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Op het spel 
Sport en spel is het thema van deze editie. We ontdekten nieuwe speelplaatsen (pagina 

17), speltherapie (pagina 13) en een lokale kampioen (pagina 15). Van de woorden sport  

en spel kreeg ik als scholier de rillingen. Het enige triomfantelijke moment dat ik me kan 

herinneren van de jaarlijkse 'sport- en speldagen' is dat ik scoorde in de tweede helft van 

een potje voetbal. Dat we van helft gewisseld waren in de rust, was mij niet opgevallen. 

Het bleek een eigen goal. Nog steeds ben ik niet de sportiefste, maar dat je aan sporten  

en spelen ook lol kunt beleven, heb ik inmiddels wel begrepen. Net als columnist Claartje 

(pagina 23). Ook leuk: kijken naar de sportende en spelende mens. EK-wedstrijden zijn 

toch het leukst om te kijken in een volle kroeg of op een druk plein. Dat zit er nog niet in. 

Corona maakt dit soort bijeenkomsten onmogelijk en andere ontmoetingen moeizamer. 

Dat is een van de redenen dat je hieronder de portretten van de redactieleden ziet. Dan 

leer je ons toch een beetje kennen - van gezicht. Aangenaam!

Verschijningsdatum volgende Boomgaard:  1 september 2021

Sluitingsdatum kopij: 8 augustus 2021 
> per e-mail info@redactiedeboomgaard.nl 

> per post Kastanjestraat 2, 2565 NA Den Haag
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VAN HET BESTUUR

Sinds februari 2020 beleef ik andere 

dingen en heb ik een ander tijdsbesef.  

De tijd vliegt en gelijk lijkt  hij stil te staan. 

Tijdens mijn dagelijkse wandeling denk  

ik terug aan hoe ik hier vorig jaar liep. 

Hoe ik voor het eerst in mijn leven 

zwanen in hun liefdesdans, nestbouw, 

broeden, verdediging van hun terrein en 

de behoedzame zorg voor kleintjes die  

in een paar maanden opbloeiden tot 

prachtige zwanen kon volgen van dag  

tot dag. Ook dit jaar zitten de zwanen  

er weer en ik houd ze weer in de gaten. 

Toch is het anders dan vorig jaar. 

Vorig jaar was alles nieuw en anders. Het was zoeken naar hoe ik 

om moest gaan met een onbekende dreiging, het niet weten wat  

er stond te gebeuren. Dat ik met enige ontzetting bedacht dat het 

misschien wel een paar weken kon duren! Er was veel nieuw te 

leren en te begrijpen. Gelukkig waren er de zwanen op mijn 

dagelijkse wandeling die gewoon doorgingen met te doen wat  

ze elk jaar doen: liefhebben, nestje bouwen, zorgen voor elkaar en  

hun kwetsbare kleintjes. Heel geruststellend beeld in wereld waar 

een pandemie zich in golven verspreidde.

Na meer dan een jaar weet ik veel over virussen, verspreiding en 

bestrijding er van, wat een lockdown en avondklok is, wat een hoop 

zin en onzin er elke avond aan tafels besproken kan worden en ben 

ik langzaam mijn interesse voor ‘persco’s’ verloren. De tijd is snel 

gegaan en heeft ook stilgestaan. Het virus is er nog steeds. Waar  

is de tijd gebleven dat ik niet dacht aan handen wassen, afstand 

houden, en mijden van groepen. Ah…. dat is ook de tijd dat ik de 

liefdesdans van zwanen nog niet kende. Ook de tijd dat ik me 

minder bewust was van wat volksgezondheidszorg eigenlijk inhoudt 

en ik zo vanzelfsprekend er vanuit ging dat als me iets overkomt  

er wel een overheid klaar staat om voor me te zorgen. Hoe ik me 

vooral als consument opstelde. Ik wil gelukkig en gezond zijn en  

het leven, de economie, de politiek is er om mij te dienen. Ik krijg  

de dingen die ik wil op bestelling en het liefst nu. Als ik daarin 

teleurgesteld raak, voel ik me opstandig en boos.  

Die zwanen kunnen ook heel boos worden. Niet omdat hun 

behoefte als consument niet wordt bevredigd maar omdat ze  

hun nest verdedigen zodat hun kleintjes kunnen leven en spelen.

Ik denk dat ik van ze kan leren. Het gaat niet om mij of mijn geluk 

maar om een wereld waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en 

spelen zodat zij straks hun kinderen gezond kunnen voortbrengen 

en die weer hun kinderen een mooie toekomst geven. 

Deze tijd heeft me geleerd dat een betekenisvol leven een leven is 

dat lijkt op die van de zwanen. Heb lief, speel veel en zorg goed voor 

uw kroost en de wereld. Ik wil leven als een zwaan.

Leven als een 
zwaan

De Boomgaard

INEKE MULDER 
VOORZITTER SBOB
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Ik ben JOOST VAN 

MIERLO en ik woon nu  

7 jaar met veel plezier in 

de Eikstraat, met Loes, 

Mila (11) en Toon (9). In 

het dagelijks leven werk 

ik als interim- manager en 

adviseur bij sportbonden 

en branche- organisaties.

Binnen de SBOB ben ik 

algemeen bestuurslid en 

zal ik me bezighouden 

met diverse onder-

werpen, waaronder 

communicatie.

Ik kijk ernaar uit een 

bijdrage te leveren aan 

de leefbaarheid in onze 

mooie Bomenbuurt!

Wij wonen al 35 jaar in 

de Bomenbuurt. Mijn 

naam is JAN DE LANGE 

en ik ben getrouwd met 

Radina, een Bulgaarse en 

we hebben twee kinde-

ren van 14 en 17 jaar.  

Ik ben kunsthistoricus  

en wetenschappelijk 

onderzoeker, maakte 

tentoonstellingen en 

schreef boeken over de 

kunstenaar Jan Mankes. 

Daarnaast was ik ook een 

van de auteurs van het 

boek Een eeuw Bomen-

buurt. Ik heb in die 

periode de wijk zien 

veranderen en wil met de 

rest van het bestuur aan 

dit doorgaande proces 

graag een bijdrage 

leveren.  

Bestuurssamenstelling 
In het bestuur van de SBOB hebben enkele wisselingen plaats-

gevonden. Even voorstellen Joost van Mierlo en Jan de Lange.

Bewonersbijeenkomst 2021
De jaarstukken van de SBOB hebben op de site gestaan. Hierop zijn 

geen reacties, vragen of aanvullingen gekomen. In de bestuursverga

dering van 6 mei en 3 juni heeft het bestuur de stukken vastgesteld. 

Dit is noodzakelijk omdat deze stukken altijd nodig zijn bij de subsidie

aanvragen en verantwoording. We hopen volgend jaar onze traditie 

van interactieve bewonersbijeenkomsten weer te kunnen voortzetten!

Politiek café
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 komen er aan. En ook 

dit keer gaan de SBOB en het wijkberaad Bloemenbuurt een politiek 

café organiseren in februari 2022. Ter voorbereiding komen er weer 

themaavonden waar we met elkaar stellingen voorbereiden die we 

willen voorleggen aan de politieke partijen. 

De BLOB
De werkgroep Duurzame Bomen en Bloemenbuurt gaat weer een 

festival organiseren. September 2020 was de plaats van handeling  

de mooie tuin bij het wijkgebouw de Hyacinth. Dit jaar gaan we  

in september rondom de thema’s energie, groen, lokaal eten en 

hergebruik van grondstoffen op verschillende plekken in de wijk 

sessies organiseren ter inspiratie en verleiding tot actie.  

Heb je zelf een initiatief of een goed idee laat het ons weten via  

duurzameblob@gmail.com

De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van subsidies die je kunt 

aanwenden om je woning energiezuiniger te maken. Ook vind je op 

de site van de SBOB informatie hoe een energiecoach je kan helpen. 

We hopen dat bewoners elkaar helpen en inspireren hun energie

verbruik te verlagen.

Binnen enkele jaren gaan in de Bomenbuurt de straten open om de 

riolering te vernieuwen. Hét moment om iets aan de inrichting van  

de buurt te doen en bewonersplannen uit te voeren. Daarover zijn 

gesprekken in de buurt gevoerd. In opdracht van de gemeente is een 

wijkvisie opgesteld (https://segbroek.hoplr.com/project/95/Wijkvisie-

herinrichting-Bomenbuurt). Daarin ook een hoofdstuk over sport en 

spel. Dat begint met de constatering:

De buurt mist een evenementenplek. De meeste speelplekken in  

de buurt zijn gekoppeld aan basisscholen. Deze worden hoog 

gewaardeerd. Op de brede trottoirs wordt ook veel gespeeld.

Spelen en bewegen kan je natuurlijk overal en je hebt er niet veel voor nodig. Spelen kan je in je eentje in je eigen 

huis, maar je wilt er ook wel eens uit en buiten spelen met andere kinderen. Dan heb je ruimte nodig en al helemaal 

als je wilt voetballen of skaten. Waar kan dat in onze buurt en hebben de kinderen die nu geboren worden straks 

ook nog ruimte om te spelen?

Wijkvisie Sport & Spel

Spelen in de toekomst

door JOHAN VAN ARRAGON

Conclusie: aan de mogelijkheden om te spelen in de 

Bomenbuurt gaat niet veel veranderen. Er komt een 

speelplek bij en er gaat er een af. Of zie jij nog wel kansen? 

Laat het dan weten!   ■

En vervolgt met de ambitie:

Veilig spelen moet in iedere straat kunnen. We voegen minimaal één 

speelplek toe en creëren een plek waar evenementen plaats kunnen 

vinden. 

Kinderen moeten dicht bij huis kunnen spelen en die speelmogelijk

heden moeten er voor alle leeftijden zijn. Daar kunnen – nog steeds 

volgens de visie  brede speelstoepen bij helpen. Aanvullend kan het 

Thomsonplein als evenementenplein gaan dienen en daar hoort dan 

een watertappunt voor schoon drinkwater bij.

Aldus de wijkvisie. Als we dan op de kaart kijken waar de speelplekken 

in de buurt nu zijn en waar ze voor de toekomst zijn gepland, dan  

valt op dat er niet veel verandert. Dat die mogelijkheden er in onze 

dichtbebouwde buurt ook niet te blijken zijn.  Nu zijn er volgens 

opgave van de gemeente vier speelplekken met speeltoestellen 

binnen de buurt: Kastanjeplein, Beukplein, voetbalkooi aan de Ieplaan 

en de speeltuin in de Acaciastraat. De eerste drie blijven, de speeltuin 

in de Acaciastraat is niet meer in de visie opgenomen. Drie school

pleinen die ook nu al speelplekken zijn, blijven dat ook: Bavinck,  

Bonte Vlinder en Valkenbos. De brede stoep in de Pijnboomstraat blijft, 

net als de middenberm van de Ieplaan. Nieuw is een speelplek aan  

de Beeklaan en een evenementenlocatie op het Thomsonplein.  

Met watertappunt!
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De meeste van zijn eigen bomen heeft Ed zelf opgekweekt vanaf 

zaailing. Een enkeling is meegenomen als souvenir van verschillende 

vakanties, zoals de mispel. De oudste bonsai in Eds tuin is ongeveer 

35 jaar oud. Van de esdoorn heeft hij de meeste exemplaren: ‘Dat is 

een makkelijke boom en heeft al gauw een mooie stijl.’ Tropische 

bomen heeft hij niet, alleen een enkele logé-bonsai van een kennis 

mag binnen staan.

Ed houdt zijn bomen puur als hobby, hij handelt er niet in. Erg kost- 

  bare bonsai zal je dan ook niet tegenkomen in zijn tuin. Al zijn er 

natuurlijk wel uitwisselingen met andere leden van de bonsai- 

vereniging waar hij lid van is. Bij de vereniging leert Ed over de 

verschillende stijlen die er zijn en over de verschillende soorten 

bonsai. ’Er zijn officiële regels voor alle verschillende stijlen, maar 

daar hou ik me niet altijd aan. Ik doe meestal wat ik zelf mooi vind.’

Ed besteed gemiddeld een uur per dag aan zijn bonsai, met als 

hoogtepunt de tijd waarin de bomen verpot moeten worden. Een 

verpotting kan wel 3,5 uur duren. Tijdens zo’n verpotting ontwart  

Ed voorzichtig wortels en krijgt de plant nieuwe aarde en voeding. 

Daarnaast gaat hij regelmatig rond met het snoeischaartje om  

zijn bomen in topvorm te brengen en te houden. ‘Het is ook erg 

belangrijk om de kluit niet te laten uitdrogen, wat er in de zomer-

maanden op neerkomt dat je meerdere keren per dag water moet 

geven.’ Ed vindt rust in het onderhouden van zijn bomen, de 

aandacht die zijn bonsai van hem vraagt, levert hem vooral 

innerlijke rust op.  Alweer lachend: ‘Echt Japans dus’. 

Als Ed en zijn vrouw zelf op vakantie gaan, dan is er maar een 

enkeling aan wie hij de verzorging durft over te laten: een oude 

vriendin en natuurlijk de bonsai-buurman. In zijn familie zijn niet 

veel bonsai-kwekers te vinden, alleen zijn broer en zijn oudste 

kleinzoon hebben interesse in deze groene hobby. 

Het principe van een bonsai-boom is niet ingewikkeld, het boompje 

vraagt alleen veel geduld en aandacht van zijn verzorger. Ed heeft 

een paar tips hoe je zelf een bonsai kan opkweken: ‘In principe is 

elke boom met een houtige stam geschikt. Ga op zoek naar een 

paar zaailingen van bijvoorbeeld de kastanje of de beuk, die zijn 

makkelijk om mee te beginnen. Zet de zaailing in een gewone 

bloempot, de wortels mogen in eerste instantie de ruimte krijgen. 

Op het moment dat de stam dik genoeg is, kan je op gewenste 

hoogte het bovenste deel verwijderen. De boom zal onderaan gaan 

uitlopen en je kan hem nu eventueel verpotten naar een traditionele 

bonsai-pot. ‘

De meeste van Eds bomen bloeien in mei en juni. Samen met zijn 

vrouw geniet Ed ook intens van zijn tuin vol kleur en geur in deze 

periode. ‘We zijn dan vaak buiten, heerlijk!’ Enkele jaren geleden 

stelde Ed zijn bonsai-paradijs open voor ‘Struinen door Haagse 

tuinen’, om meer mensen van deze pracht te kunnen laten genieten. 

Bezoekers zeiden destijds zijn tuin mooier te vinden dan de Japanse 

tuin in Clingendael. Laten we hopen dat er weer een ‘Struinen door 

Haagse tuinen’ in het verschiet ligt!   ■

INTERVIEW
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De gemeente zit met de handen in het haar door de groeiende 

groep daklozen in de stad. Er zijn 1300 woningen nodig om de 

groep statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) en 

kwetsbare Hagenaars op te vangen. Het Zorghuis Willem Drees aan 

de Beeklaan staat sinds april leeg, en is door het gemeentebestuur 

en eigenaar Vestia aangewezen als locatie voor de opvang van  

60 voormalig dak- en thuislozen. Een verbouwing gaat daarnaast  

59 gewone sociale huurwoningen in het pand mogelijk maken.  

De eerste bewoners zijn inmiddels ingetrokken in de eenkamer-

appartementen van het zorghuis. Ze hebben daar hun eigen 

badkamer en keukenblok. Dit zijn mensen die uitstromen uit  

de maatschappelijke opvang, hun leven weer op de rit hebben  

en hier wonen onder begeleiding van zorgorganisatie Limor.  

Er komen geen statushouders wonen. 

Geen inspraak
Dat de omwonenden niet gekend zijn in de nieuwe bestemming 

van het ‘Dreeshuis’, zit ze nog het meest dwars. De gemeente zei 

hierover in de online informatiebijeenkomst: ‘als we moeilijke 

besluiten moeten nemen, delen we die gewoon mee.’ Dat schiet 

natuurlijk in het verkeerde keelgat van betrokkenen. Op 20 mei was 

er een debat in de gemeenteraad over de plannen voor het Willem 

Dreeshuis, waar 13 buurtbewoners hun zorgen kenbaar maakten.  

Er is tijdens het debat een motie ingediend waarin gevraagd werd 

bewoners en scholen te betrekken bij de plannen voor het Willem 

Dreeshuis. Ook werd verzocht om uitstel van het plan. De motie is 

verworpen.

Zorgen
Omwonenden hebben zorgen over de parkeerdruk, overlast en  

de brandveiligheid van het gebouw. De gemeente geeft aan geen 

door AFKE KUYPER

parkeervergunningen uit te geven aan de nieuwe bewoners. Er is 

24/7 een portier in het gebouw. Over de brandveiligheid meldt de 

gemeente: ‘Het Willem Dreeshuis is in tegenstelling tot het (in de 

media) geschetste beeld brandveilig. HWW Zorg heeft de locatie 

niet gesloten omdat het pand niet brandveilig was, maar omdat  

het te kostbaar was om elke nacht voldoende personeel in te zetten 

om in het geval van een calamiteit de niet zelfredzame bewoners te 

kunnen evacueren. Bij een fysiek zelfredzame bewonersgroep is dit 

niet aan de orde.’ 

Bewonersorganisatie
De SBOB geeft aan niet betrokken te zijn bij de ideeën over de 

herbestemming van het gebouw. ‘Daarover hebben we ook geen 

mening, anders dan dat wijkbewoners hierover gehoord zouden 

moeten worden,’ laat voorzitter Ineke Mulder weten. ‘We hebben de 

gemeente gevraagd gebruik te maken van de positieve ervaringen 

die zijn opgedaan bij de huisvesting van deze groep in het voor-

malige Rode Kruisziekenhuis. Ook hebben we erop gewezen dat  

de Bomenbuurt nog steeds geen fatsoenlijk wijkgebouw heeft.’  

Er komt een participatietraject waarin buurt, bewoners en beheerder 

samen invulling geven aan de gemeenschappelijke ruimtes in en 

om het pand, bijvoorbeeld voor een tuin, extra fietsenstallingen 

voor de buurt of ruimte voor de bewonersorganisatie. Verder laat de 

SBOB weten: ‘We hopen dat gemeente en Vestia de omwonenden 

uitvoerig informeren, en dat de informatieavonden leiden tot goede 

afspraken. Overigens hopen wij dat de nieuwe bewoners zich thuis 

zullen voelen in onze fraaie Bomenbuurt.’

Voor vragen over dit project heeft de gemeente een mailadres: 

info.willemdrees@denhaag.nl   ■

Verstopt achter een huis aan de Berkstraat is een -letterlijk- klein paradijs te vinden. In de tuin van Ed Fredriksz 

staan ruim 75 bonsai bomen. Eds uitgebreide verzameling begon vijftien jaar geleden met een enkele bonsai. 

Inmiddels heeft hij een ‘bonsai-dependance’ bij een buurman, aangezien de totale collectie te groot is voor zijn 

tuin. Lachend: ‘Ik heb hier inmiddels de hele Heesterbuurt staan als bonsai.’

Ed Fredriksz, de trotse eigenaar van 75 bonsai

De kleinste bomen van de buurt 

Voldongen feit 

Dreeshuis wordt daklozenopvang
Eind april was daar plotseling de mededeling: er komen daklozen te wonen in het voormalig zorghuis Willem 

Drees. Per 1 juni. In totaal komen er 119 huurwoningen in het pand. Omwonenden zijn verrast door dit nieuws.

Tekst en foto Mies Mikx
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Karl van Klaveren is predikant van de 

 Houtrustkerk, gelegen aan de rand van  

onze wijk. Hij is ook actief als vrijwilliger  

in het  vluchtelingenwerk in Den Haag.

Karl van KlaverenCOLUMN

Durven falen
"In ons bedrijf maken we geen fouten. We doen het of goed, of 

we leren ervan." Aldus een jonge ondernemer in antwoord op 

de vraag of we als samenleving niet te veel zijn doorgeschoten 

in het perfectiedenken. De uitspraak werd geciteerd door 

minister Carola Schouten in een radioprogramma. De bood-

schap die ze daarmee wilde afgeven: Durf te falen. Want fouten 

maken is, anders dan je zou denken, niet verkeerd. Niet voor 

niets zegt het spreekwoord dat we met vallen en opstaan leren. 

Het is een waarheid als een koe. Toch lopen we het liefst met 

een grote boog om die koe heen. 

Ooit vertaalde ik Black Box Thinking van Matthew Syed. Een 

schitterend boek. Ook daarin wordt deze wijsheid verdedigd: 

Fouten maken is niet verkeerd. Uit onderzoek is gebleken dat 

niet talent en motivatie je succes bepalen, maar vooral ook de 

manier waarop je omgaat met wat er misgaat. Alleen als je 

durft te vallen en daarna weer opstaat en verder gaat, kun je 

groeien. Talenten die bang zijn om te falen, ontwikkelen zich 

niet. Ze staan stil. 

De Bijbel spreekt vaak over vergeving en genade. Het zijn 

woorden die we kennen uit een religieuze sfeer. We zouden 

bijna vergeten dat het om normale menselijke woorden gaat. 

Om iets wat met het aardse leven te maken heeft. 'Genade' 

bijvoorbeeld. Het woord komt uit de sfeer van het wereldlijk 

gezag: koningen of rechters die hun onderdanen of verdachten 

gratie verlenen. Ja, de Bijbel is een uiterst menselijk boek. Het 

wijst ons op vergeten deugden. Zoals durven falen. Dat is geen 

ondeugd, maar een deugd. Daarom zei Nelson Mandela:  

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in 

rising every time we fall.”

De Boomgaard

Nieuwe, strengere regels hebben het uiterlijk en de inrichting van deze oude familiezaak behoorlijk veranderd, 

maar al bijna een eeuw lang heeft dierenwinkel Zandvliet zijn vaste plek aan de Thomsonlaan, nu 5 huisnummers 

naar links opgeschoven, dat wel. Van grootvader op kleinzoon, van vader en moeder op zoon… ‘We hebben een 

sociale functie.’

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

door MARIANNE SCHIJF 

‘Dieren brengen emoties mee’ 

Vader Pieter (77): ‘Onze winkel is begonnen in 1924. Johan Zandvliet 

was van huis uit een meubelmaker; hij hield kanaries als hobby.  

Hij kweekte als eerste diverse kleuren kleurkanaries. Daarmee haalde 

hij op tentoonstellingen veel prijzen. Ook was hij keurmeester voor 

kanaries, konijnen en kippen. Hij is de winkel begonnen, samen met 

zijn vrouw, vanuit zijn hobby dus.

Ik zat als kind op school in de Aucubastraat en bleef toen bij mijn 

grootmoeder over om te eten. Mijn grootouders woonden boven de 

winkel. Zo zachtjesaan ben ik toen mee gaan helpen, bestellingen 

wegbrengen op de fiets. Zo ben ik erin gerold eigenlijk. Mijn opa en 

oma hebben net zolang doorgewerkt tot ik het over kon nemen; 

mijn vader werkte zelf in een slagerij, dus die wilde niet. Ik heb de 

winkel in 1968 overgenomen, samen met mijn vrouw.’

Moeder Jeanne (70): ‘Vanaf mijn 15e werkte ik in de schoenenwinkel 

Bata in de Fahrenheitstraat. De bedrijfsleider had een duiventil in de 

tuin en daarvoor ging ik altijd voer halen bij Zandvliet. Zo hebben 

we elkaar leren kennen. Nu zijn we 52 jaar getrouwd, ik was 18, 

Pieter was 24.’

Pieter: ‘Mijn grootvader heette dus Zandvliet, ik ben de kleinzoon. 

De naam is zo gebleven, hoewel mijn achternaam Bakker is. Dit is 

een van de oudste zaken van de hele buurt, ik heb hier alles zien 

komen en gaan. Nu met de coronacrisis zijn er veel sluitingen in de 

buurt. En ik zie dat de winkelpanden nu ook vaak door particulieren 

worden gekocht, daar is eigenlijk geen controle op. Dat doet de 

 winkelstraat geen goed.’

Jeanne: ‘Het is wel drukker geworden, want mensen die thuis-

werken, nemen nu een pup of een kitten. Om een dierenwinkel te 

runnen, moet je hart wel bij dieren liggen, want het verzorgen van 

dieren is veel werk. Ook op zondag doen we dat. Of we thuis ook 

huisdieren hebben? Natuurlijk! We hebben twee honden (een teckel 

en een corgi) en een kat (een Britse korthaar). Toen de kinderen 

klein waren hadden we een hele beestenbende: ook konijnen, 

hamsters en parkieten.’

Pieter: ‘Het is een leuk beroep, want mensen vertellen ons veel over 

hun huisdieren. Aan stoppen denk ik niet, want het gaat nog soepel. 

Ik golf fanatiek en doe nog andere sporten. Het is wel druk, dus is 

mijn zoon Edwin 16 jaar geleden in de zaak gekomen. Wij zijn nu 

samen eigenaar. Mijn vrouw Jeanne en ik hebben de winkel 

jarenlang gerund.’

Jeanne: ‘Ik heb er geen moment spijt van gehad. Het was wel altijd 

druk, veel schoonmaakwerk, maar ook veel plezier en veel gelachen. 

De klanten komen altijd blij naar binnen. Je hebt echt een andere 

band met je klanten; dieren brengen emoties mee. De mensen 

vertellen leuke verhalen over hun dieren maar ook moet je je 

klanten weleens troosten als er een dier overleden is.’

Pieter: ‘We hebben een sociale functie, meer dan een ijzerhandel bij 

wijze van spreken. Maar het is wel hard werken, altijd geweest. In de 

goede oude tijd kregen we grote juten zakken van 50 kilo binnen 

met zaden en voer. Die werden dan op de nek van de bezorger de 

trap op gebracht en netjes neergezet; dat gebeurt nu niet meer.  

Nog een verschil: vroeger werd zaagsel en turfmolm los geleverd en 

moesten we zelf scheppen. Eigenlijk niet zo gezond, weten we nu.’

Jeanne: ‘Toen we van nummer 114 naar 98 verhuisden, hebben we 

wel gelijk voor het gemak een glijbaan voor alle zakken voer, zaagsel 

enzovoorts gemaakt naar onze kelder.’

‘Als de zaak 100 jaar bestaat,  

gaan we er een feestje van maken’

Pieter: ‘Onze zoon Edwin kwam erbij in 2005. Hij kwam uit de 

IT-wereld en wilde wat anders. Ik zei: “ik heb nog een dierenwinkel 

voor je”.’

Jeanne: ‘Nee, hij kwam het zelf vragen hoor, maar dat was geen 

enkel probleem natuurlijk.’ 

Zoon Edwin: ‘Ik sta nu 16 jaar in de zaak. Mooi werk, de klanten 

helpen is fijn. In de IT-wereld kun je het eigenlijk nooit goed doen.  

Ik regel de facturen, de inkoop, de website. We hebben een grote 

klantenkring, honderden vaste klanten uit de buurt, maar ook verder 

weg, mensen die hier hebben gewoond. Mijn vader en ik brengen 

elke avond ook nog de bestellingen weg, we bezorgen gratis.’

Jeanne: ‘Of het weleens botst? Nee, we hebben nog nooit ruzie 

gehad, alles gaat moeiteloos. Onze kinderen zijn waarschijnlijk 

vlugger volwassen geworden, omdat wij altijd in de winkel stonden.’

Edwin: ‘Een nadeel? Je hebt altijd rommel en veel stof van de 

dieren. Vogels “poederen” namelijk, het stof zit tussen de veren om 

ze waterdicht te houden. Maar als de zaak 100 jaar bestaat, gaan we 

er wel een feestje van maken.’

Jeanne: ‘En dan kunnen we ook het predicaat “hofleverancier” 

aanvragen. Mooi toch?’   ■

EDWIN, JEANNE EN PIETER Foto's Marianne Schijf
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Lees alle afleveringen van de rubriek FAMILIE IN DE ZAAK in het 

online archief van De Boomgaard www.bomenbuurtonline.nl/

boomgaard/archief-2. Vanaf juni 2019 schreven we over: Slagerij 

Bulsing, DuOOptiek, Otten groente en fruit, Thomson Tweewielers, 

IJssalon De Lorenzo, Vishandel Kleinee, De Haagsche Gordijnerie en 

De Notenkoning.
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The greatest glory in living 
lies not in never falling 

but in rising every time we fall

~ Nelson Mandela ~
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06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Sweelinckplein 11

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke fi nanciën: 

 Pensioen
 Budgetcoaching
 Belastingen 
 Hypotheek
 Financiële planning

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

Erna de
Advies & inzicht in geldzaken 

Jeroen Coster Sportfysiotherapeut en Sportrevalidatietrainer

Sven König Manueel Therapeut

Berend Kaster Algemeen Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut i.o.

Locatie HBS
Evert Wijtemaweg 3A
070-3232338
06 22 93 02 20
herstelsnel@herstelsnel.nl
www.herstelsnel.nl

Flywheel Training

Echografi e

Shockwave

PNE

Oók voor niet sport 
gerelateerde klachten.

11

Herfst in mei. Zo voelt het. Regen en gure wind. Door de Fahrenheit

straat lopen met dit weer vooral mensen met gefronste gezichten, 

opgetrokken schouders, koptelefoons in de oren. Niet echt weer of 

sfeer om een praatje te maken. Maarja, we hadden aangekondigd een 

lichtje op te steken, dus doen we dat ook.

We worden op het Abeelplein opgewacht door een lezeres uit de 

Acaciastraat. Mevrouw Reis heeft een probleem, zo lang als ze hier 

woont (al sinds 1979). Haar kruipruimte is namelijk al die jaren al 

 vochtig, soms zelfs zo nat dat er een laag water in staat. Diverse 

bedrijven hebben al geprobeerd dit probleem op te lossen, maar de 

kruipruimte blijft nat. Mevrouw Reis is het zat: ‘het is een nagel aan 

mijn kist.’ Ze vermoedt dat er een ondergronds riviertje onder haar 

huis loopt, want buren zeggen nergens last van te hebben. Ze wil 

weten of er andere mensen in de buurt van Acaciastraat 120 of  

Voordat er een nieuw nummer van De Boomgaard wordt 
samen gesteld, 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.

Heb je ook goede ideeën voor De Boomgaard of de buurt?  

Op ZATERDAG 31 JULI steken we weer een lichtje op bij de 

boombank op het Abeelplein, dan ontmoeten we je graag. 

Tijd: zie www.bomenbuurtonline.nl, of volg ons op Hoplr. 

Mailen: info@redactiedeboomgaard.nl. 

Per post: Kastanjestraat 2, 2565 NA Den Haag.

Begin april kregen de omwonenden van De Populier een brief 
van de school. Hierin staat dat het voorlopig ontwerp financieel 
niet haalbaar is. Sloop van het pand dreigt nog steeds.

De Populier barst uit zijn voegen. Het pand voldoet na 100 jaar niet 

meer aan de eisen die modern onderwijs stelt. Een architectenbureau 

heeft een voorlopig ontwerp gemaakt met vervangende nieuwbouw 

in combinatie met behoud van het centrale trappenhuis en de gevel 

aan de Populierstraat, en een verdiepte fietsenstalling onder het 

gebouw. Dit ontwerp blijkt nu veel te duur. Er worden nu twee 

ontwerp alternatieven bekeken: een minder kostbare variant met 

behoud van het ‘voorgebouw’ en een variant met vervangende 

nieuwbouw. De brief aan de omwonenden meldt: ‘Van beide varianten 

zullen de bouwkosten worden geraamd. Op basis van de uitkomsten 

zal besluitvorming plaatsvinden.’

Politieke wil
Dat klinkt niet bemoedigend, vindt ook architect en buurtbewoner 

Sijmen de Goede, voorzitter van actiegroep ‘Red De Populier’. ‘Bij de 

presentatie van het voorlopige ontwerp dacht ik meteen: dit gaat veel 

geld kosten,’ vertelt Sijmen. ‘Nu blijkt het ontwerp inderdaad ver boven 

budget. Dan komt het erop aan of er politieke wil is om er geld bij te 

doen. Groep De Mos heeft zich tegen de sloop uitgesproken, maar die 

hebben hun invloedrijke positie in de raad verloren. Ook de Haagse 

Stadspartij is voor behoud van het pand.’ De actiegroep heeft dus 

medestanders in de gemeenteraad. Maar of dat voldoende is, moet 

blijken. De vraag is of er middenin onze wijk wel plaats is voor een 

middelbare school van deze grootte. Maar die afweging lijkt een 

gepasseerd station.  

Sloop Populier nog niet van tafel

Oplossingen
Rector Rob van Oevelen geeft in een reactie aan een gebouw te willen 

‘waarin we de leerlingen het onderwijs kunnen bieden dat ze verdienen. 

Hierbij willen we zoveel mogelijk rekening houden met de huidige 

onderwijskundige ontwikkelingen, zoals personalisering met behulp 

van ICT. Tegelijk zien we graag een school waar de buurt blij mee is  

en hopen we de fietsen onder het gebouw te kunnen plaatsen. Op dit 

moment blijken onze wensen niet binnen het budget van de gemeente 

te passen en wordt er naar oplossingen gezocht. De uitkomst van dit 

proces is onzeker, zowel voor ons als voor de buurt.’

Mies Mikx

DE REDACTIE  
STEEKT EEN LICHTJE OP 

elders in de buurt dit probleem herkennen, en of iemand weet  

wat er aan te doen is? Je kan contact opnemen via de redactie,  

info@redactiedeboomgaard.nl.

Een medewerker van Alazaza staat een luchtje te scheppen onder  

het afdak. Hij woont niet in de buurt, maar kent ons wel, omdat het 

blad in de winkel bezorgd wordt. Hij is blij dat de winkelstraat na de 

lockdown weer tot leven komt. ‘We hebben ook veel steun aan de 

winkeliersvereniging. De afgelopen tijd hoefden we geen contributie 

te betalen. Maar ik maak me zorgen om de klappen die nog komen, 

als de steunpakketten stoppen en winkeliers wel gewoon weer 

belasting moeten gaan betalen. Hoe zou de winkelstraat er straks 

uitzien?’

Peinzend over deze woorden lopen we een mevrouw tegen het lijf  

die geen buurtgenoot is, maar dat wel heel graag zou willen worden. 

Ze heeft hier familie wonen en zou graag in hun buurt wonen. 

Vanwege de krapte op de woningmarkt kan ze geen huis bemachtigen. 

Haar moeder voegt zich bij ons. Wat er beter kan aan de buurt? 

Bankjes op de Thomsonlaan, zegt ze. Voor mensen die er af en toe 

even bij moeten gaan zitten. En de verkeersveiligheid. ‘Daarnet werden 

we ook weer bijna geschept door een scooter op de stoep.’ Oei. 

Met dooie vingers van de kou keren we huiswaarts. Tijd voor een  

grote mok warme chocolademelk. Het is tenslotte bijna zomer.

Moet je nou  

'es horen!!!
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ACTIVITEITEN IN DE BUURTActiviteiten in de buurt? Meld het de redactie via 
info@redactiedeboomgaard.nl

De Boomgaard12

SPORT & SPEL

De Boomgaard 13

Controleer vooraf of een activiteit doorgaat, in verband met de coronamaatregelen

Zaterdag 19 en zondag 20 juni
OPEN ATELIERS DUINOORD EN OMGEVING

Ben je geïnteresseerd in kunst en vind je het leuk om kunstenaars  

uit de buurt te ontmoeten in hun eigen atelier? Kom dan naar Open 

Ateliers Duinoord en omgeving op 19 en 20 juni, 12.0018.00 uur.  

De kunstenaars hebben veel nieuw werk om te laten zien,  

dus dat wil je niet missen! Voor informatie kun je kijken op  

www.openateliersduinoord.nl of de brochure opvragen bij  

Artgallery Koenders, 2e Schuytstraat 164/hoek Reinkenstraat.

Woensdag 16, 23 en 30 juni 
ONLINE VOORLEZEN - BIBLIOTHEEK BOMENBUURT

Doe je mee? Online voorlezen en een kleurplaat kleuren  

via de Facebookpagina van bibliotheek Bomenbuurt.

TIJD de filmpjes zijn beschikbaar van 14.0018.00 uur

7 juni t/m 5 juli 
BOEKCHECK - BIBLIOTHEEK BOMENBUURT

Doe mee met onze online boekenclub vanuit Bibliotheek 

 Bomenbuurt. Live op instagram @bibliotheekbomenbuurt 

TIJD 19.00 uur

 

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

BUURTCENTRUM DE BOLSTER
LOCATIE Kastanjestraat 2 
(heeft een aangepast rooster in verband met de coronamaatregelen)

Elke maandag en woensdag
HAAGS ONTMOETEN

Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.  

Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.

TIJD 10 – 14 uur KOSTEN € 0,50. Koffie, thee en soep inbegrepen.

AANMELDEN NOODZAKELIJK via 070 3636032 of l.hagen@xtra.nl
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Elke donderdag
BUURTMAALTIJD DE BOLSTER

TIJD Welkom vanaf 17.15 uur

KOSTEN €6,00 (2gangen maaltijd). 

RESERVEREN NOODZAKELIJK Via Leonie Schuurman 06 41 80 78 66

CULTUUR OM DE HOEK

THEATER DE NIEUWE REGENTES
LOCATIE Weimarstraat 63

INFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988  

Vanaf juni zijn er weer concerten, ukkieconcerten en peuterdans

ochtenden, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen. 

Zie de website voor actuele informatie.

T/m half september
Zomerexpositie ‘Kroongetuigenissen’, rond bijzondere ervaringen, 

inspiratie en inzichten in coronatijd. Op dinsdag 29 juni en vrijdag  

16 juli zijn er ook workshops rond de expositie.

 

OVERIG

VRAAGELKAAR
Gewoon doen voor een sprankje geluk! Op www.vraagelkaar.nl kun je 

aangeven wat je leuk vindt om te doen of wat je voor een ander wil 

betekenen. Wat vind jij leuk om te doen? Weer eens een keer met 

iemand  naar het theater, samen wandelen of juist klaverjassen? 

Vraagelkaar is gratis en voor alle leeftijden!

‘Spel is de taal van het kind’, vertelt Renate aan de telefoon. ‘Praten 

over wat je dwars zit is vaker lastig voor kinderen. Tijdens het spelen 

laten kinderen zien wat hun werkelijk bewegen en wat hun gevoelens 

zijn. Kinderen kunnen sociaal emotioneel stagneren na bijvoorbeeld 

een scheiding, overlijden van een dierbare, een verhuizing of situaties 

op school. Een kind kan in de spelkamer zelf zijn of haar spel kiezen.  

Al het spel is goed, ik ben daarin onbevooroordeeld. Ook ben ik er in 

de spelsessie onvoorwaardelijk voor het kind. Dit geeft het kind een 

gevoel van vertrouwen en veiligheid. Vanuit dit gevoel zie ik vaker 

aangrijpingspunten voor verdere behandeling. En dat verschilt 

natuurlijk van kind tot kind.’

Renate ziet dat tijdens de lockdownperiode het aantal aanvragen is 

gestegen. Steeds meer ouders zien zich geconfronteerd met 

onprettige thuissituaties en fricties in het gezin. Kinderen reageren 

daarop. Verbeeldend spelen kan dan helpen om gevoelens van angst, 

verdriet of boosheid bij kinderen weg te nemen. Tegelijkertijd neemt 

door de oudergesprekken, die plaatsvinden naast de spelsessies het 

bewustzijn bij ouders vaak toe, zodat ze meer inzicht krijgen in wat 

hun kind nodig heeft om lekker in zijn of haar vel te zitten. Soms gaan 

de ouders zich ook weer anders tot elkaar verhouden, waar het kind 

van profiteert. 

Meestal zijn 12 tot 15 sessies voldoende om tot goede resultaten te 

komen. Het begint met een intake alleen met ouders. Daarna volgt de 

kennismaking met een kind en 3 observatiesessies zonder ouders. In 

de observatiesessies speelt een kind zoals die is, zonder alteveel regels. 

Een kasteel van Playmobil, klei, verkleedspullen, een boksbal, tekenen 

Therapeutisch spelen helpt kinderen
Speltherapie? Kinderen van basisschoolleeftijd en hun ouders kunnen er veel baat bij hebben. Diverse kinderen uit 

de Bomenbuurt zijn sinds 2019 al geholpen door speltherapeut Renate van Vrijspel. Renate woont met haar man 

en 2 kinderen in de Eikstraat en heeft haar praktijk aan de Stadhouderslaan. Daar heeft ze een spelkamer ingericht 

en geeft ze een laagdrempelige vorm van psychotherapie aan kinderen. 

en knutselen, van alles wordt gebruikt.’ Door met het kind mee te 

spelen kan ik het kind helpen anders te kijken naar zichzelf of de 

situatie’, vertelt Renate. ’In het spelen kan heel veel. ”Net alsof” situaties 

uitspelen en/of experimenteren met verschillende emoties die je in het 

dagelijks leven bijvoorbeeld lastig vindt, kunnen enorm helpend zijn in 

bijvoorbeeld het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Het blijkt vaak 

echt een fijn moment voor het kind.’

In overleg met de ouders wordt besproken of de doelen zijn bereikt en 

of de ouders nog verder willen. Daarna volgen nog enkele sessies om 

zorgvuldig afscheid te nemen. Kinderen hebben hieraan veel behoefte.  

In de meeste aanvullende zorgverzekeringen wordt tegenwoordig 

ongeveer 10 sessies vergoed. Daarmee is het een vorm van particuliere 

zorg. De ouders die speltherapie aanvragen zijn vooralsnog overwegend 

hoogopgeleid en komen uit de omringende buurten. Maar ook vanuit 

andere delen van de stad komt er steeds meer vraag. Die aanvragen 

lopen dan via scholen en worden betaald door de gemeente.  

En online gamen, is dat ook onderdeel is van de speltherapie? Nee, 

zegt Renate. ‘In de spelkamer wordt gespeeld met ‘echt’ speelgoed. 

Als je kind veel online gamet, is het in algemene zin wel aan te bevelen 

dat je je als ouders ook verdiept in wat je kind beweegt in de online 

game. Door interesse te tonen waar het mee bezig is, ontstaat een 

betere verbinding tussen ouder en kind.’

Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op 

www.vrijspel-speltherapie.nl  ■

door JELLE BLUEMINK
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Lessen in Japanse nederigheid
De weg naar een harmonieus leven. Dat is zo ongeveer de vertaling van aikido, een vrij onbekende sport.  

Veel wijkbewoners weten niet eens dat er in onze wijk zo’n sportschool bestaat. ‘Hé leuk zeg, is er een nieuwe 

sportschool?’ Zit er al vanaf 1983, in de Fahrenheitstraat, naast de Plus in het oude West End theater. Ik sprak 

met Wilbert Sluiter, de sensei  (meester) van de dojo (sportschool).

HOE BEN JIJ IN DE AIKIDO VERZEILD GERAAKT, WILBERT?

‘Ik deed aan judo, bij sportschool Mulder. Maar ik zocht meer dan  

een vechtsport. Ik zocht meer verdieping. En dat biedt aikido.’

LEG EENS UIT, WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DEZE TWEE 

 SPORTEN?

‘Aikido is juist géén vechtsport. Het leert je om rust te vinden in je 

hoofd en je bestaan. Er zit een hele filosofie achter. Gebaseerd op  

8 grondprincipes.’

MAAR JULLIE PROBEREN OP DE MAT ELKAAR TOCH UIT TE 

SCHAKELEN?

‘Nee, wij bewegen mee met de tegenstander en proberen te begrijpen 

waarom deze ons wat aan wil doen. Een belangrijk deel van aikido is 

ontspanning zoeken. In de bewegingen en in je hoofd.’

DAT KLINKT NOGAL ZWEVERIG VOOR MIJ.

‘Dat is het zeer zeker niet. Je leert reageren en anticiperen. Je leert 

grepen en je val breken, er wordt zelfs geoefend met een stok (jo)  

en een houten zwaard (bokken). Maar dat alles is overgoten met een 

dikke saus van respect, bewustzijn én plezier.’

WAT VOOR MENSEN BEOEFENEN AIKIDO?

‘Iedereen kan er iets anders in vinden. Sommigen willen leniger 

worden en komen voor de bewegingen. Anderen voor het bewustzijns

proces van de geest. Ouderen zijn blij te leren hoe ze hun val kunnen 

breken, terwijl veel vrouwen komen om zichzelf te leren verdedigen. 

Coaches en directeuren daarentegen waarderen de rust die het hen  

in het hoofd geeft. Aikido stopt niet bij de voordeur van de dojo.’ 

EN JIJ BENT DUS DE SENSEI?

‘Samen met wat anderen verzorg ik de lessen. Ik heb les gehad in 

Japan. Mijn sensei is plotsklaps beroemd geworden door de serie  

“The Walking Dead.” Zijn boekje wordt daarin vaak gelezen en 

toegepast om zombies uit te schakelen. Ik heb zelf ook lesgegeven  

in Japan, maar heb nooit tegenover zombies gestaan.’

HOE KAN IK ERACHTER KOMEN OF HET OOK WAT VOOR MIJ IS?

‘Iedereen kan 8 proeflessen van 2 uur komen volgen voor €20. Als je 

nieuw bent, dan wordt de les op jou aangepast. Weet je wat? Als je 

erbij vertelt dat je dit stukje hebt gelezen in de Boomgaard, krijg je na 

die 8 lessen een bokken (zwaard) cadeau.’

WILBERT, ALS IK JOUW TELEFOONNUMMER ONDER DIT STUK ZET, 

MOGEN BELANGSTELLENDEN JOU DAN BENADEREN? 

‘Dat is prima, dan leer ik gelijk wat Bomenbuurters kennen.’

WOON JE ZELF OOK IN ONZE BUURT?

‘Niet meer. Ik ben huisarts in Limburg. Maar uit liefde voor aikido rijd  

ik graag naar Den Haag heen en weer. De sportschool wordt dus niet 

gedreven door winstbejag. Sterker nog, iedereen betaalt hier zijn of 

haar contributie. Ik zelf ook. Anders hadden we waarschijnlijk niet 

meer bestaan. Dus nieuwe leden zijn zeer welkom.’   ■

door GERARD KESTER

De Boomgaard14
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Henk de Haas

Zwemkampioen
In de Aucubastraat, op nummer 54, woonde bijna een eeuw 
geleden een topzwemmer. Henk de Haas was een bijzondere 
sport man, die heel wat titels en records op zijn naam mocht 
schrijven.

De bijzondere sportman Henk de Haas werd geboren in 1909.  

Hij ontving zijn eerste zwemlessen in zwembad de Regentes in de 

Weimarstraat van toenmalige badmeester Joop Stotijn sr. Hij was  

14 jaar na het behalen van zijn zwemdiploma’s en bij het uitreiken 

zei de badmeester: “Vertel nooit dat jij van mij les gehad hebt, want 

je zwemt afschuwelijk!” Hij kon niet bevroeden dat dit knaapje in 

1927 Nederlands Kampioen zou worden op 100 meter vrije slag en 

de 200 meter rugslag in een nieuw Nederlands Record. Hij mocht in 

1928 niet meedoen met de Olympische Spelen in Amsterdam, want 

volgens de Zwembond had hij geen enkele kans. Hij logenstrafte 

deze uitspraak door in dat zelfde jaar een nieuw Europees Record 

(5.50,80) te vestigen op de 400 meter rugslag. In de periode 1927-1933 

bracht hij totaal 11 nationale titels op zijn naam. In 1929 was hij zelfs 

viervoudig kampioen! Hij stapte over van zwemclub HZ&PC naar de 

andere Haagse zwemclub ZIAN en hier had hij zijn glorietijd als 

wedstrijdzwemmer en waterpolospeler. Weldra zat hij in het eerste 

poloteam en werd met zijn team een aantal keren landskampioen. 

Hij speelde met het nationaal waterpoloteam de Europese Kampioen-

schappen in Maagdenburg in 1934.

Als gymnastiekleraar bemoeide hij zich met de dames schoon-

springgroep van ZIAN en omdat hij de dames vaak iets voor moest 

doen, kwam hij er eindelijk toe om zelf ook wat serieuzer te gaan 

springen. Resultaat: Kampioen van Den Haag en Zuid-Holland in 

1935 en brons op de NK in 1938 en 1939. Het duurde mede door  

de oorlog 9 jaar voordat Henk opnieuw op de Nationale Kampioen-

schappen verscheen en werd toen vierde. In 1950, 1952 en 1954 was 

hij steeds tweede om in 1955 eindelijk de nationale titel te grijpen op 

de 3 meter plank. Hij was toen 46 jaar!

Als eerbetoon aan de uitstekende, te vroeg overleden, schoonspringer 

Joop Stotijn jr. richtte hij in 1954 de nog steeds bestaande Haagse 

schoonspringvereniging Joop Stotijn op, waar hij voorzitter en 

trainer werd. Zijn slogan was: Schoonspringen eist een soepelheid van 

lichaam, moed, geduld en een zeer grote mate van zelfbeheersing”

Bob Bouwman

Foto- en historisch archief zwemsportvereniging H.Z.ZIAN

•••  Henk de Haas in 1932 in zwembad De Regentes.

••• In het Zuiderpark (1938)

Foto Iwan Maharadjdin

Van CLUB PARADISE 
naar 16 woningen
Nieuws over de verbouwing van sexclub Paradise op Thomsonlaan 

105 t/m 109A. De bezwaren tegen de vergunning zijn ongegrond 

verklaard en de vergunning is verleend voor het veranderen van  

de panden in zestien woningen: vier koopwoningen en twaalf 

huur appartementen. Er komt een vierde bouwlaag op de  

bestaande panden.

Lijkt het je wat, rust en beweging in één sport? Neem contact op met Wilbert Sluiter: 06-54376238.   

•••  Voor zijn woonhuis, 

Aucubastraat 54 (1931)
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Inclusief spelen op het Kastanjeplein Ballen in de kooi

Tafeltennis

Speel ook eens hier
Sportief stel

SPORT & SPEL

Op het Kastanjeplein is het kleine rode draaimolentje vervangen 

voor een nieuw speeltoestel dat speciaal is gemaakt voor 

kinderen met een beperking. 

De gemeente Den Haag heeft inclusiviteit op speel en beweegplekken 

als één van de focuspunten op de gemeentelijke agenda staan. Het 

stadsbestuur investeert daarom flink in toegankelijke speelplaatsen.  

Je bent jong en je wilt sporten in de Bomenbuurt. Wat doe je dan? 

Voor jongeren is er één voorziening: de voetbal- en basketbalkooi.

In de voetbalkooi op de hoek van de Ieplaan en de Segbroeklaan 

spelen op een maandagmiddag in mei drie jongens een potje voetbal. 

Lorenzo is een van hen. Lorenzo woont in de Abeelstraat. Hij speelt 

regelmatig in de kooi. Meestal met een vaste vriend, maar die kan 

vandaag niet, dus is hij er alleen heen gegaan en meestal zijn er dan 

wel anderen om een balletje mee te trappen. Zo ook vandaag. Twee 

jonge jongens uit OostEuropa die Engels spreken. De een noemt zich 

Cannbunny1, naar een populaire game, zoals Lorenzo mij weet te 

vertellen. Ze wonen niet in de buurt, maar komen wekelijks wel naar de 

kooi om te spelen. Lorenzo is niet alleen aan de Ieplaan te vinden, maar 

speelt ook op het Kastanjeplein, op het Beukplein en op de school

pleinen in de buurt. Voor hem maakt het niet uit dat ze elkaar in de 

kooi niet goed verstaan, voetbal is een taal die je met je voeten spreekt.

Vishwa en Raj spelen tafeltennis op het Kastanjeplein. Ze zochten tot in 

Monster, maar dit is de beste tafeltennistafel van Den Haag, en dat ook 

nog in de buurt waar ze wonen. Een paar jaar geleden kwamen ze voor 

hun werk uit India naar Nederland. Ze leerden elkaar kennen toen hun 

dochters (4 en 7 jaar oud) vriendschap sloten in het park. Samen 

tafeltennissen doen ze om fit te blijven, en om buiten te kunnen zijn. 

Liefst spelen ze elke dag, in de vroege ochtend of ‘s avonds. Zelfs toen 

het sneeuwde sloegen ze een balletje. Maar als het weer kan, spelen ze 

liever binnen, uit de wind. ‘Misschien kan er een verdieping op de 

bibliotheek. Dat zou al wind schelen!’ 

Het Beukplein, het Kastanjeplein, de zandspeeltuin aan de Fahren-

heit straat nét buiten onze buurt, die kennen we onderhand van 

haver tot gort. Toe aan iets nieuws? Ken je deze speelplekken al?

Speeltuin De Boomhut - Acaciastraat
Het is nog onduidelijk hoe lang we van dit verborgen pareltje achter 

het kinderopvangcentrum kunnen blijven genieten, want DAK 

kindercentra gaat dit pand verkopen. De ingang is de groene deur 

rechts van de grote naaldboom. Er is een klimrek, grote schommel,  

een speelhuisje en een waterpomp. De moestuin wordt nieuw leven 

ingeblazen, zo te zien zijn er in de nazomer weer lekker peertjes te 

oogsten. Is de deur toch gesloten? Dagelijks geopend van 9  21 uur. 

Buren op nummer 261 en 175 hebben de sleutel.

Montessorischool Valkenbos  - Cederstraat
Het schoolplein van de montessorischool Valkenbos en 2Samen is 

tijdens de schooluren en de tijden van de opvang, dit is tot 18.00 uur, 

gesloten voor de buurt. ‘De hekken worden ‘s avonds gesloten door 

onze lieve buren en in het weekend ’s morgens ook open gedaan,’ 

aldus de school. In het weekend mag iedereen van het schoolplein 

genieten, mits de regels (zie bord op het hek) in acht worden genomen.

Isa is 11 en Femke is 10 jaar en ze zitten allebei in groep 7 van CMS de 

Abeel. Isa woont aan de Hanenburglaan, Femke in de Bloemenbuurt. 

Ze zijn dikke vriendinnen en dus ook buiten schooltijd vaak bij elkaar  

te vinden. Doen ze ook iets aan sport? Jazeker, Femke zit bij HDS op 

hockey en Isa danst bij de Dansbende, wat, zou je kunnen zeggen,  

een combinatie is van kunst en sport. Allebei doen ze ook aan padel, 

een nieuwe sport, die het midden houdt tussen tennis en squash.  

Het is een grote sport in Argentinië en Spanje, maar sinds een jaar of 

10 ook in Nederland sterk in opkomst. 

Maar hierbij blijft het niet voor Isa en Femke. “Nee, we skaten ook. 

Gewoon op de stoep voor ons huis, of een blokje om. We hebben 

geen vaste routes.” Nooit ruzie met mensen die daar lopen? “Nee,  

dat gaat altijd goed, maar we kijken dan ook goed uit.” Het gezin van 

Femke loopt vaak ’s ochtends heel vroeg naar het strand, om de dag 

goed te beginnen. Dat is ook om vooral één gezinslid een groot 

plezier te doen, namelijk hond Teddy, een echte labradoedel.

Gym op school, dat is hebben jullie tijdens de lockdowns natuurlijk 

moeten missen. “Nou, we misten niet alles. De piepjestest, waarbij  

je steeds moet hardlopen als er een piepje klinkt, die hebben we  

niet gemist. Maar we hebben in die tijd wel zelf hardgelopen en 

ook meegedaan aan challenges op Youtube.”

De buitenruimte is nog steeds de plek voor spelende kinderen. Vooral 

in deze coronatijd is duidelijk geworden hoe belangrijk speeltuinen 

zijn. Daarbij is het van belang dat iedereen kan meedoen. "Kinderen 

willen met elkaar kunnen spelen. Een speeltoestel moet een uitdaging 

zijn en geen hindernis", aldus wethouder Parbhudayal in april in de 

Posthoorn.

Inclusief
De speeltuin op het Kastanjeplein heeft inmiddels een speeltoestel dat 

gebruikt kan worden door kinderen in een rolstoel. Zodat iedereen 

weet dat ze erbij horen en mee mogen doen, ook als ze om wat voor 

reden dan ook een beetje anders zijn. Helaas draaide het toestel niet 

meteen naar behoren. De speelbeheerder van stadsdeel Segbroek, de 

leverancier van het toestel en de leverancier van de ondergrond zijn 

allemaal een keer komen inspecteren hoe de situatie ervoor staat.  

Het is nu al een stuk beter, zodat alle Bomenbuurtkinderen, met en 

zonder beperking, er naar hartenlust gebruik van kunnen maken.

In Boomgaard 2 van vorig jaar hebben we de werkgroep Kastanjeplein 

belicht. In het onder dat artikel geplaatste in memoriam van Marijke 

Douwes, die een actief lid was van de werkgroep, stond vermeld dat  

er op het Kastanjeplein een gedenkplaatje met haar naam zou worden 

geplaatst bij het speeltoestel. Dat is nog niet gebeurd.

Over de voetbalkooi
De voetbalkooi is in 2006 als buurtinitiatief begonnen om een plek in 

te richten waar jongeren een balletje konden trappen in een buurt 

waarin voor dat soort activiteiten en die leeftijdsgroep nauwelijks 

ruimte is. De kooi kwam er niet zonder slag of stoot, daar zijn een  

paar zeer emotionele bewonersbijeenkomsten aan voorafgegaan. 

Omwonenden maakten duidelijk dat ze overlast op zich af zagen 

komen. Toen de buren, samen met de jongeren die er wilden spelen, 

het stadsdeel, de politie en de bewonersorganisatie, eenmaal goede 

afspraken hadden gemaakt over het gebruik van de kooi, kon die 

uiteindelijk eind 2009 geopend worden. De overlast kwam er nauwelijks 

en omwonenden konden goed leven met de kooi. Oorspronkelijk 

stonden er ook een tafeltennistafel en een paar betonnen zitjes, maar 

die zijn in de loop van de tijd gesneuveld voor de bouw van de 

kinderopvang van Zein.

Missen jullie nog iets in de buurt om te kunnen sporten? “Ja, een 

skatepark zou wel heel chill zijn. En een tennismuurtje.” En, voegt  

Isa later nog toe, als het erbij kan, ook nog graag een zwembad.  

En een bioscoop.

Chr. Montessorischool De Abeel - Abeelstraat
Een groen plein met trapveldje, uitkijktoren en geheime hoekjes. Het is 

toegankelijk in de zomer van 9  20 uur.

De Bonte Vlinder - Egelantierstraat
Een ruim en kleurrijk schoolplein dat actief wordt gebruikt door de 

buurt. Buren houden het schoolplein in de gaten en openen en sluiten 

het hek. Iedereen is welkom er te komen spelen.

Bavinckschool - Acaciastraat
In de Wijkvisie staat het schoolplein van de Bavinckschool genoemd als 

speelplek, maar de school liet ons het volgende weten: Als het plein in 

gebruik is door de kinderopvang en de school, is het ‘niet wenselijk’  

dat er kinderen van buiten op het plein spelen. ‘Buiten de school en 

opvangtijden is het hek gesloten omdat de ervaring helaas leert dat  

het pand dan erg vandalismegevoelig is. Met name het deel dat niet 

zichtbaar is van de straatkant heeft dan te lijden en dat kunnen we ons 

financieel niet veroorloven.’
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F A H R E N H E I T S T R A AT 625, 2561 D C D E N  H A A G
T E L . 070 – 363 18 19

W W W. K A A S S P E C I A A LZ A A K . N L

45688 Ed Boele Verpakking.indd   1 11-11-2020   09:24

Hij is geboren op het platteland in Ierland. Zijn moeder leerde hem het 

stepdansen. Toen hij 11 jaar was deed hij eens mee met een dans

wedstrijd. Een boerenjongetje tegen grote dansscholen. Hij maakte 

zoveel indruk, dat een grote dansschool hem vroeg te komen dansen. 

Zo fietste 11jarige Sean drie keer per week, drie kwartier naar het 

treinstation, om daarna drie kwartier met de trein verder te reizen  

naar de dansschool. En weer anderhalf uur terug. Helemaal alleen. 

Om 10 uur ’s avonds begon hij met zijn schoolwerk.

De passie groeide en Sean ook. Hij heeft met een eigen show drie 

maanden over de wereld getrokken. Momenteel is hij één van de 

weinige gekwalificeerde Ierse stepdancedocenten van Nederland.  

Hij levert nog steeds Europese en Wereldkampioenen af. Niet slecht 

voor een aardrijkskundeleraar.

door GERARD KESTER

Inmiddels woont Sean in de Bomenbuurt op de Laan van Meerdervoort 

en is hij nog net zo enthousiast als vroeger. Om iedereen de kans te 

geven te genieten van de Ierse stepdance geeft hij les.  Aan kinderen 

vanaf 4 jaar (woensdag) maar ook aan volwassenen (zaterdag). Zijn 

oudste leerling is 55 jaar. Beginners en gevorderden, iedereen is 

welkom. Zijn passie gaat zo ver dat hij in de coronatijd, veilig buiten,  

in het Segbroekpark les heeft gegeven.

Wil je ook eens meedoen? Doe een proefles bij Sean in het Koorenhuis. 

De voertaal is gewoon Nederlands. En geloof me, na één les snap je 

waarom dit een sport is. Vermomd als dansles, dat dan weer wel.

Meer info op www.kilkennyontap.nl   ■

Ierse dans in Haags park 
Heb je ze wel eens gehoord en gezien in het Segbroekpark? Een groepje vrolijk springende 

mensen. Met de metalen plaatjes in hun schoenzolen maken ze op hun houten ‘podiumpjes’ 

heel wat geluid. Het zijn de stepdancers van de school van Sean Kilkenny.

SPORT & SPEL

Foto Sean Kilkenny

Verboden te verkameren
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 20 mei de huisvestingsverordening aangepast en daarmee besloten dat de gemeente in een aantal 

wijken geen vergunning meer zal afgeven voor verkamering van bestaande woonruimten, een zogenaamde omzettingsvergunning. Een van 

die wijken is de Bomenbuurt. Dat betekent dat je in onze buurt geen zelfstandige woonruimte meer mag opsplitsen in meerdere onzelfstandige 

woonruimten of kamers, bijvoorbeeld om te verhuren aan studenten. De Bomenbuurt heeft met zeven andere wijken op zo’n verbod op 

verkamering aangedrongen. Met het besluit wil de gemeenteraad voorkomen dat het voor woningzoekenden nog moeilijker wordt om een 

woning in de buurt te vinden. En voor de buurt is het prettig dat de leefbaarheid behouden blijft.

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl
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Herman PoelsmaCOLUMN

Biodiversiteit
Biodiversiteit is een term die je steeds vaker ziet. Biodiversiteit 

of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid  

aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, boom, 

geografisch gebied of de gehele planeet. Meer biodiversiteit 

krijg je bijvoorbeeld door meer variatie in diverse groensoorten 

om allerlei insecten en daardoor ook andere dieren, de kans te 

geven om er te leven en te overleven. Enerzijds gebeuren er 

goede dingen: het Natuurnetwerk Nederland wordt aangelegd, 

er worden herstelmaatregelen genomen. Anderzijds blijft 

resultaat in veel opzichten achter. Nog altijd staat een derde 

van onze planten- en diersoorten op de Rode Lijst. 

De biodiversiteit in agrarisch en stedelijk gebied is nog steeds 

niet goed. De achteruitgang in biodiversiteit is niet meer alleen 

voor natuurliefhebbers een reden tot zorg. Een bio-diverse 

natuur zorgt voor frisse lucht en schoon water. Zorgt voor de 

bestuiving van onze gewassen en vangt stortbuien op en zorgt 

voor een gezond en aangenaam leefklimaat in de stad.

U denkt misschien: wat moet ik hiermee, maar ook u kan 

inbreng hebben. Een grote supermarkt geeft duo-maatjes uit,  

2 soorten zaden in 1 verpakking. Zaden van groente en van 

bloemrijke planten. Deze bloemrijke plantjes zorgen voor meer 

diversiteit voor de insecten en is voor ons leuk om te zien.  

U zegt misschien, ik heb geen ruimte of ik wil geen groentes  

in mijn tuin of op mijn balkon, maar deze zaadjes kan je ook 

zaaien in boomspiegels en op kale plekken in het park of 

plantsoen. En als u wel de ruimte heeft: hang dan eens een 

vleermuiskast, vogelnestkast of een bijenhotel op. Een 

beplanting gericht op veel bloemen voor bijen en vlinders is 

voor ons een mooi gezicht en voor de insecten een noodzaak.

Op naar een mooie en gezonde stad.

Herman Poelsma heeft jarenlang planten  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord in 

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

op een landbouwschool.
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Wat is  

de beste prijs  

voor mijn huis?

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

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

are.nl
IS VERNIEUWD

ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen  

we Hagenaars bij de koop of verkoop  

van een woning. Een persoonlijke klik  

vinden we daarbij net zo belangrijk als  

een deskundig advies. Daar kun je ook  

de komende tien jaar op rekenen!

De Eerensplein 8 
2593 NA  Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA  Den Haag

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

Eiktuintje bevordert 
duurzaamheid
Tijdens de bloesemborrel in de Eikstraat is afgelopen april een 

plantenbieb geopend. Op de hoek van de Eikstraat en Thomsonlaan 

kan iedereen die dat wil vanaf nu plantjes en/of zaden meenemen  

 en als het even kan weer aanvullen. Vergelijk het met een minibieb. 

Initiatiefneemster Renate is op het idee gebracht door Duurzaam  

Den Haag. VOOR Welzijn heeft haar geholpen met het aanvragen van 

een vergunning. Daarna is ze samen met zes buurvrouwen en een 

handige buurman aan de slag gegaan. ‘Je kan er een plantje uitnemen, 

maar ook een terugzetten. Zo krijgen planten een tweede leven.  

Ook worden hierdoor hopelijk rondom de bomen in de buurt zaadjes 

gezaaid, die eenmaal als bloem waardevol zijn voor de bijen en andere 

insecten’, vertelt Renate. Uiteraard zullen in de komende vakantieperiode 

tijdens de zomerhitte de bewoners ook moeten zorgen voor water. 

Maar dat komt goed, verzekert ze. 

Goedemorgen,

 

Deze foto wilde ik 

toch even met jullie 

delen, omdat ik het 

wel een erg bijzonder 

moment vond, 

gewoon hier in de 

wijk! 

Het gebeurde zo'n twee weken geleden. Ik hoorde allerlei kabaal in 

mijn tuin en zag vervolgens een turkse tortel versuft op de grond 

zitten. Net toen ik aan het bedenken was wat ik moest gaan doen,  

zag ik ineens een groot fladderend ding uit de lucht vallen. Voor ik  

het weet zie ik een (ik vermoed) sperwer met de tortel in zijn klauwen, 

recht onder mijn raam! Hij heeft er een tijdje gezeten (lang genoeg 

zodat ik deze foto's kon maken) alvorens hij er met de tortel vandoor 

vloog.

 

Groet, Annette Kabel

Bewoner Ieplaan

Ingezonden
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Claartje de SmitCOLUMN
De buurt verandert. Na de vervanging van  

de riolering in 2022 wordt de wijk opnieuw 

ingericht zodat deze beter aansluit bij de 

wensen van bewoners. Vaak is verandering 

nodig om een nieuw evenwicht te vinden.  

In ons persoonlijke leven gaan we ook op 

zoek naar verandering als we balans missen. 

Claartje de Smit, integratief therapeut, 

voorziet je hierbij van inspiratie en tips.
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Claartje de Smit - Ieplaan 48 - 2565 LN Den Haag  
www.klaartherapie.nl - info@klaartherapie.nl - 06-52372228

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

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

®

workshops 
yoga en 
hechting

Een bloeiende start maak je bij 

 stadstuincentrum Nieuw Hanenburg

hanenburglaan 266
2565 hC den haag

telefoon 070 - 3605292

Huis tuiN balkoN

 Snijbloemen
 Perkgoed
 Zaden
 Kamerplanten
 bollen
 Vaste planten
 Potten
 heesters
 Manden

 (biologische) bestrijdingsmiddelen
 (fruit)bomen
 Sfeerartikelen
 gras
 groenteplantjes
 grond
 gereedschap
 Vijverplanten al mEEr daN50 jaar  EEN bEgrip iN dEN Haag E.o

bEzorgEN mogElijkwww.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

23De Boomgaard 2323De Boomgaard

Jan van Zelderen 

wil fietsen 

We willen allemaal wel eens een lekker stukje trappen. Maar ja, 

niet iedereen kan nog fietsen. Door bijvoorbeeld evenwichts-

problemen of verminderde spierkracht wordt zo’n mooie 

fietstocht zo door je neus geboord.

Of toch niet? Jan denkt daar namelijk heel anders over. Hij is al  

30 jaar bezig om zoveel mogelijk mensen (weer) op de pedalen  

te krijgen. Hij heeft voor dit doel zelfs een stichting opgericht.  

Die stichting heet: Ik wil fietsen.

Is Jan een uitvinder? Misschien. Hij is in elk geval een problemen

oplosser. Heb je nek of rugklachten? Jan heeft een ligfiets voor je. 

Evenwichtsproblemen? Jan heeft een 3 of 4wielfiets. Verminderde 

spierkracht in de benen? Jan heeft een handbike, of zelfs een 

combinatie van hand en beenaandrijving. Dan is het fietsen ook 

meteen een goede stimulatie voor die verslapte beenspieren.  

Zo wordt Jan van fietsbedenker in één klap een heuse fietsiotherapeut.

Elektrisch is niet zijn eerste keuze. Veel mensen die met elektrische 

ondersteuning rijden, hebben moeite om met de nieuwe snelheid om 

te gaan. Waardoor er meer fietsongelukken gebeuren. Beter op eigen 

kracht, op eigen tempo.

Jan woont bij ons in de Berberisstraat, maar ik mocht in Bodegraven 

kijken in zijn werkplaats. Daar vertelde hij hoe hij zo’n 30 jaar geleden 

in gesprek kwam met Yvonne Vonk. Een sterke vrouw, die niet wilde 

aanvaarden dat na haar hersenbloeding de mate van haar vrijheid 

voortaan werd bepaald door de accu van een scootmobiel. Via via 

kwam zij in aanraking met Jan. Hij ging op zoek naar een oplossing.  

En als er een nieuw probleem kwam, ging Jan weer kijken wat er aan 

te doen was. Hij werd de MacGyver van de fietsenmakers. En hij is 

nooit meer gestopt.

Daar in Bodegraven wilde ik natuurlijk ook fietsen. Een 'Prettigverplaats 

fiets' noemt Jan zijn creatie. Ik snap dit helemaal. Het is 100 meter 

wennen, en daarna 100 procent puur plezier. Op elke hoek krijg je  

Sport en spel
Sport heeft voor mij een andere gevoelswaarde dan spel. Ik 

associeer sport met presteren en spel met plezier. Waarom?

In mijn jeugd heb ik op landelijk niveau getennist. Mijn leven was 

gestructureerd en gedisciplineerd. School en tennis waren de 

voornaamste bezigheden. Als veertienjarige ging ik met Jong 

Oranje naar toernooien in binnen- en buitenland. Winnen was 

belangrijk. Als ik won maakte ik deel uit van de selectie, dan werd 

ik gewaardeerd. Ik ben me later pas gaan beseffen hoezeer 

presteren is gaan samenvallen met de waardering die ik voor 

mezelf kon hebben. Als ik won, kon ik trots op mezelf zijn.  

Anders niet. Om te winnen moest ik mijn grenzen verleggen. 

Mijn lichaam pushen om door te gaan, ook als ik moe was of  

pijn had. De trainingen waren serieus. Er werd een grote inzet 

verwacht en er was weinig ruimte voor plezier. 

Achteraf is de waarde van het ‘spelen’ tijdens het sporten helder 

voor mij. Plezier maken voelt onbekommerd en vrij. Er is geen 

angst om niet goed genoeg te zijn en is geen ‘moeten winnen’.  

Er komt ruimte voor blijheid, lichtheid en vrijheid. Ruimte voor 

‘zijn’ in het moment, een flow. Er is geen reden om je lichaam te 

forceren. Je geeft het wat het nodig heeft en je stopt wanneer het 

genoeg is geweest. Als je op deze manier kan sporten, wordt het 

mogelijk om je op een positieve manier met jezelf te verbinden. 

Sport je met iemand, dan verbind je je met de ander, hetgeen 

gelukkiger maakt dan het aftroeven van de ander.

Ik ben tegenwoordig een groot pleitbezorger voor meer lol in de 

beoefening van sport. Mocht je je als ouder aan de kant van het 

sportveld zenuwachtig maken over de prestaties van je kind. Of 

maak je je zorgen over je eigen sportprestaties. Het is niet nodig. 

Ontspan en maak plezier!

een glimlach of een praatje cadeau. Het blijkt zelfs een sportief 

middel tegen eenzaamheid te zijn. Wat een perfecte combinatie!

Denk jij net als Jan “Ik wil fietsen” maar geloof je niet dat dit nog kan? 

Bezoek de website van zijn stichting eens: www.ikwilfietsen.nl. Lees 

daar de mooie verhalen van mensen die ook dachten nooit meer op 

een fiets te stappen, zoals Yvonne Vonk. Neem contact op met Jan  

via de site, Hoplr of Facebook. Hij kan je misschien verder helpen, dan 

je ooit had durven fietsen, eh, dromen.

Gerard Kester



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

Korff de Gidts 
Makelaardij: Dé brug naar een succesvolle verkoop!

9,4
Klantwaardering Funda
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Margrietes Handen
massage en triggerpoint-therapie

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

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

AED's in de Bomenbuurt
Bij een hartstilstand kan een Automatische Externe Defibrillator (AED) het hartritme weer herstellen. Dit gebeurt door het geven van een 

elektrische schok. Bewoners en winkeliers vinden het belangrijk dat er AED‘s in de Bomenbuurt zijn. Daarom zijn ze nu op allerlei plekken  

te vinden. Op het kaartje hieronder zie je waar. 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, info@bomenbuurtonline.nl

Fotograaf Fleur Huijsdens uit de Ieplaan maakt een serie over 

bijzondere huisdieren. Op haar Instagram @_flr kun je ze zien.  

Zo fotografeerde ze in de buurt teckel Lodewijk en zijn baasje. 

‘Lodewijk (1) doet zijn naam eer aan. Zijn baasje heeft hem namelijk 

vernoemd naar haar jeugdheld, ‘Lodewijk, De Mensenredder'. Dit was 

als kind haar lievelingsboekje over een teckel. Toen ze net voor de 

corona periode met pensioen ging, verloor zij ook haar man. Ze vond 

Lodewijk op internet en werd direct verliefd op hem. Hij heeft haar 

donkere dagen weer kleur gegeven en de leegte weer opgevuld.’

Heb jij een slang, kaketoe, dwergpaard of een ander bijzonder huisdier 

en zou je ook geportretteerd willen worden? Je kunt Fleur benaderen 

via instagram of info@fleurhuijsdens.nl.



ju
n

i 2
0

2
1

 
 
 
 

De maand juni: 
 

Cashewnoten XL  
 

250 gram van €3,95 
voor ........€2,95 

 
-------------------------------------------------------------- 

De maand juli: 
 

Pistache noten 
 

250 gram van €4,50 
voor ........€3,50 

De Notenkoning 
 

Fahrenheitstraat 444 

Uitvaartwensen vastleggen

Vrijblijvende kostenopgave

Crematie - Begrafenis

Natuurbegraven

Repatriëring

www.segbroekuitvaart.nl 

Stadhoudersplantsoen 68
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Secretaris Gerrit Zijlmans 
Penningmeester Peter Hoogvliet 

Bestuursleden  Jelle Bluemink 
 Meggie Janssen
 Jan de Lange 
 Joost van Mierlo

BESTUUR EN WERKGROEPEN BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)

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

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in WERKGROEPEN. 

Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl 

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

DUURZAME BLOEMEN- EN BOMENBUURT
De werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie 
te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s.  
Contactpersoon Lars Nanninga E-mail 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

FIETSENSTALLINGEN BOMENBUURT
Contactpersoon Hans Verboom E-mail hyverboom@planet.nl

DE HAAGSE WORM
Deze groep bewoners weet een goede bestemming voor je GFTafval: begin een wormenhotel! Met het GFTafval 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

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 
Als in 2021 de Omgevingswet ingaat, krijgen bewoners meer te vertellen over hoe hun buurt eruit komt te zien door 
mee te praten over plannen van de gemeente en zelf initiatieven te nemen. De werkgroep bestaat uit bewoners uit 
Bomen en Bloemenbuurt die gaan uitvinden hoe we dat meepraten het beste kunnen gaan organiseren en wat de 
inwoners zelf belangrijk vinden in hun buurt. 
Contactpersoon Johan van Arragon E-mail johanvanarragon@gmail.com

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

Ook adverteren in De Boomgaard?

De Boomgaard is een kwartaalblad dat  wordt bezorgd bij  

alle huishoudens en winkeliers in de wijk, en de bibliotheek. 

De oplage is 4150 stuks, en het aantal lezers nog veel groter! 

Jouw advertentie onder de aandacht bij de hele buurt?

Neem contact op via: 
info@redactiedeboomgaard.nl

FORMAAT  1X P/J  4X P/J

1/8 pag  (87,5x63mm) € 65 € 180

1/4 pag (87,5x131mm € 90 € 275

1/2 pag (180x131mm € 150 € 500



Belangrijke contactgegevens
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 
06 42 013 657 Wijkorganisatie SBOB, Kastanjestraat 2 
 Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190
070 353 37 42   Stadsdeelwethouder Segbroek Robert van Asten
 Robert.vanasten@denhaag.nl 
14 070 Gemeente Den Haag
 contactcentrum@denhaag.nl 
06 81 289 486 Ouderenconsulent Segbroek
070 205 24 80 VóórWelzijn Servicepunt XL 
 (mavr 917u; ma 1721u)
  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

Vrijwilligers telefooncirkel
De telefooncirkel is bedoeld voor 55+ ers om hun 

zelfredzaamheid en weerbaarheid te bevorderen.

De ouderenconsulenten van Voor Welzijn Segbroek 

zoeken vrijwilligers die eenmaal per week vanuit huis 

de telefooncirkel willen opstarten. 

Ook zoeken zij een vrijwilliger/coördinator die 

dagelijks bereikbaar is als achterwacht en invaller. 

Voor meer informatie en aanmelden: ouderenconsulent 

Linda Hagen, tel: 070 205 24 80 of 06 81289486 of  

l.hagen@xtra.nl.


