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Stille nacht
Je weet dat je in Den Haag woont, wanneer je ‘s ochtends vroeg de minister-president
zo’n beetje tegen het lijf fietst. Hoog bezoek voor de buurt in het kader van De Dag van de
Ondernemer. Baas boven baas: op Scheveningen hadden ze koningin Máxima op bezoek,
dus wie weet kunnen we haar de volgende keer verwachten.

Meeuwenoverlast?
Kom in actie! 5

Het was een sfeervol gezicht, de premier en een cameraploeg in de nog halfdonkere,
vrolijk verlichte winkelstraat. Vrolijke lichtjes, maar de feestdagen-sfeer voelt minder
uitbundig dan normaal. Het ís ook stiller, zo zonder Sinterklaasoptocht of kerstkoortjes.
Dat hadden we in maart toch niet verwacht, toen corona de kop opstak. Met een paar
maanden zou alles toch wel weer zijn als voorheen? En nu blijkt afstand houden en niet
zomaar de winkel in lopen met je blote mond het nieuwe normaal.
Persoonlijk had ik kerstmis 2020 al lang op mijn buik geschreven – vrij letterlijk, omdat ik
op een van de kortste dagen van het jaar een kindje verwacht. Maar dat de feestdagen
voor heel het land kleiner en soberder zouden zijn, daar had ik dit voorjaar geen rekening
mee gehouden. Kerstborrels en grote familiediners: we peinzen er niet over. Anders, kleiner,
zonder vuurwerk, maar hopelijk niet minder gezellig. Ik hoop van harte dat jullie er toch
mooie dagen van weten te maken, met goed contact met dierbaren en knalfuiven op
kleine schaal.
Zelf ben ik, ondanks alles, toch blij dat het 2020 is, omdat ik weet dat we met de feestdagen
in goede handen zijn, en ik niet als een Maria met mijn Jozef langs deuren van herbergen
zal hoeven gaan om te bedelen om een plekje in de stal.

HagaZiekenhuis en
Zorghuis dr. W. Drees sluiten 16

Als redactie van De Boomgaard wensen wij de hele buurt een 2021 vol gezondheid en
gezelligheid.
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Update:
De Mupi-affaire 23

Heb je een boek geschreven, zit je bij een leesclub, is er een boek
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VAN HET BESTUUR

Voorstellingsvermogen

uitgedaagd

Nu de decembermaand is aangebroken
hebben we allemaal zo onze verwachtingen en voorstelling van wat die
maand gaat inhouden. Sinterklaas,
Kerst, Oud-en-Nieuw… We weten wel
ongeveer wat ons te wachten staat. En
op sommige dingen verheugen we ons
en van andere hopen we dat ze maar
weer snel voorbij zijn. Zelf heb ik niet
zoveel met de hoeveelheid cadeautjes,
het vele eten en het geknal in deze
maand. Dus dat mogen we wat mij
lder
Ineke Mu
betreft wel overslaan, maar de gezelligSBOB
er
voorzitt
heid zowel met vrienden en familie in
huizen die warm en versierd zijn daar kan ik me op verheugen.
Toch is er een stemmetje in mij dat me waarschuwt dat het dit
jaar mogelijk anders dan andere jaren zou kunnen zijn. Net als
er al heel veel dit jaar anders is verlopen dan ik verwacht had.
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Veel gebeurde niet of heel anders dan ik gedacht had. Zo heb ik
moeten leren omgaan met onvermoede mogelijkheden die bijvoor
beeld de digitale middelen boden. Ik kan nu zoomen, werken met
teams en Skype! En vind het nog leuk ook om te bedenken hoe je
dat op een interactieve en vrolijke manier kan doen. Ik moest wel
over de drempel heen om te gaan experimenteren met mijn eigen
onwetendheid op dit terrein. Onder ogen zien hoe ik op een andere
manier moest leren luisteren naar de ander en wat een prachtige
gesprekken dit op kon leveren. Geen vakanties in het buitenland
maar onze eigen stad en land ontdekken. En natuurlijk een
duurzaamheidsfestival georganiseerd binnen de coronamaatregelen
op een zonnige middag in september.
Dat oude vaste gewoonten misschien niet zaligmakend zijn is ook
wel een mooie ervaring. Dat wat ik als zo vanzelfsprekend aannam
is nu aangevuld met andere ervaringen die minstens zo waardevol
blijken te zijn. Een hele uitdaging voor ons allemaal om de feestmaand vorm te geven met nieuwe ervaringen of oude in een nieuw
jasje. Hoe leuk zou het niet zijn als we dit jaar op 31 december om
12 uur het nieuwe jaar inluiden met een applaus voor ons zelf en de
buren voor onze bereidheid om elkaar te steunen in het bijzondere
jaar dat achter ons ligt en zo het nieuwe jaar te begroeten waarin
we onverminderd daar mee door gaan.
Elk jaar bedanken we als bestuur onze vrijwilligers. Dat doen we
door hen en een huisgenoot uit te nodigen voor een gezellige
avond. Dat was een van de activiteiten die dit jaar geen doorgang
konden vinden. Zo maar voorbij laten gaan??? Nee!!! Hoe dan wel?
Een tegoedbon om te besteden bij de horeca in de Fahrenheit
en een setje kaarten New Horizons van Bruno van den Elshout!
Het verbeeldt op een andere manier onze waardering voor de
Bomenbuurt, haar bewoners en ondernemers.
Ik wens jullie een groot voorstellingsvermogen en een mooie
zoektocht naar de onvermoede mogelijkheden van een gezellige
decembermaand in Coronatijd. En natuurlijk een virusvrij 2021!
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Fietsenstalling Acaciastraat heeft plek
In de Acaciastraat bevind zich een stalling schuin tegenover de
Bavinckschool. Op dit moment heeft de stalling weer plek voor
nieuwe huurders, het betreft bovenplekken. De plekken zijn niet
geschikt voor elektrische fietsen of fietsen met kratten of kinderzitjes.
Deze stalling heeft de laagste prijs nog t.o.v. van de andere stallingen
die wij beheren in de Bomenbuurt.
U betaalt hiervoor € 7,50 per maand en een eenmalige borg van
€ 30,- welke u terug krijgt bij vertrek. Heeft u interesse of wilt u
even kijken, mail of bel dan naar onze beheerster Florine Wilbrink,
telefoon 06 38 98 11 15, e-mail florinewil@hotmail.com.

Tijdig het dak op
Afgelopen voorjaar en zomer was de Bomenbuurt wederom erg populair
bij talloze meeuwenfamilies. Door sommige buurtbewoners worden de
meeuwen als een plaag en ongedierte ervaren: ze krijsen, poepen en
verspreiden afval door de straten. In de Lindestraat en Kastanjestraat hebben
twee buurtbewoners, Arjen Looijenga en zijn overbuurman, de handen
ineen geslagen en een aantal nest ontmoedigende maatregelen uitgevoerd.
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Arjen legt uit dat de sleutel van het succes
ligt in het op tijd beginnen, zodat je voor
komt dat er gebroed wordt. Meeuwen
komen graag terug op de plek waar ze al
eens gebroed hebben en opgegroeid zijn.
Effectieve maatregelen neem je vanaf
1 februari, het best met alle VVE’s uit je
woonblok. Het hele dak moet vanaf dat
moment voor meeuwen zo onaantrekkelijk
mogelijk worden gemaakt, zodat ze een
andere plek zoeken. ‘De meeste mensen
komen pas in actie als ze weer buiten kunnen
zitten in het zonnetje. Maar medio april ben
je dus al te laat,’ legt Arjen uit. Een in april
geplaatste vogelverschrikker is voor een
meeuw niet meer angstaanjagend. De
meeuwen komen in februari terug van hun
overwintering in het zuiden, paren in maart
en hebben in april hun nesten gemaakt
en zijn dan al gewend aan de omgeving.

Dus tegen de borstwering, dakramen of
schoorstenen. Ze zien er uit als hoopjes afval.
Arjen vertelt: ‘Vanaf 1 februari doe je er allereerst verstandig aan je dak schoon te houden.
Want hoe meer potentieel nestmateriaal,
hoe gemakkelijker meeuwen kunnen
bouwen.’ Achtergebleven vuurwerkpijlen
op je dak bijvoorbeeld gebruikt een meeuw
graag voor zijn nest. Meeuwen broeden niet
graag in aangelegd mos op je dak, maar ze
kunnen het mos wel goed gebruiken voor
een nest aan de dakrand. Aangezien de
meeuw een beschermde diersoort is op
grond van de Wet Natuurbescherming
mag je nesten of eieren niet verwijderen
en doet de gemeente niet aan bestrijding
van meeuwen. De gemeente adviseert
meeuwen niet te voeren en geen huisvuil
onbeheerd buiten achter te laten.

Meeuwen weren
Schoonhouden
Nesten bouwen doen de meeuwen
vooral op luwe en licht beschutte plekken.

••• Premier Rutte op bezoek bij Ed Boele

De minste meeuwenoverlast bereik je als
je samen aan de slag gaat. Arjen probeert
daarom zijn buren te mobiliseren om

meeuwwerende acties op touw te zetten.
Een paar voorbeelden schudt hij zo uit zijn
mouw. Rond 1 februari kunnen op de
geliefde beschutte plekken op het dak
ijzeren pinnen/duivenprikkers of roosters
worden geplaatst. Maar ook effectief zijn
bijvoorbeeld netten bevestigen net boven
het dak (maaswijdte 75 mm), een vogel
verschrikker plaatsen en/of metalen draden
spannen. Die draden moeten dan om de
25 centimeter en op hooguit 20 centimeter
hoog en andere vogels moeten er niet in
verstrikt raken. Simpele draden van touw
zullen meeuwen niet weerhouden zich te
nestelen.
Af en toe een rondje lopen over je dak in het
vroege voorjaar is zonder gevaar. Zolang de
meeuwen geen nesten met jongen hebben,
houden ze afstand. Als de meeuwen je
regelmatig op het dak zien, wordt deze plek
in hun ogen minder geschikt als broedplek.
De meeuwen vinden dan een andere
favoriete plek en jij kunt genieten van de
rust in de zomer.

Werkgroep meeuwenpolitie
Om meer kennis en ervaringen op te doen
en te delen wil Arjen een nieuwe werkgroep
in het leven roepen. Hij denkt na over een
werkgroep ‘Meeuwenpolitie SBOB’ en roept
geïnteresseerde buurtbewoners op om mee
te doen.
Mocht dit artikel je interesse hebben gewekt,
dan kunnen zijn adresgegevens worden
opgevraagd bij de redactie. ■

[FOTO Rijksvoorlichtingsdienst]

••• Het bezoek werd live uitgezonden op WNL
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Mijn eerste pensioenjaar zou ik immers vooral besteden aan
avonturen beleven, op reis gaan, andere mensen ontmoeten,
op mijn nieuwe kleinkind passen, nieuwe activiteiten ontwikkelen
in de Bomenbuurt. Echter toen was daar opeens een virus dat de
voorstelling die ik gemaakt had van het jaar 2020 door de war
gooide. Niet alleen mijn plannen maar ook mijn gemoedsrust
werd danig door elkaar geschud.

door jelle bluemink

[FOTO Bruce Siemens]
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bewonersinitiatief
door jelle bluemink

Kleurrijke tuin
bij flat Beeklaan
Op wellicht het meest onbekende stukje Bomenbuurt bevindt zich sinds 2018
een pareltje. De grond verscholen achter de flat op de Beeklaan grenzend aan
het verversingskanaal heeft een ware metamorfose ondergaan.

Alexandra Tisma is daarvan de initiatiefnemer en ontwerper.
Professioneel is Alexandra werkzaam in de abstracte onderzoeks
wereld van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Academie
van Bouwkunst van Amsterdam. Ze heeft daardoor een goed oog
ontwikkeld voor de inrichting van Nederland. En juist die achtergrond triggerde haar om de openbare ruimte achter haar flat te
verfraaien. Van theorie naar praktijk.

het onderhoud van de openbare ruimte moeilijker ligt. Het eerste
jaar na aanleg was de hovenier daarvoor verantwoordelijk, die het
picobello bij hield. Vanaf het tweede jaar gaf de gemeente er iets
minder prioriteit aan. Omdat Alexandra en de voorzitter van de
bewonerscommissie dat met lede ogen aan moesten zien, hebben
ze zelf actie ondernomen en de boel opgeruimd in de Coronatijd.

Nieuwe plannen
Rommelig groen
Achter de flat was jarenlang sprake van lelijk en rommelig groen.
De gemeentelijke grond die ook door het Hoogheemraadschap
Delfland wordt gebruikt voor de pompen en pijpen, was niet het
aanzien waard. Zeker niet na een langdurige renovatie van het
gebouw van het rioolgemaal Morsestraat. Dus trok Alexandra de
stoute schoenen aan door aan te kloppen bij de bewonerscommissie.
En dat was niet tevergeefs. Na een paar goede gesprekken met de
voorzitter en daarna groenbeheerder van de stadsdeel Segbroek,
flateigenaar Vestia, het Hoogheemraadschap, architect en aannemer
van het gebouw van het rioolgemaal kreeg ze het verzoek haar
ideeën op papier te zetten. En dan is Alexandra op haar best. Binnen
no-time had ze een schets gemaakt en organiseerde ze het gesprek
met haar flatcommissie over het ontwerp. Die gaven groen licht,
zolang er maar geen ruimte ontstond die junkies of overnachtende
vissers aantrok.

Omdat ze de smaak te pakken heeft, zijn al weer nieuwe ontwerpen
voor de inrichting van een geveltuin aan de voorkant van de flat
gereed, in de stijl van de achtertuin. De opgedane kennis, ideeën
en ervaring neemt Alexandra ook mee in de werkgroep die de
gemeente helpt bij ideeën over herinrichting van de Bomenbuurt
in verband met de vervanging van de riolering. Voor haar flat ligt
een lelijk parkeerdek, dat in haar ogen moet worden aangepakt.
Te zijner tijd zal ze haar inbreng niet onder stoelen of banken
steken. Desgevraagd wil ze uiteraard ook graag meedenken met
andere buurtbewoners, die het aanwezige groen in hun straat
willen verfraaien. Bij de redactie zijn haar gegevens bekend. ■
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Heb je ook goede ideeën voor De Boomgaard of de buurt?
Op zaterdag 30 januari steken we weer een lichtje op.
> Waar precies lees je op www.bomenbuurtonline.nl
> Mailen kan ook: info@redactiedeboomgaard.nl
> Post kan naar Kastanjestraat 2, 2565 NA Den Haag.

••• De kaukasische vleugelnoot en de fietsen

Boter bij de vis: al gauw komen er meer mensen bij ons staan om een
praatje te maken. We spreken over de kansen die de herinrichting de
wijk gaat bieden als de riolering vervangen wordt de komende jaren.
Jan uit de Elsstraat kijkt vanuit zijn woning uit op het pleintje met de
imposante kaukasische vleugelnoot: een prachtige boom van 42 jaar
oud. Tot voor kort werd de boom omringd door een hek, waar altijd
veel fietsen tegenaan stonden. Jan en zijn buren deden een verzoek
bij de gemeente om dit aan te pakken en vanuit participatieproject
‘Haagse Kracht’ werd er een paar weken later al actie ondernomen.
Het hek werd verruild door fietsnietjes. Maar een echte vooruitgang
vindt Jan het nog niet. ‘Het lijkt alsof ze te snel in actie zijn gekomen,
of er niet goed over is nagedacht. Met een afscheiding tussen de

Het lijkt op hopla! en klinkt als een Belgisch biertje.
We hebben het al eerder over Hoplr gehad als manier
om met buurtgenoten digitaal in contact te komen.
Buurtgenoot Tonny van Dijk gebruikt de website graag, en deelt op
eigen verzoek haar ervaringen met ons. ‘Ik was eerst wat sceptisch,
want ik had geen zin om mijn persoonlijke gegevens te delen.
Maar dat gebeurt niet, is me gebleken. Nu ben ik dus eigenlijk wel
enthousiast, vandaar dit pleidooi om er gebruik van te maken.’

Leerproces
••• Het plantsoen ontwerp van Alexandra Tisma uit 2017

Hoplr is gratis te gebruiken via de website of een app op je smartphone.
Als je inlogt, zie je mededelingen die anderen hebben geplaatst en
kun je zelf ook berichten plaatsen of reageren op berichten. Het is een
besloten groep, dus een van de vereisten is dat je in de Bomenbuurt
woont. ‘Besloten’ betekent ook dat alleen buurtbewoners de
berichten kunnen lezen. De Gemeente kan er ook berichten plaatsen
en de reacties onder hun eigen berichten lezen, maar verder is er voor
de Gemeente niets zichtbaar.

Tonny vindt het leuk dat je via Hoplr anderen kan helpen, of spullen
van buurtgenoten kan overnemen. ‘Iemand zoekt bijvoorbeeld een
loodgieter, een ander biedt gratis overtollig speelgoed aan. Maar ook
plannen voor een speelterreintje, vragen over een ORAC (afvalcontainer)
of plastic afval kom je tegen.’ De berichten zijn dus heel divers, het is
alleen niet de bedoeling dat je Hoplr gebruikt om reclame te maken
voor je eigen producten of cursus, het platform is reclamevrij.
Meedoen met Hoplr? Dat doe je door naar hoplr.com/nl te gaan.
Daar staat hoe je je kunt aanmelden.
Trouwens… De Boomgaard is nu ook actief op Hoplr! We vinden het
leuk om ook online met onze lezers contact te hebben.

Naast Hoplr is ook Nextdoor een platform voor burencontact.
Op Nextdoor is reclame wel toegestaan. Ook hier vind je berichten
met oproepjes, mensen die hulp aanbieden en verloren en
gevonden voorwerpen of huisdieren: www.nextdoor.nl

De Boomgaard
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De eerste die op ons afstapt is een oude bekende van De Boomgaard,
maar een nieuw gezicht voor ons als redacteuren. Tonny van Dijk is
jaren geleden hoofdredacteur geweest. We hebben een leuk gesprek
over het in contact komen met lezers. Want dat is een uitdaging.
We vinden het altijd heel leuk om per mail of op straat reacties te
krijgen van lezers, maar we zouden nog veel vaker van buurtgenoten
willen horen! Zou het helpen actief te worden op Hoplr met een
redactie-account? Zouden we bij een BSO kunnen aankloppen om
mee te denken over het opzetten en invullen van een kinderpagina?

Op naar Holpr!

In de uitvoering van de plannen speelde geld eigenlijk geen rol.
Daarover werd door het Hoogheemraadschap niet moeilijk gedaan.
De inhuur van een en hoveniersbedrijf was zo gepiept. Ook de
ambtenaren van het stadsdeel werkten enthousiast mee aan mooier
groen. Het oorspronkelijke idee om een tiny forest aan te leggen,
kon niet worden gerealiseerd. De ondergrondse pijpen en het dak
van de kelder liggen te dicht onder het maaiveld. Een grote hoeveel
heid bomen zou er niet op gedijen. Daarom is gekozen voor een
afwisseling van bomen, planten en struiken. En deze heeft Alexandra
zo zorgvuldig gekozen dat de achtertuin ieder jaargetijde anders
kleurt. Geen wonder natuurlijk dat haar medeflatbewoners erg
complimenteus en dankbaar zijn.
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Voordat er een nieuw nummer van De Boomgaard wordt
samengesteld, polst de redactie de buurt: wat leeft er, waar
kunnen we aandacht aan besteden, wat wordt wel en niet gelezen
in onze wijkglossy? In coronatijd kunnen we dit niet doen op
onze vaste stek de leestafel in de bibliotheek. Daarom waren
we ook deze keer op straat te vinden om praatjes aan te knopen.

Met een andere lezer spreken we over de problemen rond de ORACS
(ondergrondse afvalcontainers, zie ook pagina 14) en Marcel Verreck
meldt en passant dat zijn nieuwe boek af is, De adem van mijn zoon,
over (het zorgen voor) zijn gehandicapte kind. Daarover later meer,
want het volgende nummer van De Boomgaard heeft als thema:
lezen. We gaan langs bij lezers en schrijvers in de Bomenbuurt. Heb je
goede ideeën voor dit thema? Laat het ons weten! Zie ook pagina 2.

Buurtgenoot Tonny van Dijk:

Uitvoering plannen

Voor Alexandra was dit experiment een leerproces. Want hoe breng
je zo’n initiatief tot goed einde? Alles overziend ervaarde ze dat voor
mooier groen verbazingwekkend gemakkelijk steun is te mobiliseren.
Iedereen komt direct in de doe-stand in tegenstelling tot een extra
verbouwing die veel kritischer wordt benaderd. Daarnaast viel haar
op dat daar waar de aanleg relatief eenvoudig te realiseren was,

tie
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fietsenstalling en de rest van het plein, door een heggetje bijvoorbeeld,
zou het er al minder rommelig uitzien.’ Als de boom gewoon kan
blijven staan wanneer de riolering wordt vervangen, is dit misschien
een mooie kans voor een nieuwe inrichting van het pleintje. Jan gaat
nog contact opnemen met de Gemeente.
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familie in de zaak

COLUMN

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.

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 deze serie
portretteren we die ondernemers onder de titel Familie in de zaak.

door Marianne Schijf

‘Ik kan niet tegen opjagen’
‘Ja, dat krijgen alle klanten hier,’ grapt Kevin Baptiste (43) als zijn moeder Martijntje Neervoort (76) tijdens het interview koffie mét gebak op tafel zet. ‘Dat heb ik van huis uit meegekregen, gezellig.’ Martijntje en Kevin runnen de
Gordijnerie op de Thomsonlaan al bijna 15 jaar samen en hopen dat nog heel lang vol te houden.

Martijntje: ‘In 2004 stond deze winkel leeg. Er had van alles in
gezeten: een drogist, een handwerkwinkel. Toen heb ik Kevin
gevraagd: “wil je met mij hier een zaak beginnen in gordijnen en
zonwering?”’
Kevin: ‘Daar moest ik wel even over nadenken. Ik werkte bij een
groothandel in fietsonderdelen, ik was collega van Aad van
Thomson Tweewielers hier verderop. Die groothandel ging niet
zo goed en ging later ook failliet.’
M: ‘Ik heb hem ingewerkt in de gordijnen. Ik doe nu de inkoop,
de verkoop, de administratie en de etalage.’
K: ‘Ik meet en monteer erbij. Alle begin is moeilijk natuurlijk, maar
ik was wel ervaren in de verkoop en dan maakt het eigenlijk niet
uit wat je verkoopt. Je moet wel voeling hebben met het product,
maar dat had ik al. Mijn moeder had namelijk vroeger een winkel
in fournituren aan het Soestdijkseplein, dus ik ben er tussen
opgegroeid, zeg maar.’
M: ‘Hij is tussen de ritsen geboren… haha. Ik ben met die zaak
gestopt toen de huur te hoog werd; daarna heb ik een blauwe
maandag op kantoor gewerkt - vreselijk - en daarna heb ik gewerkt
bij TEHA Woonmode in de Boogaard, aan de Dierenselaan en het
laatste als bedrijfsleider en mede-eigenaar aan de Fahrenheitstraat.
Ik kom uit een echte ondernemersfamilie uit het Westland: mijn ene
opa had een banketbakkerij, de ander was glastuinbouwer. Moeders
bleven thuis in die tijd; mijn moeder heeft nooit buiten de deur
gewerkt. Mijn vader was bouwkundig opzichter. Hardwerkende
mensen, net als ik, ja. Ik werk al vanaf mijn 15e, dus al 60 jaar.’
K (grijnst): ‘Ze gaat gewoon door. Ze is op dit moment nog onmisbaar, denkt ze. Straks vragen ze nog: laat jij je arme moedertje nog
werken?’

‘Hij heeft het maar gemakkelijk,
want ik vind alles goed’
M: ‘De etalage is mijn hobby, daar mag Kevin zich niet mee
bemoeien. Ik ben goed in kleuren, er altijd mee bezig. Die etalage
richt ik helemaal alleen in, alle kleuren zijn op elkaar afgestemd,
sommige spullen komen uit mijn huis in de “grachtengordel” van
Den Haag (centrum). Ik houd erg van vergrijsd groen. De zaak is
mijn tweede kindje, de etalage mijn derde.’
K: ‘We maken heel weinig reclame, moeten het vooral van mondtot-mondreclame hebben. Omdat ik in de buurt woon, ken ik veel
mensen via de school van mijn kinderen en de sportclub. En de
locatie is heel goed, dit is een iets welvarender buurt, net naast de
Vogelwijk. De meeste klanten komen uit de buurt, maar er komen
er ook die bijvoorbeeld naar elders verhuisd zijn. Ik heb gordijnen
opgehangen in Utrecht, Limburg en Leiden.’
M: ‘We hebben een trouwe klantenkring. En we geven goede service,
dus ze komen heel graag terug.’ ■

‘Straks vragen ze: laat jij je
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Evenwichtsoefening
Gisteren had ik een discussie met mijn ouders. Over de
verjaardag van mijn kleinzoon. We zouden er met zijn drieën
naartoe gaan. In gespreide blokjes, verdeeld over een aantal
weekenden. Zo werd het feest gevierd. Onderweg in de auto
hadden we een interessant gesprek. Over de vraag of we niet
te voorzichtig waren. ‘Ik wil ook blijven leven,’ zei mijn moeder.
Of ze haar achterkleinzoon niet toch even in de armen kon
houden. Tja, in dat soort dilemma’s zijn we beland anno 2020.
Veel van ons handelen wordt bepaald door de vrees voor het
virus. ‘Angst is een slechte raadgever,’ zegt het spreekwoord.
Gewoon nuchter nadenken is beter, zo wordt vaak gezegd.
En toch valt er ook wel iets te zeggen voor de angst. Want het
is een functionele emotie, zo leert de psychologie. Een wereld
zonder angst lijkt ideaal, maar zonder haar zouden we in zeven
sloten tegelijk lopen. Wel is het een intuïtie die je steeds moet
controleren. Net als de rookmelder in je keuken. Als die afgaat
betekent dat niet meteen dat er brand is. Je ‘onraadmelder’ kan
ook te scherp zijn afgesteld. Maar bij goed gebruik is angst
functioneel. Als we ons dat realiseren worden we misschien
minder bang voor de angst. Haar zo waarderen, is haar
relativeren. Angst is niet alles. Het is slechts de linkerhand van
het leven. In onze rechter dragen we een andere gave van de
natuur: vertrouwen. Die gave is wel zo belangrijk, hoewel ook
niet zaligmakend. Want net als te bang kun je ook te goed van
vertrouwen zijn. Waar het op aankomt is het vinden van balans.
Met – en daar heb je hem weer – behulp van de rede. Het
geheim lijkt te zijn: nuchter nadenken verrijkt door gezonde
intuïtie. Ja, misschien is het leven wel gewoon een evenwichtsoefening.

Lees alle afleveringen van de rubriek Familie in de zaak terug
in het archief van De Boomgaard op de website van de SBOB
www.bomenbuurtonline.nl/boomgaard/archief-2:
Deel 6 Vishandel Kleinee
Deel 5 IJssalon De Lorenzo
Deel 4	Thomson Tweewielers
Deel 3 Groenteboer Otten
Deel 2 DuOOptiek
Deel 1 Slagerij Bulsing
martijntje en kevin

december 2020

december 2020

arme moedertje nog werken?’
M: ‘Of we weleens ruzie maken? Hmm..’
K: ‘Dat stelt niet veel voor. Er is weleens onenigheid. Ik vraag aan je
of je iets wilt doen, en dan doe je het niet…’
M: ‘Ja jij wilt ook alles meteen geregeld hebben. En dan gaat ie mij
achter de broek zitten en daar kan ik niet tegen. Ik kan heel goed
plannen en ik kan veel tegelijk, maar ik kan niet tegen opjagen.’
K: ‘Je bent collega’s én familie, dus dan lopen privé en zakelijk
weleens door elkaar heen.
M: ‘Hij zegt weleens: “Je moet niet zo zeuren”, dat zeg je normaal
niet tegen je moeder natuurlijk, maar we zijn ook collega’s.’
K: Maar het gaat gewoon goed. En op woensdag is het hier
tompoucendag, op donderdag saucijzendag.’

M: ‘Ja dan zijn die in de aanbieding bij banketbakker Roodenrijs in de
Fahrenheitstraat.’
K: ‘Maar ik ben wel kilo’s zwaarder dan voordat ik hier kwam werken.
Het is echt niet goed voor de lijn.’
M: ‘Ik ben zoet grootgebracht en vind het gewoon gezellig. Ach. Hij
heeft het maar gemakkelijk, want ik vind alles goed. Kevin woont in
de Klimopstraat met zijn gezin.’
K: ‘Ik heb inderdaad nooit kinderopvang hoeven nemen. Dat is het
voordeel als je voor jezelf werkt en je eigen uren in kan delen. En ik
kan makkelijk op vakantie gaan als ik weet dat mijn moeder hier
werkt. Of mijn kinderen straks in de zaak willen? Nou, ze zijn nu
11 en 15, dus dat weet ik nog niet. Misschien dat ik straks de oudste
vraag om op zaterdag mee te helpen. Maar je moet wel verstand
van zaken hebben om een goed advies te kunnen geven.’
M: ‘Ik kom nog uit de tijd dat je een diploma moest hebben om zo’n
winkel te beginnen, stoffenkennis (Detex-diploma), en natuurlijk je
ondernemersdiploma. Dat heb ik gehaald toen ik mijn winkel aan
het Soestdijkseplein begon in 1975; ik was begin 30.’

(september 2020)
(juni 2020)
(maart 2020)
(december 2019)
(september 2019)
(juni 2019)

foto's Marianne Schijf
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06 2458 7672

Kap populieren

www.advieseninzicht.nl
Sweelinckplein 11

Erna de

Advies & inzicht in geldzaken
Deze zomer verschenen op veel hoge bomen in de wijk een gele
stip en een lint met de opdruk ‘Vervangen onveilige populieren’.
De gemarkeerde bomen behoren tot de 2200 populieren die door
de gemeente worden gekapt, omdat ze in slechte staat zijn. Dat
levert gevaarlijke situaties op. De kap betekent ook dat de wijk
er op sommige plekken heel anders uit komt te zien.

Voorlichting en advies over
al je persoonlijke financiën:
Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning
Wil je voor het eerst een huis kopen?
Of wil je verhuizen en heb je ook nog
een huis te verkopen? Laat je adviseren
over de hypotheekmogelijkheden en
(fiscale) regels. Zo ben je goed voorbereid
bij het volgende open huis!

KOM EENS EEN LEKKER
TAARTJE ETEN!

ONS TEAM HEET U
GRAAG WELKOM

THE UPSIDE CAFE

ONTBIJT - LUNCH - BORREL - CATERING

THOMSONLAAN 90E, DEN HAAG

Er zijn 24 rode stippen te tellen op de online plattegrond van de
Bomenbuurt. ‘Mate van kroonverval: ernstig’ luidt de toelichting.
Bij het verschijnen van deze editie van De Boomgaard zullen de
bomen geveld zijn; de kap is gepland voor eind november. Vooral
aan de uiteinden van de Valkenboskade (aan de kant van de Laan
van Meerdervoort en aan de kant van de Hanenburglaan) zal het
straatbeeld een stuk kaler zijn, en ook de Ieplaan bij de voetbalkooi
is een hele rij hoge bomen armer. Ook in het Rodekruisplantsoen is
gekapt. Er wordt een nieuwe boom terug geplant voor elke gekapte
populier.

Gevaarlijk
De bomen die nu worden gekapt, zijn populieren van tussen de
50 en 60 jaar oud. Populieren groeien snel en hebben zacht hout.
De gemeente noemt ze onveilig, omdat er grote takken uit kunnen
breken. Om (verdere) ongelukken te voorkomen, gaat de zaag erin.
Herman Poelsma schrijft in zijn column op pagina 17 over hoe het
komt dat deze bomen gevaarlijk worden als ze ouder worden,
terwijl bijvoorbeeld oude eiken langer kunnen blijven staan.

Blij met de kap
‘Jammer dat het moet, maar ze zijn gewoon te gevaarlijk,’ is de
reactie die we steeds horen van de buren van de gemarkeerde
populieren. Ze hebben allemaal meerdere grote takken uit de
bomen zien breken, bellen regelmatig met de gemeente of
brandweer over bungelende takken en houden soms hun hart
vast voor passerende fietsers, voetgangers en auto’s. Een van de
omwonenden: ‘Bij noorderwind breken er altijd flinke takken af.
We zijn steeds bang dat een van de bomen op ons dak valt. Ze zijn
zó groot. Onze hele VVE is heel blij met de kap.’ Ondanks de bakken
‘snottebellen’ (langwerpige bloemen van de populieren) in het
voorjaar en bladeren in het najaar die buren Isabelle en Ivo uit
hun tuin moeten rapen, hebben ze de populieren gewaardeerd.

‘De bladeren ruisen in de wind, dat is een heel eigen geluid van
deze straat. Dat gaat nu verdwijnen, helaas. Maar we zijn blij dat
de bomen weggaan. Als het echt hard waait, vind ik het echt eng.
Af en toe komen er immense takken naar beneden.’

Geen kap maar snoei

Voor meer informatie en de kaart met gemarkeerde populieren:
www.denhaag.nl/bomen ■

De Boomgaard

december 2020

Aan de Valkenboskade bij de Hanenburglaan is iets bijzonders
aan de hand. De vijf gemarkeerde populieren worden niet gekapt,
maar drastisch gesnoeid. De gemeente besloot hiertoe, omdat deze
bomenrij broedplaats is van de beschermde boomvalk. In 2020
broedden de valken voor het eerst in jaren niet op deze plek.
‘We willen de boomvalken een jaar de tijd gunnen om toch terug te
keren,’ vertelt Albert-Jan van de Scheur, beleidsmedewerker Groen.
‘Maar we moeten de bomen wel veilig maken; het risico op takbreuk
moet drastisch verminderd worden. Niets doen is geen optie,
daarvoor zijn ze echt te slecht. Daarom worden de bomen flink
gesnoeid.’ Na de snoei zouden de bomen veilig zijn een jaar.
Wat er daarna gebeurt, is nog onduidelijk. Dat hangt ook af van
de boomvalken; komen zij dit jaar niet terug om te broeden, dan
worden de bomen in 2021 gekapt. Broeden ze wel, dan moet er
volgens Van de Scheur een ander plan worden gemaakt. Misschien
kan er nog eens worden gesnoeid. Hij hoopt dat de valken zullen
kiezen voor een alternatieve plek, zoals een van de kunstnesten
die in hoge bomen op andere plekken zijn geplaatst.
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Activiteiten in de buurt? Meld het de redactie via
info@redactiedeboomgaard.nl

activiteiten in de buurt

even voorstellen...
door jelle bluemink

In verband met de coronamaatregelen gaan veel activiteiten niet door
Vrijdag 12 februari en 12 maart 2021

1e dinsdag van de maand

De Houtrustkerk in de herfst van 1945 en 2020
12 februari 'El botón de nácar'. Aan de hand van de oceaan, de
Chileense kustlijn van 2670 mijl lang en de vulkanen, bergen en
gletsjers van dit land vertelt deze documentaire adembenemend
over de gewelddadige recente geschiedenis van Chili.
12 maart 'Sous le soleil de Satan'. De jonge pastoor Donissan twijfelt
aan zijn geloof. Wanneer hij de 16-jarige Mouchette ontmoet, ontfermt
hij zich over haar. Zij is de minnares van een getrouwd politicus, maar
zwanger van een andere man, die zij heeft vermoord. Donissan tracht
Mouchette te bekeren.
Locatie Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
Tijd inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur
Kosten Vrijwillige bijdrage

Open Coffee Bloemenbuurt
Ondernemende Bloemenbuurtbewoners ontmoeten elkaar, wisselen
ideeën uit en delen kennis. Iedere maand een ander thema. Ook
Bomenbuurtondernemers zijn welkom.
Locatie Lokaal 7, Anemoonstraat 25 of digitaal via Zoom
Tijd 9 – 11 uur
info lokaal7.wordpress.com/open-coffee-bloemenbuurt

Terugkerende activiteiten
Buurtcentrum de Bolster
(heeft een aangepast rooster in verband met de coronamaatregelen)

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 € 0,50. Koffie, thee en soep inbegrepen.

Om de twee maanden op dinsdag
Koffieochtend Telefooncirkel
Bijeekomst met deelnemers en vrijwilligers.
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 10.30 – 12.00 uur Kosten gratis
Organisator VOOR Welzijn Contact 070 205 26 20

Donderdag
Buurtmaaltijd de Bolster
Tijd Welkom vanaf 17.15 uur
Kosten €6,00 (2-gangen maaltijd).
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
reserveren Vooraf opgeven bij Leonie Schuurman 06 41 80 78 66
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Buurtmaaltijd
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
tijd 17.15 uur Kosten € 6
Reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66

Donderdag 17 dec. 21 jan. 18 feb. 18 maart
café de 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. Karl van Klaveren, 06 11 04 19 92

Eerste vrijdag van de maand
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, reserveren verplicht

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

Vrijdag 11 december
Zaterdag 12 december

MBVO Meer bewegen voor ouderen
Op een plezierige manier werken aan conditie en souplesse.
tijd Van 14.00 -15.00 uur.
Kosten €10,00 p.mnd. Korting met Ooievaarspas
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Organisator VOOR Welzijn, Peter Nijboer (coördinator MBVO)
Contact 070 205 24 80

InSpiRituals
In onze buurt zijn vele kerken, moskeeën, tempels en andere
gebedshuizen te vinden. Plekken die we dagelijks passeren, maar
waar we zelden binnenkomen. Net als in het theater komen mensen
daar samen om de wereld een beetje mooier te maken; een
overeenkomst die vraagt om een nadere kennismaking! Tijdens
InSpiRituals gaan we bij elkaar op bezoek tijdens een inspirerende
ontdekkingsreis... om de hoek.

Maandag t/m vrijdag

Het programma begint of eindigt met een wandelroute langs gebedshuizen in de buurt voor een kijkje achter de schermen. Voor of na de
wandeling (afhankelijk van de gekozen starttijd) is er in ons theater
een spirituele voorstelling, waarin muziek, zang en rituelen uit
moskeeën, tempels en kerken samenkomen in theatrale vorm.
Tussen de wandeling en de voorstelling kunt u genieten van een
heerlijk kopje soep. Kortom: InSpiRituals is een bijzondere ervaring,
waarin ontmoeting, verbinding en de schoonheid van kleur, klank,
beweging en beleving centraal staan!

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 m
 a/di/do 8.30-13.30u wo/vr 8.30-11.30u
Kosten € 2,50
info www.kunstenkidscafe.nl
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Donderdag

Iedere donderdag

Op het schoolplein bij de Bonte Vlinder aan
de Egelantierstraat maken we een praatje
met de jongste bezorgster van de Boomgaard.

Wil jij ook met je verhaal, foto, strip, raadsel,
mop of tekening in De Boomgaard? Stuur 'm op!
info@redactiedeboomgaard.nl
De Boomgaard
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herinrichting bomenbuurt
door Jelle Bluemink

Hoe staat het met
de nieuwe riolering en herinrichting?
••• Ruimte voor groen en in rood parkeerplekken

Al weer enige tijd geleden is in De Boomgaard bericht over de voornemens van de gemeente Den Haag, om
de riolering in de Bomenbuurt te vervangen. De meest actuele planning is dat in 2023 de eerste spa de grond
in gaat. Alle straten komen aan de beurt, met uitzondering van de Fahrenheitstraat en het winkeldeel van de
Thomsonlaan, waar de riolering enige jaren geleden al is vervangen. In dit artikel lees je de stand van zaken
en welke stappen er nog moeten worden gezet voor het zo ver is.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel
In 2023 zullen we zien dat telkens een ander deel van de wijk open
gaat. Dat zal gedurende de werkzaamheden leiden tot tijdelijke
verkeersomleidingen en daarmee tot ongemak. Daar ontkomen we
niet aan. Tegelijkertijd biedt de vervanging van de riolering ook kansen.
Na de vervanging moeten de straten en stoepen immers weer dicht.
En dat biedt dus kansen om bij het terugleggen te kiezen voor meer
groen, ontmoetingsplekken, verkeersveilige oplossingen, anders
parkeren, wateroverlast beperkende maatregelen, extra speel
voorzieningen en dergelijke. Dus van groot belang voor ons allemaal!
Dat betekent wel dat we hier samen keuzes in moeten maken.

Inbreng van bewoners
Medio 2019 was er een bijeenkomst in De Bolster, bijgewoond door
zo’n 30 buurtbewoners. Een bewoner uit Bezuidenhout informeerde
hen over een vergelijkbare succesvolle aanpak in zijn buurt. Daar heeft
de bewonersorganisatie/de wijk het gemeentebestuur overtuigd om
extra middelen vrij te maken om de rioolvervanging te benutten om
de buitenruimte op te waarderen.

Na dit inspirerende verhaal mochten de aanwezigen die avond zelf
aan het werk, om te bedenken welke onderwerpen moesten worden
aangepakt. Aan het eind van de avond hadden zich acht bewoners
gemeld voor de werkgroep die hier verder mee aan de slag zouden
gaan samen met het Stadsdeel Segbroek.
Vanaf november 2019 heeft Hakim Ahbarouch (medewerker Stadsdeel) vier inhoudelijke sessies georganiseerd op het stadsdeelkantoor.
De vijfde kon geen doorgang meer vinden, omdat in maart de
lockdown van kracht werd.

Thema-kaarten
Tijdens deze sessies ging de werkgroep in gesprek met Klaas en Vincent
van het Ingenieursbureau van de gemeente, om de eerste ideeën te
vertalen en te concretiseren. Klaas en Vincent hebben met veel geduld
de eerder opgehaalde opbrengst samen vertaald naar een aantal
thema-kaarten. Per thema (bijvoorbeeld groen, spelen, verlichting) is
in kaart gebracht; wat er al is, wat er mist, wat de wensen zijn en hoe
dit te vertalen naar de inrichting van de buitenruimte. Ook hebben
zij een analyse uitgevoerd waarin bijvoorbeeld is gekeken naar de

TROEP op straat

Wijkagenda

Van ideeën naar besluiten

Begin dit jaar is het stadsdeel ook gestart met het opstellen van de
‘Wijkagenda’. In de wijkagenda zijn voor de Bomen- en Bloemenbuurt
de belangrijkste prioriteiten bepaald waaraan de gemeente de
komende 4 jaar meer prioriteit gaat geven. De wijkagenda is vanwege
de lockdownperiode vooral online tot stand gekomen. Kijk op
www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl om na te lezen wat we in
de Bomenbuurt samen het belangrijkst vinden. We willen graag goede
en voldoende orac’s, fiets- en autoparkeerplekken, veilige verkeerssituaties, maar ook meer groen. Deze wensen laten veel overlap zien
met de onderwerpen, waarover de werkgroep zich buigt.

De nog door de gemeenteraad vast te stellen wijkagenda moet helpen
de wijkvisie te ondersteunen. In deze visie staan voorstellen voor de
concrete aanpassingen van stoepen, straten, lanen en pleinen in
Bomenbuurt. Het stadsdeel Segbroek en de werkgroep zullen de
voorstellen op korte termijn online voorleggen aan alle bewoners.
Iedereen krijgt daarmee de mogelijkheid om te reageren. Ook is het
dan mogelijk aan te geven aan welke alternatieve aanpassing van een
straat, stoep of plein nog meer kan worden gedacht. Na de afronding
van deze consultatiefase is de wijkvisie definitief. De werkgroep zal de
wijkvisie dan aanbieden aan de stadsdeelwethouder.
Tegelijkertijd stelt het Stadsdeel een plan van aanpak op waarin in kaart
wordt gebracht, wat er nodig is (en wat het kost) om de wensen uit de
wijkvisie te realiseren. De verwachting is dat in april of mei 2021 het
plan van aanpak met het voorstel wordt voorgelegd aan het College
van Burgemeester en Wethouders of de Gemeenteraad. Na een
positief besluit kan gestart worden met het ontwerp- en participatietraject. En dan is het zo 2023. ■

Niets blijft onbesproken
Na de zomer heeft de werkgroep de draad weer opgepakt. Dit keer
online vergaderen via MS-teams. Inmiddels was ook de werkgroep
versterkt met enkele buurtbewoners, die gemotiveerd meediscussieerden
en nieuwe kennis, inzichten inbrachten. Van extra zitbanken, smallere
stoepen, extra ontmoetingsplekken, extra fietsstallingen, meer groen,

Een terugkerende ergernis: afval dat
naast containers is gedumpt. We krijgen
er regelmatig opmerkingen over als
redactie en het valt ons zelf ook op.
Bureaustoelen, bezemstelen, spiegels,
zelfs een afwasmachine en een gasfles
zijn wel eens gesignaleerd. Het ziet er
niet uit, het trekt ongedierte aan, het is
gevaarlijk voor het verkeer en werkt
vandalisme en brandstichting in de
hand.
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Waar komen deze bijplaatsingen
vandaan? Voor de gemeente is het een
jarenlang bekend probleem, dat overal
in de stad voorkomt. Mensen plaatsen
afval naast de ondergrondse containers

De Boomgaard

de effecten voor de parkeergelegenheid in de wijk en verandering van
rijrichtingen. Niets blijft in de werkgroep eigenlijk onbesproken. Wel
werd telkens duidelijk dat per straat de mogelijkheden nogal verschillen.
De lanen en pleinen zijn geliefde gespreksonderwerpen als het om
herinrichtingsideeën gaat in tegenstelling tot de nauwere straten met
veel parkeerplekken en relatief veel bewoners.

(ORACS), omdat het grofvuil er niet
in past, of omdat ze vol zitten. Het
probleem lijkt de laatste tijd groter te
zijn geworden, misschien vanwege
corona. We zijn meer thuis, en dus is
er meer huisvuil. HMS meldt 30% meer
afval.
Wat doet de gemeente?
De gemeente rolt sinds deze zomer
‘Actieplan schone stoep’ uit, waarin
onder meer wordt ingezet op een app
om bijplaatsingen en volle ORACS te
melden, een experiment met vaste
(wekelijkse) ophaaldagen voor grofvuil,
en samenwerking met bewoners en
ondernemers.

Wat kunnen we zelf doen?
> Breng je afval naar een andere
ORAC of naar het afvalbrengstation
> Oud-ijzerboeren betalen je als je
hen metalen voorwerpen brengt!
> Laat je grofvuil ophalen, dat kan
binnen een week www.denhaag.nl/
nl/afval/grofvuil-of-tuinafval-latenophalen.htm
> Spreek elkaar er (vriendelijk) op
aan als iemand een foutje maakt
> Meld afval en volle containers bij
de gemeente. Het duurt soms een
aantal dagen voordat ze in actie
(kunnen) komen, maar als je niet
meldt, gebeurt er zeker niks.
www.denhaag.nl/nl/meldingen/
melding-openbare-ruimte.htm
Of bel: 14 070.

De Boomgaard

december 2020

14

grondwaterstand, de hoeveelheid neerslag, stedenbouwkundige
kwaliteiten, groen, enzovoort. Alle kenmerken van onze wijk en
aanwezige voorzieningen passeerden de revue. In de werkgroep
werd volop constructief meegedacht met mogelijke aanpassingen.
In die fase waren alle ideeën en wensen nog interessant om nader
te onderzoeken op haalbaarheid en betaalbaarheid. Want uiteindelijk
beslist de gemeenteraad of alle voorstellen passen in het gemeentelijke beleid en niet onbelangrijk of en hoeveel budget beschikbaar
komt voor de nieuwe riolering en herinrichting tezamen.

••• De sterren geven aan waar aan extra groen kan worden
gedacht volgens de werkgroep. De groene balken betreffen
straten waar het groen nog groener kan. Zo zijn er kaarten
over allerlei thema’s gemaakt die samen de wijkvisie vormen.
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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 johan van arragon

Zorgen rond de Bomenbuurt
De Bomenbuurt is altijd omringd geweest door zorginstellingen, maar dat gaat veranderen. Zowel het Rode Kruis
Ziekenhuis als het Zorghuis Dr. W. Drees sluiten hun deuren. Wanneer en of dat definitief gebeurt en wat dan de
toekomst van de gebouwen is, is nog onzeker. Vooruitkijken is daarom op dit moment lastig, maar we kunnen wel
terugkijken op twee markante instellingen. Allebei net op de grens van onze buurt en er sterk mee verbonden.

HagaZiekenhuis

Zorghuis Dr. W. Drees

Het HagaZiekenhuis wil al jaren af van de locatie Sportlaan. Op een
paar poliklinieken na, is alle zorg, inclusief die van het Juliana Kinder
ziekenhuis, al lang verhuisd naar de locatie Leyweg. De gebouwen zijn
voor het ziekenhuis nu vooral een kostenpost. Waarom is het dan nog
niet verkocht? Dat heeft te maken met de gemeentelijke bestemming
(zorg) die eerst aangepast moest worden, met discussies over hoe de
vrijkomende locatie zou moeten worden ingevuld en met de gemeente
als grondeigenaar en erfpachtheffer. Concreet is er in de afgelopen
jaren met de grotendeels leeggeruimde panden nog niets gedaan,
behalve de tijdelijke opvang van daklozen, maar plannen zijn er
genoeg gemaakt.

Ook van het Dreeshuis is het nog onbekend wat ermee gaat gebeuren,
dat wil zeggen, met het pand. Het zorghuis, onderdeel van HWWzorg,
zal er verdwijnen. De zorgbehoefte is in de afgelopen jaren sterk
veranderd en het gebouw is op die veranderde behoeften niet
ingesteld en sterk verouderd. Aanpassing zou meer kosten dan
HWWzorg kan opbrengen. Het huis was al niet meer volledig bezet
en nu is ook de verhuizing van de nog overgebleven bewoners naar
andere vestigingen in gang gezet.

In het nieuwe bestemmingsplan heeft het terrein de bestemming
wonen gekregen. Den Haag heeft een schreeuwende behoefte aan
nieuwe woningen en woningen kunnen de herontwikkeling betaalbaar maken. Daarnaast hebben particuliere initiatiefnemers en
bewonersorganisaties van Bomen- en Bloemenbuurt en Vogelwijk
erop aangedrongen en voorstellen gedaan om ook zorgvoorzieningen
en mogelijk een wijkcentrum in de plannen op te nemen. De gemeente
lijkt daar gevoelig voor, gezien de uitspraken van voormalig wethouder
Boudewijn Revis van Wonen en Stadsontwikkeling: ‘Vroeger werd hier
geopereerd, straks wordt hier gewoond en gezorgd’. Een wijkcentrum,
gezondheidsfuncties en ruimte voor innovatieve zorgconcepten: de
bedoeling is dat senioren nadrukkelijk worden meegenomen in het
woonprogramma op de plek van het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis. Dat antwoordt Revis op een in november 2018 aangenomen
motie van de gemeenteraad waarin aandacht werd gevraagd voor
de senioren.
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De aanloop naar het Rode Kruis Ziekenhuis begint al In 1868, eerst
als verpleegstersopleiding en vanaf 1901 ook als kliniek. De kliniek
groeide uit tot een volwaardig ziekenhuis, dat in 1924 neerstreek in
de Bomenbuurt, in een nieuw gebouw aan de Sportlaan, toen nog
een weg langs de Haagse Beek. In 1943 werd het alweer gesloopt
door de Duitsers, vanwege de aanleg van de Atlantikwall. De terugkeer
naar de Sportlaan volgde in 1960, op bijna dezelfde plaats, in de door
architect Dudok ontworpen groenstrook, aangelegd op de resten van
de Atlantikwall. Daar kwam in 1999 ook het Juliana Kinderziekenhuis
naartoe. Tenslotte hield het Rode Kruis Ziekenhuis in naam op te
bestaan in 2004, toen het onderdeel werd van het HagaZiekenhuis.

De bomen verliezen hun blaadjes en de boomhakkers zijn druk
bezig hier en daar bomen weg te zagen. Veel mensen denken
dan: waarom moeten die mooie grote bomen nu weg, dat is
toch zonde! Daarom wil ik u wat achtergrondinformatie geven
over het kapbeleid.

••• Rode Kruis Ziekenhuis, ca. 1942 (Collectie Nederlands Instituut
voor Militaire Historie)

Bomen zijn zeer nuttig en zeker in stedelijke omgeving: ze
vangen fijnstof af, zorgen voor wateropname, nemen CO2 op
en geven zuurstof af en zorgen voor het koel houden van de
omgeving en herbergen vogels, insecten en andere beestjes.
En toch moeten soms bomen om omdat ze te gevaarlijk
worden of omdat ze te oud worden (zie de foto).
Bomen kan je verdelen in 2 groepen; de blijvers en de wijkers.
De wijkers zijn bomen die snel groeien en niet zo oud worden.
In bossen worden ze gebruikt om de blijvers te beschermen en
er worden er elk jaar een paar weggezaagd om ruimte maken
voor andere bomen. Dit noem je dunnen. Populier en wilg zijn
bijvoorbeeld wijkers en een beuk of eik een blijver.

De geschiedenis van het Dreeshuis
De geschiedenis van het Dreeshuis gaat terug tot eind 1987.
Op 3 december van dat jaar plantten minister Elco Brinkman en
wethouder Constant Martini een boom bij de opening van het
Zorghuis Dr. W. Drees. De naam van het nieuwe verzorgingshuis
was snel gevonden, want het stond tegenover het huis waar de
oud-minister-president Willem Drees een groot deel van zijn leven
had gewoond, waar hij inmiddels 101 jaar oud was geworden en
waar hij een half jaar later zou overlijden. Onder zijn leiding was de
AOW ingevoerd, een voorziening waarvan alle bewoners van het
nieuwe huis genoten. Jarenlang gold het Dreeshuis als voorbeeld
van vernieuwing in de ouderenzorg. Ouderen woonden er zelfstandig
en konden gebruik maken van hulp wanneer dat nodig was. Ze bleven
langer gezond en de zorg was goedkoper.

In mijn vorige column vertelde ik dat ik het nu zou hebben
over de tweede groep nuttige insecten in de natuur. Maar de
temperatuur is gezakt en de meeste insecten zoeken een plekje
voor de winter - misschien wel in uw insectenhotel? Vandaar
dat ik toch even overstap naar een ander onderwerp.

Na de oorlog waren er weinig bomen meer over en besloot
men om de stad weer snel groen te maken. Er werden veel
populieren geplant, die nu een jaar of zestig oud zijn en dat
betekent dat ze nu aan het einde van hun leven zijn. Zeker de
Populus canadensis wordt gevaarlijk door spontane takbreuk.
De gemeente wil niet dat bewoners gewond kunnen raken en
gaat ze vervangen voor andere bomen. Herplant is verplicht,
maar kan niet altijd op dezelfde plaats.
••• Huize Kranenburg, 1985

Het Dreeshuis mocht dan wel nieuw zijn in 1987, de aanwezigheid
van een zorghuis op die plek was dat niet. Tot 1986 stond daar
gemeentelijk verzorgingstehuis Huize Kranenburg, een gebouw
stammend uit het einde van de jaren tien van de vorige eeuw.
Oorspronkelijk een ‘Opvoedingsgesticht voor zwakzinnige en
achterlijke kinderen’, werd het later een verzorgingstehuis voor
ouderen. Meer dan honderd jaar dus, hebben mensen die het
zelfstandig niet redden ondersteuning gevonden op de hoek
van Morsestraat en Beeklaan. Toch iets om even bij stil te staan,
voordat we nieuwe plannen maken voor de toekomst van die plek.
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Geschiedenis van het Rode Kruis Ziekenhuis

Het gebouw is eigendom van Vestia. Vestia kan bij navraag van
De Boomgaard nog niet zeggen wat de plannen zijn met het gebouw.
Eerst zal HWWzorg nog formeel de huur moeten opzeggen. Dan
zal met de gemeente naar nieuwe gebruiksmogelijkheden worden
gekeken. Wat de plannen ook zullen worden, inbreng van bewoners
uit de buurt, bewonersparticipatie, zal voor Vestia daarbij belangrijk
zijn, aldus een woordvoerder.

••• Topografische kaart uit 1950: De Atlantikwal heeft een hap uit
de Bomenbuurt genomen, inclusief het RKZ

Natuur
anders bekeken

Bronnen:
• De Oud Hagenaar, 11 december 2012

••• Een boom voor het nieuwe Dreeshuis, 1987

• Omroep West, 23 september 2020 (www.omroepwest.nl/nieuws/4112201/Haags-verpleeghuis-Willem-Drees-dicht-75-bewoners-moeten-weg)
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werkgroep de haagse worm
door inez post

NExTLEvEL

STuDENTENcoacHINg
• Scriptiebegeleiding
• Studievaardigheden
• Hulp bij schrijfopdrachten
• Faalangstreductietrainingen

voor hbo-studenten

dr. Daphne Hijzen-Hupkes

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

In de Boomgaard van september 2019 belichtten we al de werk
groep De Haagse worm. De werkgroep wilde in onze buurt een
wormenhotel realiseren, een composteerplek voor groente-afval
van buurtbewoners. De werkgroep dacht aan een wormenhotel
op het Thomsonplein (achter majoor Thomson) of aan de
Valkenboskade. Dat liep destijds spaak, omdat de gemeente
weigerde een vergunning af te geven. De gemeente zag een wormen
hotel in de openbare ruimte niet zitten. De werkgroep zat echter
niet bij de pakken neer en het ziet er naar uit dat het wormenhotel
er nu toch echt gaat komen. Tijd voor een update dus!

Wat is ook al weer een wormenhotel?
Een wormenhotel is een kast op straat waar buurtbewoners hun
groente, fruit- en onbewerkte etensresten in composteren met behulp
van wormen. Dit levert niet alleen een waardevolle bodemverbeteraar
op, het maakt de buurt leuker en gezelliger. Buren leren elkaar en de
kinderen in de buurt hoe de kringloop van organische materialen
werkt en hoe fijn het is om meer contact met je omgeving te hebben.
Twee keer per jaar wordt de zelfgemaakte compost verdeeld onder de
bewoners die meedoen en krijgen alle geveltuintjes en plantenbakken
een dosis extra voeding. De buurt wordt groener, gezelliger en
gezonder.

Hoe het wormenhotel een buurtcompostbak werd
‘Tijdens een vergadering van de SBOB hoorde ik van de werkgroep
Speeltuin de Boomhut en fietsenstalling Acaciastraat dat we een deel
van hun moestuin mochten gebruiken voor een wormenhotel. Met
het plaatsen van een wormenhotel hopen we ook dat de moestuin
wat meet aandacht krijgt. Het terrein van de speeltuin en de moestuin
kan worden afgesloten en valt dus niet onder de openbare ruimte,’
vertelt Meggie Janssen van de werkgroep De Haagse worm.

Zij heeft vervolgens subsidie aangevraagd bij Duurzame wijkactie 2020
van de gemeente Den Haag en voor het overige deel bij het stadsdeelkantoor Segbroek. Bij het stadsdeel vond men een wormenhotel in
eerste instantie onzin en vroegen ambtenaren zich af of het plan wel
doordacht was. ‘Na 2,5 jaar getouwtrek werden we daar wel een beetje
moedeloos van,’ vertelt Meggie. Tijdens een ander interview werd het
woord wormenhotel vervangen door het woord buurtcompostbak en
viel het kwartje. Misschien is dat de reden wel waarom het allemaal
zo lang heeft moeten duren. Inmiddels is contact opgenomen met
de CompostBakkers, die meerdere compostprojecten in Den Haag
begeleiden. Zij zijn komen kijken, hebben foto’s gemaakt en zijn nu
bezig met het opmaken van een offerte.

Hoe nu verder?
De werkgroep wil graag een houten wormenhotel met een plastic
binnenbak en een middenstuk waar de kinderen en ouders in de
speeltuin ook op kunnen zitten. Het wormenhotel komt op het terrein
van de school. Ouders die hun kind ophalen kunnen op die manier
meteen hun groente- en tuinafval kwijt bij het wormenhotel. Om te
voorkomen dat deelnemers per ongeluk dingen aan de wormen
voeren waar ze niet tegen kunnen (wormen krijgen bijvoorbeeld
buikpijn van klimop) zal er toezicht worden gehouden op het
wormenhotel. De deelnemers en beheerders worden opgeleid.
Er hebben zich al huishoudens aangemeld die gebruik willen maken
van de composterende wormen. Het is de bedoeling dat dit hotel er
voor april 2021 staat. De eerste compostoogst volgt dan na ongeveer
één jaar. Bij de herinrichting van de buurt kunnen er wellicht nog meer
buurtcompostbakken geplaatst worden.

Ben je ook
geïnteresseerd?
Meld je dan aan bij
Meggie Janssen via
info@bomenbuurtonline.nl.
Voor meer informatie
over wormenhotels, zie
www.wormenhotel.nl

Creatief met.... plastic doppen
Duurzaamheid, recyclen, zo min mogelijk plastic gebruiken...
we willen allemaal graag ons steentje b
 ijdragen. Voor plastic
verpakkingen worden a
 lternatieven bedacht, maar dat gaat
langzaam en ook niet alles is zomaar te vervangen.

BELEEF HET
AHA-GEVOEL

Aardige handen in actie

Thomsonplein 1 • 2565 KS Den Haag
070 – 346 20 93 • www.aha-mooijezelf.nl

Christmas
Sustainaballs
De Boomgaard
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met een verzorgende en ontspannende
schoonheidsbehandeling met de
natuurlijke producten van Dr. Hauschka.

Ontwerpers Joke Schat en Joke ter Harmsel wilden met behulp
van afvalmateriaal iets nieuws maken, waar je lang plezier van
kunt hebben. Het werden Christmas Sustainaballs, oftewel
’duurzame kerstballen‘ in gewoon Nederlands. Vanwege de plastic
soep die wereldwijd voor enorme vervuiling zorgt, bedachten
ze om allerlei plastic doppen op elkaar te plakken en zo nieuwe
vormen te creëren. De doppen variëren van kleine mayonaise
dopjes tot grote wasmiddeldoppen. Voor deze alternatieve
kerstballen hebben ze de kerstkleuren rood, groen en wit
gebruikt en ze zijn te koop! Je kunt de Christmas Sustainaballs
in de boom hangen, maar ook neerzetten in je boekenkast,
op de schoorsteenmantel of er een kerstslinger van maken.
Grootte: tussen 7-24cm. Prijs: 3,- 4,- en 5,- euro. Bekijk ze allemaal
op www. instagram.com/christmas_sustainaballs Info en bestellen,
stuur even een mailtje naar: christmas.sustainaballs@gmail.com.
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interview ouderenconsulent
door marianne schijf

Ouderenconsulent Linda Hagen:

‘Durf hulp te vragen’
Kunt u de weg niet meer vinden in de administratieve papierwinkel thuis?
Is boodschappen doen steeds lastiger? Moet u naar het ziekenhuis en heeft
u geen vervoer? Heeft u behoefte aan gezelschap? Met al dit soort vragen
kunt u terecht bij ouderenconsulent Linda Hagen. ‘Ik word er blij van
als we mensen die somber thuis zaten uit hun isolement kunnen halen.’
Maar: ‘Zonder vrijwilligers gaat het niet.’
Twee keer per week verzamelen senioren uit de Bomenbuurt zich in
buurtcentrum De Bolster aan het Kastanjeplein voor ‘Haags ontmoeten’,
een bijeenkomst om gezellig bij te kletsen met elkaar, koffie te drinken
en een spelletje rummikub te doen. ‘Ja, rummikuppen is wel een ding
hier’, zegt Linda Hagen (60) lachend. Ze vindt haar werk als ouderenconsulent ‘het leukste dat er is’ en ze doet het al meer dan 12 jaar.

‘Durf te vragen’, benadrukt Hagen, ‘ik merk dat mensen soms geen
beroep op ons willen doen, ook al hebben ze geen netwerk in de buurt.
Uit schaamte misschien? Maar dóe het gewoon; er is zo veel mogelijk.
Als ouderenconsulent kan ik een luisterend oor zijn voor de buurt en
probeer ik de vraag achter de vraag te achterhalen. Als ik denk dat het
meerwaarde heeft, ga ik zelf op huisbezoek.’

Wachtlijst
Hagen weet dat Voor Welzijn in Segbroek zo’n 70 vrijwilligers heeft,
maar dat is eigenlijk niet genoeg. ‘Er is nu zelfs een wachtlijst van
mensen die graag bezoek of gezelschap willen ontvangen. Als we
geen vrijwilligers hebben, kunnen we onvoldoende hulp bieden.’
In de Bomenbuurt is er volgens Hagen veel eigen initiatief. ‘Hier leeft
de wil om zaken aan te pakken. Ik merk dat er ook onderling veel hulp
wordt geboden.’
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ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen
we Hagenaars bij de koop of verkoop

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.
De Eerensplein 8
2593 NA Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA Den Haag

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

van een woning. Een persoonlijke klik
vinden we daarbij net zo belangrijk als
een deskundig advies. Daar kun je ook
de komende tien jaar op rekenen!

Sinds augustus dit jaar werkt ze als ouderenconsulent in de wijk
Segbroek; ze is de opvolger van Lizeth Kastelein bij de stichting
Voor Welzijn, die nauw samenwerkt met de gemeente. ‘Het geeft
veel voldoening om iets te kunnen betekenen voor mensen die
dat echt nodig hebben. Als ik mensen spreek, hoor ik vaak kleine
“documentaires” over hun leven. Maar soms word ik wel verdrietig
van de eenzaamheid van mensen.’

Kroonjaar
Eenzaamheid is een groot probleem, weet Hagen. ‘Deze tijd van corona
maakt het ook lastig. Huisbezoek is nu minder makkelijk.’ Maar Hagen
probeert er uit alle macht iets aan te doen en vrijwilligers in te zetten
waar het kan. ‘In de meeste gevallen zijn het 80- of 90-plussers die
mij raadplegen. Alle senioren die een kroonjaar (75+) bereiken, krijgen
een telefoontje van onze vrijwilligers met de vraag of zij een vragenlijst
willen invullen over hun behoefte aan hulp of aan informatie van ons
werk als ouderenconsulent. Zo krijgen we in beeld wie we waarmee
kunnen helpen.’
De diensten die Voor Welzijn aanbiedt, variëren van maaltijden,
boodschappen doen, hulp in de huishouding, aanpassing van
woningen, gezelschap, huisbezoek, vervoer en hulp bij de financiën.
‘We organiseren hulp aan senioren van 65 jaar of ouder, maar ook
mensen die mantelzorger zijn kunnen een beroep doen op de
ouderenconsulent.’

••• ‘Soms word ik verdrietig van de eenzaamheid’

Lage drempel
Volgend jaar wil Hagen beginnen met een eigen inloopspreekuur in
De Bolster. Dan moet dit buurtcentrum een gastvrijere uitstraling
krijgen. ‘Nu is het te gesloten. Ik wil een laagdrempelige inloop, ook
voor het Haags ontmoeten.’ En ze heeft nog veel meer plannen om de
senioren in de Bomenbuurt actief te houden. Enthousiast: ‘Zou het niet
leuk zijn om ouderen op basisscholen te laten vertellen over vroeger?
En misschien is het leuk om ouderen, als het weer kan, mee te nemen
naar musea.’
> Heb je hulp nodig en heb je geen netwerk om op terug te vallen?
>H
 eb je ideeën of wil je ook vrijwilliger worden bij Voor Welzijn?
Neem contact op met ouderenconsulent Linda Hagen.
Bel 06 81289486 of mail l.hagen@voorwelzijn.nl. ■
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Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je
hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op
bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan?
ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we
dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we
dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren.
Of kijk op are.nl.

••• ‘Rummikuppen is wel een ding hier’
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COLUMN

ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk
Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk

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

Claartje de Smit

De buurt verandert. Na de vervanging van
de riolering in 2022 wordt de wijk opnieuw
ingericht zodat deze beter aansluit bij de
wensen van bewoners. Vaak is verandering
nodig om een nieuw evenwicht te vinden.
In ons persoonlijke leven gaan we ook op
zoek naar verandering als we balans missen.
Claartje de Smit, integratief therapeut,
voorziet je hierbij van inspiratie en tips.

workshops
yoga en
hechting
®

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG
door mies mikx
Claartje de Smit - Ieplaan 48 - 2565 LN Den Haag
www.klaartherapie.nl - info@klaartherapie.nl - 06-52372228

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel
dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring.
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en
gemeente Haaglanden. Of het nu is op het gebied
van ontwerp, aanleg, aanpassen, beplanten of
onderhouden van een tuin: onze hoveniers kunnen het!
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte
neem dan gerust contact met ons op.
Populierstraat 146 | 2565 MP Den Haag | Tel 070 3645351
www.facilitelhoveniers.nl | www.defra.nl
info@facilitelhoveniers.nl

De MUPI-affaire

Mondkapje

Gelijk hebben is geen
gelijk krijgen

Ik kijk naar buiten en zie een vrouw met een mondkapje op. Ik
vraag me af waarom. Er is niemand in de buurt om een Coronavirus mee uit te wisselen. Toch zal ze denken dat het zin heeft,
anders zou ze het niet doen.

Een lichtgevend, zoemend reclamebord, plotseling midden op je
terras. Het overkwam het Upside Café aan de Thomsonlaan. Nu
blijkt dat de zogenoemde MUPI hier nooit geplaatst had mogen
worden, maar toch wordt het gevaarte niet weggehaald. Hoe zit
dat?
In het decembernummer van 2019 schreven we er al over: de MUPIaffaire. Eind 2018 wordt er een MUPI geplaatst op de kruising
Thomsonlaan/Fahrenheitstraat. De MUPI zou volgens de vergunningsaanvraag aan de andere kant van de Fahrenheitstraat worden geplaatst
(tussen de Bruna en de Trekpleister), maar verschijnt midden op het
terras van the Upside Café. Miranda Broers, eigenaar van the Upside
Café, is niet blij met het ding: ‘De gasten op mijn terras hebben last
van het licht en het geluid dat het geeft.’ Ze maakt bezwaar en trekt
wethouders en gemeenteraadsleden aan de mouw, maar krijgt nul
op het rekest.

Miranda heeft zelf geen opties meer om bezwaar te maken. Ze wil een
schadevergoeding bij de gemeente neerleggen voor de inkomsten
die ze misloopt omdat ze minder tafels op haar terras kan zetten.
‘Maar mijn jaarrekening van 2020 is natuurlijk al heel anders vanwege
corona. Dus ik verwacht daar niet veel van.’ Ze hoopt dat ze haar terras
de andere kant op kan uitbreiden, op een plek waar nu nog twee
fietsnietjes staan. Dan moeten wel eerst de fietswrakken weg die
daar nu staan, anders verwijdert de gemeente de nietjes niet. En haar
laatste hoop is gevestigd op de buurt: ‘Ik hoop dat er iemand komt
die bezwaar wil maken vanuit de verkeersveiligheid en het straatbeeld.
Wie weet lukt het dan wél.’

Rust en herstel dus. Daar kun je zelf voor zorgen. De eerste stap is
je bewust te worden van de gevoelens in je lijf en de manier
waarop je ademhaalt. De ademhaling is een vitale functie. We
halen de hele dag adem, maar velen van ons hebben geen idee
hoe. Gevoelens van rust en ontspanning uiten zich in een diepe,
kalme ademhaling. Bij angst en onrust is de ademhaling hoog en
snel. Mensen die zich veilig voelen met een mondkapje zullen er
waarschijnlijk rustiger mee ademhalen dan mensen die zich
gedwongen voelen er één op te zetten terwijl zij dat niet willen.
Door angstgevoelens in het bewustzijn te brengen, kun je je
realiseren dat je behoefte hebt aan veiligheid. Het is mogelijk
zelf gevoelens van veiligheid te creëren met oefeningen voor
zelfregulering, zoals mindfulness, yoga en ademoefeningen.
Als we voor langere tijd met de aandacht bij beangstigende,
onprettige gevoelens kunnen blijven, dan kunnen we ontdekken
dat deze gevoelens niet permanent zijn en dus vanzelf weer
verdwijnen. We hoeven niets te doen, behalve onze gevoelens
te ‘dragen’.*
Ik nodig de mevrouw met het mondkapje uit in mijn praktijk. Zij
gaat haar lichaam vragen wat het nodig heeft om zich veilig te
voelen. Veiligheid ontspant en vitaliseert. Laten we goed voor
onszelf zorgen zodat we dat ook voor anderen kunnen doen.
*Het komt voor dat het aanwezig zijn bij de ademhaling en/of gevoelens
in het lijf juist als beangstigend wordt ervaren. Dan is het raadzaam
begeleiding van een therapeut te zoeken.

De Boomgaard
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In een rapport dat de gemeentelijke ombudsman dit najaar opleverde,
krijgt Miranda gelijk op veel punten: de gemeente heeft fouten
gemaakt bij de vergunningsaanvraag en bij het behandelen van de
klachten en bezwaren die Miranda indiende. Maar ze koopt er niks
voor, want de MUPI blijft staan waar die staat. Deze zomer, dus voor
het rapport van de ombudsman verscheen, werd er op initiatief van
Groep De Mos gestemd in de gemeenteraad over de plaatsing van
deze MUPI. Met 22 tegen 20 stemmen werd er tegen verplaatsing
gestemd. ‘Ik ben heel boos,’ zegt Miranda. ‘Niet alleen vanwege mijn
terras, en het feit dat iedereen naar een ander wijst en niemand sorry
heeft gezegd tegen mij. Maar ook omdat ik vind dat deze MUPI hier
echt niet hoort. De overheid heeft de mond vol van geen mobieltjes
in het verkeer, en hier plaatsen ze een levensgroot beeldscherm
midden op een druk kruispunt.’

Als we ergens bang voor zijn, hebben we de neiging actie te
ondernemen, om iets te doen zodat we ons weer veilig kunnen
voelen. Een logische reactie die in veel gevallen leidt tot het
beoogde doel. Is dat hier ook het geval? Ik heb mijn twijfels.
De overheid vraagt van mensen een voortdurende alertheid om
het virus ‘te bestrijden’ of ‘eronder te krijgen’. Ons lichaam staat
inmiddels voor langere tijd in de overlevingsmodus waardoor
er te weinig periodes zijn van rust en herstel. Terwijl die van
essentieel belang zijn om ons lijf gezond en veerkrachtig te
houden, zodat we weerstand hebben tegen virussen.
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nieuw in de buurt

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).

The Heed Wallart

sharing wine

Sinds juni dit jaar heeft onze buurt een eigen fotogalerie.
En niet zomaar eentje. Waar 2,5 jaar geleden Charlie Mode
zat, prijken nu bijzondere foto’s in de brede etalage. Tijd om
even langs te wippen voor een kennismaking!

Midden in coronatijd opende op de Fahrenheitstraat wijnwinkel
Sharing Wine. Volgens de website is Sharing Wine gespecialiseerd in zowel de klassieke wijnlanden als de Nieuwe Wereld.
Hoog tijd voor een kennismaking met winkeliers Inge Kavelaar
en Sharon Dreissen.

“Het plan voor een fotogalerie was er al voor de jaarwisseling”,
vertellen Niels van Pelt en Frederike Andrée Wiltens, eigenaren van
The Heed, enthousiast. Niels is in de buurt opgegroeid en Frederike
verkocht haar foto’s al langer in de winkel van haar moeder, die
destijds twee panden verderop zat. Het werd tijd om die verkoop
naar een hoger plan te tillen en ook werk van andere fotografen
aan te bieden. Aandacht, kwaliteit en een goed product verkopen
met lokale samenwerkingen is de bedrijfsfilosofie. Via social media
riepen zij regionale fotografen op zich te melden als zij ook een
verkoopplatform voor hun foto’s zochten. The Heed heeft nu een
bestand van 15 fotografen, waarvan 12 uit Den Haag.

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

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

door inez post

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Jouw gids voor een nieuw huis!

Top 5 aankoopmakelaar Haaglanden 2019

In februari zijn Niels en Frederike in het pand aan de Thomsonlaan
106 getrokken, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten.
Zij hebben de intelligente lockdown gebruikt om het pand, dat al
lange tijd leeg stond, grondig op te knappen en te voorzien van een
nieuwe vloer en nieuwe muren om de foto’s optimaal tot hun recht
te laten komen. Frederike kiest de collectie en zorgt voor de styling
van de winkel. Niels doet de rest. Marketing doen ze samen.
In de eerste week van juni opende The Heed zijn deuren. In de
winkel hangen foto’s van de fotografen uit hun bestand, waarvan
er iedere week één wordt uitgelicht. Zo hangt er iedere week iets
nieuws in de winkel. Niels en Frederike kunnen je het verhaal
achter iedere foto vertellen. Zelf vinden ze de waterfoto’s erg mooi.
De foto’s kunnen op alle gewenste materialen en in alle mogelijke
afmetingen worden afgedrukt. Er is dus voor iedereen en voor
iedere portemonnee wat wils. De foto’s zijn bovendien voorzien
van een ophangsysteem, zodat ze gemakkelijk zijn op te hangen.
Er is daarnaast een webshop (www.theheedwallart.nl) waarin je de
foto’s ook kunt bekijken en bestellen. Ben je nieuwsgierig geworden?
Loop gerust eens binnen in de winkel op de Thomsonlaan 106.

In de winkel verkopen zij wijn, vaak biologisch (dynamisch), uit bijna
alle landen. Van Oostenrijk tot Chili, van Zuid-Afrika tot zelfs koosjere
wijn uit Israël. Ook Nederlandse en alcoholvrije wijnen behoren tot
het assortiment. Sharing Wine werkt nauw samen met de kleinere
wijnboeren, veelal familiebedrijven waar de druiven nog handmatig
worden geplukt, waar het hele proces met de grootst mogelijke zorg
wordt gestuurd en waar duurzaamheid het wint van commercie.
De dames kunnen je bij elke fles vertellen waar die vandaan komt,
hoe die is gemaakt en van welke druif.

Geen drempel
De kracht van Sharing Wine is volgens Inge Kavelaar dat de winkel
geen drempel kent. ‘Kom je alleen maar een kijkje nemen ben je
ook van harte welkom. We kunnen lezen en schrijven met iedereen.
We kunnen levelen met wijnmakers, wijnjournalisten en sommeliers,
maar we kunnen vaktermen ook gedoseerd uitleggen in jip-en
janneketaal. Je hoeft bij ons niet bevreesd te zijn als je niet weet wat
beerenauslese inhoudt of waar Barossa Valley ligt.’
Ben je nieuwsgierig geworden? Loop dan eens binnen bij Sharing
Wine op de Fahrenheitstraat 594 of kijk op www.sharingwine.nl

Ook nieuw in de wijk
december 2020

9

,4

Klantwaardering

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

Sharon Dreissen en Inge Kavelaar zijn beide vinoloog en delen
dezelfde passie voor wijn. Zij leerden elkaar drie jaar geleden kennen
bij hun wijnopleiding. Tussen de wijngaarden ontdekten ze dat ze
niet alleen een klik hadden maar ook een droom deelden: een eigen
wijnwinkel en het liefst in de gezellige Fahrenheitstraat. Iedereen
verklaarde hen voor gek en zelf vonden ze het ook spannend om
midden in de coronapandemie het huurcontract te tekenen, maar
zij zetten door. Inmiddels is niet alleen de winkel, maar ook de
webshop een feit. Wie goed kijkt, ziet hun beide voornamen terug
in de naam Sharing Wine. De winkel heeft ook voordelen voor het
thuisfront: al hun gepassioneerde gesprekken over wijn kunnen zij
nu in de winkel voeren.

Wijnen, wijnen, wijnen…

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

Korff de Gidts
Makelaardij:

Vinoloog

> Shabu to go Fahrenheitstraat 519
Sushi, poke bowls of gerechten met rijst en ramen om af te halen.
> De Notenkoning Fahrenheitstraat 444
Een winkel vol noten, bakproducten, honing en nog veel meer.
> MIA baby & gifts Thomsonlaan 102
Babykleding, geboortepakketten en meer

De Boomgaard
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Bestuur en werkgroepen Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)

PASFOTO
SPECIALIST VAN DEN HAAG

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

Jelle Bluemink
Peter Hoogvliet
Meggie Janssen

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in werkgroepen .
Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl
AED Bomenbuurt
Zowel bewoners als winkeliers vinden AED's in de Bomenbuurt belangrijk. Het resultaat is inmiddels te zien in de
wijk met AED's op allerlei plekken. Voor het onderhoud van de AED's en voor het regelen van trainingen voor
burgerhulpverleners die weten hoe zo'n AED werkt is de werkgroep AED opgericht.
Contactpersoon Ellen Simon E-mail info@bomenbuurtonline.nl

Uitvaartwensen vastleggen
Vrijblijvende kostenopgave

2e SET

Crematie - Begrafenis
Natuurbegraven
Repatriëring

Op verzoek GRATIS
digitaal aangeleverd!

€1

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 duurzameblob@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 christienstoker002@gmail.com

www.segbroekuitvaart.nl

fietsenstallingen bomenbuurt
Contactpersoon Hans Verboom E-mail hyverboom@planet.nl

Stadhoudersplantsoen 68

THOMSONLAAN 96 2565 JE DEN HAAG 070-3638398

de Haagse Worm
Deze groep bewoners weet een goede bestemming voor je GFT-afval: begin een wormenhotel! Met het GFT-afval van
20 deelnemende huishoudens kun je een wormenhotel realiseren. Gezocht: deelnemers, locaties en hotelmanagers.
Contactpersoon Meggie Janssen E-mail info@bomenbuurtonline.nl

Kastanjeplein
De werkgroep heeft als doel het park leefbaar te houden voor de leeftijdsgroep tot 10 jaar, hiervoor is een convenant
afgesloten met de gemeente en omliggende belanghebbenden. Gebreken aan speeltoestellen, overlast, achter
stallig groenonderhoud en schoonmaak wordt aan betreffende instanties gemeld. Minimaal één keer per jaar wordt
een activiteit georganiseerd op het plein.
Contactpersoon Hans Verboom E-mail hyverboom@planet.nl

red De Populier (actiegroep)
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
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Speeltuin De Boomhut en fietsenstalling Acaciastraat
De werkgroep houdt zich bezig met de speeltuin en fietsenstalling in de Acaciastraat. Het gaat voornamelijk om
onderhoud en reparaties. Daarnaast organiseert de werkgroep regelmatig activiteiten zoals speelmiddagen voor
kinderen. Contactpersoon Ilona Eikhoudt E-mail ilonavandelft@hotmail.com

Verkeer
De werkgroep houdt zich bezig met het verkeer en de veiligheid in onze wijk.
E-mail info@bomenbuurtonline.nl

Verkenning omgevingswet

Fahrenheitstraat 625 | 2561 DC Den Haag
Telefoon 070 3631819
kaasspeciaalzaak@gmail.com | www.kaasspeciaalzaak.nl

Vrijmarkt
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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Kaas- en wijnspecialiteiten

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
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De Boomgaard zoekt

redactieleden
We hebben een heel betrokken en
gezellige redactie, en die zouden we
graag uitbreiden met nieuwsgierig, jong
en creatief schrijftalent met durf.
Vind je het leuk om 4 keer per jaar mee
te denken over het wijkblad en stukken
te schrijven over je buurt? Dan nodigen
we je van harte uit om kennis te komen
maken. Stel jezelf even voor in een mailtje
aan info@redactiedeboomgaard.nl en
we nemen contact met je op.

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
06 81 289 486 Ouderenconsulent 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: Ouderenconsulent, 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

