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Hulde
Het valt mij op dat de Gemeente in veel artikelen voorkomt in dit nummer.
Als we het hebben over de Gemeente bedoelen we niet altijd het instituut,
maar vaak ook de mensen die het beleid uitvoeren. Soms ontstaat er een vruchtbare samenwerking, soms ook niet. Als je op enig moment tegenover elkaar komt
te staan, blijft het de kunst om de mens los te zien van het werk dat hij of zij doet
en respectvol met elkaar om te gaan.
Het lijkt me niet altijd een makkelijke klus om een stad met veel inwoners, met
allemaal andere wensen en belangen, te bedienen. Hoe moeilijk dit wellicht ook is,
er is ook een lichtpuntje. In onze buurt – en vast ook elders in de stad – zijn er
bewoners die de gemeente ondersteunen. Ze zetten zich vrijwillig in om de wijk
beter te maken en vertegenwoordigen andere bewoners in contacten met het
openbaar bestuur.

Op bezoek
bij PLUS 14

Ineke Mulder is onze wijkvoorzitter. Ze stond jarenlang aan het hoofd van een
school en nu ze haar carrière heeft afgesloten en achterover zou kunnen leunen,
heeft ze een wijk met zo’n zesduizend inwoners op haar schouders genomen.
Ze pakt projecten op, schat prioriteiten in, overlegt met bewoners en onderhandelt
met de Gemeente. Daarbij bewaart ze haar geduld en - meestal - haar goede
humeur.
Het is niet altijd een dankbare taak en misschien soms wel een eenzame, want
er is veel te doen en dat zie je vaak niet aan de buitenkant. Daarbij zijn wij vaak
(te) druk met werk of gezin en willen we niet ook nog tijd vrijmaken voor het
ontwikkelen van plannen en om te strijden voor een leefbare buurt. En dan komt
er natuurlijk weinig van de grond.
Gelukkig hebben wij jou, Ineke. Vanaf deze plaats wil ik graag zeggen dat ik
bewondering heb voor de klus die je bent aangegaan en je belangeloze inzet voor
de goede zaak. Hulde en dank je wel!
Ik wens jou, de mensen van het stadsdeelkantoor en alle andere lezers een fijne
decembermaand. Met vooral aandacht voor elkaar, de wereld draait toch wel door.

gezocht Penningmeester

Op naar tweeduizend
handtekeningen 23

Met ingang van april 2020 zal Arjen Looijenga terugtreden als penningmeester van de
SBOB. Heb je interesse of wil je meer weten neem dan contact op met Arjen voor meer
informatie via info@bomenbuurtonline.nl.

sponsort de vormgeving
van De Boomgaard
T 0624268737

info@COWBOYJO.nl

www.COWBOYJO.nl
Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen
in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven,
hebben tot doel de lezer te informeren en de
discussie levend te houden. Zij geven niet
noodzakelijkerwijs de mening van de SBOB
(Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt)
of van de redactie weer. De redactie behoudt
zich het recht voor artikelen in te korten, te
redigeren of te weigeren als naar de mening van
de redactie het artikel niet bijdraagt aan een goed
leefklimaat in de Bomenbuurt.

Nieuwsmail

Elke maand verstuurt de SBOB
een nieuwsmail met daarin de belangrijkste wijknieuwtjes,
wetenswaardigheden 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.
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VAN HET BESTUUR

Voornemens
In mijn stoel met een kopje koffie kijk ik
naar de boom voor ons huis. Al jaren
hangt er een stuk bouwplastic hoog in
die boom. In de loop der jaren is het wit
vaal geworden en het stuk in tweeën
gescheurd. Ik peins over manieren om
dat plastic uit die boom te halen maar
heb in al die tijd niks kunnen bedenken
om het voor elkaar te krijgen. Na de koffie
ontmoet ik de nieuwe buurman op de
stoep en blijken we deze kleine ergernis
er
Ineke Mteuld
te delen. We bespreken allerlei mogelijk
SBOB
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heden om het plastic te verwijderen.
Van hele serieuze opties, zoals het lenen van een ladder uit de
buurtschuur tot grappige varianten, het sturen van een kat in de
boom en de brandweer bellen om hem te redden en gelijk het
plastic mee te nemen.
Het interessante aan dit soort kleine ergernissen is dat ik er op de
een of andere manier een beetje van ga houden. Het plastic in de
boom is een vertrouwd uitzicht, biedt gespreksstof over hoe het
probleem op te lossen en leidt steeds tot de vertrouwde vaststelling
dat ik niets kan doen om de situatie te veranderen. Een soort
comfortabele ergernis waarvan ik, bij nader zelfonderzoek, er nog
veel meer heb zoals kauwgum, sigarettenpeuken en hondenpoep
op straat, straatlantaarns die overdag branden, mensen die vuilnis
bij de container zetten die vol is.
En vanochtend neem ik plaats in mijn stoel en zie tot mijn
verrassing dat het plastic uit de boom is. Wat gek… waar is het,
wie heeft dat gedaan. Kaal zeg, die boom zonder dat plastic
behang. Mijn buurman heeft een oplossing bedacht om het plastic
uit de boom te verwijderen. Zo maar binnen 24 uur… waar ik al
jaren over nadacht…. Ik moet er even aan wennen, waar moet ik
nu over denken als ik naar de boom kijk.
Ach wie kent dat niet, die dingen waar je je aan stoort, die je je
voorneemt op te lossen en niet uitvoert. Dat iemand anders in een
handomdraai doet wat jij voor onmogelijk hield. En dat dat je een
soort van ongemakkelijk gevoel geeft…. Daar gaat je comfortabele
ergernis. En het grappige is dat ik na een paar uur met genoegen
naar de boom kijk die nu alle blaadjes gevallen zijn klaar is voor
de winter zonder zijn plastic tooi.
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Nu het nieuwe jaar voor de deur staat denken we na over wat het
ons gaat brengen, wat we graag willen gaan doen, wat we willen
voorkomen. Dat doen we als bewonersorganisatie ook. Zo willen
we graag een Bomenhuis realiseren, vrijwilligersbeleid verbeteren,
een plan voor de herinrichting bij de rioleringsvervanging aan
de gemeente voorleggen, gesprekken over een veilige, klimaat
vriendelijke en sociale wijk entameren.
Ik wens jullie allemaal een jaar met goede gesprekken, daad
krachtige buurmannen en -vrouwen en veel plezier met elkaar.

De Boomgaard

Nieuwjaarsontmoeting
zondag 12 januari
Ook dit jaar organiseren Bloemen en Bomenbuurt weer
gezamenlijk de nieuwjaarsontmoeting. Het is nu al een
aantal jaren het moment dat we met elkaar het nieuwe
jaar openen en op de samenwerking klinken. Je bent van
harte uitgenodigd op zondag 12 januari van 15 tot 17 uur
in het Kunst & Kids Café, Acaciastraat 182.

Kerstborrel Sportlaan
De opvanglocatie van het Haga ziekenhuis gaat alweer zijn tweede
(en laatste) jaar in met bewoners die de laatste stap zetten naar
weer zelfstandig wonen. Het samenleven met deze bewoners in
de wijk verloopt prima. Op donderdag 18 december wordt
een alcoholvrije kerstborrel georganiseerd van 16 tot 18 uur voor
bewoners en omwoners op de locatie Sportlaan, het voormalige
Juliana kinderziekenhuis. Je bent welkom om het glas te heffen
op de komende feestdagen. Heb je zin om hulp te bieden bij de
organisatie, meld je dan aan via: info@bomenbuurtonline.nl.
Wil je een kerstcadeautje meenemen? Toiletartikelen/verzorgings
producten of een zoete verrassing worden zeer gewaardeerd.

Nieuw buurthuis?
Bomenhuis in ontwikkeling

Misschien heeft de buurt binnenkort een nieuw buurthuis. De Bolster,
op het Kastanjeplein, zou actiever dan nu het geval is, gebruikt kunnen
en moeten worden door de buurt. Dat is ook altijd een voorwaarde
geweest van de eigenaar van het gebouw, die een zeer sociale huur
hanteert om op deze locatie welzijnsactiviteiten mogelijk te maken.
De gemeente heeft nu een adviseur ingeschakeld om de mogelijkheden
te verkennen.
De SBOB wil al heel lang een nieuw wijkgebouw en houdt vast aan de
beloften die door de vorige stadsdeelwethouder zijn gedaan, gepaard
met een geldsom die nog op de plank ligt. De SBOB heeft zelf ook geld
gereserveerd om een dergelijke plek te realiseren. Het lijkt logisch dat
in deze tijd van een terugtrekkende overheid de bewoners in het nieuwe
model buurthuis een meer actieve rol en verantwoordelijkheid krijgen.
Zo zal er moeten worden nagedacht over het beheer: wie doet
klusjes en wie houdt het gebouw schoon? Tevens zou het gebouw
een functie krijgen in het Michi Noeki concept als een plek waar je
onderweg even kunt uitrusten.
Heb je ideeën over of ervaring met het inschakelen van betrokkenheid
door bewoners of interesse in de praktische uitvoering, neem dan
contact op met de Ineke Mulder (SBOB) info@bomenbuurtonline.nl.

BOOS
De MUPI-affaire
Een jaar geleden werd er geheel onverwacht een enorm
reclamebord op het kruispunt Thomsonplaan/Fahrenheitstraat
geplaatst. De ‘MUPI’ - een digitale reclamezuil met bewegende
beelden en een hinderlijk gebrom - deed zijn entree en
verstoorde het toch al drukke en vrij onoverzichtelijke
kruispunt. Het bord werd ook nog eens pal voor het terras
van het Upside Café gepositioneerd, dus behalve de buurt was
ook Miranda Broers, eigenares van het restaurant verbijsterd.
En daarbij: de reuze kerstboom zou net worden neergezet op
ditzelfde punt.
MUPI is een afkorting van het Franse woord voor ‘informatief
straatmeubilair’. Het gevaarte op het kruispunt was gelukkig
snel verdwenen. Even dacht iedereen dat boos worden dus
blijkbaar helpt. Maar het bleek dat er een fout was gemaakt bij
de vergunningaanvraag. Deze was namelijk verleend voor de
locatie Thomsonlaan tegenover nummer 92 waar de Trekpleister
is gevestigd. Ofwel: op de oversteekplaats aan de andere kant van
de kruising, ook niet een handige plek natuurlijk. De gemeente,
bij monde van de bestuursadviseur Buitenruime, heeft dit in
februari ook schriftelijk erkend: er was een fout gemaakt bij de
vergunningaanvraag en er moest een nieuwe vergunning worden
aangevraagd voor de juiste locatie.

••• MUPI 2018

Meer MUPI’s
De reclamezuil op het kruispunt is niet enig in zijn soort. Vorig jaar
voerde de gemeente voor de hele stad een nieuw reclamebeleid*
in en verhuurde een deel van de openbare ruimte aan reclame
bedrijf JCDecaux, zonder al te veel ruchtbaarheid aan het miljoenen
contract te geven, belanghebbenden tijdig te informeren of de
gevolgen te onderzoeken. Eenzelfde gevaarte staat in onze wijk
op het Abeelplein, naast Ottens’ groentekraam.

Rommel
In verschillende wijken – en ook in andere steden - maken
bewoners bezwaar tegen deze indringende vorm van reclame
vanwege het ‘verrommelen’ van het straatbeeld, het niet passen
en het effect van de bewegende beelden onder meer op de
verkeersveiligheid. JCDecaux verhuurt de advertentieruimte aan
allerlei bedrijven. De vergunningen nu intrekken betekent een
behoorlijk financiële strop voor alle betrokkenen Voor de gemeente
zou dit stadsbreed jaarlijks zo’n 700.000 euro zijn voor 90 MUPI’s
gedurende de looptijd van het contract**.
Overigens hebben inmiddels ook Albert Heijn en Bruna hun eigen
bewegende en lichtgevende reclameborden achter de ramen
hangen.

Vergunning

afspraak is afspraak?

Eind oktober wordt het verhaal ineens anders. De reclamezuil
komt in en op de plaats van de oude(rwetse) peperbus. Daar is
geen nieuwe vergunning voor nodig, aldus dezelfde bestuurs
adviseur. De vergunning voor een reclamemeubel op deze plek
was er al van oudsher. Een soort plaatsvervulling in dit geval.

Een jaar geleden toen de vergunningaanvraag werd

Boos
En dus, een jaar later en weer bijna tijd voor de reuze kerstboom,
blijkt de hinderlijke reclamezuil gewoon terug te komen. Miranda
Broers is niet zomaar boos, ze is heel erg boos. “In het voorjaar
is door toenmalig wethouder Richard de Mos toegezegd dat de
zuil niet zou terugkomen ‘vanwege de verkeersveiligheid en de
exploitatie van het terras,” aldus Broers. Nu heeft wethouder
Van Asten (die de portefeuille van De Mos tijdelijk in beheer heeft)
toestemming gegeven om de zuil terug te plaatsen op deze plek
en gezegd dat er wel een geldige vergunning is.” Broers betwist
dit laatste en zegt dat de oude vergunning nooit een op een kan
worden doorgetrokken naar de nieuwe situatie.

gepubliceerd voor Thomsonlaan 92 trok Miranda Broers
aan de bel. Ze overlegde met de gemeente, maar hoefde
zich geen zorgen te maken: dit betrof niet haar terrasruimte. In februari bevestigde de bestuursadviseur van
wethouder De Mos dat er een fout was gemaakt. Er zou
een nieuwe vergunningaanvraag komen voor plaatsing
van de MUPI voor het restaurant. Haar werd geadviseerd
rustig te wachten. Als de aanvraag opnieuw werd gedaan
voor de juiste locatie, kon er bezwaar worden gemaakt.
In het voorjaar bezocht toenmalig wethouder De Mos
het winkelgebied en benadrukte, in aanwezigheid van de
stadsdeeldirecteur en de voorzitters van winkeliersvereniging en SBOB, dat dat de MUPI hier niet terug zou komen,
vanwege de situatie met het kruispunt en de exploitatie

Portemonnee

van het terras. Toen De Mos aftrad dit najaar bevestigde

Het meest schrijnend vindt de ondernemer dat juist Van Asten
ook stadsdeelwethouder van Segbroek is: “Hij zou toch moeten
opkomen voor de belangen van zijn ‘eigen’ wijkgenoten. Maar
helaas kijkt hij alleen naar de portemonnee van de gemeente.”
Ook de SBOB mengt zich inmiddels in de affaire. Voorzitter Ineke
Mulder, die ook behoorlijk boos klinkt, heeft inmiddels met een
beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur alle relevante
documenten opgevraagd bij de gemeente. ‘Wij willen weten welke
toezeggingen er zijn gedaan en op grond waarvan het besluit tot
(her)plaatsing nu is genomen”.

de bestuursadviseur in oktober aan Broers dat het woord
van De Mos natuurlijk een geldige toezegging bleef.

De redactie heeft inzage gehad in de mailwisseling tussen de Gemeente en
Miranda Broers over dit onderwerp.
* Zie Reclamebeleid Buitenruimte 2018-2022 (website gemeente Den Haag)
** Zie o.a. schriftelijke vragen HSP 21 mei 2019
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Alles begint met het uitspreken van wat je wil en te onderzoeken
wat kan. Dat is het mooie van samenwerking en het spreken met
elkaar. Ook voor onze Bomenbuurt mogen we met elkaar nadenken
over wat het prettig maakt hier te wonen.
Door met elkaar de te onderzoeken wat we willen in onze straat,
buurt of stad kunnen we uitvinden wat we graag willen veranderen
of behouden in de wijk. En staan er steeds vaker mensen op die
hun talenten willen inzetten om in de Bomenbuurt het wonen nog
prettiger te maken voor jong en oud.

door erna de klerk
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bewonersinitiatief
De komende twee jaar zullen in het teken staan van voorbereidingen rond de nieuwe riolering die door de hele buurt wordt aangelegd. De straten gaan
open om het ondergrondse leidingwerk te vernieuwen. De werkzaamheden zullen ongetwijfeld ook de nodige onrust, (verkeers-)overlast en ergernissen
veroorzaken. Hoe bereid jij je voor op verandering, in de buurt, in je huis en in jezelf? Wat doet het met je en wat heb je nodig om balans te (her)vinden?
De Boomgaard biedt ondersteuning in de vorm van overpeinzingen, inspiratie en tips. Twee ondernemers uit de wijk begeleiden je ieder vanuit hun eigen
vakgebied naar meer bewustwording van jezelf en je woonomgeving in een buurt die aan het veranderen is.

door johan van arragon

DEEL!-karavaan

Verbouw je wijk

Je eigen ruimte

zet zich in beweging
Sinterklaas is nog gewoon op z’n paard gekomen,

Claartje de Smit

maar de kerstman zou z’n rendier straks weleens

werkt als Integratief Psychotherapeut
aan de Ieplaan.

kunnen hebben ingeruild voor een elektrische auto.
Althans, in de Bomenbuurt. En die auto deelt hij dan
volgend jaar met de Sint.

In de vorige Boomgaard berichtten we over een initiatief dat DEEL!
heet. Door een auto te delen of beter nog: door meer auto’s te
delen met een grotere groep kun je kosten en ruimte besparen.
Deelnemers richten een coöperatie op en bepalen zelf hoeveel
en welke auto’s of andere vervoermiddelen er geleaset worden.
Je hebt geen zorgen meer om onderhoud en APK keuringen en
als een onderdeel het begeeft, komt er een vervangende auto.

De deelnemers betalen gedurende dit halve jaar een vast bedrag
per maand, gebaseerd op het verwachte gebruik. Aan het eind van
de zes maanden wordt het werkelijke gebruik verrekend met het
betaalde voorschot. Dat wordt anders als ze na de proef besluiten
door te gaan. Dan richten ze hun eigen coöperatie op waarvan
ze zelf de spelregels bepalen: welke vervoermiddelen tegen
welke kosten.

Laadpaal
De initiatiefnemers hebben ondertussen afspraken gemaakt met
de gemeente over vaste parkeerplaatsen met laadpalen en de
stalling van de eigen auto gedurende de proefperiode, met de
leasemaatschappij over het leasen en eventueel aanvullend huren
van auto’s, met een leverancier van de app voor het reserveren en
openen van de auto’s en met Greenwheels over de beschikbaarheid
van extra auto’s in tijden van drukte.
Begin november kwamen nog eens zo’n vijfentwintig mensen
op een informatieavond af. Veel enthousiasme ook in die nieuwe
groep en naar het zich laat aanzien gaat het merendeel daarvan
ook meedoen aan de proef. Belangrijk, want hoe meer mensen
mee doen des te meer auto’s er kunnen rijden en hoe flexibeler
de gebruiksmogelijkheden. Daarbij geldt dat de kosten afnemen
naarmate de auto’s meer gebruikt worden. En er komen dan meer
parkeerplaatsen vrij, zodat er ook over alternatief gebruik van de
openbare ruimte nagedacht kan worden.

Onzekerheid
Na het aarzelende begin lijkt er toch zo langzamerhand een
beweging op gang te zijn gekomen in de buurt. Natuurlijk zijn
er behalve veel enthousiasme ook nog veel vragen. Niet vreemd
voor een experiment dat nog nergens in Nederland bestaat. Zoiets
nieuws brengt ook onzekerheid met zich mee. Deelauto’s zijn er
genoeg, vooral van commerciële aanbieders zoals Greenwheels
en ook bestaande initiatieven waarin mensen hun eigen auto
delen met anderen, maar een opzet als deze bestaat nog nergens.
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Heb je ook zin om mee te doen? Dat kan ook als je nu geen eigen
auto hebt. Kijk op wijzijndeel.nl. ■

In tijden van drukte en verandering moet er veel. Althans, dat

We hebben allemaal eigen ruimte nodig. Persoonlijke en fysieke

denken we. Door datgene te doen wat moet, kom je tegemoet

ruimte. Net als voor dieren is het afbakenen van je territorium voor

aan de wensen van anderen en houd je controle over je werk.

mensen heel belangrijk. Dat heeft te maken met ‘psychologisch

Laat je de taken liggen, dan stapelen ze zich op. Echter, het

eigenaarschap’. We laten graag zien dat iets van ons is en verdedigen

probleem met het woord ‘moeten’ is dat het geen ruimte laat

het desnoods met hand en tand om te voorkomen dat het wordt

om te kiezen. Moeten is onvoorwaardelijk.

afgepakt of schade wordt toegebracht.
We bakenen met handdoeken ‘onze’ ruimte op het strand af en

Als er geen keuze is, is er geen ruimte om je af te vragen wat jij wil

het tafeltje in het restaurant waaraan we zitten te eten is op dat

of verlangt. Het ‘moeten’ is een mentale en emotionele gevangenis

moment van ons. Als iemand anders daarop zomaar zijn glas zet

geworden. En dat is een probleem. Want ieder mens heeft

of zonder toestemming aanschuift kijken we op zijn minst raar op.

behoefte aan vrijheid, aan ruimte om te kiezen, aan eigen ruimte.
Vraag jezelf eens af wat jij van jezelf moet of denkt van anderen

In een volgebouwde stadswijk vormt bij gebrek aan tuinen

te moeten. En sta er dan eens bij stil hoe dat voor je is. Kun je het

meestal alleen ons huis het territorium. Soms breiden we dat

woord ‘moeten’ vervangen door ‘willen’ of voelt het dan niet meer

nog wat uit door op de stoep, in de openbare ruimte, bankjes en

waar? Als je tot de conclusie komt dat je iets moet wat je niet wil,

potten met planten te plaatsen. Voor de sfeer en de gezelligheid

berust je daar dan in of ben je bereid te onderzoeken of het echt

en, meestal onbewust, ook om de eigen ruimte of de buffer

moet, en zo ja waarom?

tussen anderen en onszelf te vergroten.

In mijn werk kom ik mensen tegen die de overtuiging hebben

Binnen in ons huis hebben we ook behoefte aan een plek die

dat zij hun eigen behoeftes niet mogen invullen en geen grenzen

helemaal van onszelf is. Een plek waarin je even helemaal jezelf

mogen stellen. Sommigen van hen vinden dat het egoïstisch

kunt zijn. Waar je je terug kunt trekken om bij jezelf te komen

is om dat wel te doen. Daarmee wordt over het hoofd gezien

en geen rekening hoeft te houden met anderen. De plek die je

dat het streven naar eigen voordeel en geluk niet altijd leidt

helemaal mag inrichten zoals je zelf wilt, met de kleuren en/of

tot verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen.

spullen waar jij blij van wordt.

Integendeel, het invullen van de eigen behoeften kan juist

Als je alleen woont is dat geen probleem. Ook in een groot huis is

ten goede komen van anderen en het niet invullen ervan kan

het hebben van een eigen werk- of slaapkamer vast te realiseren.

ten nadele.
Maar wat te doen als je klein woont en het huis moet delen met
Een vriend zei laatst tegen mij dat hij door geen grenzen te stellen

andere huisgenoten of je groeiende gezin? Juist dan is het zo

naar zijn partner, zichzelf innerlijk had begrensd. Doordat hij dacht

goed om te zorgen voor een plek voor jezelf. Dat kan een eigen

zijn partner tevreden te moeten stellen, had hij zich afgesloten van

werkhoek in de woonkamer zijn waar niemand aan jouw stapels

zijn eigen gevoel en was hij zijn levenslust kwijtgeraakt. Hij kon in

papieren en laptop mag komen, een rustige lees- of meditatie-

emotionele zin niets meer voor zichzelf en zijn partner betekenen.

plekje in de ouderslaapkamer. Of een puberkamer waar ouders

Gelukkig heeft hij dit op tijd ingezien en gaat het nu beter met

niet zonder kloppen binnenvallen.

hem en zijn relatie.

Waar het om gaat is dat het voelt als jouw plek, waar je ongezien
kunt doen wat je wilt en niemand aan je spullen komt. ■

Ik wil je vragen jezelf voor kerst een groot cadeau te geven. Geef
invulling aan jouw behoefte om te kunnen kiezen. Maak ruimte
voor jezelf! ■

De Boomgaard
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Voor iedereen zal het dan ook wennen zijn. De voordelen die
iedereen associeert met een eigen auto zoals vrijheid en het altijd
beschikbaar zijn, hoe pakken die uit bij een auto die je deelt met
anderen? Als lid van de coöperatie moet je afspraken maken en
met elkaar rekening houden, maar je bent er ook om elkaar te
helpen, bijvoorbeeld als iemand naar Schiphol moet terwijl jij
zelf net naar Amsterdam rijdt.

••• D
 e eerste groep Bomenbuurters is klaar om te beginnen aan hun
deelauto-avontuur. Ze hebben er zin in! Foto Petra de Jong

richt zich op de onzichtbare kant van
wonen. Zij coacht mensen aan de hand
van hun thuisomgeving, is interieur
architect en professional organizer.

••• Informatiebijeenkomst DEEL! van begin november

Proef
In september heeft een eerste groep van dertien huishoudens uit
de Bomenbuurt getekend voor deelname aan een proef van zes
maanden. De eigen auto wordt gestald in een gemeentelijke garage
en wordt in de proefperiode niet gebruikt. In plaats daarvan staan
er binnenkort vier auto’s, waarvan twee elektrisch, op gereserveerde
parkeerplaatsen.

Franciska Ottens
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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

‘Je gaat niet tegen elkaar in
of elkaar afbekken’
‘De opa van mijn vader, Herman Otten, is 80 jaar geleden met bananen op de Haagse markt begonnen’, zegt Remy
Otten. ‘En ik ben er nu 10 jaar bij in de Fahrenheitstraat.’ Behalve bananen is er nu veel fruit en nog veel meer
groente te koop in de kiosk. Groenteboer Otten is een begrip in Den Haag. De familiezaak gaat al meer dan 100 jaar
van vader op zoon en straks misschien van vader op dochter over. Hoe kan het zo lang goed gaan?
Remy (32): ‘Mijn overgrootvader noemden ze op de Haagse markt
de bananenkoning. Mijn opa heeft het bedrijf verder uitgebreid met
groenten en ander fruit. Mijn ouders Jan en Jenny zijn ook op de
markt begonnen, maar toen het op de Haagse markt niet meer zo
lekker ging, is mijn vader naar de Fahrenheitstraat gegaan. Dat is nu
twintig jaar geleden. In deze buurt staat kwaliteit bovenaan en mag
het dus soms ietsje duurder zijn.’
Jan (61): ‘Ik mis de markt niet, hoor. Ik ben zelf bij mijn vader
begonnen toen ik een jongetje van 15 jaar was, tot mijn 40e.
Toen ging ik naar de Fahrenheit.’
Jenny (61): ‘Ik kreeg op mijn 16e verkering met deze meneer.
Ik was zaterdaghulp op de markt en op dinsdag, als ik geen school
had, werkte ik op de wijkmarkt aan de Leyweg. Daar stond hij ook.
Toen ik van school af kwam, ben ik bij mijn schoonouders gaan
werken. Dat was niks nieuws voor mij, mijn ouders werkten ook
altijd samen, in de snackbar aan de Copernicusstraat. Ik werkte daar
ook al mee, dus ik wist van aanpakken. Ik mis de Haagse markt ook
niet, wel om voor mezelf boodschappen te doen, die had je daar
allemaal bij de hand.’
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Jenny: ‘Het gaat altijd goed. We hebben nooit mot, nee echt niet,
ook thuis niet. En als Remy het anders wil, dan vindt Jan dat goed.
De jeugd heeft andere ideeën natuurlijk. En als het niet goed
uitpakt, dan leert hij ervan. Jan zegt weleens als hij iets in huis wil
nemen: “Nee, moet je niet doen”. Maar als ie het dan toch doet,
en ermee blijft zitten, dan telt de ervaring.’
Jan: ‘Nee hoor, het gaat nooit echt mis. Ja, je vergeet weleens iets
mee te nemen, maar dan vragen we dat aan onze collega’s van de
“Fred” bijvoorbeeld om het mee te nemen. Die zijn heel collegiaal.’
Jenny: ‘Of ik ook om 4 uur opsta? Nee ik niet. Zij twee doen de
inkopen en dan gooien Dirk en Remy de zaak open. Ik begin hier
om half tien, want ik heb het huishouden en er is ook nog een
hond thuis, daar loop ik ’s ochtends eerst een rondje mee. Kijk, zie
je die hond bij de deur van de kiosk? We verwennen de honden
hier, ze weten dat ze hier een koekje krijgen.’

dat is hier heel sterk’

In De Boomgaard van september (p. 30) staat een artikel over
het 5G-netwerk, dat in steeds meer stadsdelen wordt aangelegd.
Naast praktische informatie vinden we hier de visie van Ineke van
der Klaauw, bestuurslid van de Stichting Elektrohypersensitiviteit.
Zij heeft grote bezwaren tegen 5G. Dat mag, maar de manier
waarop die worden geformuleerd is tendentieus en m.i. gestoeld
op vage gronden.

“…de straling heeft mogelijk invloed op weermetingen en de
gezondheid van mensen en dieren. …..er zijn onderzoeken die
wijzen op het gevaar van straling. …een mogelijke relatie tussen
mobiele straling en kanker…” “….niet bewezen dat mensen er níét
ziek van kunnen worden.”
Vooral dat laatste vind ik een omgekeerde redenering. Het is ook
niet bewezen dat mensen die De Boomgaard lezen niet ziek
kunnen worden!
Waarom maak ik me druk over deze pseudowetenschappelijke
benadering? Het is toch goed als mensen kritisch staan ten opzichte
van nieuwe technische mogelijkheden? Natuurlijk, maar probeer
dan objectief te kijken naar de voorlichting en de onderzoeken,
die er wel degelijk zijn en die in een andere richting gaan. Meer
informatie is ook te vinden op: antennebureau.nl en kennisplatform.nl.

Tonny van Dijk
(ingekort door de redactie)

Beste
Redacti
e

Zaterdag 26 oktober trof ik op de hoek van de Hanenburglaan en
de Valkenboskade deze vuilnisbak aan volgepropt met brochures
van ‘het nieuwe Donorregister’ (uitgave van het ministerie van
Volksgezondheid). Ik heb zo’n vermoeden dat weinig mensen
in de Bomenbuurt deze folder in de bus hebben gekregen.
Misschien weet iemand wie de distributeur is en is er achter te
komen welke (betaalde?) bezorger hier verantwoordelijk voor is.
Ik heb deze foto’s ook naar het Donorregister gemaild.
(Naam inzender bij redactie bekend)

Jenny: ‘We blijven het hele jaar open. Als we dicht zouden gaan,
dan verdienen we niks en dat scheelt een dubbele vakantie.
Vakanties moeten we wel inplannen. We gaan naar het buitenland,
we zijn net samen naar Tenerife geweest, zonnetje gehaald. Wat
wel een nadeel is: als wij weg zijn, zijn er twee tegelijk weg en
staan ze met zijn vieren. Dan is er geen vrije dag meer. Remy en
Esmeralda gaan in het hoogseizoen want zij hebben kinderen. Als
voor ons het hoogseizoen achter de rug is, gaan wij pas; dat is als
het zachte fruit (aardbeien, perziken, pruimen, kersen) weer weg is.’
Jenny: ‘Stoppen? Welnee. Ik ga zo lang mogelijk door, ik heb er elke
dag weer veel plezier in. De variëteit in producten is leuk, je hebt elk
seizoen weer iets anders: asperges, nieuwe aardappeltjes. Dat maakt
het elk seizoen weer leuk. En we hebben veel vaste klanten en die
leer je ook echt kennen. Het is heel gezellig hier.’
Jan: ‘Jammer dat er niet altijd een parkeerplek in de buurt is…’
Remy: ‘Maar dat dorpse, dat vertrouwde, het vertrouwen van
de mensen, dat is hier heel sterk. Het is een leuke buurt, relaxt.
Als je hier loopt, merk je dat gelijk.’ ■
jenny, jan en remy otten
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vindt Jan dat goed’

‘Het vertrouwen van de mensen,

bij mijn schoonouders gaan werken’
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‘Als Remy het anders wil,

Remy: ‘De straat is 2 jaar geleden opgeknapt en om de straat een
beter aanzien te geven, is deze kiosk er gekomen. We hebben hem
helemaal zelf bedacht, in samenspraak met de architect. Omdat
het handiger bleek om voor meerdere kiosken vergunning aan te
vragen, zijn ook de visboer en de notenbar aangehaakt. Noten,
vis en groenten in zo’n ronde houten kiosk, mooi toch? Andere
verkopers en zelfs de gemeenteraad van Alkmaar zijn hier komen
kijken. Zij wilden wel weten: hoe krijg je dit voor elkaar?’

'Toen ik van school af kwam, ben ik

Remy: ‘Waarom ik in de zaak ben gegaan? Ik werkte eerder in de
horeca, bij een snackbar in Scheveningen, maar ik wilde niet voor
de rest van mijn leven patatjes bakken. Om vanaf 0 te beginnen is
best moeilijk en dit was al een goedlopende zaak. Ik kwam dus in
een gespreid bedje en het was voor mijn vader en moeder tegelijk
een geruststelling dat de zaak in de familie bleef.’
Jan: ‘Een zoon in de zaak is fijn. Toen Remy erbij kwam zijn we ook
op maandag opengegaan, dus nu zijn we van maandag tot en met
zaterdag open. Maar je kunt kinderen niet dwingen; het past bij je
of niet. Remy heeft twee kinderen, maar de oudste is pas 6, dus dat
is nog te vroeg… Mijn andere zoon is accountant. Handig? Nee, hij
werkt voor de grote jongens.’
Remy: ‘Het moet je wel liggen, de detailhandel, maar elke dag naar
kantoor moet ook in je zitten natuurlijk. Wat ik wel merk, is dat
groenteboeren een uitstervend beroep is. Je moet elke dag om
4 uur je bed uit, en dan bij de groothandel inkopen doen…’
Jan: ‘We kiezen de groenten en het fruit 6 dagen per week zelf
uit op de veiling in Forepark. We keuren het ook allemaal zelf:
mandarijnen, aardbeien, druiven. Als het niet lekker is, gaat het niet
mee. We werken dus 13 of 14 uur per dag. Je wordt ervoor geboren.
Of niet.’

Remy: ‘Of we het altijd eens zijn? Nou ja…’
Jan: ‘Ja vaak wel, we zoeken gewoon de allerbeste kwaliteit.’
Remy: ‘De samenwerking gaat verder eigenlijk heel makkelijk.
We pakken het met zijn drieën uit, ieder heeft zo zijn eigen taak,
dat gaat vanzelf.’
Jan: ‘Ja, je gaat niet tegen elkaar in of elkaar afbekken. Het loopt
automatisch.’
Remy: ‘We zijn heel bij met het team, Ellen werkt hier al 20 jaar,
mijn vriendin Esmeralda werkt ook in de zaak. En we zijn heel blij
met de laatste aanwinst: Dirk. Hij komt ook uit een familie van
groenteboeren. Of er gelachen wordt? Ja genoeg. Als je goed op
elkaar bent ingespeeld is er ook tijd om te lachen.’

Beste
e
Redacti

foto's Marianne Schijf

De Boomgaard
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gemeenteberichten

Verbouw je wijk
Wijkvisie bij vervanging riolering
Een werkgroep van zeven buurtbewoners gaat met ondersteuning van het stadsdeelkantoor een wensenlijst opstellen voor
de inrichting van de buitenruimte na de vervanging van de
rioolleidingen in 2022. Dit gebeurt aan de hand van informatie
en ideeën die het afgelopen jaar tijdens bijeenkomsten zijn
verzameld.
In de wensenlijst, of wijkvisie komt te staan wat de bewoners willen
met de openbare ruimte. Dat kan bijvoorbeeld betekenen: meer
groen, meer speelplekken, meer parkeerplekken voor fietsen.
Ook ontwikkelingen als wormhotels en autodelen beïnvloeden
het gebruik van de ruimte en kunnen hier een plek krijgen.
Vóór de zomer wordt aan alle bewoners van onze buurt gevraagd
naar hun mening. Waarschijnlijk komt er een speciale website waar
je door middel van themakaarten keuzes kan maken, zodat duidelijk
wordt welke elementen de buurt belangrijk vindt. Ook kan je dan
nog ideeën en aanvullingen inleveren.

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

workshops
yoga en
hechting

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

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

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

Elke stadswijk heeft zijn eigen karakter. Een keer per vier jaar
schrijft de gemeente een zogenaamd wijkprogramma gericht
op dit specifieke karakter, waarin staat wat bewoners, ondernemers, (welzijns)partners en de gemeente belangrijk vinden
voor de wijk en wat ze in de komende vier jaar gezamenlijk
willen realiseren. Het gaat om onderwerpen als wonen, jeugd
en onderwijs, bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid, zorg
en sociale samenhang. Op 23 januari wordt een informatiebijeenkomst gehouden.

De gemeente start hiervoor een online traject begin januari. Ook
wordt er op 23 januari een bijeenkomst georganiseerd. De locatie
wordt nog bekend gemaakt.
Aan de hand van al deze gegevens wordt uiteindelijk het wijk
programma samengesteld. Kijk voor een voorbeeld naar het lopende
programma op www.denhaag.nl en zoek op ‘wijkprogramma
2016-2019 Stadsdeel Segbroek’. Daar staan concrete voorbeelden
van voorgenomen beleid. En blijf op de hoogte via www.denhaag.nl
en zoek op ‘stadsdeel Segbroek’.

Er wordt eerst een soort profiel van de wijk gemaakt: Hoe ziet die
er uit op dit moment? Wie wonen er en wat vinden de bewoners
van de wijk? Is het er prettig wonen of niet en waarom dan niet?
Verschillende instanties – zoals gemeenteambtenaren, specialisten
en het wijkbestuur beantwoorden deze vragen, waarbij ze onder
meer gebruik maken van cijfers en gegevens die al bekend zijn
over de wijk. Denk aan het aantal inwoners, de gemiddelde leeftijd,
het type woningen dat er staat en het gemiddelde besteedbare
inkomen.
Vervolgens wordt aan de bewoners gevraagd of zij zich in dit profiel
herkennen en kan het worden aangevuld. Ook wordt gevraagd
wat iedereen belangrijk vindt, waar het gaat om onderwerpen
als gebruik van de buitenruimte, verkeer en veiligheid, wonen,
onderwijs, groenvoorzieningen en zorg.
De thema’s die de gemeente deze keer meeneemt zijn bijvoorbeeld
een ontmoetingsruimte in de wijk (zie ook elders in dit nummer),
een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, en wat te doen
met eenzaamheid, die vooral bij oudere bewoners ontstaat?

••• De kooi op de Ieplaan; de enige ontmoetingsplek voor
jongeren in de wijk
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• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Abonneer je op de nieuwsbrief via info@bomenbuurtonline.nl,
dan blijf je op de hoogte van de voortgang van dit traject.

Wijkprogramma
Bomen- en Bloemenbuurt
®

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

Het traject is een bewonersinitiatief. Het is op dit moment geen vast
gemeentelijk beleid in Den Haag. Er is dus ook niet al op voorhand
geld beschikbaar. Natuurlijk is er geld om de riolering te vervangen,
om de wegen opnieuw te bestraten en de stoepen aan te leggen.
Maar alles wat anders is en wat wordt toegevoegd, moet ‘bevochten’
worden in de politieke arena, want daar moet extra geld voor
beschikbaar worden gesteld. Draagvlak is dus belangrijk. Hoe meer
mensen hun stem laten horen, hoe groter de kans van slagen.
Bezuidenhout-Oost ging ons voor. We schreven hierover in het
maartnummer. Je kunt dit nalezen op de website (bomenbuurt
online.nl -> Boomgaard).
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Activiteiten in de buurt? Meld het de redactie via
info@redactiedeboomgaard.nl

activiteiten in de buurt

18 december

Zondag 2 februari

kerstborrel voor bewoners opvanglocatie Sportlaan
en omwonenden
Tijd 16 – 18 uur
Locatie voormalig Juliana Kinderziekenhuis, Sportlaan

Lunchbios Karl Barth, Gods vrolijke verzetsstrijder
Over de grootste theoloog van de 20e eeuw, die nadrukkelijk partij
koos in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
Locatie Houtrustkerk
Tijd 12 uur
Kosten € 7 voor maaltijd en koffie
Reserveren via houtrustkerk@gmail.com

Zondag 12 januari
Nieuwjaarsontmoeting
Ook dit jaar organiseren de Bloemen- en Bomenbuurt weer
gezamenlijk de Nieuwjaarsontmoeting. Alle bewoners zijn van
harte welkom.
Locatie Acaciastraat 182, Kunst & Kids Café
Tijd 15 tot 17 uur

Zondag 19 januari
‘Pop up Dance’ Klassieke dans in Houtrustkerk
Youri Jongenelen en Julia Zuurbier zijn jonge professionele dansers
met ruime ervaring. Ze stonden onder andere op het North Sea Jazz
Festival en werkten samen met Armin van Buuren, Herman van Veen
en David Middendorp. In de kerk voeren ze drie dansen uit. Marieke
Stoel speelt tussendoor enkele korte pianostukken.
De voorstelling is ook geschikt voor kinderen
Locatie Houtrustkerk
Tijd 12 - 12.30 uur
Kosten Vrijwillige bijdrage

Zondag 14 februari en 13 maart
BethelBuurtBios
14 februari In the mood for love. Ze zijn buren en beiden getrouwd.
Ze ontmoeten elkaar in een hotelkamer, nadat ze ontdekt hebben dat
hun echtelieden overspel met elkaar plegen.
13 maart The salt of the earth. Documentaire over de Braziliaanse
fotograaf Sebastião Salgado
Locatie Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
Tijd inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur
Kosten Vrijwillige bijdrage

Terugkerende activiteiten
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.

Iedere 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
Donderdag 23 januari
Bijeenkomst met stadsdeelkantoor over het nieuwe
Wijkprogramma Meer informatie volgt via de website

Woensdag 29 januari en 25 maart

december 2019

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
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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)
Meer info Henk Schmale, 070-4278960

Dinsdag 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
informatie www.kunstenkidscafe.nl

Zaterdag 1 februari
De redactie steekt een lichtje op
Gebeurt er iets leuks in jouw straat of wil je iets aankaarten dat
je dwarszit? Kom langs en deel je verhaal met de redactie van
De Boomgaard.
Locatie bibliotheek Bomenbuurt
Tijd 11.15 – 12.30 uur

De Boomgaard

Woensdag 8 januari, 5 februari, 4 maart
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

Zaterdag 22 februari

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

The Legends | The Soul preacher
Deze intense en opzwepende theatershow, vertelt het klassieke
verhaal over de laatste dagen van het turbulente leven van Jezus
Christus. Een verhaal waarin broederschap, vertrouwen en verraad
een hoofdrol spelen. Soullegendes als Ray Charles, Aretha Franklin,
Marvin Gaye, Sam Cooke, James Brown en Stevie Wonder schreven
prachtige soul en gospel songs. Met elkaar vertellen deze songs het
verhaal van ‘The Soul Preacher’,
Tijd 20.15 uur
Kaartprijs n.n.b.

Donderdag 19 dec, 16 januari, 20 februari, 19 maart
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

Zondag 29 maart
Een avond vol verhalen over Harry Banink en diens
tijdgenoten
Frank Groothof is een van de grote Harry Bannink-vertolkers.
Hij neemt je mee langs een duizelingwekkende steekproef van
Harry Banninks oeuvre. Begeleid door Bannink-getrouwe Dick
van der Stoep, o.a. orkestleider van de Schmidt/Bannink-musicals
Foxtrot en Madam. Ingeleid en verklaard door Gijs Groenteman.
Tijd 15 uur
Kaartjes online €17

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)

Iedere 1e vrijdag van de maand
6 december, 3 januari, 7 februari, 6 maart
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

Iedere 2e vrijdag van de maand
Bingo
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 13 – 16 uur
Kosten € 4,50

Winkelgebied in

kerstsfeer

Zaterdagmiddag 21 december
De kersttrein rijdt door het gebied
(opstapplaats Thomsonplein). Geef
de Kerstman een hand of ga met
hem op de foto. En bewonder de
4 meter hoge zingende kerstboom!

Zondag 22 december
Een heerlijke muzikale dag; het
kerstdraaiorgel trekt door de
winkelstraten en een groot Dickenskoor zingt mooie kerstliederen.

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

Maandag 23 december
Wederom veel muziek, dit keer
door de Dickens X-mas band.
Er zijn ook prachtige ijskoninginnen
en ijsprinsen te bewonderen.

Cultuur om de hoek
Theater De Nieuwe Regentes
Locatie Weimarstraat 63
info www.denieuweregentes.nl en 070 2119988

Dinsdag 24 september
Veel spektakel met bijzondere
bezoekers: Een Kerstelf met een
verborgen schat loopt door de

Zaterdag 1 februari

straten en de Drie Zotste Koningen

Alice in Wonderland 4+
Mariska Simon studeerde af aan de Koninklijke Academie voor
beeldende kunst, muziek en dans te Den Haag. Sindsdien heeft
ze zich gespecialiseerd in het maken van muziektheater gebaseerd
op kinderboeken.
Tijd 11 uur
Kaartjes online €6,50

zijn onderweg en doen het
winkelgebied aan.
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Herman Poelsma

Herman Poelsma heeft jarenlang plantenen tuinvragen van luisteraars beantwoord
in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft
les op een landbouwschool.

door erna de klerk - foto's marianne schijf

Eénjarig jubileum PLUS eigenaar op historische locatie

Frans Hemmelder
buurtondernemer van deze tijd

1

Winter

Een jaar geleden werd Frans Hemmelder eigenaar van de PLUS winkel in de Fahrenheitstraat. Na een ruime ervaring
in de supermarktwereld, onder meer bij Albert Heijn, stapte hij in 2016 over naar de winkelketen die meer

De herfst is weer begonnen en de eerste nachtvorst is vroeg
dit jaar. Mijn kuipplanten zijn teruggesnoeid en naar binnen
gebracht. Ook de laatste tomaten zijn geplukt en onze enige
paprika. De tuin laat ik verder zoals hij is met die uitzondering
dat ik wel het blad uit de vijver vis, anders krijgen mijn vissen
straks problemen.

bekendheid geniet op het platteland dan in de stad. Nadat hij intern goed had rondgekeken, viel zijn oog op het
filiaal in de Bomenbuurt en besloot hij daar zijn ideeën vorm te gaan geven. Op 6 december viert de buurtwinkel
het jubileum met zijn klanten tijdens het kerstconcert in de balzaal van het Kurhaus.
Met 260 winkels is PLUS niet echt een grote speler in de supermarkt
branche, maar de ruimte die een franchise-ondernemer binnen
het concern krijgt, was mede de reden voor Hemmelders overstap
van marktleider naar de regiowinkelketen: “Eerlijk omgaan met je
leveranciers, meer ruimte voor eigen beleid, lokale inkoop, het
spreekt me allemaal aan. Deze winkelformule biedt mij genoeg
om me te kunnen onderscheiden van de wat grotere buurtwinkels.”

Pizza
De startende ondernemer had allerlei ideeën. “Voor mij was de
verbouwing en herinrichting van het pand essentieel voor ik het
besluit nam om hier te gaan ondernemen”, aldus de 46-jarige
Hemmelder. Er moest meer ruimte komen voor vers in de winkel.
Ik wilde ook graag een uitgifteloket voor broodjes. Op weg naar
de tram zou je dan makkelijk je ontbijtje mee kunnen nemen.”
Dat bleek logistiek te ingewikkeld. Wel worden er nu midden in
de winkel dagelijks verse – ook vegetarische - maaltijden bereid
en is er een pizzabakker. Als het niet te druk is, kun je zelfs je eigen
belegwens doorgeven.

Bloot
Tijdens de verbouwing kwam een stukje geschiedenis bloot te
liggen, zie het kader hiernaast. Op de bovenverdieping zijn nog
stukjes oud theater zichtbaar, zoals het prachtig geschilderde
art deco plafond. En met de kennis van het verleden kun je de
contouren van de zaal weer voor je zien: de oplopende stoelen
rijen, de gordijnen langs het podium.
Omdat Hemmelder ‘om de hoek’ had gewoond, wist hij al iets van
de historie van het pand, maar het afgelopen jaar kwam hij nog
meer te weten en koos hij ervoor om dit deel zichtbaar te laten
voor het publiek, onder meer via het open winkelplafond.
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“De bedoeling is dat de bovenverdieping actief gebruikt gaat
worden, denk aan een buurtvergadering, wijnworkshop, misschien
bezoek van een schoolklas.” Uiteindelijk komt er een kookstudio.
“Hier kan ik een van mijn ideeën in praktijk brengen: heerlijk,
eerlijk en gemakkelijk eten. En vooral geen potjes erdoor.”
Medio volgend jaar moet het allemaal klaar zijn, inclusief duurzame
verwarmingstechniek. Hoewel je ook kunt griezelen als je naar
het open plafond kijkt, blijkt het pand heel efficiënt te worden
verwarmd door van beneden naar boven circulerende hete lucht.

De Boomgaard

Als deze verbouwing is afgerond, blijft er nog één wens over: een
brood-uitgiftepunt, waar na sluitingstijd het laatste brood voor
een vriendelijk prijsje te koop is via een luikje, zoals de ouderwetse
krokettenautomatiek. Ook een duurzame oplossing: “Hoe minder
je hoeft weg te gooien hoe beter”. Het zegt iets over de visie van
de ondernemer: “Ik wil graag zorgvuldig omgaan met de wereld”.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een modewoord
geworden maar voor Hemmelder gaat het over eerlijk eten,
producten uit de buurt, sociaal werkgeverschap en minder plastic.

Stadskwekers
Dat sluit ook aan bij de uitgangspunten van PLUS waar je vaak
groente en fruit uit de regio vindt. Zo kun je in de Fahrenheitstraat
Schevenings bier kopen, zijn er tomaten uit het Westland en
verschillende vleesproducten van Nederlands vee.

2
1

3

Chocoladefabriek 1870

Van ca. 1902 tot 1918 stond op de plek van het PLUS-pand de
chocoladefabriek van de firma Rademakers, bekend van het
Haagse Hopje.
Eind jaren ‘20 wordt het gebouw deels afgebroken en komt er
op de hoek met de Laan van Meerdervoort een gebouw met
mooie Jugendstil elementen waarin een winkelgalerij met
bovenwoningen en café-restaurant ‘De Galerij’.
In 1930 wordt het laatste stuk van de fabriek gesloopt door
de Nederlandse Bioscooptrust die het steen voor steen weer
opbouwt, deels met de oorspronkelijke materialen, tot een
‘modern’ bioscooptheater, met speciale geluidstechniek en
orkestbak voor zo’n 800 bezoekers.

Theater 1931

3

PLUS 2019

“In deze tijd kan het niet meer dat alles wat je teelt of verbouwt
wordt geëxporteerd en dat je je eigen producten van ver haalt”,
aldus de ondernemer: “Ik kom dan ook graag in contact met
stadskwekers, zodat ik straks nog meer uit de buurt betrek.”
“En ik moet aan de slag met het plastic. Ook dat is niet meer van
deze tijd. Natuurlijk ben ik ook ondernemer, maar ik ben geen
commerciële tijger. Het gaat niet alleen om geld verdienen in
de wereld, ik vind dat je goed moet zijn voor mensen.” ■
••• Het open winkelplafond

Van chocola naar supermarkt

2

De tuin laat ik altijd wat rommelig omdat de vogels en de egel er
in kunnen scharrelen. Egel zeg je? Ja ik sta al jaren ingeschreven
bij de egelopvang en krijg elk najaar een egel die nog niet de
vrije natuur in kan. In mijn tuin heeft hij zijn eigen slaaphuis en
eetkamer. Elke avond krijgt hij (het is een mannetje) een bak met
droge kattenbrokken en een half blikje nat kattenvoer. Nu voor
de winter eet hij zich helemaal vol zodat hij straks lekker kunnen
slapen.
Tijdens die winterslaap kan een egel de helft van zijn lichaamsgewicht verliezen dus moet er voldoende vet inzitten om te
overleven. Tijdens de wintermaanden blijft er altijd een bak
droogvoer staan voor als hij wakker wordt en honger heeft.
In het voorjaar worden maakt hij zoveel herrie dat je vanzelf
weet dat het natte voer weer naar buiten moet. Vol gegeten
zetten we hem dan in het voorjaar weer uit in het wild en moet
hij zichzelf redden.
Behalve het schoonhouden van de vijver zijn er altijd klussen die
gedaan moeten worden. Weet je het nog? BEDW: berk, esdoorn,
druif en walnoot zijn planten die voor 1 januari gesnoeid moeten
worden omdat ze in het voorjaar kunnen dood bloeden.
De meeste andere bomen en struiken kan je snoeien als ze in
rust zijn, maar meestal start ik daar pas in maart mee. En heb
je een grasveld, dan moet je deze bladvrij houden en nu nog
kalken, want gras houdt van een basische grond.
Verder gun ik jullie een mooie winter en geniet vooral van
de natuur.

Een jaar later opent dit West-End theater, waar onder andere
de one man shows van Toon Hermans worden opgevoerd,
Tom Manders (Doris) op het toneel staat en Danny Kaye op
filmdoek wordt vertoond. West-End wordt later onderdeel
van het Tuschinski concern en sluit in 1968 zijn deuren.

december 2019

december 2019

Heerlijk

Kroketten

Rond 1970 vestigt Supermercado zich in het pand en verwijdert
twee verdiepingen historie uit het gebouw.
Daarna - in 1986 - komt drogisterij Edah en sinds 1996 is
supermarkt PLUS de eigenaar en gebruiker van het gebouw
met deze lange geschiedenis.

De Boomgaard
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dakopbouw - deel 1

••• Valkenboskade t.h.v. Berberisstraat

••• Valkenboskade, pand Bond van Ned. Onderwijzers

door Mies Mikx – foto's Marianne Schijf

Dakopbouw
Ze schieten als paddenstoelen uit de daken: dakopbouwen. Mag je zomaar een verdieping
op je huis zetten? Zijn er regels voor? En waarom willen mensen het dak op?

••• Fahrenheitstraat

••• Hanenburglaan / Kastanjestraat

Boven Deco Home Van der Wallen in de Fahrenheitstraat is de gevel
bijvoorbeeld heel precies doorgetrokken in de opbouw. Vanaf de
straat valt het bijna niet op dat er een stuk bovenop het pand is
gezet. Een voorbeeld van een contrasterende opbouw is die op
het opvallend gedecoreerde gebouw van de Onderwijsbond,
Valkenboskade 520. Das (die deze opbouw overigens niet ontwierp)
noemt het ‘knap gedaan’. ‘De symmetrie van de onderbouw is
aangehouden, terwijl de opbouw qua materiaal contrasteert.
Een uitstekend voorbeeld van een afwijkende opbouw, die in
zijn totaal een mooie nieuwe gevel oplevert.’

Nadat vergunning is verleend kijkt de gemeente alleen nog of
volgens het goedgekeurde plan en de regels van het Bouwbesluit
wordt gebouwd. Tijdens de bouw komt een projectinspecteur van
de gemeente dat controleren. Als tussen buren onenigheid ontstaat
over de werkzaamheden of het ontwerp, dan moeten ze het zelf
oplossen.

Regels
‘Deze buurt is geknipt voor dakopbouwen’, zeggen de architecten
van Architektenburo Otto Das. In het bestemmingsplan van de
Bomenbuurt is te zien dat het bijna overal is toegestaan een
dakopbouw te maken. De ondergrond van de buurt (zandgrond)
is er geschikt voor, de daken zijn plat en ook de muren kunnen
het wel dragen. Een uitbreiding van woningen is begrijpelijk, want
mensen zijn gewend groter te wonen dan honderd jaar geleden,
toen deze woningen werden gebouwd. De woningen hier hebben
‘werkbalkons’ voor de vuilnisbak en om matten te kloppen, ze te
klein zijn voor je tuinset. Een badkamer en ruimte voor een cv,
droger en wasmachine waren destijds nog niet standaard.

Wat kan je dus doen als eigenaar van een woning die te klein voelt?
Op de benedenverdieping kun je uitbouwen in de tuin, en boven
woningen kunnen het dak op. Een dakopbouw maken op een
etagewoning betekent heel veel meer ruimte: het woonoppervlak
verdubbelt. Voor Tjarda Breuer uit de Elsstraat was dit ook de reden

••• Pijnboomstraat

••• Thomsonlaan
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De zijkanten van dakopbouwen zijn vaak een beetje lelijk: het zijn
blinde muren. De Welstandscommissie noemt het ‘wachtgevels’
omdat deze wanden ‘wachten’ op de muren van de toekomstige
dakopbouw van de buren. In de bouwregelgeving worden ook
isolatie-eisen voorgeschreven en er moet een constructief advies
worden uitgebracht door een constructieadviesbureau. Daarin
wordt bijvoorbeeld bekeken of de fundering de opbouw het aankan
en of de opbouw solide wordt geconstrueerd. Als je een dak
opbouw gaat plaatsen, moet je ook rekening houden met de
Haagse bezonningsnorm: valt door jouw opbouw minder zon op
de gevel van je overburen, dan moet je laten berekenen of dat nog
binnen de norm valt. Tuinen vallen niet onder de bezonningsnorm,
dus het is toegestaan als je opbouw een schaduw werpt op een
deel van het gazon van de buren.

Kosten en baten
De hele buurt aan de dakopbouw: Hoe zou dat eruit zien?
Volgens sommigen passen dakopbouwen hier helemaal niet.
Onze buurt, ontworpen door Berlage en bebouwd met panden
van bekende architecten als Jan Duiker en A.J. Westerman,
zou volgens hen beschermd stadsgezicht moeten zijn.

Rol gemeente
Voor een dakopbouw kan de gemeente een Omgevingsvergunning
afgeven. Het ontwerp wordt beoordeeld door de Welstands
commissie en door de afdeling Bouwconstructies.

••• Thomsonlaan

Lees verder op pagina 19 >>

december 2019

december 2019

Ritme van het gebouw
Wat is nou een goede dakopbouw? Ontwerpen voor dakopbouwen
moeten langs de Welstandscommissie van de gemeente.
Die beoordeelt de vorm, de architectuur en het materiaalgebruik.
Past de opbouw bij het pand en de omgeving? Architect Otto Das
denkt bij het ontwerpen van een opbouw vanuit de originele
ontwerper, die het huis heeft neergezet. ‘Ik kijk naar het ritme van
de bestaande bebouwing, de details. Ik denk na over de stijl en het
geheel van de gevel met opbouw. Een opbouw kan in de stijl van
het pand zijn, of totaal anders zijn en met de bestaande bouw
contrasteren,’ legt Das uit.

Het dak op
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om ‘het dak op’ te gaan: ‘Een heel huis kopen was voor mij en mijn
vriend niet mogelijk, maar we wilden toch groter wonen, en meer
buitenruimte. Het is bijna af. Ons dak wordt voor de helft een
woonkamer met keuken en voor de helft een dakterras. We krijgen
een geweldig uitzicht. Straks met oud en nieuw komen familie en
vrienden op ons dak vuurwerk kijken.’

Uit de reacties die we kregen op de aankondiging van dit artikel,
blijkt dat het daar wel eens mis gaat. Een buurtbewoner schrijft:
‘Ondanks het feit dat de gemeente op haar website benadrukt om
bij bouwinitiatieven de buren vroegtijdig te informeren, hebben mijn
buren dit nooit voor aanvang van de bouw gedaan. Toen de bouw
eenmaal begonnen was, liepen iedere ochtend al vroeg werklui
over mijn dak. Aan mijn verzoek dat niet te doen, werd geen gehoor
gegeven.’ In een reactie meldt een andere buurtbewoonster:
‘Hier werd zonder pardon een regenpijp weggehaald, dat gaf
overlast voor de buren. Ze bouwen zonder rekening te houden
met de gevolgen voor een ander. En de gemeente doet er niets
aan om belanghebbenden te informeren, bijvoorbeeld over wat
je kunt doen als er problemen komen.’

••• Valkenboskade hoek Sneeuwbalstraat

De Boomgaard

17

COLUMN

Marlou Grobben

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.

Advies & inzicht in geldzaken

Kaasfondue

Voorlichting en advies over
al je persoonlijke financiën
Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning
06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

••• Valkenboskade hoek Sleedoornstraat
KOM EENS EEN LEKKER
TAARTJE ETEN!

Ed Boele heeft zijn ogen wijd open en staart naar het plafond.
Een half uur geleden werd hij wakker van een donderslag en
nu komt hij niet meer in slaap. Het is 4:53, over iets meer dan
een uur gaat zijn wekker. Regendruppels tikken tegen het raam.
Veel mensen genieten van dat geluid: terwijl het buiten tekeer
gaat, liggen zij onder de dekens. Ed is niet zo iemand. Het getik
houdt hem wakker en maakt hem onrustig. Hij zucht en zwaait
dan zijn benen uit bed. Beter om dit eindeloze wachten in te
ruilen voor een kop koffie en de krant.
Verdorie, denkt hij, als hij de lege deurmat ziet. Het is natuurlijk
nog te vroeg. Dan maar de krant van gisteren, die had hij toch
nog niet gelezen. Een paar maanden geleden had hij zijn eigen
winkel geopend en sindsdien kwam hij nergens anders aan
toe dan werken, eten en slapen. Gehurkt voor de papierbak
graait Ed door oude paperassen. 22 november, 25 november…
29 november 1994, hebbes. Snel doorbladeren naar de weers
voorspelling: veel neerslag met hevige windslagen aan de kust,
lagere temperaturen dan gebruikelijk.

ONS TEAM HEET U
GRAAG WELKOM

THE UPSIDE CAFE

ONTBIJT - LUNCH - BORREL - CATERING

THOMSONLAAN 90E, DEN HAAG
••• Thomsonlaan

<< vervolg van pagina 17 'Dakopbouw'
Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) schreef in 2011: ‘Dit soort
incidentele dakopbouwen leidt tot verrommeling van het straat
beeld en uiteindelijk tot verloedering van de buurt. Een aanwijzing
tot beschermd stadsgezicht lijkt me niet alleen noodzakelijk, maar
ook goed voor de wijk.’ In Amsterdam-Zuid is bijvoorbeeld een
‘Berlage-wijk’ (grotendeels gebouwd volgens de Amsterdamse
School) die wél die status heeft. Maar vooralsnog is de Bomenbuurt
geen beschermd stadsgezicht en zijn dakopbouwen dus (bijna
overal) toegestaan.
Een ander gevolg van de opbouwen is dat bovenwoningen groter
en duurder worden. Een opbouw is een investering die rond de
100.000 Euro kan liggen. De waardevermeerdering van de woning
ligt echter flink hoger. De meningen zijn verdeeld over of dat een
vooruitgang is. Mensen die meer te besteden hebben, blijven op
deze manier in de Bomenbuurt wonen en dat is positief voor de
wijk en het winkelbestand. Maar, zo werpt een buurtbewoonster
op: ‘Waar moeten de starters heen? Voor hen blijft steeds minder
geschikt woningaanbod over’. ■

Die dag is de winkel afgeladen. Ed belt zijn vrouw voor versterking:
"Het lijkt wel alsof heel Den Haag gaat kaasfonduen vanavond!"
Iedereen is vrolijk en er wordt flink gelachen. "Bij ons moet je
een liedje zingen als je je brood in de pan verliest", roept de één.
"Een liedje zingen?" reageert de ander: "afwassen zal je bedoelen!"
De hele dag hoort Ed fonduetradities aan van families en
vrienden. En het werkt aanstekelijk. "Ik heb je zus net gebeld",
zegt zijn vrouw als ze de winkel sluiten. "Ze komt straks eten.
Het is hoog tijd dat wij ook onze eigen tradities voor het
fonduen gaan vormen. En wat is er nou gezelliger dan eten en
drinken met familie boven zo'n pruttelende pan vol met warme,
romige heerlijkheid als buiten de bomen bijna omver worden
geblazen?"
25 jaar later: november 2019. Ed schrikt wakker van een
donderslag. Hij kijkt op zijn wekker, 5:18. Het regent. Een blij
gevoel maakt zich van hem meester. Yes, het is weer tijd voor
kaasfondue.

sde epct e m b e r 2 0 1 8
9

In het volgende nummer gaan we verder in
op de rol van de gemeente bij dit onderwerp.
Stuur ons gerust je reactie!
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werkgroep blob
door inez post

Werkgroep Duurzaamheid
Bloemen- en Bomenbuurt
We weten allemaal dat we op termijn
‘van het gas af’ moeten. Dat wordt geen
makkelijke opgave want een eenvoudig
alternatief voor het gas hebben we nog
niet, dus daar is het wachten op. Toch
is het van belang dat we al aan de slag
gaan. Hoe het ook loopt, het staat vast
dat we ons huis moeten voorbereiden op
al deze veranderingen. Dat is niet voor
iedereen een makkelijke opgave. Wij als
werkgroep willen je er daarom graag
mee helpen. Hier zijn voor jou geen
kosten aan verbonden.

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak
Thomsonlaan 98
2565JG Den Haag
T. 3450306
info@jzandvliet.nl
www.jzandvliet.nl
Lid van

Energyparty
Nodig een groepje van zes tot acht
vrienden, familie of buren uit voor een

Energyparty bij jou thuis. Meld je je bij ons
aan en dan zoeken we een datum. Jij zorgt
voor een drankje, je gasten brengen hun
energie jaarafrekening mee en de Blob doet
de rest. Het wordt een leerzame bijeen
komst, waar iedereen opheldering krijgt
over zijn of haar eigen energie-uitgaven.
Zie het verslag van de eerste bijeenkomst
hieronder.

Advies op maat
Wil je geld besparen door energiezuiniger
te gaan leven? Overweeg je om je huis te
gaan isoleren, of ben je daar al mee bezig?
Niet iedereen heeft de financiële middelen
voor ingrijpende verbouwingen, maar met
kleine maatregelen kom je vaak ook al een

Eerste EnergyParty
in de Bomenbuurt
Op 24 oktober vond een zogenaamde EnergyParty plaats,
de eerste in onze buurt. De naam doet een beetje denken aan
een Tupperware Party, maar daar houdt de vergelijking meteen
mee op, vertelt gespreksleider Lars Nanninga, voorzitter van
de werkgroep Duurzame Bloemen- en Bomenbuurt.
Een EnergyParty is beter dan een Tupperware Party. Het is een
feestje rondom de energierekening. Het doel is om de mensen
thuis te bereiken en meer bewustzijn te creëren over duurzaam
heid. Deze bijeenkomst bij Anne & Max was de aftrap, maar er
zijn inmiddels nog tien ‘feestjes’ gepland.

Hoe verloopt zo’n avond?

Bij ons ben je elke dag welkom. Voor ontbijt, koffie, 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.
FAHRENHEITSTRAAT 472
2561 DH DEN HAAG

WWW.ANNEMAX.NL

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

Aanpak
Veel deelnemers wonen in huizen zonder spouwmuur. Hoe isoleer
je dan een gevel? En wat doe je als je onderdeel bent van een VvE
en de buren werken niet mee? Wat kun je zelf doen en met wie?

Meting warmtecamera
Als niet goed duidelijk is waar de
warmtelekken zitten in je huis kun je
dit door ons laten opmeten met een
warmtecamera. Vraag een meting aan
via duurzameblob@gmail.com. ■

Tijdens de EnergyParty gaan
deelnemers daarover in gesprek.
Aan de hand van het spel ‘Wat heb
ik al en wat zou ik willen hebben’
worden verschillende opties
besproken. Een kleine greep uit
de opties: zonnepanelen (ook
op andermans dak), dakisolatie,
vloerisolatie, dubbelglas en isolatie
van de gevel van binnenuit.
En niet onbelangrijk: kom ik in
aanmerking voor subsidie of zijn er
andere financieringsmogelijkheden?

Aquarium
Voor gevelisolatie vanaf de binnenkant zijn sinds kort kleine, dunne
tegeltjes op de markt die even goed isoleren als een laag piepschuim
in de spouwmuur. Je brengt ze aan in je huis zonder dat je ruimte veel
kleiner wordt (zie www.bluedec.nl). Maar ook kleinere aanpassingen
kunnen je energierekening verlagen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
het gebruik van ledlampen. Voorzie de radiatoren in huis van radiator
folie, dat gewoon te koop is bij de bouwmarkt. Of plaats een energie
meter op elektrische apparatuur. Zo kun je direct zien hoeveel
bijvoorbeeld je kopje koffie kost. En plasmatelevisies en aquaria zijn
enorme energieslurpers.
Wil je ook naar een EnergyParty? Kijk dan op www.energyparty.nl
of meld je aan via duurzameblob@gmail.com of
energypartylars@gmail.com. Je kunt ook zelf een EnergyParty
bijeenkomst organiseren door buren en bekenden uit te nodigen.
Bijeenkomsten met zes huishoudens zijn ideaal. Er worden ook
nog gastvrouwen en gastheren gezocht. Ook daarvoor kun je
je aanmelden bij de werkgroep. ■
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ONTBIJT
KOFFIE TAART
LUNCH
HIGH TEA
BORREL

Er is een vaststaand draaiboek. Het moet in eerste instantie een leuke
avond worden, waarbij buren en vrienden met elkaar in gesprek gaan
om meer inzicht te krijgen in hun energiegebruik. Zo kunnen zij
inspiratie opdoen om zelf maatregelen te treffen om hun huis
energiezuiniger te maken of zelf duurzame energie op te wekken.
Deelnemers wordt daarom gevraagd hun energierekening mee te
nemen. Deze worden gezamenlijk vergeleken. Er wordt een grafiek
gemaakt waarin iedere deelnemer aan de hand van een score kan
zien hoe zijn of haar huis er voorstaat. Voor oude huizen, die vaak
slecht geïsoleerd zijn, valt er vaak nog een wereld te winnen.

heel eind. Bij de werkgroep kun je advies
op maat krijgen. We spreken af bij jou thuis
en brengen in kaart wat je persoonlijke
doelstellingen zijn en wat de mogelijkheden
zijn binnen jouw budget en in jouw huis.
Vraag aan bij duurzameblob@gmail.com.
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ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk
Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk

De Populier wil voorgevel laten staan

Werkgroep strijdt voor behoud
hele gebouw
Sinds een jaar is duidelijk dat de middelbare scholengemeenschap in onze buurt bezig is met een grootschalig
verbouwingstraject. Dit najaar heeft de school een tweede bijeenkomst georganiseerd waar het voorlopig ontwerp

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!

van de verbouwing werd gepresenteerd aan enkele belanghebbenden. De petitie Red De Populier tegen de
– gedeeltelijke – sloop wordt nog dit jaar aangeboden aan Burgemeester en Wethouders. De werkgroep hoopt op
meer dan 2000 handtekeningen. De school betreurt de posters die de werkgroep heeft verspreid in de buurt.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte
neem dan gerust contact met ons op.
Populierstraat 146 | 2565 MP Den Haag | Tel 070 3645351
www.facilitelhoveniers.nl | www.defra.nl
info@facilitelhoveniers.nl

Planning

De Gemeente heeft dit voorjaar een klankbordgroep in het leven
geroepen met als doel belanghebbenden te informeren over de
voortgang van het traject en feeling te houden met de gevoelens
in de wijk. Voor de tweede bijeenkomst begin oktober waren enkele
belanghebbenden uitgenodigd, waaronder een vertegenwoordiger
van de oudercommissie en enkele omwonenden. Ook een
bestuurslid van de SBOB, iemand van het stadsdeelkantoor en
enkele leden van de werkgroep Red De Populier waren aanwezig.

Voor het eind van het jaar is het definitieve ontwerp af, inclusief
de totale kosten. Begin 2020 moet de gemeente een besluit nemen
over de kosten van de verbouwing. Daarna zal op enig moment
de bouw/omgevingsvergunning worden ingediend. Volgens de
planning verhuist de school eind 2020 naar een andere locatie.
Dit tijdstip is afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd.
De verbouwing duurt naar verwachting anderhalf à twee jaar.

Petitie

Thomson Tweewielers

hanenburglaan 266
2565 hC den haag
telefoon 070 - 3605292

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.
Huis

Thomsonlaan 55 – Den haag – Telefoon 070 363 53 66
www.ThomsonTweewielers.nl

Voorgevel
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Eerder had de school aangegeven dat de architect twee ontwerpen
zou maken voor de nieuwe school: een waarbij het bestaande
gebouw helemaal wordt gesloopt en een waarbij het gebouw
deels wordt gesloopt en de voorgevel behouden blijft. Tijdens
de bijeenkomst werd verteld dat de architect alleen deze laatste
variant heeft uitgewerkt voor het nieuwe schoolgebouw, omdat
deze de voorkeur heeft van de school zelf. Volgens de bouw
coördinator van de school wordt er op dit moment geen
ontwerp gemaakt dat uitgaat van sloop van het gehele gebouw.

Deels sloop
Werkgroepvoorzitter Sijmen de Goede, zelf architect: “Het ontwerp
dat werd getoond gaat uit van behoud van de huidige voorgevel
van het gebouw en tevens enkele meters van de beide zijgevels.
Tevens blijft het trapportaal behouden. Ook de extra verdieping
die begin 2000 op het originele gebouw werd gezet blijft aan de
voorzijde in tact. Aan de achterkant zal het gebouw grotendeels
dezelfde hoogte krijgen als aan de voorkant; de gevel van de
nieuwbouw volgt daarmee de lijn van het huidige gebouw.”
De rest van het schoolgebouw wordt gesloopt.

Onder de grond

B.a.B Zorg biedt thuiszorg op maat

Thomsonlaan 129, Den Haag 070 - 239 01 05 www.babzorg.nl

www.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

bEzorgEN mogElijk

Leerlingen
De Goede: “De werkgroep heeft er begrip voor dat het gebouw
gerenoveerd moet worden, maar dit kan uiteraard ook zonder enige
vorm van sloop. Er is dan misschien ruimte voor minder lokalen en
dus plaats voor minder leerlingen. Wij vinden dat ook beter passen
in onze krappe woonwijk.”
De school betreurt de posteractie. Van Oevelen: “Ik snap dat er
onrust is, maar deze posters geven niet de juiste informatie weer en
het doet de school geen goed. Het lijkt net of we op omvallen staan
en ouders die hun kinderen willen aanmelden, reageren daar weer
op. Ook geeft het weer dat het gebouw tegen de grond gaat, dat
klopt niet.”
Hij benadrukt dat middels de klankbordgroep bewoners hun
mening kunnen geven. “Zo zijn er aanwezigen die willen dat de
bomen blijven staan en dat de voorgevel behouden blijft en er geen
groei van het leerlingenaantal komt. Voorlopig ga ik uit van een
gebouw voor 900 leerlingen. Er is dus geen sprake van groei.” ■
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In het ontwerp wordt er ook vanuit gegaan dat dat de grond onder
het gebouw deels wordt uitgegraven voor een verdiepte gymzaal
en fietsenstalling. De totale kosten zijn hoger dan het budget tot
nu toe toelaat. Het is dus niet zeker dat de bouw van dit ontwerp
doorgaat. Schooldirecteur Van Oevelen: “We hebben alleen dit
ontwerp laten uitwerken en gaan ervan uit dat de gemeente de
extra middelen wil bijleggen. Als we er niet uitkomen, moeten
er aanpassingen worden gedaan in het huidige ontwerp, dat kan
vertraging opleveren.”

Werkgroep Red De Populier is in augustus een petitie gestart met
als doel behoud van het gebouw met monumentale waarde en
geen verdere groei van het aantal leerlingen op deze locatie.
Je kunt deze terugvinden op: www.bit.ly/reddepopulier. Ook is er
een affiche verspreid dat inmiddels op zo’n 200 ramen is te zien.
Er zijn nu online en op papier ongeveer 1900 handtekeningen gezet.
Je kunt op dit moment nog steeds de petitie ondertekenen. De
werkgroep heeft Wethouder Van Asten gevraagd de petitie in
ontvangst te nemen. Hij is niet alleen stadsdeelwethouder van onze
wijk, maar gaf vorig jaar ook het prachtige scholenboek ’10 met een
griffel’ uit en pleit hierin “met respect om te gaan met dit erfgoed”.
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"Samen met de buren rondom een straat of plein legt hij onder
andere geveltuinen en boombakken aan waar bewoners samen
verantwoordelijk voor worden. Zo ontstaat er verbinding en wordt
de buurt groener."
Om buurtcontact te realiseren is het volgens Akkie belangrijk om
klein te denken. "Als twee buren op een dag een bankje voor de
deur zetten en koffie drinken, dan is dat eigenlijk al voldoende.
Dan schuiven mensen vanzelf aan en gaan anderen het ook doen.
Maak het vooral heel klein, want dan lukt het.”

Margrietes Handen
massage en triggerpoint-therapie
Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?

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

Gouden Buur Award 2019 Zuid-Holland

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

Akkie Akkerman wint
mooie groene prijs
Buurtgenoot Akkie Akkerman ontving in oktober de Gouden
Buur Award 2019. De prijs is een initiatief van buurtapp
Nextdoor die met de jaarlijkse wedstrijd buurtbewoners wil
inspireren. Akkie ontving de onderscheiding onder meer
omdat hij buren verbindt door het vergroenen van straten
en de waarde ziet van kleine initiatieven.

Vishandel Kleinee

Fahrenheitstraat (Abeelplein)

Originele • INKT & TONER • Huismerk

VHS * DVD €12,50

U kunt bij ons ook
salades, hapjes en
gourmetschotels bestellen.
Check ook onze website
www.vishandelkleinee.nl

Bankje
"Akkie zet zich al jaren in om de wijk groener te maken met
ondersteuning van de gemeente", vertelt buurtgenoot Carla
Schuitema die Akkie nomineerde.

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

In het najaar ontving buurtapp Nextdoor meer dan 300 nominaties
voor de Gouden Buur Award 2019, waarmee buren in het zonnetje
worden gezet die veel betekenen voor hun buurt. Ze zorgen er
volgens Nextdoor op hun eigen manier voor dat er meer plezier,
veiligheid en verbinding is in de buurt.

Druk
De gouden buur is blij verrast met deze onderscheiding. Hij is de
komende tijd druk met allerlei wijkbezigheden. Zijn Akwa Flora
project, dat in het kader van het wijkbudget werd genomineerd en
waarbij bewoners straatplanten en -bloemen regelmatig bewateren,
heeft nog medewerkers nodig, hij heeft zitting in de projectgroep
Verbouw je wijk van de gemeente en zet zich doorlopend in voor
meer groen in de wijk. Ook heeft Akkie meegeholpen om het
Valkenbosplein opnieuw in te richten en te vergroenen. In de
Acaciastraat heeft hij zich ingezet voor meer boomcirkels. En hier
komen wellicht op korte termijn meer geveltuinen, hij denkt zelf
aan zo’n 60 à 70 stuks en hoopt dat dit anderen inspireert en dat
de buurt straks voorzien is van heel veel tuintjes. En last but not
least is Akkie een trouwe bezorger van ons wijkblad.

Nieuwe fietsenstalling goudenregenstraat
Sinds augustus is de wijk een nieuwe
fietsenstalling rijker. De eigenaar van de
Sneeuwbalgarage opende aan de Gouden
regenstraat 194 een buurtfietsenstalling in
een van de voormalige autoshowrooms.
De stalling is met camera’s bewaakt. Bij een
abonnement van minimaal drie maanden
krijg je een elektronische sleutel waarmee
de deur automatisch opent. Ook de LED
verlichting springt vanzelf aan. Een plek
beneden in de stalling kost € 15 per maand,
bovenin het rek betaal je € 12,50 per maand.
Betaling gaat via automatische incasso.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de

Er zijn nu nog plaatsen vrij. Op dit moment
wordt uitgezocht of er ook mogelijkheden zijn
voor de stalling van scooters en brommers.
Er is vloerverwarming en de eigenaar probeert
de verwarming via zonne- panelen te
realiseren. De eigenaar is ook op zoek naar
een kunstenaar uit de buurt die de stalling
opvrolijkt met zijn of haar werk.
Meer informatie: BFS@sneeuwbal.nl of loop
tijdens kantooruren even binnen bij de
Sneeuwbal Garage.

straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
gratis verwijderen.

Vogelnestkasten voor tuin en balkon

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar

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

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

bij komt!

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

www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

05-07-16 08:53
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kans dat er meer graffiti

DPZ 2016

het meldt, hoe kleiner de

Het najaar en de winter is dé tijd om nestkasten op te hangen. De Haagse Vogelbescherming heeft
nieuwe vogelhuisjes laten maken. zijn gemaakt van FSC grenen hout en goed geïsoleerd. Het dakje
is van duurzaam gerecycled plastic. De ophanging is van aluminium en twee afstand-houders
zorgen ervoor dat de nestkast tegen elke boom of tegen een andere onregelmatige achtergrond
kan worden opgehangen. Alle modellen kunnen in het najaar gemakkelijk worden schoongemaakt.
Er zijn 14 soorten kasten voor allerlei type vogels. Voor mussen is er een kastje ontwikkeld met een
aparte slaapruimte voor het mannetje want hij is niet welkom bij het vrouwtje tijdens het broeden.
Je kunt de kast kant-en-klaar ophalen, maar ook als bouwpakket. Mail naar info@haagsevogels.nl
voor meer informatie. Of kijk op www.haagsevogels.nl.
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COLUMN
DANK

Buurtgenoot , socioloog en schrijver Shervin Nekuee neemt afscheid na twee jaar

verhalen van de bomenbuurt

Met spijt neemt de redactie afscheid van Shervin en zijn verhalen.
‘Het verhaal van mijn buren’ werd de afgelopen twee jaar door
velen genoemd als een favoriet en waardevolle bijdrage.
Wij danken Shervin dan ook bijzonder voor de tijd en energie die
hij heeft geïnvesteerd in ons blad. Wellicht kruisen onze wegen
elkaar op een dag weer.

Karl van Klaveren

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.

“Beste buurtgenoten,
Dit wordt mijn afscheidsbrief van onze mooie B
 oomgaard. Ik blijf hier wonen, maar ik werk niet meer in
de culturele sector van Den Haag. Voor mijn huidige werk reis ik op dit moment door het hele land en
stap telkens een nieuwe omgeving en organisatie binnen. Dat vergt te veel inspanning en concentratie
om het schrijven van levensverhalen van mijn wijkgenoten te kunnen voortzetten.

Maar ik wil u niet verlaten zonder u te bedanken, omdat onze wijk
een grote inspiratiebron is voor mijn huidige werk. Ik geef training
in zogenaamde ‘cross-culturele communicatie en samenwerking’.
Nederland is plotseling in de ban van ‘diversiteit & inclusie’. Dat zult
u niet vreemd in de oren klinken. Net als elk ander modeverschijnsel
lijken dit nu de toverwoorden te zijn deze dagen. Toch is mijn werk
allesbehalve onzinnig. Ik kom bij organisaties die dagelijks met
burgers omgaan met veel verschillen. Mannen, vrouwen en
transgenders. Homo’s, hetero’s en biseksueel. Henk en Ingrid,
Fatima en Hassan. Zwart en Wit.
“Maar een mens is toch een mens, en we leven toch in land der
gelijken?” hoor ik u zeggen. Eens. En neem het van mij aan, ver
hiervandaan gekomen, uit een Iran in de ban van een theologische
dictatuur, gestoeld op een fundament van onderscheiden en
discrimineren: wij zijn zo gezegend met een in onze grondwet
opgenomen artikel 1. Het principe van non-discriminatie maakt
democratische burgerschap mogelijk. Dit principe van gelijkwaardig
heid maakt ruimte voor ieder van ons om je een onderdeel van de
samenleving te voelen. Het legt ook een verantwoordelijkheid op
onze schouders voor de toekomst ervan.
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Maar onze samenleving is veranderd en mede dankzij artikel 1
– godzijdank – durven degenen met andere voorkeuren, andere
verhalen en een andere invulling van wat ze aangenaam, gezellig
en gastvrij vinden, ook uit te komen voor hun voorkeuren. Wat voor
de een normaal is, is dat voor de ander soms niet. Politie, brand
weer, havenwerk en de bouw, van oorsprong klassieke Hollandse
mannenbanen met een iet wat machocultuur zijn dankzij succes
volle emancipatie ook nu een optie voor vrouwen, homoseksuelen
en burgers met een andere culturele achtergrond. Sterker nog,

De Boomgaard

“Bij mensen die
hetzelfde gewend zijn,
voelen we ons eerder
op ons gemak”
Reduceer ik mezelf en u hier mee tot onze afkomst? Ben ik vooral
een Iraniër, een man en een hetero? Nee, natuurlijk niet. Ieder
van ons heeft een authentieke levensgeschiedenis en persoonlijke
karaktereigenschappen die ons maken tot wie we zijn, ongeacht
sekse, culturele en etnische afkomst. Maar het is wel degelijk waar
dat we ons beter kunnen inleven in degene wiens wieg dichtbij
onszelf heeft gestaan. Bij mensen die hetzelfde gewend zijn,
gedijen we beter en voelen we ons eerder op ons gemak. “Bij het
zien van hun huisinrichting ‘lees’ ik de Nederlandse klanten bij
wie ik op huisbezoek ga gelijk. Bij de niet Nederlandse huizen
voel ik mij eerder gedesoriënteerd”, gaf één van de hulpverleners
die ik begeleid heel mooi aan.
Als ik bij een organisatie binnenkom, wil ik weten hoe men gewend
is om dingen te doen; wat is hier het ‘normaal’? Ik wil weten welke
formele ordeningen en procedures zijn vastgelegd. De meeste
organisaties functioneren, of ze optimaal functioneren en iedereen
optimaal tegemoetkomen is een hele andere vraag. Als blijkt dat ze
een deel van het klantpotentieel missen, zich regelmatig situaties
voordoen van ongemak en wrijving met bepaalde groepen, of dat
collega’s met een minderheidsachtergrond snel de organisatie
verlaten, dan is het zinnig om te kijken hoe aan cultuur en structuur
van de organisatie ten goede te sleutelen valt. Dat is een intensieve
zoektocht.
Als ik ergens binnen stap, vraag ik dan ook eerst om kennis te
maken met medewerkers van alle geledingen, een man of tien.
Daar zitten bestuurders tussen, maar ook mannen en vrouwen

Ook ik vertel mijn verhaal. Ik vertel mijn verhaal over Den Haag.
Om concreter te zijn, ik vertel mijn verhaal en ontmoeting met
u, de bewoners van de Bomenbuurt.
Ik woon inmiddels ruim dertig jaar, sinds mijn twintigste, in
Nederland. Den Haag is de zesde stad waar ik woon en de
Bomenbuurt is in deze stad de derde wijk. Drie keer is scheepsrecht.
Hier is hartelijkheid naar de nieuwkomer de norm. Men is oprecht
nieuwsgierig en op een gemoedelijke toon behulpzaam.
Men is trots op de eigen wijk en vertelt er met veel liefde over.
Je voelt je gezien en in beginsel word je met vertrouwen tegemoet
getreden. Wij hadden binnen twee weken de sleutels van de buren
en zij die van ons. Als we koken krijgen wel eens een appje van de
bovenburen: “Wat maken jullie vandaag toch, het ruikt zo lekker!”.
Wij, maar ook zij, komen regelmatig aan de deur om iets lekker
over en weer de delen. Maar als er onbedoeld overlast is, kunnen
we elkaar daar ook broederlijk op aanspreken.
Het is een gemoedelijke ontvangst van de ander, de nieuwkomer,
een gelijkwaardige behandeling zonder verschillen uit het oog te
verliezen. Het lijkt een erg basaal gegeven maar de impact is niet
te onderschatten. Het geeft je zin als nieuwkomer om iets voor je
wijk te willen betekenen, behoedzaam om te gaan met het wel en
wee van je buren en de wijkgenoten te zien en onze wijk te vieren.
Kortom, het roept bij de nieuwkomer op tot het in gang zetten van
wederkerigheid.
Ik kreeg de afgelopen twee jaar van de redactie van onze buurt de
gelegenheid met deze voor het eerst ontwaakte liefde in Den Haag
iets moois te doen. Ik ben mijn wijkgenoten met al hun authentieke
unieke levensverhalen gaan optekenen. Noeste arbeid en het
winnen van vertrouwen van deze buren was nodig. En ik deed dit
vrijwilligerswerk met hart en ziel.

De os en de ezel
De os en de ezel behoren tot de beeldvorming van Kerst.
Op weg naar die tijd vieren we tegenwoordig Halloween.
Een vreemd feest wat mij betreft. Tekenend voor een doods
cultuur die ons blijkbaar fascineert. Ook de romantisering van
criminelen zoals Holleeder behoort daartoe. Nu er een advocaat
is vermoord door de onderwereld schrikken we wakker uit die
rare droomwereld.
Nee, dan de os en de ezel. Die staan voor het leven. En ze
omringen een kind van liefde en vrede, geboren in een stal.
Die schamele geboorteplek geeft de kwetsbaarheid van deze
fragiele waarden aan. Het was Franciscus die de os en de ezel
bedacht. Omdat hij moeder aarde bezong en met de vogels
sprak, werd hij de beschermheilige van de natuur. Zijn sterfdag
werd ‘dierendag’.
De natuur kan wel wat bescherming gebruiken. Wij mensen
zijn meedogenloos voor onze leefomgeving. De boeren krijgen
de schuld, maar de oorzaak is natuurlijk ons consumentisme
dat alles goedkoper wil en weigert te accepteren dat we niet
elke dag vlees behoren te eten. Zelfs als jager-verzamelaars
deden we dat niet. De boer van nu is door ons eetpatroon een
bio-industrieel geworden. De schamele stal is verdrongen door
megastallen.
Laten we deze Kersttijd eens nadenken over onze levensstijl die
moeder aarde verdringt naar de marge. Zijn we niet een deel
van de natuur? Zagen we niet aan onze eigen wortels? We hebben
niet veel nodig om gelukkig te zijn. Ook dat wil Kerst ons leren.
Een klein beetje licht in het donker is genoeg om sfeer te maken.
Onze wereld van meer en meer is een waanbeeld dat ons is
opgedrongen. Door onszelf. Want het is veel te gemakkelijk om
het systeem de schuld te geven. Het systeem dat zijn we zelf,
net als de natuur. Wees zelf de verandering die je zou willen zien
in de wereld, zei Gandhi. Franciscus zou het hem nazeggen.

En het begon allemaal met het eenvoudige gegeven dat mijn gezin
en ik gezien werden. Onze afkomst en achtergrond werd niet
geproblematiseerd, maar men is ons met oprechte nieuwsgierigheid
tegemoet getreden.
Dat is het verhaal dat ik heden ten dage door heel Nederland en
bij verschillende gelederen vertel. Ik verspreid uw wijkethos. Ik ben
er van overtuigd dat Nederland er veel aan heeft hoe wij in de
Bomenbuurt in het leven staan.

december 2019

december 2019

“Wij zijn zo gezegend
met een in onze
grondwet opgenomen
artikel 1”

om in deze samenleving met al zijn diversiteit je werk goed te
kunnen doen, moet je ook voldoende collega’s hebben die ook
‘de taal’ van deze groepen spreken.

van logistiek of de receptie. Ik vraag iedereen om een voorbeeld
te geven uit zijn eigen leven van een moment dat ze ergens als
vreemde binnen kwamen, hoe ze zijn ontvangen door de groep
en wat maakte dat ze zich snel thuis hebben kunnen voelen.
Er worden verhalen verteld die het cruciale belang van de eerste
kennismaking met de ander duidelijk maken. Hoe het gevoel
van gezien en gedragen te worden ontstaat niet ondanks maar
misschien wel dankzij nieuw te zijn in een bepaalde groep.

Dank u allen en laten we onze buurt gemoedelijk blijven houden
en de uniekheid van ieder van onze buren en verhalen samen
vieren.

”
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door johan van arragon

De schoolstraat
in de Bomenbuurt
Een tijdje terug was een ouder uit de Bomenbuurt project
Schoolstraat op het spoor gekomen. Een straat met een school
wordt tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens
de breng- en haaltijden van de kinderen. Daarmee moeten
de gevaarlijke situaties worden voorkomen die zich nu vaak
voordoen als auto’s, fietsen, bakfietsen en kinderen allemaal
tegelijk door de straat rijden en rennen. De gemeente, met
wethouder Robert van Asten voorop, vond het een goed plan
en zocht naar een geschikte school en straat. Die vonden
ze in onze Abeelstraat en Basisschool De Abeel. Het eerste
experiment in Nederland ging hier in september van start.

2e SET
Op verzoek GRATIS
digitaal aangeleverd!

€1

Belgie
Het idee van de Schoolstraat komt oorspronkelijk uit de Italiaanse
stad Bolzano en is vandaar terechtgekomen in België. De Belgen
hebben een uitgebreid stappenplan opgesteld voor scholen die
mee willen doen, dat zijn er inmiddels 151. Kijk op de website
paraatvoordeschoolstraat.be.
••• Abeelstraat foto Gemeente Den Haag

Wegbrengauto
THOMSONLAAN 96 2565 JE DEN HAAG 070-3638398

Je denkt misschien: stappenplan? Je sluit die straat toch gewoon
twee keer per dag een half uur af? Zo werkt het niet. De gemeente
moet vergunning verlenen, er moeten borden komen en parkeer
plaatsen voor de wegbrengauto’s die nu niet meer door de straat
mogen rijden, de bewoners van de straat moeten geïnformeerd
worden en als het even kan instemmen (zij kunnen overigens nog
wel de straat met hun auto verlaten tijdens de afsluiting, omdat
deze alleen voor inkomend verkeer wordt afgesloten) en bij de
afzettingen moeten vrijwilligers staan om hekken te plaatsen en
weer weg te halen, toezicht te houden en mensen uitleg te geven.

Overloop
Aan het experiment in de Abeelstraat ging dus van alles vooraf:
medewerking van de gemeente, metingen van het aantal breng-

en haalauto’s vooraf, enquêtes onder omwonenden en ouders,
tellingen van extra geparkeerde auto’s op de Valkenboskade en een
voorlichtingsavond. Het was een succes op een niet onbelangrijk
aspect na. De wegbrengauto’s die nu niet de straat in kunnen,
moeten korte tijd ergens anders geparkeerd worden. Daar waren
plekken voor ingericht op de Valkenboskade, maar te weinig
plekken volgens de omwonenden. Auto’s belandden nu op de
stoep.
Om de proef om te zetten in een definitieve regeling moeten er
dus voldoende plaatsen voor het ‘overloopparkeren’ ingericht zijn.
De gemeente wil hiermee wachten tot de straten toch op de schop
gaan voor de vernieuwing van de riolering, ergens tussen 2022 en
2026. Zie hiervoor ook elders in dit nummer.
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Fahrenheitstraat 625 | 2561 DC Den Haag
Telefoon 070 3631819
kaasspeciaalzaak@gmail.com | www.kaasspeciaalzaak.nl

regelmatig in onze buurt is omdat de Fahrenheitstraat zo’n prettige
winkelstraat is, waar je overdag ook nog eens gratis kunt parkeren
win een zijstraat. Z’n kleren haalt hij er en hij komt er graag als er weer
eens een evenement is, zoals de vrijmarkt, of de Sinterklaasintocht.
En natuurlijk vanwege de bibliotheek. De kinderen gaan ondertussen
op in hun boeken.

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

Net als de vorige keer spreken we een paar bewoners uit de Ahornstraat. De ene houdt wel van nieuwe initiatieven, de ander is minder
tevreden over allerlei nieuwigheid in de straat. Ze kunnen er samen
gelukkig om lachen. In de Acaciastraat bouwde iemand een boomkunstwerk op straat. Ook dat leverde blije en erg boze gezichten op.
Uiteindelijk werd het bouwwerk abrupt afgebroken door enkele
bewoners.

Vandaag spreken we in de bieb mensen van buiten de buurt. Een
moeder met kind uit de Vogelwijk, die de Bomenbuurt als voorloper
ziet in verduurzaming. En een vader met kind uit Duindorp, die

Bij ons roept het de vraag op: hoe doe je dat eigenlijk, in een straat
alle neuzen dezelfde kant op? Is dat eigenlijk wel mogelijk?
Kom jij daar de volgende keer met ons een boom over opzetten?
Kom dan op zaterdag 1 februari rond 11.15 uur naar de bibliotheek.

De Boomgaard
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Bestuur en werkgroepen Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
Laat ons weten als je een cursus/workshop in de buurt
organiseert. Misschien kunnen we er melding van maken.

Workshops
& cursussen

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 15 november nodigde de SBOB de vrijwilligers uit als dank
voor hun inzet. Er was een gezellig etentje georganiseerd in the Upside
Café, waar zo’n veertig mensen aanwezig waren. Wil je er ook bij zijn
volgend jaar? Meld je dan aan als vrijwilliger; er is altijd genoeg te doen
in de buurt.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ineke Mulder
Gerrit Zijlmans
Arjen Looijenga

Bestuursleden

Secretariaat

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

Meggie Janssen
Annemiek van Gurp
Jelle Bleumink
Peter Coppoolse

Creatief Café
Wil je meer weten over een bepaalde techniek, zoek je inspiratie
of vind je het moeilijk om tijd te maken voor jezelf? Kom dan naar
het Creatief Café om onder het genot van een kopje koffie of thee
gezellig samen creatief bezig te zijn. Elke maand staat een andere
techniek centraal. Je krijgt een korte oefening en tips.
Het benodigde materiaal is aanwezig, je hoeft niets mee te nemen
en kunt meteen aan de slag.

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in werkgroepen .
Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl

Locatie The UPSIDE café, Thomsonlaan 19E, Den Haag
Eerste maandag van de maand, 10 - 12 uur
Kosten 20 euro
Data en thema’s
Maandag 6 januari: Inkt en aquarel, creatief begin van het
nieuwe jaar
Maandag 3 februari: Stempels maken, valentijnsdag
Maandag 2 maart: Kennismaking Urban Sketching, ontdek
al tekenend de Bomenbuurt
Meer info & aanmelden workshop@alaleen.nl
www.alaleen.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

Workshop Yoga en Hechting
Een kind hecht zich aan zijn ouders. Als we ons veilig hebben
gehecht, ervaren we vertrouwen als we leren, relaties aangaan
en werken. Ook op latere leeftijd kunnen we hechting stimuleren.
Dit is het doel van de workshop waarin yoga-oefeningen worden
gecombineerd met therapeutische kennis over hechting.

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

Datum Zondag 19 januari, 10 - 11:15 uur
locatie Ieplaan 48
Kosten 10 euro
Meer info & aanmelden info@klaartherapie.nl
www.klaartherapie.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

Speeltuin De Boomhut en fietsenstalling Acaciastraat

Operatie lantaarnpaal verven in de
Egelantierstraat

Servicepunt zorg en welzijn
In Segbroek kun je op twee adressen terecht met vragen over
zorg en welzijn (bijvoorbeeld de WMO regeling), opvoeding,
relatie, rouwverwerking, wonen, financiën en vrijwilligerswerk.
Samen met een van de maatschappelijk werkers bespreek je de
vragen die je hebt en wordt onderzocht waar je ondersteuning

december 2019

30
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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

Wijkcentrum de Regenvalk	Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant

Vrijmarkt

Regentesseplein 148

2e Braamstraat 6

Tel 070-2052660

tel 070-2052480

De werkgroep coördineert jaarlijks op Koningsdag de Vrijmarkt op de Thomsonlaan en het Thomsonplein.
Contactpersoon Sijmen de Goede E-mail vrijmarktbomenbuurt@gmail.com

De Boomgaard
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bij nodig hebt. Het gesprek is kosteloos en vertrouwelijk.

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
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Zet je handtekening

Red De Populier
van de sloop
Natuurlijk moet het monumentale schoolgebouw van
De Populier blijven staan. Nieuwbouw betekent ook:
meer leerlingen op deze locatie.
Onderteken de PETITIE die wordt aangeboden aan
Burgemeester en Wethouders. We komen in
september bij je langs voor een handtekening.
Of teken alvast online: bit.ly/reddepopulier
Wil je helpen om handtekeningen op te halen in jouw
straat? Meld je aan via reddepopulier@gmail.com
Dan brengen we een formulier bij je langs.

Werkgroep Red De Populier

Belangrijke contactgegevens
112	Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
	Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 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

