewoners. Heb je belangstelling, 

neem dan contact op met: s.menken@voorwelzijn.nl, telefoon-

nummer 070-2052480.  
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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. 

(advertentie)



Herman poelsmacOlUMn
Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.

De eerste sneeuw en vorst 

zijn weer achter de rug en 

de eerste bollen zie je in 

bloei staan. Wat er nog 

komen gaat weet je hier in 

nederland nooit, maar één 

ding weet ik zeker “de lente 

komt er aan”.  De vogels 

komen dan weer massaal 

mijn tuin in en inspecteren 

alle broedplaatsen. nu lieve 

vogels, in deze tijden van 

huizennood (ook voor jullie) 

aangeboden een nieuwe 

nestkast. Voor de inrichting 

moet je zelf zorgen. Deze 

nestkast is gemaakt als een 

blokhut en gemaakt door 

een vriend van me. 

Vliegopening 30 mm.

in deze tijd van isoleren en moderniseren verdwijnen veel 

spontane nestgelegenheden en daarom moeten wij de vogels 

een handje helpen. Vogels, zeker de kleinere soorten, vangen 

heel veel insecten om hun jongen te voeden en daar zijn wij 

weer blij mee. Zelf hoef je geen nestkast te bouwen, bij de 

Haagse Vogelbescherming zijn diverse kasten te koop en 

hieronder een aantal met prijs:

1. (KM) Koolmees 14,50         

2. (M31) Mussenstraat (3 breed) 19,50        

3. (M32) Mussenstraat (id. 1 rij) 19,50          

4. (MH) Mussenflat (3 hoog) 19,50          

5. (M5) Mussenstraat (5 breed) 25,00          

6. (PM) Pimpelmees 13,50         

7. (rS) roodstaart 12,50

8. (SP) Spreeuw 15,00          

Alle modellen kunnen in voor- of najaar gemakkelijk worden 

schoongemaakt door hun opendraaibare front of bodem .

De kasten zijn te bestellen bij info@haagsevogels.nl

Als je op de site www.haagsevogels.nl kijkt zie je er nog meer, 

ook vind je er bouwtekeningen.

Vogels krijg je in de tuin door water. Een vijver of schaal is ideaal, 

de vogels kunnen hier drinken en in ondiepe delen zelfs in bad. 

Ook voeren helpt in de winter, maar mijn merels eten mee met 

de egel. Ze pikken overdag droog kattenvoer uit de bak die 

bestemd is voor de egel. in het voorjaar kun je dan weer 

stoppen met voeren.

Huis aangeboden

22 23de boomgaard

De volwassen Saqib heeft nog altijd dezelfde pretogen als die van 

het jonge jochie op de fiets in Rawalpindi. Toch was fietsenmaker 

worden niet meteen zijn eerste passie toen hij als twaalfjarige in 

Nederland aankwam. Hij zocht vooral naar zelfstandigheid, en niet 

een last te zijn op schouders van zijn ouders. Het grote gezin met 

zeven kinderen vestigde zich in 1992 in Rotterdam en de jonge 

Saqib zocht al vroeg naar bijbaantjes. Tegen zijn 15e, net klaar met 

de MAVO, maakte hij al veel uren bij McDonalds als medewerker. 

Hij ging doorstuderen, een Mbo-opleiding. Maar McDonalds was te 

blij met de ijverige en leergierige Saqib. Ze bleven aan hem trekken, 

meer uren, een betere baan, bonussen en een interne opleiding in 

Nederland en England. Hij kon het aanbod niet weestaan en 

uiteindelijk stopte hij met zijn opleiding zonder het af te maken. 

Shell
Hij ging voluit de wereld van Big-Macs en French-Fries in. “Dat 

moeten ze niet doen, zo hard aan jonge gasten midden in een 

studie trekken, jongeren zijn nog weerloos tegen zo’n aanbod,  

je studie afmaken is beter, maar ik heb geen spijt hoor!”

Na McDonalds kwam Shell op zijn pad. Hij zocht een grotere 

uitdaging, solliciteerde op een functie als vestiging-chef van een 

benzinestation en werd aangenomen. Weer interne opleidingen  

in Nederland en England en weer een glanzende carrière in deze 

nieuwe baan. Na een aantal jaren had hij meerdere vestigingen 

onder zijn hoede en zo’n vijftig man personeel vielen onder zijn 

verantwoordelijkheid.

Spoken
Hij verdiende goed, zijn inzet werd rijkelijk beloond met bonussen. 

Maar gelukkig was hij niet.  Zijn verantwoordelijkheid was te 

omvangrijk, het geregel onophoudend en het onverwachte lag 

altijd op de loer. “Ging midden in de nacht in een van die vestigingen 

het alarm af, dan werd ik gebeld. Belde een van de personeelsleden 

in de ochtend zich ziek, dan nam ik zelf extra werk aan en als ik de 

pech had dat er van de middag- of avondploeg ook eentje wegviel 

dan kon het een hele lange dag voor mij worden. Ik heb een 

heleboel van die lange dagen gehad.”

Op een gegeven moment was de ijverige, hardwerkende Saqib op. 

Het duizelde in zijn hoofd en zijn lichaam was oververmoeid bij het 

thuiskomen ’s avonds. De nacht bracht hem vooral veel werkspoken 

en geen rust. Hij melde zich niet ziek, maar wist dat er iets grondigs 

moest veranderen, hij vroeg vrij direct om ontslag. 

Maar Shell wilde hem niet laten gaan. Zo boden hem betaald verlof: 

”We kunnen je niet missen! Ga lekker bijkomen en kom gezond 

weer terug.” Maar het vooruitzicht om hetzelfde werk weer op te 

pakken maakte van het verlofaanbod een doekje voor het bloeden, 

uitstel van executie. Hij stopte definitief. Gooide de deur dicht, 

hopend dat een andere deur open zou gaan.

fietsen
Een jaar lang was er geen teken van hoop. De jong begonnen 

ijverige werker was doodop. Toen, op een dag besloot Saqib dat  

het thuiszitten hem niet meer rust bracht, maar dat hij begon te 

verroesten. Hij vroeg zijn oudere broer of hij bij hem in zijn fietsen-

winkel in Rotterdam mocht helpen. Iets nieuws leren, fietsen 

repareren. Het mocht. Het is een hechte familie en men helpt elkaar 

graag. Een half jaar lang leerde Saqib van broerlief de finesses van 

het fietsen maken, de liefde voor het vak bloeide langzaam maar 

zeker. Hij vond het ook aangenaam om baas en personeel van 

jezelf te kunnen zijn, zoals zijn broer dat was. 

In oktober 2006 begon hij zijn eigen fietsenwinkel. Zijn broer kende 

de oude fietsenmaker: “Het is een fijne buurt. De bewoners zijn 

zachtaardig, geen veeleisende patsers, maar gemoedelijke lui.  

En, echte fietsmensen van de jongste kind tot de oudste oma, geen 

tekort aan klanten, als je je best voor ze doet.” Hard werken vond 

Saqib niet erg. “Als ik ‘s avonds de deur van de winkel achter me 

dicht doe, ga ik met vrede naar huis. De fietsen blijven netjes 

zwijgzaam bij elkaar hier achter en niemand die laat in de avond 

belt en zich bij mij ziek meldt.”

Glimlach
Saqib was inmiddels getrouwd, had twee kinderen, een hele 

verantwoordelijkheid om voor het eerst als zelfstandig ondernemer 

te gaan werken. Het is altijd de vraag of een nieuwe zaak een 

goedlopende zaak wordt. Hoeveel maanden duurde het voordat hij 

het vertrouwen had dat zijn eerste winkel toekomstbestendig was, 

vraag ik hem. Hij hoef niet lang na te denken: “Binnen de eerste 

maand wist ik het al. Het liep meteen goed.” 

Wat was het geheim van Saqib’s snelle succes? “Mijn glimlach.  

Wie hier binnenstapt voelt zich welkom. En als ik druk bezig ben 

met een andere klant dan zeg ik toch altijd even hartelijk gedag  

aan de nieuwkomer en stel ik hem of haar gerust dat ik zo ook naar 

zijn/haar fiets ga kijken.”

Zo simpel is het natuurlijk niet, hij straalt niet alleen gastvrijheid en 

behulpzaamheid uit, maar hij is ook een goede fietsenmaker, weet 

ik uit de ervaring van ons vijfkoppig gezin, onze leeftijd en voorkeur 

voor gevarieerde fietsen. “Maar het begint toch bij een glimlach, 

altijd gastvrij de klant verwelkomen. En dat heb ik te danken aan 

McDonalds en Shell. Van al die cursussen over klantvriendelijkheid 

dat ik bij hun moest volgen.”

Mantra
Zo blijft onze hardwerkende, altijd behulpzame fietsenmaker, toch 

een bescheiden mens. Aan borstklopperij doet hij niet. Ik geloof 

graag dat dagelijks duizenden medewerkers van McDonalds en 

Shell door de hele wereld blootgesteld worden aan dezelfde 

verkoop-glimlach-mantra’s. Ik heb ook geen klachten over hoe ik  

bij het afrekenen na het tanken in een gemiddeld Shell-station of 

afrekenen van een Big Mac menu bij McDonalds wordt behandeld. 

Maar die glimlach van onze fietsenmaker heeft iets authentieks.  

Het vertelt naar mijn vermoedens meer over Saqib dan over de  

cultuur bij Shell en McDonalds. Het is een oprechte vriendelijkheid, 

en ook een teken dat hij gelukkig is met ons en met zijn keuze als 

een fietsenmaker in onze Bomenbuurt.   ■

BUURTGENOOT, SOCIOLOOG EN SCHRIJVER SHERVIN NEKUEE NODIGT JE UIT OM JE LEVENSVERHAAL  
MET HEM TE DELEN IN verhalen van de boMenbuurt.  

de gelukkige fietsenmaker  

••• Saqib Malik leerde als 7-jarige fietsen in Pakistan

Saqib Malik is de gelukkige eigenaar van ‘Quick rijwiel’ aan de laan van Meerdervoort 427,  

om de hoek van de kruising met de fahrenheitstraat. Saqib betekent accuraat. in het door 

groen omgeven rawalpindi, de grote stad in noorden van pakistan, waar hij vandaan komt 

leerde de jonge Saqib op zijn 7e al fietsen. niet van zijn ouders, maar door vallen en opstaan 

op de fiets van de grotere kinderen in hun straat. fietsen was eerder een tijdverdrijf, een spel, 

dan een levensstijl zoals het hier is. precies zo leerde ik in de straten van teheran fietsen en  

het als een pret en niet als een noodzaak te ervaren.

"Wie hier binnenstapt  

voelt zich welkom"
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OprOep

deel Je verHaal Met SHervin neKUee 
vanaf het moment dat ik in vrijheid mocht schrijven en spreken 

– vanaf het moment dat ik in nederland kwam en mij de taal 

eigen kon maken – heb ik fragmenten uit mijn leven verhaald  

en verteld. in boeken, tijdschriften, soms gewoon op mijn eigen 

facebook pagina.

nu, in deze zachtaardige wijk vlakbij de enige ontembare in  

de lage landen, de zee, ben ik begonnen met optekenen van 

het verhaal van mijn buren. wie doet mij een fragment uit zijn of 

haar leven cadeau? ik bied jullie een kopje koffie aan in mijn 

favoriete koffiehuis van de wijk: bagels & beans, of kom graag 

langs voor een kop koffie bij jullie thuis. ik hoor graag het 

verhaal dat je altijd hebt willen vertellen maar ongehoord is 

gebleven. ik hoop van jullie te horen: ShervinNekuee@live.nl 
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THOMSONLAAN 96 2565 JE DEN HAAG 070-3638398 

PASFOTO
SPECIALIST VAN DEN HAAG

Op verzoek GRATIS
digitaal aangeleverd!

2e SET

€1

Kaas- en wijnspecialiteiten
Fahrenheitstraat 625  |  2561 DC  Den Haag

Telefoon 070 3631819
kaasspeciaalzaak@gmail.com  |  www.kaasspeciaalzaak.nl

ED BOELE

kaasspeciaalzaak

25 JAAR

de boomgaard 25

door MiES MiKx

Je zou bijna denken dat ze kunnen lezen: al een paar jaar 
nestelen er boomvalken in de Bomenbuurt, aan de Valkenbos-
kade nog wel. Kom je ook kijken of deze bijzondere vogels dit 
jaar weer te zien zijn?

Boomvalken hebben zwarte bakkebaarden, een bruinrode ‘broek’ en 

spitse vleugels. Het is best bijzonder om er een te zien; er broeden 

maar een paar honderd paren in Nederland en ze staan op de Rode 

Lijst van Nederlandse broedvogels. Op dit moment zitten ‘onze’ 

valken nog op hun overwinteradres in zuidelijk Afrika. Vanaf april 

zijn ze in Nederland om te broeden. Ze gebruiken daarvoor lege 

kraaiennesten. Aan de Valkenboskade is zo’n nest te vinden in de 

eerste populier, op de hoek van de Hanenburglaan. 

Het verbindt, zo’n nest
Steven Willem Sietsers woont zo’n beetje naast de valken. Volgens 

hem zaten ze er voor het eerst in 2016. In 2017 sloegen ze een 

jaartje over, misschien omdat er dat jaar een paar populieren aan 

de kade zijn gekapt. In 2018 hebben ze er drie jongen uitgebroed. 

Zelf is Sietsers geen vogelaar. Hij leerde de valken kennen toen  

hij op de stoep mensen naar de kruin van de populier zag turen. 

Sietsers: ‘Het verbindt, zo’n nest. Nederlanders zijn niet zo van het 

buitenleven maar hiervoor komen allemaal mensen naar buiten, ze 

maken foto’s en knopen praatjes aan. Ik ben benieuwd of de valken 

dit jaar weer komen. Dat zou ik heel bijzonder vinden. Het nest zit 

er nog, ze kunnen er zo in.’ Bijkomend voordeel van een valken-

nest: ze houden de meeuwen op afstand. Niet dat ze meeuwen 

eten; op het menu van boomvalken staan kleine vogels en vliegende 

insecten; ze slaan hun prooi in de lucht. Maar meeuwen nemen het 

zekere voor het onzekere als ze een roofvogel zien.

Onveilige populier?
Het wachten is dit voorjaar op de terugkeer van de valken. Maar 

dan moet de populier wel blijven staan. De boom is inmiddels  

61 jaar oud, volgens de informatie op de Haagse Bomen app, en 

heeft een stamdiameter van meer dan een meter. Populieren zijn 

geen stevige bomen. Ze groeien snel, en hebben heel zacht hout. 

Het gevaar bestaat dat grote takken afbreken, en op de weg 

belanden. Dat is gevaarlijk voor omwonenden en voorbijgangers. 

De Gemeente is daarom bezig met het onderzoeken van populieren, 

en het vervangen van onveilige bomen. De Gemeente laat weten 

dat ze de boomvalk als broedvogel koesteren, en er zorgvuldig mee 

om willen gaan. Dat zal ook wel moeten, want nesten van vogels 

op de rode lijst zijn beschermd. 

Jong gevallen
Mocht de boom toch worden geveld, dan denkt Frenk Volckmann 

dat de boomvalken ergens anders in de buurt wel weer een plekje 

vinden. Volckmann organiseert workshops voor het fotograferen 

van wild in de stad en daarbuiten. Volgens hem hebben de valken 

in voorgaande jaren ook genesteld aan de Ieplaan en in het Rode 

Kruisplantsoen. Vorig jaar volgde hij het nest op de voet. Hij ging er 

vaak heen om te filmen en te fotograferen. Hij was aan het filmen 

hoe moedervalk haar jongen voerde. ‘En toen sodemieterde er een 

jong van de tak’, vertelt Volckmann. 

Hij heeft het moment op beeld. Het jong heeft nog een paar dagen 

op een dakje en een schutting onder de boom gezeten. Volckmann 

was er maar druk mee. ‘Als ik ‘s ochtends vroeg aankwam, dan zat 

hij daar in de volle zon. Dan zette ik hem op een dakkie in de 

schaduw, water erbij. Maar zijn ouders kwamen er niet meer bij.  

Er stonden ook te veel mensen omheen.’ Het jong kon nog niet 

zelfstandig eten zoeken. ‘Ik dacht: zo gaat hij het niet redden.’ 

Volckmann deed wat hem op dat moment het beste leek: hij ving 

de vogel, en bracht hem naar de beste vogelopvang die hij kende, 

helemaal in Zundert, onder Breda. Na een paar weken kreeg hij een 

brief uit Zundert: de valk is uitgevlogen.   ■

Boomvalken spotten? Ze zijn in het land vanaf april. Ze broeden in 

mei-juni, in augustus vliegen de jongen uit. Bekijk het filmpje van 

Frenk Volckmann van het vallende jong op youtube, zoek op: 

Boomvalkjong Beleef het wild.

••• Steven Willem Sietsers [foto's Frenk Volckmann]

toepasselijk 

nestelen
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BelOninG 
verdwenen katten eikstraat 
Ik loof een beloning van € 250 uit voor degene die mijn katten 

terugbrengt. In het afgelopen half jaar zijn twee van mijn katten 

spoorloos verdwenen. Flyers, Facebook berichten en contact met 

de wijkagent, niets heeft geholpen ze terug te vinden. 

Op  29 oktober verdween Loki, een langharige gecastreerde en 

gechipte kat. Zijn zwarte haren worden gekenmerkt door een wit 

puntje op zijn staart en witte bef. Loki is klein van stuk.

Op 24 januari verdween Noah. Ook een gecastreerde en gechipte 

kat. Noah is zandkleurig, heeft een wat korte dunne staart. Hij is een 

echte allemansvriend. Het is opvallend dat beide katten korte tijd  

na elkaar verdwenen zijn, zeker omdat ze erg gehecht zijn aan hun 

huis in de Eikstraat. Noah en Loki zijn eraan gewend buiten te zijn 

maar zijn nooit eerder zo lang van huis geweest. 

Is een van mijn katten misschien bij u binnen gelopen of heeft  

u misschien iets gezien? Neem alstublieft contact met mij op:

Barbara Boers, Eikstraat 33, 0683238762, xbarbaraboersx@gmail.com

De Laan van Meerdervoort 

wordt wel de langste laan van 

Nederland en zelfs van Europa 

genoemd: bijna zes kilometer 

lang. De laan is een letterlijke 

en figuurlijke dwarsdoorsnede 

van Den Haag en raakt de 

Bomenbuurt. Er is van alles  

te vinden: winkels, scholen, 

bedrijven, instellingen, kerken, 

woonhuizen in soorten en 

maten, parken, waterwegen en vele nationaliteiten. In december 

kwam er een boek uit dat gaat over deze lange laan. Het begint  

op huisnummer 1 en eindigt bij nummer 1803. 

vogels in de buurt
Heel Holland telt eens in de zoveel maanden de tuinvogels. 

Iedereen kan meedoen. In een half uur tel je dan van elke vogel-

soort in tuin of op balkon het hoogste aantal dat er tegelijk 

aanwezig is. Eind januari was het weer zover. Vijftig mensen in de 

Bomen- en Bloemenbuurt hebben hun meting doorgegeven; ze 

telden 543 vogels. Wat floot er in onze buurt? De top-10 is als volgt:

Opvallend is het grote aantal spreeuwen. Verder lijkt de lijst in grote 

lijnen op die van de hele stad. Landelijk staat de huismus rotsvast 

op de hoogste tak, maar die vogel komt hier blijkbaar niet voor.  

De roodborst heeft zich genesteld op de tiende plaats in alle lijstjes. 

Uiteraard zou een telling in de zomer een ander resultaat opleveren. 

Wij zuchten dan weer onder de jaarlijkse invasie van de meeuwen. 

Volgend jaar een nieuwe kans, tenzij je mee wilt doen met de 

doorlopende telling. Ga dan naar www.tuintelling.nl. 

De laan is opgedeeld in vijf stukken. Auteur Liza van Kuik vertelt 

hierin uitgebreid over de ontstaansgeschiedenis van ieder deel van 

de laan. Ze vermeldt leuke weetjes, zo was het schelpenpad op de 

middenberm lange tijd een geliefde flaneerplek en schilderde  

onder meer Vincent van Gogh hier.

Bij ieder stuk worden korte impressies van allerlei ontmoetingen en 

bezoeken beschreven, ontmoetingen met bewoners van vroeger 

en nu, met mensen die op de laan werken en met voorbijgangers. 

Bezoeken aan bijzondere gebouwen, verborgen tuinen en 

 markante pleinen. Zo kun je lezen over gymnasium Haganum,  

park Sunny Court en de Chinese Muur. 

Het prachtige boek met mooie oude en nieuwe foto’s is onder meer 

te koop bij Bruna.

loki en noah

1. Spreeuw 92

2. Merel 52

3. Vink 49

4. Houtduif 48

5. Kauw 46

6. Koolmees 44

7. Ekster 26

8. Halsbandparkiet 24

9. Pimpelmees 19

Boek over laan van Meerdervoort 

Wekelijks krijgen zo’n driehonderd mensen buiten het ziekenhuis 
een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst wanneer 
binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart. Om deze hulp te 
kunnen starten hebben we in de buurt AED’s nodig, maar vooral 
ook mensen die zijn opgeleid tot burgerhulpverlener. 

Op 6 en 9 februari vond in het Kunst & Kids Café de training 

burgerhulpverlening (BHV) plaats. Hieraan hebben ruim zestig 

mensen deelgenomen. 

Een deelnemer: “Een paar jaar geleden heb ik al eens een cursus 

gevolgd, maar nu merkte ik pas goed hoe belangrijk het is jaarlijks 

deze cursus te volgen en weer even stil te staan bij het belang van 

burgerhulpverlener. Het was daarom ook supermooi om te zien dat 

zoveel mensen uit de buurt zich hiervoor in willen zetten. Het geeft 

een gevoel van saamhorigheid. Mijn enthousiasme heb ik op mijn 

man overgedragen, die vervolgens twee dagen later ook de training 

heeft gevolgd.”

trainingen 10 en 13 april 
Op woensdagavond 10 en zaterdagochtend 13 april is er weer een 

training. Deze duurt drie uur en in die tijd leer je alles over reanimatie 

en oefen je op een simulatiepop. De kosten zijn 25 euro per persoon, 

maar er zijn ook nog gratis plaatsen beschikbaar. Aanmelden via de 

site www.bomenbuurtonline.nl.

aedapparaten
In onze wijk zijn behoorlijk veel AED-apparaten aanwezig. Helaas 

zijn de meeste binnen te vinden. Hierdoor kun je er ’s avonds en  

in het weekend niet bij. We zijn momenteel aan het onderzoeken 

waar we al aanwezige apparaten naar buiten kunnen plaatsen. 

Training burgerhulpverlener 10 en 13 april 

aed in de Bomenbuurt

Daarnaast roepen we alle mensen die een apparaat hebben op 

deze aan te melden op bij hartslagnu.nl, zodat hij ook daadwerkelijk 

gebruikt kan worden op het moment dat hij nodig is. 

Oproep tot reanimatie 
Op het moment dat iemand een hartstilstand heeft en de melding 

hierover binnenkomt bij 112, bepaalt de telefoniste of BHV’ers 

worden ingeschakeld. Als dit besluit wordt genomen, krijgen alle  

bij hartslagnu.nl geregistreerde BHV’ers die zich in een straal van 

500 meter om het slachtoffer bevinden een oproep op hun mobiel. 

De eerste zeven mensen die de oproep accepteren, krijgen een 

melding waar het AED-apparaat hangt. Vervolgens halen ze die  

op en gaan naar het slachtoffer. Ondertussen zijn professionele 

hulpdiensten ook onderweg. De hulp die in de eerste zes minuten 

wordt geboden, is cruciaal. Daarom is het enorm belangrijk dat veel 

mensen (geregistreerd) BHV’er zijn.  

ingrid Meijering

Stichting GetOud (uitvoerder van het AED project namens de SBOB)

iJspret  
Kastanjeplein 
Vanaf halverwege december tot 

begin januari lag er weer een 

kunstijsbaan op het Kastanjeplein. 

Deze keer was de baan twee keer 

zo groot als twee jaar geleden, maar 

liefst 200 m2. Vooral de kinderen 

hebben volop genoten van de ijsbaan en hierdoor natuurlijk ook 

hun ouders, opa’s en oma’s. De vrijwilligers die toezicht hielden 

werden ondersteund door bewoners van de flat op het plein, die 

ook voor koffie en thee zorgden. 

Dit mooie evenement had niet gerealiseerd kunnen worden zonder 

medewerking en steun van Bureau Graswortel, Gemeente Den Haag, 

Fonds 1818, VóórWelzijn, Albert Heijn, bakkerij Hubertus en de SBOB.

Ik bedank de vele vrijwilligers heel hartelijk die daar hebben gestaan 

en heel veel kinderen hebben geholpen met het aan- en uittrekken 

van hun schaatsen. Mede door hen is dit evenement weer een heel 

groot succes geworden. Ga voor alle foto’s van het ijsfeest naar 

info@bomenbuurtonline.nl

namens de ijsbaancommissie, Hans Verboom

Kerstlunch buurtsenioren
In Huiskamer de Bolster komen buurtsenioren twee keer per week 

samen. Op maandag en woensdag van 10 - 14 uur ontmoeten ze 

elkaar en gaan in gesprek of doen een spelletje. Er is ook lunch voor 

wie wil. Met feestdagen is er vaak een leuke activiteit. Afgelopen 

kerst was er deze gezellige kerstlunch. Kom je dit jaar ook? Meld je 

dan tijdig aan in het najaar! 
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B R I L L E N   -   C O N TA C T L E N Z E N

Lid ANC
Lid NUVO

Claartje de Smit - Ieplaan 48 - 2565 LN Den Haag  
www.klaartherapie.nl - info@klaartherapie.nl - 06-52372228

- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- angst voor operaties
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare 
   lichamelijke klachten

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

®

Intake gratis 
en vrijblijvend

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

nieuwbouw  

Scholengemeenschap 

de populier in 2020
 

Scholengemeenschap De Populier wil volgend jaar op de huidige 

locatie een nieuw gebouw neerzetten. Het plan dat door het 

schoolbestuur wordt ontwikkeld is vervangende nieuwbouw.  

Dat wil zeggen dat het huidige gebouw wordt gesloopt en een 

nieuw schoolgebouw wordt neergezet. In het ontwerp wordt 

waarschijnlijk meegenomen dat de voorgevel blijft staan en 

welllicht enkele authentieke elementen zoals het trapportaal 

behouden blijven.

 

Er is een werkgroep opgericht in de buurt die hierover met de 

Gemeente in gesprek wil. Behoud van het voor de wijk markante 

gebouw is een van de redenen, maar er zijn vooral ook vragen  

over de duurzaamheid: is de school op lange termijn op deze  

– beperkte – locatie houdbaar in verband met het te verwachten 

groeiende leerlingenaantal? En welke druk legt een uitdijende 

school op de wijk?

 

De Gemeente heeft aangekondigd dit voorjaar een bijeenkomst  

te organiseren voor belanghebbenden. 

Heb je vragen of opmerkingen kijk bij de contactgegevens op blz. 31.

Reclameborden op straat 

Bomenbuurt in de verkoop
Begin december verschenen er ineens twee rare bankjes in de 
Fahrenheitstraat. Pas een paar weken later volgde de onthulling. 
Twee grote, glimmende, elektronische reclameborden met 
flitsend bewegende beelden. Niemand begreep waar dit vandaan 
kwam. Vooral die op het kruispunt met de Thomsonlaan sloeg 
alles. De kerstboom, die in de tussentijd was opgetuigd werd 
volledig door het reclameding overstraald. Maar erger dan  
dat was dat het toch al niet zo rustige kruispunt ineens veel 
gevaarlijker was geworden. Er werden filmpjes vertoond voor 
kinderen die kwamen aanfietsen en dus niet meer op het 
verkeer letten. 

Wij zijn niet de enige buurt waar deze aanslag op de leefbaarheid 

heeft plaatsgevonden. In het centrum zijn de mensen in opstand 

gekomen omdat ineens het uitzicht op de Hofvijver is verdwenen 

achter zo’n reclamebord. Wie verzint zoiets? Dan sta je niet meer 

met beide benen op de grond en leef je in kosten-batenplaatjes  

en verdienmodellen. 

Protest volgde. Door de gemeente zelf omdat de wegbeheerders 

niet in de plannen waren gekend en zij de reclamezuil bij het 

kruispunt ontoelaatbaar vonden. Maar ook door de bewoners.  

Via de app BuitenBeter zijn de borden als straatvuil opgegeven.  

En het werkte (deels): het kruispuntbord is weggehaald. Maar niet 

voorgoed. Er is sprake van dat het drie meter naar achteren wordt 

verplaatst, op de plek van de oude peperbus. Dat zou iets minder 

slecht, maar nog steeds een aanfluiting zijn. 

Er hangt dus nog een zwaard van Damocles boven ons hoofd.  

En nog altijd is niemand van de omwonenden iets gevraagd,  

of zelfs maar iets uitgelegd. Het kan dus zijn dat we straks weer  

in actie moeten komen. Wees paraat!

johan van Arragon

Wijkbewoners gezocht voor helpende hand in dreeshuis

Buren voor Buren 
Joop Zoutenbier, 71 jaar, bewoner Verpleeghuis Dr. Willem Dreeshuis, 

plaatste vorig jaar een oproep op Nextdoor. Of er mensen in de 

Bomenbuurt zijn die af en toe willen helpen in het Dreeshuis in  

de Morsestraat. Inmiddels zijn er 18 vrijwilligers die onder de naam 

‘Buren voor Buren’ af en toe boodschappen doen, een praatje 

komen maken, computerles geven of een blokje om lopen met  

een bewoner. En er zijn meer activiteiten in voorbereiding. 

Meld je aan bij Kees van Iperen, coördinator van Buren voor Buren 

via c.iperen@ziggo.nl 
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In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in werkgroepen. Voor meer informatie kijk op de website. 

dUUrZaMe BlOeMen- en BOMenBUUrt
De werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie te verzamelen  

en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s.  

contactpersoon Lars Nanninga e-mail larsnanninga@gmail.com

eGelantier- BerBeriS- en aUcUBaStraat (eBa)
De werkgroep werkt aan het leefplezier in de straten rondom het plein van de school De Bonte Vlinder.

contactpersoon Christien Stoker e-mail christien@sylt.nl

HaaGSe WOrM
Deze groep bewoners weet een goede bestemming voor je GFT-afval: begin een wormenhotel! Met het GFT-afval van  

20 deelnemende huishoudens kun je een wormenhotel realiseren. Gezocht: deelnemers, locaties en hotelmanagers.

contactpersoon Meggie Janssen e-mail info@bomenbuurtonline.nl 

HUiSveStinG de pOpUlier
De werkgroep wil vanuit de wijk in overleg gaan met de Gemeente over de voorgenomen verbouwingsplannen van 

 Scholengemeenschap De Populier die dit jaar vorm moet gaan krijgen. De zorgen betreffen behoud van het oorspronkelijke 

gebouw en de leerlingcapaciteit van de school op deze locatie. 

contactpersoon Sijmen de Goede e-mail huisvestingdepopulier@outlook.com 

 

kastanJeplein
De werkgroep heeft als doel het park leefbaar te houden voor de leeftijdsgroep tot 10 jaar, hiervoor is een convenant afgesloten 

met de gemeente en omliggende belanghebbenden. Gebreken aan speeltoestellen, overlast, achterstallig groenonderhoud en 

schoonmaak wordt aan betreffende instanties gemeld. Minimaal één keer per jaar wordt een activiteit georganiseerd op het plein.

contactpersoon Hans Verboom e-mail hyverboom@planet.nl 

KindvriendeliJKe BOMenBUUrt
De werkgroep wil het veilig kunnen spelen en veilig naar school gaan verbeteren. Naast (verkeers)veiligheid wil deze groep ouders 

ook meer spel en uitdaging voor de kinderen organiseren.

contactpersoon Tamar Mast e-mail info@bomenbuurtonline.nl 

MicHi-nOeKi
Naar een Japans concept. Met ‘gouden hoofdroutes’ wil deze werkgroep de wijk voor iedereen toegankelijk houden door op elke 

200 meter een rustpunt te waarborgen. Met voldoende faciliteiten voor consumptie, ontmoeten en toiletbezoek.

contactpersoon Ineke Mulder e-mail info@bomenbuurtonline.nl

SpeeltUin de BOOMHUt en fietSenStallinG acaciaStraat
De werkgroep houdt zich bezig met de speeltuin en fietsenstalling in de Acaciastraat. Het gaat voornamelijk om onderhoud en 

reparaties. Daarnaast organiseert de werkgroep regelmatig activiteiten zoals speelmiddagen voor kinderen. 

contactpersoon Ilona Eikhoudt e-mail ilonavandelft@hotmail.com

verkeer
De werkgroep houdt zich bezig met het verkeer en de veiligheid in onze wijk.

contactpersoon Resi Kersten telefoon 070-3638499

verKenninG OMGevinGSWet 
Als in 2021 de Omgevingswet ingaat, krijgen bewoners meer te vertellen over hoe hun buurt eruit komt te zien door mee te praten 

over plannen van de gemeente en zelf initiatieven te nemen. De werkgroep bestaat uit bewoners uit Bomen- en Bloemenbuurt die 

gaan uitvinden hoe we dat meepraten het beste kunnen gaan organiseren en wat de inwoners zelf belangrijk vinden in hun buurt.

contactpersoon Johan van Arragon e-mail johanvanarragon@gmail.com 

vriJMarKt
De werkgroep coördineert jaarlijks op Koningsdag de Vrijmarkt op Thomsonlaan en –plein.

contactpersoon Sijmen de Goede email vrijmarktbomenbuurt@gmail.com
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voorzitter Ineke Mulder 
secretaris Gerrit Zijlmans 
penningmeester Arjen Looijenga 

bestuursleden  Meggie Janssen
 Bruno van den Elshout
 Tamar Mast
 Annemiek van Gurp

secretariaat Saskia de Swart  
 tel. 06 42 01 36 57 (iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur) 
 e-mail: info@bomenbuurtonline.nl

BeStUUr en WerKGrOepen BeWOnerSOrGaniSatie BOMenBUUrt (SBOB)
intervieW BUUrtGenOOt

Hoe woonde u in de Bomenbuurt?
“Voor mijn man was het natuurlijk leuk om terug te keren naar zijn 

geboortehuis. Hij kon daar nog de plek aanwijzen waar hij in de 

oorlog een tijdje onder de vloer ondergedoken heeft gezeten met 

drie andere  jongens. Zo wilden ze aan de Arbeidseinsatz ontkomen. 

Hij heeft de anderen daar onder de grond leren bridgen. Toen hij  

80 werd had de straat een groot feest georganiseerd, compleet met 

fanfare. Uiteindelijk is hij in 2001 overleden.”

“De kinderen speelden met de andere kinderen in de straat en niet 

alleen op straat, maar ook op het dak. Je kon ongezien van het ene 

huis naar het andere en daar hebben ze regelmatig hun voordeel 

mee gedaan. Daar kwamen romances uit voort en huwelijken!

De kerk betekende in die tijd nog iets. De Rurups waren katholiek, 

we gingen op zondag naar de Kamperfoeliekerk en de kinderen 

door de week naar de katholieke school in de Braamstraat en naar 

de gymvereniging Selva, ook katholiek. Het leek net een dorp.

Maar we gingen wel al met vakantie naar het buitenland, naar 

Duitsland en België, met onze eerste auto. Mijn man was daarmee 

de eerste ook de eerste auto in de straat, een DKW.” 

Was het leven in de egelantierstraat 60 jaar geleden 
heel anders dan nu?
“We hadden veel onderling contact in de straat, met de buren.  

Dat is nu minder geworden, maar dat komt ook doordat de 

kinderen volwassen zijn geworden en uit de straat zijn vertrokken. 

Mijn zoon Giel trouwens niet, die woont aan de overkant. En nu  

we het toch over hier tegenover wonen hebben, Peter Schilperoort 

van de Dutch Swing College Band is een tijdlang mijn overbuurman 

geweest.”

“Nou ja, je had nog overal winkels, de groenteboer, de melkboer,  

de drogist. Die kwamen ook langs de deur, de melkboer nog met 

paard en wagen. De Goudenregenstraat was ook winkelstraat.  

In de Fahrenheitstraat had je Vroom en op de galerij Honing.  

Dat waren chique zaken. Dat duurde allemaal totdat de super-

markten kwamen. De Konmar in de Anemoonstraat was de eerste. 

Daarna verdwenen de kleine zelfstandige winkels. Vroeger was de 

Bomenbuurt ook een uitgaansgebied met het West-End theater in 

de Fahrenheitstraat en veel café’s.”

 

“Saai was het er niet. We hebben zelfs nog een moord gehad in de 

Egelantiersstraat van een man met verkeerde vrienden. Een auto  

is uitgebrand en een familievete leidde tot een schietpartij. In de  

tijd van het kerstboom-rauzen was er altijd een groot vuur op het 

schoolplein in de straat. En toch, ja hoor, bij ons hing altijd een 

touwtje uit de deur.”

“Maar ik had het over het schoolplein en dan moet me toch iets 

anders van het hart. Dat is dat we de kinderen tegenwoordig wel 

erg in de watten leggen. Als je ‘s ochtends in de straat ziet hoeveel 

kinderen met de auto naar school worden gebracht! Datzelfde zie 

je op het plein: vol met speeltoestellen, niets wordt meer aan de 

fantasie van de kinderen overgelaten.”

Vijfentachtig, dan denk je vooral rustig genieten van de oude dag. 

Maar zo werkt het niet in huize Rurup. Ze loopt niet meer zo 

makkelijk, maar ze is nog altijd actief. Achter de geraniums zitten  

is er niet bij, hoewel haar tuin een tijdje geleden anders deed 

vermoeden, die stond vol met geraniums. Het was een gemeente-

lijke actie en zij had haar huis als distributiecentrum voor de straat 

beschikbaar gesteld.   ■

riet rurup woont 
          60 jaar in de Bomenbuurt
vijfentachtig wordt ze dit voorjaar, mevrouw riet rurup, Haagse van geboorte en  

al zestig jaar inwoner van de Bomenbuurt. in 1958 is ze in de egelantierstraat komen 

wonen met haar man. eerst boven haar schoonouders, het geboortehuis van haar 

man, en na de geboorte van hun eerste kind verhuisd naar de benedenetage. in die 

tijd  en eigenlijk nog steeds – moest je het van je familie hebben. net als nu waren 

huizen moeilijk te vinden. We kijken terug op die 60 jaar, samen met haar zoon Giel 

en buurman Bob Bouwman.



Belangrijke telefoonnummers
112 algeMeen alarMnuMMer (zeer urgent)
0900 – 8844 politie (niet urgent)
0900 – 8844 wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 
06 42 013 657 Wijkorganisatie sbob, Kastanjestraat 2 
070 353 57 00 stadsdeelkantoor segbroek, Fahrenheitstraat 190
070 353 37 42   stadsdeelwethouder segbroek Robert van Asten
 Robert.vanasten@denhaag.nl 
14 070 gemeente den haag
 contactcentrum@denhaag.nl 
070 346 95 43 ouderenadviseur segbroek
070 205 24 80 vóórwelzijn servicepunt xl 
 (ma-vr 9-17u; ma 17-21u)
  Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd,  

ouder worden en vrijwilligerswerk
 ook: Ouderenadviseur, steunpunt Mantelzorg,  
 Algemeen Maatschappelijk Werk, Burenhulpcentrale
 Begeleiden & Rijden
 wijkcentrum 't lindenkwadrant
 2de Braamstraat 6
 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
070 368 50 70  wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Ontmoetingen 
            in de wijk
Mijn naam is robert van asten, sinds juni 2018 

stadsdeelwethouder van segbroek.  

Een prachtig en veelzijdig stadsdeel waar veel gebeurt 

en wat ik graag samen met bewoners verder wil 

ontdekken. Ik ben niet iemand van aannames, maar 

van zien, luisteren en ervaren. Plannen worden vaak 

beter als bewoners en ondernemers mee kunnen 

denken en praten.  

Ik ben dan ook regelmatig met mijn fiets in de wijk te 

vinden want ik wil met eigen ogen kunnen zien wat  

er speelt en luister graag persoonlijk naar bewoners  

in de wijk. Daarom organiseer ik vanaf september 

Ontmoetingen in de Wijk.

Kortom: wilt u iets vragen, vertellen, delen, oplossen 

of overleggen? Dan kom ik graag naar uw wijk en ga 

met u in gesprek. 

U kunt via segbroek@denhaag.nl laten weten dat u in 

gesprek wilt. 


