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verandering 
Het bestuur pakt het anders aan dit jaar. Geen saaie verslaglegging en verplichte 
jaarrekening bij de jaarlijkse bewonersvergadering. Een nieuwe frisse aanpak met 
input van ideeën en overleg. Een drankje, hapje en misschien zelfs muziek! Het heet 
dan ook een bijeenkomst/ontmoetingsavond. Anders dus en een leuke verande-
ring. Kom vooral op 16 april. 

In dit nummer meer veranderingen. Om te beginnen een hele nieuwe voorkant, 
idee van Joke ter Harmsel, onze vormgever. Ze heeft groot gelijk: een andere blik  
op de wijk in een heldere kleur. Ik hoop dat we de inhoud daarop kunnen laten 
aansluiten dit jaar. 

Er komt een nieuwe wet aan met meer inspraak en kortere lijntjes. In de komende 
nummers komen we met concrete voorbeelden van deze Omgevingswet en 
 ontdekken we of we er echt alleen maar op vooruit gaan.

En columniste Claartje de Smit geeft tips hoe je met veranderingen in je persoon-
lijke leven kunt omgaan. Wegens verhuizing van Franciska Ottens zet ze de rubriek 
in haar eentje voort. 

Is er dan alleen maar verandering en vernieuwing? Nee, gelukkig houden we (voor-
lopig) onze buurtvalken en redden we daarmee enkele bomen. Het water in de 
Valkenboskade komt rond de zomer weer tot rust en hopelijk blijft ook De Populier 
behouden en wordt het schoolgebouw eindelijk een monument. 

En Hoplr? Hoplr lijkt een mooie mix te zijn tussen oud en nieuw. Ook hier ontmoet 
je je buren; je kunt hen om een tuinslang, een aannemer of een kopje suiker vragen. 
Je heet elkaar welkom en gaat in gesprek. Maar wel via de nieuwe standaard: 
 digitaal. Hopelijk weerhoudt het ons er niet van om elkaar op 16 april in realtime  
te ontmoeten. Voor de zekerheid heb ik een fotootje aan mijn profiel op Hoplr 
 toegevoegd. Dan kan iedereen mij herkennen volgende maand.

Tot dan! 

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.nl afmelden kan op ieder moment.

as je de Qr-code scant kun je direct een aanmeldformulier invullen.

  
   Familie in de zaak 
dat creëert een band  8

sluitingsdatum kopij volgende boomgaard: 20 mei 2020 
per e-mail info@redactiedeboomgaard.nl 

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

De dag waarop ik het voorwoord voor de 

Boomgaard ging schrijven verliep heel 

anders dan gedacht. Zo anders dat ik ook 

een heel ander stukje aan het schrijven 

ben dan ik me voorgenomen had. De nacht 

met een volle maan en een stevige storm 

bracht ons nieuw leven in de vorm van 

een kleindochter. Zoveel moois en liefs 

heb ik zelden gezien. Alle andere opa’s en 

oma’s bevestigen dat de wereld mooier 

kleurt na de geboorte van je klein-  kind.  

Je voelt een wirwar aan emoties van grote 

blijdschap tot diepe bezorgdheid het best 

te vergelijken met een stormachtige verliefdheid. De geboorte van 

nieuw leven brengt ook verandering met zich mee. Je kind wordt 

moeder, de drie vormen een gezin, wij zijn opa en oma, er zijn 

opeens tantes en ooms, een overgrootmoeder etc. Het nieuwe 

leven dat in de nacht geboren is verandert ons leven.

Veranderen doen we ons hele leven. Veranderingen kiezen we soms 

en nog vaker overkomen ze ons. Veranderingen beginnen bijna 

altijd met een aanleiding. Het is de kunst om hiermee om te gaan. 

Wij mensen zijn gewoontedieren. De drang om een gewoonte elke 

keer als de gelegenheid zich voordoet uit te voeren is bijzonder 

sterk. Zelfs als je er van overtuigd bent dat het alternatief goed is. 

Dat ervaren de bewoners die nu mee doen aan het autodeelproject 

ook. Als je bijvoorbeeld gewend bent om de boodschappen met de 

auto te doen dan is veranderen van die gewoonte lastig. Je merkt 

dat je het comfort kwijt bent van die gewoonte en dat roept 

ongemak en soms ook twijfel op. 

Het goede nieuws is dat een gewoonte wel te veranderen is. Dit 

duurt gemiddeld 30 tot 100 dagen. En dat vraagt aandacht voor  

het ontwikkelen voor de alternatieven. Want als je die nieuwe 

gewoonte onder de knie hebt voelt die straks ook weer gemakkelijk 

en comfortabel. Een praktisch hulpmiddel is de ‘als… dan’ regel.  

Als ik boodschappen ga doen, dan neem ik zoveel mee als ik in  

de fietstas kan doen.

En veranderingen staan ons zeker te wachten. Het wijkplan, de 

wijkvisie, het bomenhuis het zijn onderwerpen die onze mooie 

Bomenbuurt gaan veranderen. Dit jaar gaan we een volgende  

stap zetten in ons motto Maak het mee in de Bomenbuurt naar 

Maak het mee in jouw Straat. Veranderingen genoeg en laten we de 

bewonersvergadering omturnen in een jaarlijkse ontmoetingsavond 

van buren en buurtgenoten onder het genot van hapjes, drankjes en 

muziek. 

Als de bewonersavond zo’n mooi thema heeft dan vraag ik mijn 

buren om met me mee te gaan! 

nieuw leven

De boomgaard

ineke mulDer 
vOOrzitter sbOb

Bewonersbijeenkomst 
donderdag 16 april  
Op donderdag 16 april vindt de eerste bewonersbijeenkomst/ 

-vergadering nieuwe stijl plaats. niet een traditionele 

voorzitter/toehoordersavond, maar vooral een inspirerend 

samenzijn van bewoners die ideeën kunnen uitwisselen en 

met elkaar in gesprek gaan. dit alles onder genot van een 

hapje en drankje. 

locatie Houtrustkerk, Beeklaan 535. 

inloop vanaf 19.30 uur. 
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De geplande verbouwing van De Populier heeft de afgelopen 
maanden ogenschijnlijk stil gelegen. Er kwam geen informatie 
meer vanuit de school. Inmiddels heeft de werkgroep Red De 
Populier op 30 januari de petitie tot behoud van het school
gebouw aangeboden aan de Gemeenteraad. Er waren ruim 
1900 handtekeningen, zowel online als op papier. Eind januari 
is door Erfgoedvereniging Heemschut in Amsterdam ook  
een verzoek ingediend tot plaatsing van De Populier op de 
gemeentelijke monumentenlijst.
 
Nadat eerder wethouder van Asten (monumentenzorg en stadsdeel-

wethouder) niet bereid bleek om de petitie van de werkgroep in 

ontvangst te nemen, heeft deze ervoor gekozen om het verzoek van 

bijna 2000 buurtbewoners, scholieren en andere belanghebbenden 

rechtstreeks neer te leggen bij de Gemeenteraad en dus niet bij  

het College van Burgemeester en Wethouders. De aanbieding is 

gebeurd in de vergadering van de Commissie Samenleving die op 

30 januari ook het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs besprak.

toezegging 
Mede door diverse vragen die commissieleden over dit onderwerp 

stelden aan de nieuwe Onderwijswethouder, Hilbert Bredemeijer, 

heeft deze toegezegd om de verschillende opties + kosten voor de 

renovatie/verbouwing van de school te onderzoeken. Het gaat dan 

om: verhuizing van de school, renovatie, vervangende nieuwbouw 

en gedeeltelijk behoud van de beeldbepalende onderdelen van het 

gebouw. Hij verwacht dat hij de Gemeenteraad en de klankbord-

groep dit voorjaar deze informatie kan toesturen. 

De werkgroep is dan ook voorlopig tevreden met deze tussenstand. 

Er is veel aandacht vanuit de pers en de betrokkenheid van veel 

raadsleden/politieke partijen geeft hoop dat er een goede oplossing 

gaat komen. 

Op 14 februari liet de school zelf weten dat ze verwachten in maart 

het definitieve ontwerp + kostenbegroting te hebben afgerond.  

Dit gaat weliswaar alleen over het ontwerp waarbij het gebouw 

gedeeltelijk blijft behouden.  

Monument
De gezaghebbende erfgoedvereniging in Nederland, Heemschut, 

heeft eind januari aan de gemeente een verzoek gedaan om  

De Populier als gemeentelijk monument aan te merken. Als Den Haag 

hieraan tegemoet komt, betekent dit dat er een aanwijzingsproce-

dure start en een soort bescherming in werking treedt waardoor 

wordt sloop een stuk moeilijker wordt. “Nee zeggen kan ook”, aldus 

een woordvoerder van Heemschut: “Maar dat zou ons gezien de 

status van het gebouw - de architectuur, de beeldbepalende functie 

in de wijk en de inrichting - bevreemden. Wij vinden dat het 

schoolgebouw monumentale waarde heeft.” 

Ondergronds
De school presenteerde in september aan de klankbordgroep een 

voorlopige ontwerp. Hierbij zou de voorgevel (gelegen aan de 

 Populierstraat) en het trapportaal behouden blijven. Aan de achter-

kant (Pijnboomstraat) wordt een nieuw gebouw opgetrokken. 

door ernA De klerk

petitie reD De pOpulier ingeDienD 

Wordt de school 
toch een monument?

Inmiddels blijkt dat dit ontwerp mede door een ondergrondse 

gymzaal en fietsenstalling dusdanig boven de beschikbare begroting 

uitkomt, dat hier veel politieke steun voor nodig is om dit mogelijk 

te maken. De school werkt dus aan een aangepast ontwerp dat nog 

niemand heeft kunnen inzien.

Motie renovatie
In het nieuwe Onderwijshuisvestingsplan dat de Gemeenteraad op 

6 februari heeft aangenomen, is aangegeven dat ‘beeldbepalende 

schoolgebouwen’ waar ook De Populier onder valt, waar mogelijk 

behouden zouden moeten blijven en dat in deze gevallen renovatie 

de voorkeur heeft boven sloop en nieuwbouw. Joris Wijsmuller van 

de Haagse Stadspartij diende een motie om dit te versterken en het 

principe waarbij "renovatie, tenzij er zwaarwegende gronden zijn om 

tot nieuwbouw over te gaan" te hanteren. Deze motie is aan genomen. 

Het dilemma is dat renovatie vrijwel altijd duurder is dan sloop/

nieuwbouw en dat er voor deze meerkosten geen potje is in de 

onderwijsbegroting. Het extra geld zal dus een politieke keuze 

moeten zijn. 

Participatie
Ook diende Wijsmuller een motie in dat de gemeente de regie op zich 

moet nemen voor participatie van bewoners en belanghebbenden 

bij dergelijke verbouwingstrajecten. In eerdere gesprekken rond  

De Populier beriep de toenmalige onderwijswethouder zich op  

‘de school is meester’. Op deze houding kwam ernstige kritiek van 

de commissieleden toen de werkgroep de petitie aanbood waarin  

zij de gemeente op haar verantwoordelijkheid in dezen wees.  

Ook deze motie werd met een meerderheid aangenomen. 

Hoewel burgerparticipatie een grotere rol krijgt in het nieuwe 

onderwijshuisvestingsplan en straks ook als de Omgevingswet van 

kracht wordt, blijft het echter zo dat in veel gevallen een school-

bestuur niet verplicht is om uiteindelijk aan wensen van omwonenden 

gehoor te geven.  

Meer informatie 
Zie het verslag van de Commissie Ruimte van 30 januari en het 

verslag van de Gemeenteraadsvergadering van 6 februari over  

het Integraal Onderwijshuisvestingsplan. 

Kijk op https://denhaag.raadsinformatie.nl en zoek op de  

datum van de vergadering. En houd de website in de gaten:  

www.bomenbuurtonline.nl   ■ 

Wat doet de sbOb 
Doel van onze bewonersorganisatie is het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de Bomenbuurt en het behartigen van gemeen-

schappelijke belangen van de bewoners. Sinds drie jaar hebben we het motto Maak het mee in de Bomenbuurt. We willen een wijk zijn waar 

bewoners met elkaar samenleven, samen werken, spelen en bouwen aan een prettige buurt waar iedereen zich thuis voelt. 

De SBOB heeft allerlei mogelijkheden om dit uit te voeren. Denk aan informeren, communiceren, activeren, faciliteren. We zijn een club van 

actieve bewoners die zich vrijwillig inzetten op allerlei terreinen, zoals groen en duurzaamheid, verkeer en veiligheid, samen werking met andere 

wijken en andere organisaties, inrichting van de straten en pleinen, wonen en werken, enzovoort. Wil je mee doen? Heb je zelf een idee? Kom 

naar de bewonersbijeenkomst op 16 april! 

aeD's in de Bomenbuurt 
In 2018 ging een groot deel van het wijkbudget naar de plaatsing  

van AED apparaten in de wijk en het opstarten van trainingen voor 

burgerhulpverleners. 

Inmiddels zijn alle gewenste AED’s in de buurt geplaatst. De nieuwe 

werkgroep AED verzorgt het onderhoud en gaat meer cursussen 

Burgerhulpverleners organiseren en begeleiden. 

De locaties zijn: 

> Cypresstraat bij de bibliotheek, 

> Fahrenheitstraat bij Plus, 

> Ieplaan 2 bij Medi mondzorg, 

> Thomsonplein bij Stadhouder/Electro World

> In het Willem Dreeshuis (niet 24 uur per dag beschikbaar)

In maart gaan weer een basiscursus en herhalingstrainingen van  

start. Tijdens de  basiscursus leren deelnemers het reanimeren  

van slacht offers en na het succesvol afronden hiervan worden de 

cursisten gecertificeerd. Om het certificaat geldig te houden, moet  

je regelmatig herhalingstrainingen volgen. Dit is vergelijkbaar met  

de opleiding tot EHBO'er. 

Voor beide trainingen is er een minimum aantal deelnemers van  

10 personen. Als er niet voldoende aanmeldingen zijn, schuift de 

datum van de training op en kom je bovenaan de wachtlijst te staan. 

Meld je aan via info@bomenbuurtonline.nl. 

Als je lid wilt worden van de werkgroep kun je je ook aanmelden via 

het e-mailadres hierboven.

De boomgaard
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6 De boomgaard 7

Spelenderwijs naar een betere    samenwerking
de nieuwe omgevingswet 

Vragen en discussies die te horen vielen op een avond in januari  

in een zaaltje in Laak. Bewoners van Bomen- en Bloemenbuurt 

speelden daar met ambtenaren van de Gemeente een ‘serious 

game’. Het is een spel, maar wel serieus bedoeld. Het gaat er in  

een serious game om dat je situaties uit de werkelijkheid kunt 

uitproberen, zonder dat het meteen echte gevolgen heeft. Je speelt 

dus dat het echt is. Zo kun je eerst kijken hoe allerlei plannen in de 

praktijk zouden kunnen uitpakken en als dat niet bevalt, begin je 

gewoon opnieuw en probeer je een andere aanpak.

Makkelijker
Waarom we dat deden? Dat heeft te maken met de Omgevingswet. 

Die wet wordt naar verwachting vanaf volgend jaar van kracht.  

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke 

ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks 

bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Diverse 

gemeentelijke afdelingen moeten daarbij samenwerken, zodat  

een project of vergunning in samenhang wordt afgehandeld.  

Vaak wordt dan het voorbeeld gegeven van een dakkapel, of een 

schuur, maar het kan ook om uitbreiding van een bedrijf gaan. 

Snelle vergunning
De wet moet ervoor zorgen dat je zelf al kunt controleren of je  

plan kans van slagen heeft. Als dat zo is, dan moet een vergunning, 

als die al nodig is, eenvoudig en snel tot stand komen. De wet 

schrijft de initiatiefnemer voor om belanghebbenden bij het plan  

te betrekken. Die initiatiefnemer kan een bewoner zijn, of een bewo-

nersgroep, maar ook de gemeente. De gemeente moet dus de 

bewoners betrekken bij plannen die gevolgen hebben in de buurt. 

Kijkduin 
Samenwerking van gemeentelijke afdelingen en betrekken van 

belanghebbenden, daar draait het om bij de Omgevingswet. Daar 

ging het dus ook om bij het spel, en de oefening was: een nieuw 

ontwerp maken voor Kijkduin.  Achter de laptopschermen – want 

een game speel je vandaag de dag op de computer – zaten de 

verschillende betrokken partijen. De gemeenteafdelingen Wonen, 

Verkeer en Vervoer, Economie, Maatschappelijke voorzieningen  

en Natuur & Milieu. Die rollen werden gespeeld door bewoners. 

eigenbelang
Twee ambtenaren namen de rol van bewoners voor hun rekening. 

Elke partij had z’n eigen opgave en budget. Het spel werd gespeeld 

in drie rondes. Op de schermen een kaart van Kijkduin, met de 

mogelijkheid om die anders in te richten. Een andere inrichting  

kost geld, geld dat je weer kunt verdienen door een terrein aan te 

klikken en dat te ‘verkopen’ aan een andere afdeling. Wat bleek?  

Dat iedere partij om te beginnen alleen aan het eigen belang denkt 

en daar voortvarend mee aan de slag gaat. En vervolgens hopeloos 

vastloopt. 

Samenwerken
Je kunt wel mooie natuurplannen hebben voor een bestaand 

parkeerterrein, maar voordat je die kunt uitvoeren zul je toch eerst 

de collega’s van Verkeer & Vervoer mee moeten krijgen. En de 

bewoners. In ronde twee is er al wat meer samenwerking en 

afstemming, maar lopen de kosten van de plannen volledig uit  

de hand. In ronde drie is het eerste begin van een succesvolle 

samenwerking zichtbaar.

Buurthuis
Er werd meer tussen de schermen heen en weer gelopen en er  

was discussie: “Je hebt gelijk, economie is ook belangrijk, zeker  

als we ook nog meer woningen willen bouwen”. “Als we nou eens 

dat parkeerterrein naar de rand van de wijk verplaatsen en voor 

bezoekers en toeristen een shuttle-verbinding van bus of tram maken, 

dan kunnen we natuur aanleggen en ook nog een buurthuis waar 

de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.” “Ja, dat klinkt goed, zolang 

wij onze huizen nog maar goed kunnen bereiken en we niet te veel 

overlast ondervinden”. “En als we dat een beetje slim aanpakken, 

kunnen we het ook nog betalen”.

Samenwerking en wederzijds begrip lijken zo toch betere resultaten 

op te leveren. Vaker spelen misschien?    ■

door jOhAn vAn ArrAgOn en ernA De klerk

“Op dit kruispunt loopt het verkeer helemaal vast, die capaciteit moet daar echt omhoog”. “nee, er moet 

juist minder verkeer komen en meer groen. Kunnen we dat parkeerterrein niet opheffen en er natuur voor in 

de plaats brengen?” “Ja, dat is wel mooi, al dat groen, maar er moet ook geld verdiend worden. Hoe zit het 

met de ruimte voor winkels en horeca?” Hoe doe je dat eigenlijk, een stadsdeel opnieuw ontwerpen?
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De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de 

herziening van de Grondwet in 1848. Hij treedt volgend  

jaar in werking en regelt de spelregels rond de ruimtelijke 

ontwikkeling: hoe verdelen we de openbare ruimte rekening 

houdend met zoveel mogelijk individuele en gemeen-

schappelijke belangen – van burgers, bedrijven en over-

heidsinstanties. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de 

regelgeving eenvoudiger wordt - denk aan vergunnings-

aanvragen - én dat alle belanghebbenden worden betrokken 

en gehoord bij het plan. Een van de doelen is aldus de 

verantwoordelijke minister: ‘De burger meer zeggenschap 

geven over zijn eigen leefomgeving’. De wet is op 11 februari 

door de Eerste Kamer aangenomen. 

Wat merk ik daarvan? 

Op particulier niveau

Wil je een schuur bouwen in je achtertuin? Je hoeft niet 

meer verschillende vergunningen aan te vragen (zie ook  

bij bedrijven), maar je moet wel belanghebbenden (lees:  

de omwonenden, buren) hebben gehoord en bij het plan 

hebben betrokken. Als de buren bezwaar indienen moet je 

kunnen aantonen dat je rekening met hun belangen hebt 

gehouden. Natuurlijk in redelijkheid. 

Op bedrijfsniveau

Als je nu je bedrijf wilt uitbreiden krijg je te maken met 

allerlei vergunningen en voor iedere vergunning is een 

ander loket. Denk aan: een kapvergunning, een sloop-

vergunning, hoe zit het met de milieuwetgeving  

(bodem vervuiling)? Straks is er nog maar één loket  

en één  vergunningsaanvraag nodig.

Een projectontwikkelaar wil een leegstaand gebouw 

ombouwen tot appartementen. Op dit moment dient hij 

een aanvraag en nadat de vergunning is afgegeven kunnen 

omwonenden bezwaar maken. De gemeente toetst of het 

plan voldoet aan de eisen die aan een verbouwing wordt 

gesteld (technisch) en het bestemmingsplan maar meer 

niet. Straks moet de bouwer ook kunnen aantonen dat hij 

rekening heeft gehouden met belanghebbenden en hen 

heeft gehoord.    

De komende nummers komen we met praktische 

 voorbeelden die spelen in onze wijk. •••  Bewoners van Bomenbuurt en Bloemenbuurt speelden met 

ambtenaren van de Gemeente een 'serious game' 

Karl van Klaveren is predikant van de Hout-

rustkerk, gelegen aan de rand van onze wijk. 

Hij is ook actief als vrijwilliger in het vluchtelin-

genwerk in Den Haag.

Karl van KlaverencOlUMn
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‘het een sluit het ander niet uit.’ het is een gedachte die me 

steeds vaker bekruipt. Misschien denkt u dat ik niet kan kiezen. 

Dat klopt. Maar het probleem gaat dieper. Want er zijn vaak 

situaties waarin beide kampen een punt hebben, waarin er  

iets te zeggen valt voor het ene en voor het andere standpunt.  

In zo’n geval geldt dat de waarheid op twee benen loopt en  

dat tegenpolen elkaar nodig hebben. Misschien heeft u wel  

zo’n relatie ;-) 

Ik geef u een voorbeeld. Uit het werk van Marsha linehan. Ik 

vertaal momenteel haar autobiografie. linehan is de bedenker 

van de dialectische gedragstherapie (DgT), een van de meest 

succesvolle behandelmethoden van de afgelopen twintig jaar. 

volgens linehan maken we ten onrechte vaak een tegenstelling 

tussen veranderen en aanvaarden. ‘leer loslaten. Aanvaard het 

leven zoals het is,’ lees je in zelfhulpboeken. ‘let it be,’ zouden  

de Beatles zeggen. het is de wijsheid van dit moment. Ook de 

vlaamse psychiater Dirk de Wachter slaat die trom: we moeten 

leren ongelukkig te zijn, leren onze tekorten te accepteren en 

niet volmaakt willen zijn. Dat helpt. hij heeft gelijk en Marsha 

linehan zegt het hem na. 

leren aanvaarden is wezenlijk voor geestelijke gezondheid. Maar 

het tegendeel is ook waar: dat we kunnen veranderen. We zijn  

als mensen niet wat we zijn. ‘We zijn wat we worden,’ leerden  

de existentialisten. Ook hun pleidooi voor de maakbare mens is 

een waarheid als een koe. Maar hoe zit het dan met die twee 

waarheden? 

het geheim, zo zegt linehan, is dat we onszelf moeten aanvaarden 

zoals we zijn, en dat we dan pas kunnen veranderen. Ze zegt dat 

het probleem is dat veel mensen met het tweede beginnen. Dan 

raak je gefrustreerd en loop je grote kans op een burn-out. Wezen-

lijk is dat we de juiste volgorde hanteren: eerst jezelf aan vaarden, 

en dan vanuit die zelfacceptatie werken aan verandering. 

Zelfaanvaarding 
of verandering?

De boomgaard
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vader aad (61) en zoon aad (36) Bakker werken al elf jaar samen in de fietshandel aan de thomsonlaan, thomson 

tweewielers. andere zoon dirk doet de website. aad senior en junior hebben het heel druk, vooral met reparaties. 

‘dat creëert een band’ staat er op hun shirt. is dat zo?

faMilie in de ZaaK

de Bomenbuurt kent veel familiebedrijven die overgaan van ouder op kind. vaak staan ze ook nog samen in de zaak: vader en zoon, vader 
dochter of moeder en zoon. Sommigen gaan al vele generaties mee in onze wijk, anderen hebben zich net hier gevestigd. in een nieuwe serie 
portretteren we deze ondernemers onder de titel Familie in de zaak. 

door MArIAnne SchIjf 

‘altijd beter om met familie te 
werken’ 

Aad senior: ‘Ik stond als 13-jarig jongetje al wielen te maken in de 

groothandel in fietsen in onze straat. Ik had al gesolliciteerd bij de 

politie en bij de PTT, maar toen vroeg de baas aan mijn ouders:  

“is het goed als uw zoon bij ons komt werken? En zo geschiedde;  

ik heb thuis nog mijn eerste bonnetje uit 1978. Ik was 32 jaar 

vertegenwoordiger in Den Haag en omstreken, tot Haarlem en  

de Zuid-Hollandse eilanden toe. Uit die tijd ken ik nog heel veel 

collega-fietshandels. 

Toen ik 15 jaar geleden mijn eigen zaak kreeg, dacht ik: dat had ik 

veel eerder moeten doen. We draaien nu lekker, alles is betaald.  

Van mijn eerste baas heb ik altijd mogen meekijken in de boeken, 

die hield ook niet van schulden. Of het tijd is voor een feestje?  

Nou dan moet het hier echt wat meer op orde zijn. We hebben een 

lekkage gehad, gelukkig worden de gevolgen binnenkort verholpen. 

Vóór de zomer hopelijk, want dan is het een drukke periode. Dat is 

altijd zo geweest: als het goed weer is, blijven mensen fietsen; als 

het sneeuwt, is het heel rustig.’

Aad junior: ‘Elf jaar geleden werkte ik als bakker aan het Mezenplein 

en in de Badhuisstraat. Maar omdat ik vader werd, zocht ik een baan 

zonder nachtwerk. Toen ben ik hier begonnen bij mijn vader. Wel 

een groot verschil ja, vooral in hygiëne. Je hebt hier altijd vuile 

handen. Maar als je met je handen kan werken, kun je alles. Ik had al 

weleens geholpen bij de reparaties natuurlijk; later heb ik cursussen 

gedaan: rem stellen, elektrische fietsen enzovoorts.’ 

Senior: ‘Elk jaar doen we een update, daar gaan we samen naar toe. 

Het is hard werken om alle ontwikkelingen bij te houden, maar dat 

hoort erbij.’ 

Junior: ‘Nee ik mis de bakkerij niet, nou wel met kerst en de feest-

dagen; dat is een hele leuke periode. Mijn toenmalige baas ziet mij 

het liefst terugkomen, maar nee. We werken nu 5 dagen in de week, 

dinsdag heb ik papadag en dan is mijn vader ook vrij.’ 

Senior: ‘Het is harstikke druk, dit is een goede buurt met goede 

mensen. Geen mensen die met hun handen werken, maar dokters 

of kantoormensen. Ze plakken misschien weleens een bandje, maar 

ook dat doen ze liever niet. Wij rekenden ooit een tientje voor een 

band plakken, maar tegenwoordig zetten we er direct een nieuwe 

band in, want het loont ook niet meer, dat plakken. 

Junior: ‘Hoe dat gaat tussen ons? Nou niet, hahaha.’

Senior: ‘Ach, we hebben weleens woordjes, maar meestal is dat op 

fietsgebied. We hebben ieder onze eigen taken. Ik doe de rekeningen. 

Maar hij (wijst naar Aad junior) is slimmer met het bestellen van 

fietsen. Dat doet ie veel sneller achter de pc. We houden elkaar 

scherp. Een voorbeeld? Nou, iets heel simpels: als je de fietsen 

buiten zet ’s ochtends, moet je de eerste echt goed zetten, anders 

gaat het mis. En dat gaat bij mij geregeld fout.’

Junior: ‘Ergernis nummer één voor mij is dat hij het kaartje van de 

klus niet altijd volledig invult: welke klant, welke fiets, wat moet er 

gebeuren, het telefoonnummer. Dan weet ik ook wat er moet 

gebeuren.’

Senior: ‘We zien elkaar hier niet als vader en zoon, hier zijn we 

collega’s. Hij heeft wel respect natuurlijk. (Lachend:) Maar ik heb 

géén leven, want hij vertelt alles aan zijn moeder.’

Junior (grijnzend): ‘Dus ik win het altijd.’

Senior: ‘We gaan weleens dicht omdat we naar cursussen moeten, 

meestal samen. En om vakantie te vieren, met de feestdagen vaak. 

Mijn vrouw wordt binnenkort 70 en dan gaan we naar EuroDisney. 

Laatst zei iemand: “Jullie zijn ook vaak dicht…”

Junior: ‘En dan zegt mijn vader: “Hoe vaak gaat ú op vakantie?”  

Het geeft ook wel aan dat mensen ons missen, maar voor de kleine 

klussen zijn er genoeg collega’s in de buurt. Ik denk dat wij best een 

goede naam hebben. Soms lees ik een recensie op onze website die 

minder goed is, maar 4 van de 5 sterren is het gemiddelde, best 

goed. Wat ik wel gek vind, is dat mensen in de winkel niks zeggen 

en dan pas klagen op internet, dat vind ik vervelend.’

Senior: ‘Zeg het ons persoonlijk en niet anoniem op internet, dan 

kunnen we er wat mee. Of er anders nog iets is? Nou ja, wat er nu 

gebeurt, is dat de grote merken minder dealers willen. Gazelle 

bijvoorbeeld, die neemt afscheid van dealers. Daar wil ik wel met ze 

over praten, want zo vernietigen ze de kleine zaken, zoals de onze.’ 

Junior: ‘Maar reparaties blijven het belangrijkste. Je kunt een zaak 

niet laten draaien op verkoop alleen. We leveren service, ook na 

aankoop. Daar hebben we nu een servicekaart voor, met gratis 

onderhoudsbeurten na de aanschaf.’

Senior: ‘Dit soort gesprekken over alle ergernissen en ontwikkelingen 

voeren we onder elkaar, en ook met vertegenwoordigers. Normaal 

zou ik na zolang werken al gepensioneerd zijn, maar ik heb nog 

zoveel plezier in dit werk. Of er moet een goede koper komen 

natuurlijk, haha… We krijgen al geregeld brieven of we de zaak niet 

willen verkopen. Maar zover is het nog lang niet.…’

Junior: ‘Of ik de zaak wil overnemen? Dat weet ik nog niet. Alleen 

kan het niet. We zijn met zijn tweeën doorgegaan, maar eigenlijk  

is er werk voor drie. Mijn broer Dirk heeft ons motto bedacht:  

“Dat creëert een band”. Eigenlijk vind ik het altijd beter om met 

familie te werken, er is vanzelfsprekend vertrouwen.’    ■

aad en aad BaKKer foto's Marianne Schijf
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leenfiets

Ze verkopen ook fietsen bij thomson tweewielers, maar 

de meeste tijd gaat zitten in de reparaties. Om de tijd goed 

te verdelen werken aad en aad op afspraak.  

alleen op deze manier kunnen ze elke dag zo’n 12 klussen 

afronden. ‘als je een afspraak maakt, ben je je fiets een dag 

kwijt en kun je een leenfiets krijgen, een van de 4. Maar als 

je zonder afspraak komt, dan ben je je fiets een paar dagen 

kwijt, een leenfiets zit er dan niet in.’ dat is dan ook weer 

duidelijk. Banden plakken doen ze ook niet meer: ze 

zetten er als het kan meteen een nieuwe band om. en dat 

kost 22,90 voor de voorkant en 24,50 voor de achterkant. 

Op dit moment. een elektrische fiets is altijd duurder. 

Omdat in sommige merken eigen software zit, moet je 

daarvoor terug naar de leverancier.
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Het is zaterdagochtend 1 februari in de bibliotheek aan de 

Fahrenheitstraat. Een meneer zit met zijn zoontje dat net kan 

lopen in de kinderhoek. Nee, over de Bomenbuurt kan hij nog  

niet zoveel zeggen, hij woont pas sinds januari in Den Haag.  

Wel weet hij inmiddels de Fahrenheitstraat te vinden voor 

boodschappen en dus de bibliotheek, zodat zijn vrouw de 

zaterdag ook eens rustig kan beginnen.

Een mevrouw die in de zithoek de krant zit te lezen reageert op 

het artikel in de Boomgaard over de dakopbouwen. Volgens haar 

zijn de huizen in de buurt klein, dus is een dakopbouw een logisch 

gevolg. Ze vindt de hoogbouw in de stad bovendien ook lelijk, dus 

zo bezien zijn kleine dakopbouwen prima. Een andere mevrouw  

in de zithoek neemt deel aan het auto-deel initiatief Deel!. Ze is 

enthousiast, maar moest laatst naar een sollicitatie gesprek en was 

toen tot haar schrik haar deelauto kwijt, omdat die niet op zijn plek 

stond. Ze heeft hem ook niet meer gevonden.

Midas zit op basisschool De Abeel. Hij draait de rollen eerst om,  

hij wil voor een schoolopdracht ons interviewen. Wat denken  

wij zelf te doen aan wateroverlast, of vinden wij soms dat de 

gemeente daar verantwoordelijk voor is? Nadat we ons door  

de vragen van deze scherpe interviewer hebben heen weten  

te werken, willen we van hem weten wat hij leuk vindt aan de 

Bomenbuurt. Dat weet Midas wel: zijn vrienden en de school zijn 

dichtbij en er is de voetbalkooi aan de Ieplaan. Voor die laatste 

heeft hij ook nog een goed idee: kan er geen kunstgras in komen, 

zodat je niet zo hard valt als keeper, of bij een tackle?

Julian, ook van De Abeel, houdt ook van voetbal, maar hij is vaker 

op het schoolplein te vinden met een bal. En ook hij heeft een 

goed idee voor de buurt: een zwembad. Nu zwemt hij vaak in de 

zee, ook leuk, maar verder weg. Met z’n tweeën weten ze ook hoe 

de Boomgaard leuker kan worden voor kinderen. Strips, moppen, 

raadsels, weetjes en eigen verhalen. 

heb je ook goede ideeën voor de boomgaard of de buurt?  

kom dan op zaterdag 16 mei rond 11.15 uur naar de bibliotheek.

vier keer per jaar polst de redactie de buurt: wat leeft er, waar 
kunnen we aandacht aan besteden, wat wordt er wel en niet 
gelezen in onze wijkglossy. we zitten in de bibliotheek aan de 
leestafel of in de speeltuin op het kastanjeplein en horen wat je  
ons wilt vertellen. kijk voor de volgende datum in november op 
www.bomenbuurtonline.nl

De redactie 

steekt een 

lichtje op

De redactie heeft het idee van Midas direct voorgelegd 

aan de Gemeente. Deze reageert:

“Kunstgras heeft een dempende werking wat zou 

betekenen dat je niet meer zou kunnen basketballen in 

de kooi. De bal stuitert dan simpelweg minder goed 

terug. Daarnaast hebben we ook te maken met de 

rioolvervanging. Het is nog niet bekend of er om de kooi 

heen gewerkt wordt of dat de kooi verplaatst/verzet kan/

moet worden. In het laatste geval zou dat betekenen dat 

het kunstgras er dan uit moet. En dat zou zonde zijn.”
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Claartje de Smit - Ieplaan 48 - 2565 LN Den Haag  
www.klaartherapie.nl - info@klaartherapie.nl - 06-52372228

Therapie bij onder meer: 
- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- in het hoofd leven
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare 
  lichamelijke klachten

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

®

workshops 
yoga en 
hechting
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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

valKenBOSKade: ZWare laatSte lOOdJeS  door Mies Mikx – foto's Marianne Schijf

Ze zijn er nog wel even, de gehelmde werklui, de bouwhekken, de imposante damwanden, de hijskraan en de grijper die  

een vertrouwd beeld zijn geworden aan de valkenboskade. Het groffe geschut is nodig om de damwanden te vervangen.  

Op het stuk tussen de cederstraat en thomsonlaan kan er niet vanaf het water worden gewerkt, omdat er een afvoer  

van de waterzuivering ligt die de last van het werkplateau niet aankan.  Het drukken van de damwanden kost veel kracht.  

de huizen aan de kade staan er soms van te trillen. de komende tijd worden er ondergrondse ankers bevestigd aan de 

wanden en 18 meter lange palen in de grond geschroefd. Bewoners die zich zorgen maken om scheuren in de muren, 

kunnen via de gemeente een schade-expert laten komen. als alles goed gaat, kunnen de omwonenden in de zomer de 

feestelijke oplevering met de aannemer en de gemeente vieren.
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activiteiten in de BUUrt

Zondag 19 april
bethel muziek matinee 

Deze zondag Matinee op hakken. BB Queenies zorgen voor een 

verrassende middag. U hoort nog veel meer dan u ziet. Blues op 

hakken. Jazz, pop en eigen repertoire met een dansbare twist.

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

tijD 15 uur

kOsten Vrijwillige bijdrage

Zondag 26 april 
kOFFiecOncert jerOen De 

haan Op het klais-Orgel

Werken van Charles Tournemire, 

Louis Vierne en Jaap Dragt

lOcatie Houtrustkerk

tijD 12 tot 12.30 uur

kOsten geen, collecte aan  

de uitgang

Maandag 27 april 
jaarlijkse vrijmarkt / kOningsDag Op De thOmsOnlaan 

2 t/m 16 mei
DuO expOsitie agaDa OOsterbaan en pieternel peltenburg

Kunst is geen eerste levensbehoefte. Maar een leven zonder kunst is 

ook wel een beetje erg kaal. Beeldhouwwerken van Agada, schilderijen 

en collages van Pieternel. Opening van deze expositie is op 2 mei om 

16 uur. 

lOcatie Kunststukken 101 , Thomsonlaan 101

Open op zaterdag van 11 – 17 uur

kOsten geen

Zondag 24 mei
lunchcOncert met barokmuziek voor trompet solo en orgel  

door de jonge (1997) trompettist Gerard Saurwalt en Marieke Stoel

lOcatie Houtrustkerk

tijD 12 – 12.30 uur 

kOsten geen, collecte na afloop

Zaterdag 20 en zondag 21 juni 
Open ateliers DuinOOrD

Dit weekend vindt het jaarlijkse evenement Open Ateliers Duinoord  

en omgeving plaats. Er is weer veel nieuw werk te zien, dus dat wil  

je niet missen! Voor meer informatie kun je kijken op: 

www.openateliersduinoord.nl

terUGKerende activiteiten

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.

Maandag t/m vrijdag
kunst & kiDs caFé

Ouders en kinderen van 0 tot 4 ontmoeten elkaar in een gezellige 

sfeer. De kinderen kunnen binnen of buiten spelen of tegen betaling 

deelnemen aan kunstlesjes.

lOcatie Acaciastraat 182

tijD  ma/di/do 8.30-13.30u  wo/vr 8.30-11.30u 

kOsten € 2,50 

inFO www.kunstenkidscafe.nl 

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

1e maandag van de maand, 6 april, 4 mei en 1 juni
gespreksgrOep vOOr 65+ segbrOek

Maandelijks themagesprekken die worden geleid door een coach  

uit de buurt. De onderwerpen worden door de aanwezigen zelf 

aangedragen.

lOcatie Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant 2e braamstraat 6 

tijD 11 – 12 uur kOsten geen 

inFO Jeroen van Rossum/VOORWelzijn, 0642465893 of  

j.vanrossum@xtra.nl

 

1e dinsdag van de maand
Open cOFFee blOemenbuurt

Open Coffee Bloemenbuurt is voor ondernemende buurtbewoners 

om ideeën uit te wisselen, kennis te delen en elkaar te ontmoeten.  

Met iedere maand een ander thema. Ook Bomenbuurtondernemers 

zijn welkom.

lOcatie Lokaal 7, Anemoonstraat 25 

tijD 9 – 11 uur

iedere dinsdag
klaverjassen/jOkeren

Een gezellige club met 40 leden heet je van harte welkom. Ook iedere 

week tombola met leuke prijzen. Kom een keer kennismaken!

lOcatie ALO kantine t.o. restaurant Pex (Bosjes van Pex)

tijD 20 uur

kOsten € 6 p/m (drankjes vriendelijk geprijsd)

inFO Henk Schmale, 070-4278960

Woensdag 1 april, 3 juni, 1 juli 
peutertijD

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

lOcatie Bibliotheek Bomenbuurt

tijD 10 – 11 uur kOsten geen, reserveren noodzakelijk.

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 15, 22 en 29 april en 6, 20 en 27 mei
spelletjesmiDDag

Iedere woensdag kun je ouderwetse spelletjes spelen, zoals 

 monopoly, scrabble, rummikub en dammen.

lOcatie Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant 2e braamstraat 6 

tijD 13.30 – 15.30 uur

kOsten geen 

Vooraf aanmelden bij Jeroen van Rossum/VOORWelzijn, 0642465893 

of j.vanrossum@xtra.nl

donderdag 16 april, 21 mei en 18 juni 
vrOme Freule

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

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

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

sfeer bespreken we zinnige zaken of gezellige dingen!

lOcatie Café De Freule, Fahrenheitstraat 558

tijD 20.00 uur

inFOrmatie ds. Axel Wicke, 070 3316432

iedere donderdag
buurtmaaltijD

lOcatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

kOsten € 6 Reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66
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21 maart t/m 4 april
DuO expOsitie Frank DuranD en mia westerhOF

Kunst laat je naar het leven kijken door de ogen van anderen. Via de 

kunst van aanstormend talent en gevestigde kunstenaars willen wij 

Den Haag laten delen in die passie. Ditmaal een mooie expositie van 

beeldhouwwerken en tekeningen. Opening van deze expositie is op 

21 maart om 16 uur. 

lOcatie Kunststukken 101, Thomsonlaan 101

Open op zaterdag van 11 – 17 uur

Woensdag 25 maart
Film met nagesprek en maaltijD

Columnist Bas Heijne maakte voor de VPRO een documentaireserie 

over Onbehagen, een fenomeen dat onze samenleving in de greep 

lijkt te hebben. Er worden twee afleveringen bekeken, nagepraat en 

samen gegeten. 

lOcatie Houtrustkerk

tijD 18 uur 

kOsten € 7 incl. maaltijd

reserveren houtrustkerk@gmail.com 

donderdag 9 april
lezing herman keppy over 

het boek Zijn jullie Kerels of 

Lafaards.

De Indische en Indonesische 

strijd tegen de nazi's 1940-'45 

vertelt de geschiedenis van  

de Duitse bezetting opnieuw, 

maar nu ingekleurd, ook 

letterlijk, door mensen uit 

Nederlands-Indië. Het is voor 

velen, inclusief de Indische 

gemeenschap, een tot nog 

toe onzichtbaar verhaal. 

lOcatie Bibliotheek 

Bomenbuurt

tijD 19.30 – 21 uur

kOsten geen, reserveren noodzakelijk 070-3536970

donderdag 16 april
bewOnersjaarbijeenkOmst/vergaDering

Jaarlijkse bijeenkomst van bewoners en bestuur van de SBOB.  

De beste gelegenheid om nieuwe plannen en ideeën te delen  

en bespreken. Vergezeld van een hapje, een drankje en muziek. 

lOcatie Houtrustkerk 

tijD vanaf 19.30 uur 

vrijdag 17 april, 15 mei, 12 juni
bethelbuurtbiOs

17 april Sous le soleil de Satan. Jonge pastoor twijfelt aan zijn geloof. 

Wanneer hij de 16-jarige Mouchette ontmoet, ontfermt hij zich over haar.

15 mei Falling down. Voor William Foster is het niet zijn dag.  

12 juni Babette’s Feast. De Franse Babette werkt als kokkin bij twee 

zussen ophet eiland Jutland

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

tijD inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur

kOsten Vrijwillige bijdrage 

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 € 8 (korting met ooievaarspas)

1e vrijdag van de maand, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli
kOm langs bij De bOekenbabbel!

Buurten over boeken in de bibliotheek! Open inloop voor de 

 gezelligheid, om inspiratie op te doen of anderen op een nieuw  

idee te brengen.

lOcatie Bibliotheek Bomenbuurt

tijD 10–11 uur kOsten geen

2e vrijdag van de maand
bingO

lOcatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tijD 13 – 16 uur kOsten € 4,50

3e vrijdagavond van de maand
mahjOng

lOcatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tijD 19-22 uur kOsten € 3 incl. koffie/thee

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

cUltUUr OM de HOeK

tHeater de nieUWe reGenteS
lOcatie Weimarstraat 63

inFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988  

Zaterdag 28 maart
het OpvOeDcircus

Met humor en zelfspot banen de filosofen Stine Jensen (gescheiden, 

één dochter van 8) en Frank Meester (getrouwd, twee zonen van begin 

twintig) zich in deze wervelende theatershow een weg door het 

opvoeddoolhof. Zij nemen oude en nieuwe denkers mee, van 

Rousseau en Kant tot De Beauvoir. 

tijD 20.15 uur

kaartjes Online €15

Zondag 12 april  
10 x Daan = mOeD! 

gaat over dapper zijn en samenwerken.  

En over in het diepe springen. Want soms 

kan je in je eentje meer dan je denkt!  

Bezoek de voorstelling bij De Nieuwe 

Regentes dat als oud-zwembad de perfecte 

locatie vormt voor deze voorstelling die  

zich, juist ja, in het zwembad afspeelt. 

tijD 13 uur 

kOsten Online €6,50

Zondag 24 mei
De règâhs zOals u ze nOg nOOit eerDer heeFt gehOOrD

U hoort de Règâhs zoals u ze nog nooit eerder heeft gehoord!  

Maar het blijft, gegarandeerd, 100% flamingo!!! 

tijD 15 uur

kaartjes Online €14

Zaterdag 6 juni
De vermOOrDe OnschulD -  beneFietvOOrstelling

Lees hierover op pagina 17 

tijD 20.15 uur  

kaartjes Online €15
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Zaterdag 16 mei
De reDactie steekt een lichtje Op

lOcatie Bibliotheek tijD 11.15 uur
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De boomgaard

       

Zichtbaar worden
En de dag kwam waarop de behoefte om gesloten te blijven 

pijnlijker werd dan het risico om zich te openen* 

Alles wat verstopt was in de winter, wordt in de lente weer 

zichtbaar als reactie op de warmte van de zon. De natuur opent 

zich niet zonder risico. De lentebloemen riskeren nachtvorst en 

de jonge eendjes zijn kwetsbaar voor gevaar.

Ook voor mensen schuilt er gevaar als wij ons openen. We weten 

dat we kunnen worden afgewezen en vrezen de pijn. voor jonge 

kinderen is afwijzing extra moeilijk. Zonder ouderliefde hebben 

ze niet de garantie dat er voor hen wordt gezorgd en vormt de 

buitenwereld een gevaar.

Als een kind worden afgewezen in wat het voelt, zal het zich 

aanpassen en zijn ware gevoelens verbergen. Zo zul je net doen of 

je sterk bent als jouw kwetsbaarheid wordt bestraft. je gevoelens 

zijn verbonden met je ademhaling. Als je niet mag voelen wat  

je voelt, houd je je adem in om je gevoelens af te schermen.  

De cellen in de spieren en organen krijgen daardoor te weinig 

zuurstof en je raakt fysiek en psychisch uit balans. 

vaak wordt in de volwassenheid door een crisissituatie duidelijk 

dat door de aanpassing een te hoge prijs is betaald en ontstaat  

de wens om te veranderen. Door liefdevol zelfonderzoek vind je 

de weg terug naar jouw authentieke zelf. naar datgene wat in de 

winter verborgen was en nu weer zichtbaar mag worden. Door 

te ontdekken hoe je ademhaalt en je ademhaling te verdiepen, 

kun je met de warmte van je aandacht weer toegang krijgen tot 

je gevoelens.

en dat vereist moed. De moed om je bewust te worden van 

gevoelens die je dacht niet te mogen hebben. De moed om je 

bewust te worden van oordelen over jezelf. De moed om die 

oordelen los te laten en met liefde en acceptatie naar jezelf te 

kijken. De liefdeskracht van de lente kan je de moed geven om je 

bladeren te ontvouwen en je hart te tonen. Om je mening uit te 

spreken en te laten zien wat je voelt. 

hoe meer je van jezelf laat zien, hoe meer er is om van te houden! 

* Anodea judith heeft dit (anonieme) citaat opgenomen in haar 

handboek chakra psychologie

claartje de SmitcOlUMn
De buurt verandert. Na de vervanging van  

de riolering in 2022 wordt de wijk opnieuw 

ingericht zodat deze beter aansluit bij de 

wensen van bewoners. Vaak is verandering 

nodig om een nieuw evenwicht te vinden.  

In ons persoonlijke leven gaan we ook op 

zoek naar verandering als we balans missen. 

Claartje de Smit, Integratief Psychotherapeut, 

voorziet je hierbij van inspiratie en tips.
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Bezwaren 
Dakopbouwen zijn (onder voorwaarden) toegestaan in de Bomen-

buurt, dat staat in het bestemmingsplan. In de praktijk stuiten de 

optoppingen vaak op weerstand. Jaap Kleemans, Juridisch mede-

werker van de afdeling Vergunningen en Toezicht, laat weten dat 

het ‘niet ongewoon’ is dat er een of meerdere bezwaarschriften 

inkomen bij het verlenen van een vergunning voor een dakopbouw. 

Hij schrijft: ‘Veelgehoorde bezwaren zijn de vermindering van 

zonlicht in omliggende tuinen en het veranderen of verdwijnen van 

het uitzicht door de dakopbouw. In uitgebreidere bezwaarschriften 

wordt ook wel ingegaan op de (door reclamant zo ervaren) slechte 

architectonische inpassing in de omgeving.’

Geen recht op uitzicht
Dit soort bezwaren hebben geen grote kans om het te winnen van 

de vergunningsaanvraag. ‘Je kan aan het hebben van vrij uitzicht 

geen rechten ontlenen,’ laat Daphne van Kollenburg weten. Zij is 

Bestuurswoordvoerder van de Gemeente. Er is een Haagse 

bezonnings norm waarin is vastgelegd dat op- en aanbouwen niet  

te veel zonlicht van de buren mogen wegnemen, maar die norm 

geldt alleen voor gevels, niet voor tuinen. Van Kollenburg: ‘Indien 

voldaan wordt aan de bezonningsnormen is de kans zeer klein dat 

een bezwaar slaagt op die grond.’

Snelle jongens
Veel buurtbewoners met dakopbouw-plannen doen echt hun best 

om iets moois neer te zetten. Maar sommige opbouwen geven de 

indruk dat er niet veel tijd is genomen voor een verzorgde vorm-

geving. Buren klagen over ‘projectontwikkelaars’ die een topetage 

opkopen, er een opbouw op zetten, om ze snel weer door te 

verkopen met winst. Het ontwerpen en bouwen gaat dan zonder 

veel rekening te houden met omwonenden. Dit kan grote invloed 

hebben, want nieuwe opbouwen volgen het ontwerp van de eerste 

opbouw die op hetzelfde bouwblok wordt geplaatst. Zo kan het dus 

gebeuren dat een bewoner, die bezig is met een zorgvuldig ontwerp 

in overleg met de omwonenden, wordt ingehaald door een haastige 

projectontwikkelaar die snel een vergunning aanvraagt voor een 

belendend pand. De zorgvuldige bewoner is dan genoodzaakt om 

het haastige ontwerp te volgen.

verrommeling
Van de Haagse Stadspartij is bekend dat zij vinden dat incidentele 

dakopbouwen het straatbeeld verrommelen. Woordvoerder van de 

partij Peter Bos vraagt zich af of de beoordeling van de Welstands-

commissie van dakopbouwen wel streng genoeg is. ‘Het komt 

regelmatig voor dat dakopbouwen slecht ingepast worden in het 

straat- en gevelbeeld’, vindt hij. In 2011 stelde de partij al kritische 

vragen aan het gemeentebestuur over de dakopbouwen in de 

Bomen- en Bloemenbuurt, en drong aan op betere bescherming 

van de architectuur in deze buurten. Volgens Bos zijn er op dit 

moment weer veel vragen over dakopbouwen, en gaat hij nog  

een keer proberen om voor te stellen om van de Bomenbuurt  

een beschermd stadsgezicht te maken, zodat dakopbouwen tot  

het verleden behoren. 

Beschermde stadsgezichten
Den Haag telt momenteel elf rijks beschermde stadsgezichten en 

tien gemeentelijke beschermde stadsgezichten. De Bomenbuurt is 

gebouwd in het Interbellum (de periode van 1917-1940). De meest 

gave en monumentale wijken uit die tijd hebben de status beschermd 

stadsgezicht. Dit zijn Marlot, Benoordenhout, Vogelwijk, een deel 

van Meer en Bos en het Laakkwartier. Bestuurswoordvoerder Van 

Kollenburg: ‘De gemeente heeft niet de intentie om de Bomenbuurt 

alsnog aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Overigens bestaat 

ook in beschermde stadsgezichten de mogelijkheid om dakopbouwen 

te realiseren.’

door MIeS MIkx – foto's MArIAnne SchIjf 

dakopbouw: moet kunnen? 

Het mag, maar ‘moeten we het wel willen’? dakopbouwen leiden in onze buurt tot discussie. Mijnheer Klok  

uit de elsstraat is ontstemd door de dakopbouw van zijn overburen: ‘de huizen hier zijn honderd jaar oud,  

bijna monumentaal. Opbouwen horen daar niet op. de straten zijn te smal en er wordt niet goed gekeken  

of de  funderingen wel geschikt zijn. Wij verliezen twee uur zonlicht door de dakopbouw aan de overkant.  

We zijn een stuk van ons zicht kwijt. en vooral benedenhuizen worden er donker van. ik vind dat gewoon  

waanzin. We hopen dat er geen meer bijkomen.’

Stedenbouwkundige totaalvorm
Architect Arnulf Lüchinger woont bijna 50 jaar in de Bomenbuurt  

en vindt dakopbouwen een ‘verloedering’ van onze Berlage-wijk. De 

‘stedenbouwkundige totaalvorm’ gaat volgens hem verloren doordat 

niet-vakmensen (zoals bewoners en aannemers) dakopbouwen 

mogen plaatsen. ‘Vakmensen met een redelijk voorstellingsvermogen’, 

zegt Lüchinger, ‘kunnen nu al voorspellen dat met de tijd de 

Bomenbuurt stedenbouwkundig een onaanzienlijke puinhoop 

wordt, waar je niet meer graag doorheen loopt of rijdt.’ Hij pleit voor 

een professionele coördinator, die verantwoordelijk gesteld zou 

moeten worden voor de ‘stedenbouwkundige totaalvorm’ van de 

wijk, en die erop toeziet dat het aantal opbouwen beperkt blijft en 

dat ze worden gemaakt door goede vormgevers. 

denk om de buren
Wat kunnen we als buurt doen om de uitstraling van de wijk te 

beschermen? 

>  Bouw iets moois op je dak! Denk daarbij ook aan je overburen die 

van hun uitzicht willen genieten, aan toekomstige bewoners en 

bewonderaars van de straat. 

>  Verkoop je topetage aan iemand die er daadwerkelijk gaat wonen. 

Zo voorkom je dat een projectontwikkelaar zijn slaatje slaat ten 

koste van je buren.

>  Laat het bezwaar maken niet achterwege ‘om de relatie met de 

buren goed te houden’ of omdat je het ‘zielig’ voor ze vindt. 

Waarom zouden zij hun woonwensen mogen waarmaken als  

dat ten koste van de jouwe gaat?

>  Een verzoek indienen bij de afdeling Monumentenzorg en 

Welstand om bepaalde panden een monumentstatus te geven. 

Van Kollenburg: ‘Het is momenteel rijksbeleid dat er geen panden 

meer uit de periode 1850-1940 worden aangewezen als rijks-

monument. Wel is de afdeling Monumentenzorg en Welstand 

momenteel bezig met een zogenaamde stofkam-operatie om te 

onderzoeken of er vanwege nieuwe inzichten en kennis toch nog 

enkele objecten uit deze periode voor bescherming in aanmerking 

komen.’ 

>  Om de Bomenbuurt aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd 

stadsgezicht zouden we als buurt een burgerinitiatief kunnen 

indienen bij de gemeenteraad en samenwerken met monumen-

tenorganisaties zoals Heemschut en Vrienden van Den Haag om 

gezamenlijk acties te ondernemen. En de Haagse Stadspartij raadt 

aan: ‘Blijf ons bestoken!’    ■
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Een afgesloten straat in de Bomenbuurt, een week lang. In de 
aanbieding: zonnepanelen op een schooldak. Montessori 
basisschool De Abeel timmert aan de weg (of op het dak).  
Tijd om eens poolshoogte te nemen en een gesprekje te 
hebben met de directeur, Paul Mos.
Wat meteen opvalt als ik de school binnenloop, is het Engels 
dat ik om me heen hoor. Dat hoorde je niet toen mijn dochters 
er nog naar school gingen, twintig jaar geleden.

“De Abeel is niet helemaal een afspiegeling van de buurt,” vertelt 

Paul. “Relatief veel expats, maar wel expats uit de buurt.” Daarin 

verschilt de school dus met de Europese school. Hier geen chaos 

van busjes die kinderen komen brengen en halen. Een grote 

verandering die ik zie is het gebouw zelf, maar dat zal niemand zijn 

ontgaan. Beide Montessorischolen, naast de Abeel ook de Valkenbos-

school in de Cederstraat, hebben hun oude gebouwen gesloopt en 

er mooie nieuwe gebouwen voor teruggezet die weer een tijd 

meekunnen in het onderwijs van de 21e eeuw. Dat heeft ook voor 

meer samenwerking tussen de scholen gezorgd, wat tot uitdrukking 

komt in de openstaande tussendeuren. 

Schoolstraat
Twee jaar is Paul Mos directeur van deze school en die tijd heeft hij 

de buurt zien veranderen. “Hiervoor werkte ik als directeur van de 

International School in Leiderdorp, net als De Abeel onderdeel van 

Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland. De overgang bracht 

mij in een heel andere buurt, een buurt die bruist en waar bewoners 

en ondernemers veel initiatieven ontplooien. Dat is een opvallend 

kenmerk van de Bomenbuurt.”

In het vorige nummer stond een verslag van de proef met de 

Schoolstraat: een project waarbij de straat tijdelijk wordt afgesloten 

voor auto’s tijden de breng- en haaltijden om gevaarlijke situaties  

te voorkomen door te veel verkeer op dat tegelijk de straat gebruikt. 

Hoewel de proef een succes was, moet een vervolg wachten tot  

na de vernieuwing van de riolering, ergens tussen 2022 en 2026.

Zonnepanelen
Tijdens het Energiefestival in september stond Haagse Stroom op 

het Thomsonplein met intekenlijsten voor zonnepanelen. Op die 

zonnepanelen is de postcoderoosregeling van toepassing. Met deze 

regeling krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting 

op zijn of haar energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte 

elektriciteit. Die korting geldt voor afnemers die wonen in of aan- 

 grenzend aan de (viercijferige) postcode waarin de panelen staan.

De panelen komen op het dak van De Abeel te staan en op die van 

de aangrenzende school De Valkenbos. Paul: “Dit project loopt heel 

goed. Van de 225 panelen zijn er nog maar drie niet gereserveerd en 

inmiddels doet ook de buurschool Valkenbos mee. Bij elkaar leveren 

de panelen straks 60 kiloWatt. We hebben net de intentieverklaring 

getekend met Haagse Stroom/OM en 070Energiek, dus het kan nu 

echt van start gaan. Het is ook leuk voor de leerlingen. We kunnen 

ze zo in de praktijk laten zien dat er een verband is tussen zonne-

straling en elektriciteit.”

de school en de buurt
“Participeren in de buurt is belangrijk”, vind Paul. Dat laat hij ook zien 

door het schoolplein buiten schooluren beschikbaar te stellen voor 

kinderen uit de buurt. Drie buren hebben een sleutel van het hek  

en zij kunnen, als de schoolmedewerkers naar huis zijn, het hek 

openen en afsluiten. Ook het schoolgebouw stelt hij buiten school 

uren open voor de buurt. Muziekgezelschappen kunnen dan 

repeteren in een van de ruimtes van de school. En een boks- en 

juduschool vonden ook onderdak in de school. 

Wel waakt de directeur ervoor dat al die activiteiten van en voor de 

buurt niet ten koste gaan van het personeel. “Het onderwijs heeft al 

een slecht imago wat betreft betaling en werkdruk. Het werk is ook 

gecompliceerd. Daarom heb ik me ten doel gesteld dat de onder-

steunende collega’s, waaronder ikzelf, ervoor zorgen dat de 

docenten zich zoveel mogelijk op het onderwijs kunnen richten.” 

Hij moet zich weer met belangrijke zaken gaan bezighouden.  

Drie leerlingen willen hem een werkstuk laten zien dat ze hebben 

gemaakt. Ik trek stil de deur achter me dicht.    ■

in GeSPreK Met

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Sweelinckplein 11

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke fi nanciën: 

 Pensioen
 Budgetcoaching
 Belastingen 
 Hypotheek
 Financiële planning

Wil je voor het eerst een huis kopen?
Of wil je verhuizen en heb je ook nog 
een huis te verkopen? Laat je adviseren 
over de hypotheekmogelijkheden en 
(fi scale) regels. Zo ben je goed voorbereid 
bij het volgende open huis!

Erna de
Advies & inzicht in geldzaken 

ONS TEAM HEET U
GRAAG WELKOM

KOM EENS EEN LEKKER
TAARTJE ETEN!

THE UPSIDE CAFE 
ONTBIJT - LUNCH - BORREL - CATERING

THOMSONLAAN 90E, DEN HAAG

Schooldirecteur Paul Mos

door jOhAn vAn ArrAgOn

De vermOOrDe OnschulD - beneFietvOOrstelling in theater De regentes

Het draait deze avond allemaal om de mysterieuze verdwijning van Onno Onschuld. Hij is niet meer gesignaleerd sinds hij na een echtelijke 

ruzie in verwarde toestand zijn huis verliet aan de Theo Thijssenstraat in Den Haag. De inspecteurs Flik en Hoezo zetten hun tanden in deze 

zaak, maar niets is wat het lijkt: hier worden spelletjes gespeeld! Er ontvouwt zich een bizarre zoektocht van en naar de spelende mens. U bent 

getuige van dubieuze verhoormethoden, politieke spelletjes, een kolderieke TV-show en een heus misdaadprogramma. Hoe deze reis eindigt  

is te zien in deze twee uur durende kleurrijke voorstelling vol toneel, muziek en film. Uiteraard met een prominente rol voor de waanzinnige 

Talentloos band. Alle opbrengsten gaan naar Stichting Ambulance Wens. lOcatie Theater De Regentes Datum zaterdag 6 juni tijD 20.15 uur.  

kaartjes Online €15  inFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988.
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Wat is  

de beste prijs  

voor mijn huis?

Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je 
hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op 
bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan? 
ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we 
dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we 
dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren. 
Of kijk op are.nl.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

are.nl
IS VERNIEUWD

ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen  

we Hagenaars bij de koop of verkoop  

van een woning. Een persoonlijke klik  

vinden we daarbij net zo belangrijk als  

een deskundig advies. Daar kun je ook  

de komende tien jaar op rekenen!

De Eerensplein 8 
2593 NA  Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA  Den Haag

T:  070 30 40 141
E:  info@are.nl

door ernA De klerk

Er is een nieuw medium in de buurt: 
Hoplr. Het is een online plek om elkaar  
te ontmoeten, kennis te maken met je 
buren, een oproep te plaatsen, spullen 
uit te wisselen en nog veel meer. 
Een blik langs de afgelopen weken: 
huishoudelijke hulp gezocht, hulp bij 
wasmachine naar beneden brengen, 
tuinslang te leen gevraagd, spelletjes 
aangeboden, kooklessen, bouwkundig 
adviseur gezocht, oppas aangeboden. 

Hoplr – spreek uit Hopler - is een Belgisch 

initiatief. De naam is afgeleid van city 

hoppen. Twee vrienden, Jennick Scheerlinck 

en Jonas Heirwegh begonnen vijf jaar 

geleden met de buurtapp als sociale 

onderneming. Ze hebben een technische 

achtergrond, maar hier zijn ze vooral vanuit 

idealisme mee gestart zeggen ze zelf.   

Het doel is om sociale interactie en lokale 

gemeenschapsvorming te stimuleren. 

“Community building of sociale cohesie is 

essentieel om inclusie, burgerparticipatie en 

buurtzorg te verkrijgen”, aldus Scheerlinck.

Kruiwagen
Op mijn vraag wat gebruikers vinden van 

het programma reageren enkele mensen. 

“Het is laagdrempelig en zorgt ervoor dat je 

meer contact hebt met je buren en dingen 

kunt vragen of uitwisselen.” Iemand anders 

meldt: “Ik heb een kruiwagen geleend via de 

app en mijn tuintegels aan iemand kunnen 

geven”. En: “Mijn vuilcontainer was nog niet 

vol, dus buren konden hun puin dumpen. 

Reuze handig.” En het feit dat de buurt is 

online je buren ontmoeten

m
a

a
r

t 2
0

2
0

nieUW in de BUUrt

De boomgaard

stOer wOnen opent vrijdag 3 april in de Fahrenheit 572 een prachtige nieuwe woon winkel. 

Eigenaar Kevin van Loorbeek vult het pand van 230m2 met industriële meubels dus veel metaal 

en hout. Denk aan kasten, banken en alle soorten tafels. Daarnaast zijn er allerlei soorten 

accessoires: kaarsen, kussens en wand-, tafel- en vloerlampen. “Kom in ieder geval speciaal 

voor de Woodwick knetterkaars”, aldus de trotse eigenaar: “We hebben de hele collectie. Het 

zijn lekkere geurkaarsen met houten lont. Die moet je hebben.” Tot medio februari huisde de 

winkel in de Keizerstraat, maar daar zijn ze uit het jasje gegroeid. Kevin heeft zin in deze nieuwe 

uitdaging met héél veel ruimte. En wil je interieuradvies? Dan komt Kevin gewoon bij je langs. 

De winkel is geopend van dinsdag t/m zondag. Op de openingsavond is er 15% korting op de 

hele collectie. 

Hoplr heeft de 
buurt inmiddels 

herenigd

afgebakend tot de echte Bomenbuurt en 

niet heel Segbroek wordt ook als prettig 

ervaren, en “wat groter dan je eigen 

straat-app”. Niet te groot dus en dicht bij 

huis. Een paar koppen boven een oproep 

geven inderdaad de laagdrempeligheid aan: 

“Lekkere lange tuinslang”, “Minoes vermist”, 

“Een wit hondje liep alleen aan de Hanen-

burglaan”, “Wie wil mijn dochter morgen 

helpen met wiskunde?”

toegang
De Gemeente financiert het programma. 

Hoplr is alleen gericht op een specifieke 

wijk, bij ons dus de Bomenbuurt. Je meldt  

je aan op postcode. Alleen bewoners of 

ondernemers uit dit gebied hebben  

toegang. Je moet een bestaand adres  

(straat, huis nummer, postcode) invullen als 

je je aanmeldt. Of je de app kunt misleiden 

heb ik niet gecontroleerd. De gemeente 

heeft zelf geen toegang tot het lezen van 

berichten wordt expliciet vermeld, maar 

verschillende gemeentelijke diensten 

hebben dit wel. Denk aan welzijnswerkers, 

buurtopbouwers, wijkmanagers, zorg-

verstrekkers en wijkagenten. Deze zijn 

herkenbaar (als ze dus niet in het postcode-

gebied wonen, want dan kunnen ze zich 

onder hun eigen naam registreren) aan een 

bepaald logo en de functieaanduiding. 

Daarmee lijkt ‘De Gemeente’ dus wel 

degelijk toegang te hebben tot de berichten 

van gebruikers. Hoplr bevestigt dat dit om 

‘sociale medewerkers’ gaat en niet om 

bijvoorbeeld politieke functionarissen. 

Postcode
Overigens is de Bomenbuurt door Hoplr  

nog verkeerd afgebakend. Het stuk tussen 

Valkenboskade en Goudenregenstraat valt 

volgens hen onder “Bloembuurt-oost, de 

formele indeling die ook door het CBS  

wordt gehanteerd. 

Deze mensen hebben dus geen toegang tot 

de discussies van de buurtgenoten aan de 

andere kant van de Valkenboskade waar een 

heel ander soort gesprekken wordt gevoerd, 

namelijk over het parkeerbeleid (“Het is hier 

te vol”, “Dat valt best mee”) en over een 

buurt keuken. Eten afhalen, of zelfs mee-eten 

is mogelijk bij iemand. 

Bijsturen
Hoplr lijkt aan de buitenkant op Nextdoor, 

maar is een Europees bedrijf en reclamevrij. 

Dat wordt door een gebruiker ook als prettig 

ervaren. Ze hebben een bij Europese 

normen horend privacy beleid. Volgens 

Scheerlinck functioneert het product door 

de toegang die welzijnswerkers hebben ook 

als een buurthuis. Ze houden op die manier 

voeling met de buurt zodat ze “het beleid 

buurtgericht bij kunnen sturen”. Zo kunnen 

ze de informatie gebruiken in de zin van ‘ik 

heb gelezen dat, of ‘ik zag dat dit gebeurde’. 

Alleen mogen ze geen berichten kopiëren  

of openbaar bekend maken. Of dat toch 

schuurt aan de privacy regels is natuurlijk  

de vraag. 

Voorlopig vinden gebruikers het medium 

een aanwinst. De redactie blijft Hoplr de 

komende tijd volgen.   ■



T 06 23 29 22 97
E hijzen@nextlevelstudentencoaching.nl
I www.nextlevelstudentencoaching.nl

dr. Daphne Hijzen-Hupkes

voor hbo-studenten

N E x T L E v E L
STuDENTENcoacHINg

•  Scriptiebegeleiding
•  Studievaardigheden
•  Hulp bij schrijfopdrachten
•  Faalangstreductietrainingen

 

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 
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Buurtgenoten richten een coöperatie op, doen hun auto van de hand, leggen geld in en leasen een aantal auto’s. De coöperatie 
bepaalt hoeveel en welke auto’s: elektrisch of niet, klein of groot. Met een app reserveer je de auto en open je de deur. DEELrijders 
zijn de baas en strijken zelf de financiële voordelen op. De eerste proef is vorig jaar begonnen in onze wijk.  

BeWOnerSinitiatief

deel!  
25 huishoudens 
delen 5 auto‘s

Eind vorig jaar is het project van start gegaan met 27 huishoudens. 

De drie huishoudens die daar in de tussentijd nog bij zijn gekomen, 

werden aan het begin van de bijeenkomst met applaus begroet. Het  

aantal deelnemers is daarmee op 30 huishoudens en 41 gebruikers 

gekomen. Het aantal nieuwe leaseauto’s dat de groep deelt is vijf 

-  drie elektrisch en twee benzine - elk op een vaste plaats in de 

buurt. De deelnemers die een eigen auto hadden, dat waren er  

elf, hebben die verkocht, of in een gemeentelijke parkeergarage 

opgesloten. Een netto-afname dus van zes auto’s. Het begin is er.

Zonder stroom 
Het rijden met een volledig elektrische auto blijkt nog wel even 

wennen voor de meesten. Het rijden zelf is ideaal, de auto is stil,  

van alle gemakken voorzien, met één pedaal te bedienen. Maar  

je moet even handigheid krijgen in het werken met de app op je 

telefoon, waarmee je de auto niet alleen reserveert, maar ook de 

deur opent en weer afsluit. Handigheid die je ook nodig hebt bij het 

aansluiten en weer loskoppelen van de laadkabel. Daarnaast vereist 

het elektrisch rijden wat meer rekenkunst. De actieradius van de 

auto is net iets meer dan 200 kilometer, afhankelijk van temperatuur 

en wind. Geen enkel probleem zolang je niet verder weg gaat dan 

100 kilometer, maar als je wel verder van huis gaat, dan moet je tijd 

inruimen voor het bijladen. “Range anxiety” schijnt de term te zijn 

die hoort bij de angst om zonder stroom te komen staan voordat  

je je bestemming hebt bereikt. 

vakantie 
Een van de discussiepunten was de vraag hoe lang je een auto  

mag reserveren. Een vakantie van twee weken is duidelijk te lang, 

dan kan niemand anders de auto gebruiken. Uiteindelijk vinden  

de deelnemers een lang weekend, vier dagen, nog acceptabel.  

De beschikbaarheid van een auto zou ook op andere momenten 

een probleem kunnen zijn, maar in de praktijk blijkt dat dat 

nauwelijks voorkomt. En anders is er altijd nog de uitwijk naar een 

Greenwheels-auto mogelijk, onderdeel van het pakket. Gemiddeld 

blijken de auto’s over de afgelopen anderhalve maand 5,7 uur per 

dag gebruikt te worden, wat natuurlijk veel efficiënter is dan het 

gebruik van eigen auto’s, die soms twee weken ongebruikt in de 

straat stonden.

rooster
Schoonmaak is een ander teer punt. Wie voelt zich verantwoordelijk 

voor een auto die niet van jou alleen is, maar die je deelt met veertig 

anderen? Dat, terwijl we allemaal graag in een schone auto stappen.  

Dat vraagstuk werd snel opgelost door het instellen van een schoon-

maak rooster waarin iedereen een keer aan de beurt is om een van 

de auto’s schoon te maken, door de wasstraat te halen, of op een 

andere manier weer als nieuw te laten glimmen.

Pionier
Waar andere deelauto-projecten het moeilijk hebben, bloeit het 

DEEL!-project juist op. Na de Bomenbuurt hebben nu ook de 

Heesterbuurt en Valkenbos interesse getoond. Inmiddels is daar  

ook een succesvolle informatieavond gehouden met meer dan 

 dertig belangstellenden. Ook in Rotterdam wil men ermee aan  

de slag. En hoewel de probeerperiode in de Bomenbuurt 

 oorspronkelijk tot mei zou duren, stak op de vraag wie nu al  

zelf met een eigen coöperatie zou willen beginnen een ruime 

meerderheid van de aanwezigen in Anne & Max de hand op.  

Het is ook enerverend om, naast de eigen besparing op autokosten 

en de bijdrage aan meer ruimte in de buurt, bij de pioniers te  

horen van een nieuwe manier van mobiliteit. Wie wil dat nou niet?

Mocht je ook mee willen doen of er je licht over willen opsteken, 

kijk op wijzijndeel.nl    ■

door jOhAn vAn ArrAgOn

Hoe gaat dat nou, dat delen van auto’s? is het niet moeilijk om je eigen auto op te geven? is er wel altijd een auto 

beschikbaar, werkt elektrisch rijden een beetje? en wie zorgt er voor de schoonmaak van de auto? Genoeg vragen, 

maar het enthousiasme van de autodelers is alleen maar groter geworden. Op 23 januari kwamen de deelnemers 

aan het deel!-project bij elkaar in anne & Max. anderhalve maand delen ze nu vijf auto’s, tijd om een eerste balans 

op te maken.

GREENHOUSE  AUTOMATION
CLIMATE CONTROL

WATER MANAGEMENT 

LIGHT AND CO2

MANAGEMENT AND LABOUR

 PRIVA OFFERS 

>    A TOTAL SOLUTION 

FOR GREENHOUSE PROJECTS

CHECK WWW.PRIVA.COM FOR MORE INFORMATION OR CALL +31 (0) 174 522 620



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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Van Boetzelaerlaan 1  |  Den Haag  |  T 070-355 84 00  |  korffdegidts.nl

Korff de Gidts 
Makelaardij: Jouw gids voor een nieuw huis!

Top 5 aankoopmakelaar Haaglanden 2019

9,4
Klantwaardering

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).
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SPOrt & SPel in de BUUrt

win-actie
Ga naar www.dunamar.nl/winactie-bomenbuurt en maak 

kans op 1 uur gratis padel voor 4 personen (inclusief 

huurrackets).

Padel 

Sinds een klein jaar is er in Den Haag een echte Padelclub: DunaMar. 

Op het multifunctionele sportcomplex aan de Laan van Poot 353, 

waar ook HAAG Atletiek is gevestigd, liggen twee padelbanen. 

Vanuit onze buurt hooguit een kleine 10 minuten fietsen. 

De racketsport is via Zuid-Amerika naar Europa overgewaaid en lijkt 

op een kruising tussen tennis en squash.  Je speelt met twee teams 

van twee spelers een dubbelspel, op een baan met een net ertussen 

in een kooi van glas en hekwerk. Op de grond ligt ingestrooid blauw 

kunstgras. Het racket heeft een kort handvat en de bal is lichter dan 

een tennisbal. De bal mag ook de wand raken en zo weer terug-

komen op de baan. Het spel wordt door alle leeftijden gespeeld, 

beginners en gevorderden. 

Wil je ook kennismaken met deze leuke racketsport? Iedere donder-

dag is er Clubavond tussen 19.30 en 22.00 uur. Padelspelers uit de 

buurt ontmoeten elkaar: mix & match & have fun! Of boek zelf een 

baan of (proef)les op een tijdstip dat goed uitkomt. Er kan iedere  

dag tussen 9 uur ’s morgens en 23 uur padel worden gespeeld. 

Padel rackets en ballen zijn bij DunaMar te huur of te koop.  

Meer info: www.dunamar.nl

tennis 

Op zaterdag 21 maart is er op tennispark Houtrust open dag. 

Tussen 13 en 14.30 uur zijn er clinics voor jeugd en volwassenen  

en kun je een kijkje nemen bij een van de gezelligste tennis-

verenigingen in de buurt, die al meer dan 60 jaar bestaat:  

never Out houtrust. Het park heeft acht gravelbanen, een oefen-

muur en een koninklijk paviljoen, gebouwd door Koning Willem III. 

Er zijn ook vier beachvolleybal banen. 

Als je op 21 maart tennislid wordt, krijgen volwassenen 10% korting 

op het eerstejaarstarief van € 195. Er is een altijd-spelenabonnement, 

een midweek- of studentenlidmaatschap. Je kunt je ook direct 

aanmelden voor (groeps)lessen van tennisschool Jan de Rook.  

De vereniging organiseert door het jaar heen verschillende 

toernooien voor jong en oud, clubkampioenschappen en je kunt  

er uiteraard deelnemen aan KNLTB-competities. Iedere dinsdag is  

er een indeelavond vanaf 19 uur, waar je naar sterkte in een team 

wordt ingedeeld. Op deze manier leer je ook makkelijk andere leden 

kennen. Je kunt je ook aanmelden voor de laddercompetitie die het 

hele jaar doorloopt. Meer info: www.tennisparkhoutrust.nl 

kapper sem is nieuw in de buurt. Sem zelf heeft al jaren een succesvolle kapperszaak in de 

Weimarstraat en opende eind december hier zijn tweede winkel op de Thomsonlaan 85. 

Iedereen is welkom: heren, dames en kinderen. De zaak is prachtig verbouwd en er staan twee 

zeer ervaren kappers. voor lezers van ons blad is er dit voorjaar een mooie actie: dames haar 

knippen en wenkbrauwen epileren (jawel, met een touwtje) € 22,50 en heren knippen + 

hot-wax (oren en neus trimmen) € 20,50. De zaak is maandag t/m vrijdag tot 19 uur open en 

op zaterdag tot 18 uur. Bel gelijk voor een afspraak: 070-2250588. En Sem heeft een belofte 

gedaan: over een jaar speelt hij op de oud, het mooie snaarinstrument dat in de etalage van  

zijn winkel staat. Dan komen we terug voor een concert! 

nieUW in de BUUrt
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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 IneZ pOST

Werkgroep speeltuin de Boomhut  

en fietsenstalling acaciastraat

Onze buurt heeft een verborgen pareltje, een kleine oase te 
midden van het stadsgewoel, waar kinderen naar hartenlust 
kunnen spelen en hun eigen groente kunnen kweken en waar 
buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten aan de picknicktafel. 
Achter het kinderopvangcentrum in de Acaciastraat ligt 
speeltuin De Boomhut, een mooie zonnige plek voor sociaal 
contact. Op 14 maart is nog hulp nodig voor het jaarlijkse 
onderhoudswerk. 

De speeltuin is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar, niet alleen uit de 

Acaciastraat, maar voor alle buurtkinderen. Zij kunnen er ook hun 

verjaardagsfeestje vieren met hapjes en drankjes. Ideaal voor 

buurtbewoners met alleen maar een balkon! Daarnaast wordt de 

speeltuin ook gebruikt door de leerlingen van de Bavinckschool, 

kinderopvang Dak en voor buurtactiviteiten zoals Burendag. Met het 

budget van Burendag zijn bijvoorbeeld bankjes en een picknicktafel 

aangeschaft en bloempotten beschilderd. Ook hebben kinderen  

met hulp van een kunstenares de muur in de speeltuin beschilderd.

Ontstaan
De speeltuin is in de jaren ’80 opgericht door buurtgenoot Hans 

Verboom, wiens kinderen toen klein waren, op het stuk grond  

naast het voormalige wijkgebouw De Kruin. De naam is spontaan 

gekozen. Er staat weliswaar geen boomhut in de tuin, maar wel  

een toestel met palen dat eraan doet denken. De speeltuin is het 

hele jaar overdag open en in de zomer wat langer, omdat het dan 

ook langer licht is. ’s Avonds wordt het terrein afgesloten met een 

hek om te voorkomen dat het een hangplek wordt.

Werkgroep
De werkgroep zorgt samen met Dak voor het onderhoud van de 

speeltuin en de moestuin. Grote klussen worden uitbesteed. Het 

onderhoud wordt betaald met de inkomsten uit de fietsenstalling in 

de Acaciastraat, die wordt beheerd door de SBOB. De speeltuin krijgt 

tevens subsidie van de gemeente. 

“We hebben al een paar keer de Gulden Klinker gewonnen en zelfs 

een Platina”, vertelt Ilona Eikhoudt van de werkgroep trots. “Dat is 

een geldprijs voor alle mensen die samen actie ondernemen om 

hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken.” De Klinker 

wordt in de bestrating van de straat gelegd. Zo ziet iedereen dat  

daar hard wordt gewerkt aan een prettige buurt. De Platina Klinker 

ligt inmiddels voor de deur van de speeltuin.  “Natuurlijk blijft er  

altijd iets te wensen. Zo is de moestuin aan een opknapbeurt toe  

en willen we de speeltuin groener maken met mooie beplanting.”

Wil je meedoen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Ilona Eikhoudt 

via Ilonavandelft@hotmail.com.  Er is bijvoorbeeld hulp nodig bij 

het leegscheppen van de houtsnippers en de zandbak in het kader 

van NL-doet op 14 maart. Voor versnaperingen wordt gezorgd!    ■

Rode stipjes, dat zijn de grote populieren 
aan de Valkenboskade tussen de 
Thomsonlaan en de Hanenburglaan op 
de gemeentelijke kaart met onveilige 
populieren. Dat betekent dat ze moeten 
worden gerooid. Maar hoe moet het dan 
met ‘onze’ boomvalken, die daar nestelen?

Hoog in de boom is een mand tussen de 

takken geklemd. Beleids medewerker Groen 

Albert-Jan van de Scheur en stadsecoloog 

Martin van den Hoorn moeten het even 

nazoeken. Het blijkt een ‘kunstnest’ dat  

vijf jaar geleden is geplaatst in de populier 

op de hoek met de Hanenburglaan. De 

boom valken hebben het nooit gebruikt.  

Boomvalk redt boom 

WerKGrOeP UitGelicHt

‘In bijvoorbeeld Leiden en Berlijn zijn 

kunstnesten wel heel succesvol’, vertelt  

Van de Scheur. ‘Het lijkt te maken te hebben 

met familietradities. Valken die in een 

kunstnest zijn geboren, gaan zelf ook 

makkelijker broeden in een kunstnest.’ 

vers nest
De boomvalken van de Valkenboskade 

kiezen blijkbaar liever voor een kraaiennest. 

‘Liefst een vers nest, dat hetzelfde jaar nog 

gebruikt is door kraaien’, weet Van den 

Hoorn. Een nest dat bovendien goed uitzicht 

heeft, want boomvalken moeten op hun 

hoede zijn voor andere roofvogels, zoals 

haviken. Deze populieren bieden wat de 

valken nodig hebben, want al sinds 2016 zijn 

hier elk jaar ‘succesvolle nesten’ geweest, 

wat inhoudt dat er jongen zijn uitgevlogen. 

Kroonverval
Van den Hoorn is ‘trots dat we deze vogels 

in de stad hebben’. Met bijvoorbeeld de 

kunstnesten probeert de gemeente de 

vogels dan ook te behouden. Het probleem 

is dat ze nestelen in populieren, en dat zijn 

bomen die bekend staan om ‘kroonverval’; 

er kunnen dikke takken uit de boom breken. 

Dat is gevaarlijk, midden in de stad. ‘Kijk, 

recht boven je, daar is zo’n afgebroken tak’, 

wijst Van de Scheur. Een dikke stomp steekt 

in de grauwe lucht. Je moet er niet aan 

denken wat er had kunnen gebeuren als die 

in zijn val iemand had geraakt. Dus wie heeft 

er nou het grootste belang, de boom of de 

boomvalk? 

Snoeien en kappen
‘Niets doen is te gevaarlijk’, benadrukt Van 

den Hoorn. Daarom wordt een populier  

uit het rijtje tussen de Sneeuwbalstraat en  

de Sleedoornstraat gekapt, waarschijnlijk  

dit jaar nog. 

lees verder onderaan pagina 26 >>>

Foto Wim van Yperen
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 voorzitter Ineke Mulder 
secretaris Gerrit Zijlmans 
penningmeester Arjen Looijenga 

bestuursleden  Meggie Janssen
 Annemiek van Gurp
 Jelle Bleumink
 Peter Coppoolse

BeStUUr en WerKGrOePen BeWOnerSOrGaniSatie BOMenBUUrt (SBOB)

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

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in werkgrOepen. 

Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl 

aed BOMenBUUrt
Zowel bewoners als winkeliers vinden AED's in de Bomenbuurt belangrijk. Het resultaat is inmiddels te zien in de 
wijk met AED's op allerlei plekken. Voor het onderhoud van de AED's en voor het regelen van trainingen voor 
burgerhulpverleners die weten hoe zo'n AED werkt is de werkgroep AED opgericht.
contactpersoon Ellen Simon e-mail info@bomenbuurtonline.nl

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

de 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

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, achter-
stallig 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

red de POPUlier
De werkgroep zet zich in voor behoud van het monumentale schoolgebouw De Populier en maakt zich zorgen 
over de groei van het aantal leerlingen op deze locatie. 
contactpersoon Sijmen de Goede e-mail reddepopulier@gmail.com

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 de Thomsonlaan en het Thomsonplein.
contactpersoon Sijmen de Goede e-mail vrijmarktbomenbuurt@gmail.com

SPaanSe cOnverSatieleS 
Spaanse les voor half- en vergevorderden met conversatie bij 
Jolanda Buijs. de lessen worden gegeven in de Bomenbuurt 
op woensdagochtend en maandagochtend en -avond. 
kOsten maart t/m mei € 65. Gratis proefles mogelijk.  
inFO Jolanda.57@outlook.com of bel naar 070-3468529

vOOrwelzijn zoekt 
Chauffeurs die tegen een onkostenvergoeding van 40 cent per km 

senioren van 60 jaar of ouder rijden en begeleiden naar afspraken 

binnen of buiten Den Haag. Denk aan ziekenhuisbezoek, de kapper, 

de opticien, een activiteit in de buurt of een bezoek aan partner of 

familie. Je helpt ook indien nodig met het geven van een arm, de 

weg vinden in het ziekenhuis, wachten bij de ziekenhuisafspraak  

of meehelpen tijdens het boodschappen doen. 

Natuurlijk kun je aangeven waar je mogelijkheden en wensen 

liggen. Het is van belang dat je beschikt over een eigen auto en een 

inzittendenverzekering (er is aanvullend een vrijwilligersverzekering) 

en natuurlijk dat je het leuk vindt om anderen te helpen en 

vriendelijk en geduldig bent. Neem contact op met: Sandra Menken, 

s.menken@voorwelzijn.nl, tel. 070-2052480 of 06-51053441.

Workshops 
       & cursussen

Oproep ParelrOUteLaat ons weten als je een cursus/workshop in de buurt 
organiseert. Misschien kunnen we er melding van maken. 
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vrijmarkt 27 april 

Begin alvast met het verzamelen van spullen. Op maandag 27 april is 

het weer zo ver, de jaarlijkse vrijmarkt op de Thomsonlaan. Met alle 

Bomenbuurters op straat schuifelen op zoek naar juweeltjes. In een 

ontspannen sfeer met hopelijk veel zonneschijn spullen kopen of 

verkopen. Helemaal leuk is het om als vrijwilliger bij te dragen aan één 

van de, zo niet de leukste dag van het jaar in de Bomenbuurt. Meld je 

aan via vrijmarktbomenbuurt@gmail.com.    

Met elkaar gaan we genieten van het kindvriendelijke karakter van de 

vrijmarkt en de kleinschaligheid. Dit betekent ook dat iedereen die dat 

wil een verkoopplek vindt. Kom op tijd en gun iedereen een plaats. 

Bewoners zullen logischerwijs de ruimte voor hun huis gebruiken. 

Andere reserveringen van een specifieke plek geven ieder jaar gedoe 

omdat plekken niet te reserveren zijn. Tijdig aanwezig zijn is de enige 

garantie op een fijne verkoopplek. 

Onverkochte items die nog een tweede leven verdienen, kunnen  

tot 17 uur worden ingeleverd bij één van de inzamelpunten van de 

Kringloopwinkels. Echte rommel kun je kwijt in de containers of in 

een vuilniszak.

De vergunning voor de vrijmarkt geldt van 8 uur ’s morgens tot 16 uur 

's middags vanaf het Thomsonplein tot aan Thomsonlaan nummers 

185/186. De Gemeente stelt een aantal regels: geen verkoop van 

alcohol en/of etenswaar en geen professionele kraamexploitanten. 

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, verzame-

ling 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. 

De twee populieren daarnaast (richting 

Hanenburglaan) worden gesnoeid, zodat ze 

voorlopig behouden kunnen blijven. Dit 

‘kandelaberen’ brengt risico’s met zich mee.  

De boom kan als gevolg hiervan wortels gaan 

afstoten, is vatbaarder voor schimmels en kan 

daardoor verzwakken en omwaaien. De 

laatste twee bomen blijven nog even 

intact, omdat dat de bomen zijn waar de 

boomvalken eerder in genesteld hebben. 

Als de valken verhuizen naar een andere 

plek en er hier niet meer genesteld wordt, 

gaan ook deze bomen om. Op dit moment 

zijn de laatste kraaiennesten er door storm 

Ciara uitgeblazen. Het is dus aan de kraaien 

om weer voor verse nesten te zorgen.

door Mies Mikx
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vOOrtGanG MUPi-affaire
In het vorige nummer maakten we melding van de ophef die is 

ontstaan over de plaatsing van de digitale reclamezuil op het kruispunt 

Fahrenheitstraat/Thomsonlaan. Inmiddels heeft eigenares Miranda 

Broers van Upside Café een klacht ingediend bij de Ombudsman over 

de handelwijze van de gemeente rond deze plaatsing. Deze klacht is 

ontvankelijk verklaard en wordt dus aldaar in behandeling genomen.

Op het door de SBOB ingediende WOB verzoek om informatie over 

de gang van zaken rond de plaatsing van de reclamezuil is niet binnen 

de gestelde termijn gereageerd door de Gemeente. Irish Fruitman 

(voormalig eigenares Shoeby) is een petitie gestart op over de 

plaatsing van de MUPI op deze locatie. Kijk op www.petities.com  

en zoek op MUPi en fahrenheitstraat. Op 2 april is het onderwerp 

geagendeerd bij de vergadering van de commissie Ruimte. 



Belangrijke contactgegevens
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 
 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

OPrOeP Haags Gemeentearchief 

Filmproject oorlog in Den haag: Dagelijks leven in 

bewegend beeld

Het Haagse Gemeentearchief is op zoek naar amateur-

filmpjes over de Tweede Wereldoorlog in Den Haag. 

Om een zo compleet mogelijk beeld van Den Haag in 

de oorlog te kunnen neerzetten, is het archief op zoek 

naar eigen gemaakt materiaal uit de periode 1939-1946. 

Voor meer informatie: Barbara.sevenstern@denhaag.nl

Foto: H.A.W. Douwes Haags Gemeentearchief


