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Een andere wereld: een kraamtijd, de buitenwereld doet er niet toe. Een wereld van
slaapjes, voedingen en luiers. Het draait om maar een paar mensen, en de kleinste speelt
de grootste rol. Een andere wereld: als het vriest dat het kraakt en er valt een pak sneeuw.
Je wordt wakker in een wit landschap, een park waar de meeste mensen niet op de
paden, maar op het dichtgevroren water te vinden zijn. In de wereld waarin we nu leven,
was het ontroerend om weer een hele zwik mensen tegelijkertijd plezier te zien hebben.
Wat was dat lang geleden. Een week later liep ik hetzelfde rondje, jas open, in een zacht
zonnetje met overal tekenen van het voorjaar: wéér een andere wereld.
Een andere wereld kun je maken: bij het voorbereiden en uitvoeren van de Wijkagenda
wordt om jouw inbreng gevraagd. In dit nummer lees je er meer over wat je kunt doen.
Zo maken we een andere, betere wijk. Samen. Want, zoals Karl van Klaveren schrijft in zijn
column: we kunnen het niet zonder elkaar.

Bomenbuurt leest
stapels boeken 14

In deze buurt worden stapels pagina’s volgeschreven en nog veel meer letters gevreten.
Buurtgenoten vertellen ons over de boeken die ze geschreven of gelezen hebben.
En over hoe ze hun leeservaringen delen in leesclubs. Een docent Nederlands geeft ons
ouderwets een leeslijst op, en andere buurtgenoten voegen titels toe. Bij het samenstellen
van deze Boomgaard heeft de redactie het zonder mij, de hoofdredacteur, moeten stellen
(wegens eerder genoemde kraamtijd. En ja, het gaat heel goed met ons). Johan, Joke,
Inez, Marianne, Jelle en Marit hebben de klus, vind ik, met verve geklaard.
We hadden het thema voor dit maartnummer trouwens gekozen omdat maart de
maand is van de Boekenweek. Maar kort voor we het blad gingen opmaken, werd
bekend dat de Boekenweek verplaatst is naar de zomer, vanwege coronamaatregelen…
Laat het leesplezier er niet minder om zijn!
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€ 180
€ 275
€ 500

Bomen over
schrijven 16
en verder
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T 0624268737

Kinderen voor
kinderen 13

Een andere wereld betreed je ook als je leest. Een boek laat je een andere omgeving
inbeelden en je inleven in vreemde personages en hun drijfveren. In dit nummer van
De Boomgaard draait het om boeken, om lezen en schrijven.

Foto voorpagina Marianne Schijf
Minibieb in de Bomenbuurt
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Een fijne buurt
begint bij jezelf
Een betere wereld begint níét bij
mijzelf. We zouden eerst maar eens
de wereld moeten veranderen. Pas
dan kan ik mijn verantwoordelijkheid
nemen. Dus laten we het hebben over
de structuren en dat er eerst een
analyse moet komen waaruit zal
blijken dat het allemaal de schuld is
van de gemeente en de multinationals,
de reclames en de algoritmes, het
kapitalisme en het neoliberalisme. Dus
als er iets moet veranderen… Dan ben
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gaat pas als het systeem veranderd is.
Uhhhhhh …. je hoeft geen professor of tafelgeleerde te zijn om te
begrijpen dat dit eigenlijk de verkeerde vraag is. Verandering kan
immers overal beginnen. Op je bord, je kledingkast, op het werk,
in je straat, in het stadsdeel en straks hopelijk ook weer op het
verjaardagsfeestje van je moeder. De eenvoudige waarheid is dat
je individu en systeem met geen mogelijkheid van elkaar kunt
scheiden. Ze zijn met elkaar verknoopt en beïnvloeden elkaar.
Een mooi voorbeeld is een (Amerikaans) onderzoek naar wie
zonnepanelen op zijn dak heeft. Dat blijkt niet willekeurig over de
buurt verspreid te zijn maar ze duiken als een virus in clusters op.
Het installeren van zonnepanelen blijkt dus besmettelijk te zijn!
Als je zonnepanelen aanschaft, wordt de kans dat je buren ze op
hun dak leggen ook een stuk groter. Meer vraag naar meer zonne
panelen betekent meer winst voor bedrijven die handelen in
zonnepanelen, waarmee de groene lobby in Den Haag en Brussel
ook sterker wordt en de kans op groene wetgeving toeneemt.
Voor je het weet is het persoonlijke politiek geworden.
Als verandering overal kan beginnen hoe dat werkt voor onze
Bomenbuurt? Nou eenvoudig.
Als we een groenere buurt willen dan kunnen we beginnen met
stenen te ruilen voor groen in onze tuinen, een boomspiegel samen
met de buren vergroenen, geveltuintjes aanleggen. Loop maar eens
rond in de stad het is interessant om te zien hoe besmettelijk het is!
Als we een schonere buurt willen laten we dan een tuintje om de
containers leggen. Als we minder straatvuil willen laten we dan de
allemaal een prikker aanschaffen en tijdens onze wandeling het vuil
weghalen. Is dat mijn vuil? Nee vast niet. Maar het is wel jouw straat
en buurt.

Als we een socialere buurt willen waarin we voor elkaar willen
zorgen laten we dan met elkaar praten over hoe we willen samen
leven, werken en spelen in de buurt. Juist omdat de mens een
door en door sociaal wezen is, begint een betere buurt óók bij jezelf.
Laten we elkaar besmetten met clusters van goede ideeën die we
zelf kunnen uitvoeren. En geloof me… Dan volgt het systeem
vanzelf. Daar heb je net zoveel geduld voor nodig als voor de
verandering bij jezelf!

4

De Boomgaard

door JOHAN VAN ARRAGON

Wijkagenda en wijkvisie
op de openbare ruimte
De SBOB werkt samen met de gemeente aan wijkagenda Bomen en
Bloemenbuurt en de wijkvisie op de buitenruimte Bomenbuurt. In 2020
is aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de
wijk gevraagd wat de komende vier jaar de belangrijkste agendapunten
zijn. Dat leverde 152 ideeën gecombineerd tot acht agendapunten zijn.
Ruim 2500 bewoners hebben deze acht punten geprioriteerd. En zo is
de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt 2020-2024 ontstaan.
De komende jaren werken alle partijen samen aan de uitvoering van
de wijkagenda. De wijkagenda is in januari 2021 aan de gemeenteraad
aangeboden. Tegelijkertijd zijn voorbereidingen getroffen voor de
uitvoering van de eerste drie agendapunten. Te weten verbeteren
verkeersveiligheid, opknappen buitenruimte en het vergroenen van
tuinen en buitenruimte. En bewoners hebben een belangrijke rol in de
realisatie van die agenda! Laat je stem horen, ga met je buren aan de slag
of breng je ideeën naar voren!

Verkeersveiligheid
De gemeente start met een campagne om verkeersdeelnemers bewust
te maken van hun rijgedrag. Deze campagne gaat waarschijnlijk medio
april van start. Daarna organiseren ze een handhavingsactie om ook het
gewenste rijgedrag te krijgen.
Hoe kunt u een bijdragen leveren? Vul de enquête ‘Verkeersveiligheidscampagne Bomen- en Bloemenbuurt’ in en geef inzicht in het rijgedrag
in de wijk. De enquête is ook gepubliceerd op buurtplatform Hoplr.
Ga naar segbroek.hoplr.com om de enquête in te vullen.

Verbeteren buitenruimte
De wijkvisie op de buitenruimte is in concept af en wordt in 2021 via het
buurtplatform Hoplr voorgelegd aan de wijk. Zo kunnen alle bewoners
laten weten wat zij vinden van de wijkvisie en of er nog dingen missen.
Daarna wordt de wijkvisie bijgewerkt en aan het College van B&W
aangeboden.

Vergroenen buitenruimte
De gemeente gaat bewoners beter informeren over mogelijkheden om
hun tuin te verduurzamen. Ze starten in het voorjaar een actie steenbreek
(vergroenen) in combinatie met het aanbieden van regentonnen en het
inruilen van tuintegels voor planten. Bij het vergroenen van de buitenruimte komt meer aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit.
U kunt meedoen door tuintegels in te leveren of een regenton aan te
vragen. Heeft u nog geen geveltuin, dan kunt u deze zelf aanleggen.
Let wel op dat u dit doet conform de voorwaarden van de gemeente.
Heeft u geen tuin, dan gaan de gemeente graag met u en andere
gelijkgestemden in gesprek om te kijken hoe we samen de wijk kunnen
verduurzamen.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de Bomen- en Bloemenbuurt? Meld u zich dan ook aan voor de facebookpagina van de
Bewonersorganisatie Bomenbuurt (www.facebook.com/bomenbuurt)
en/of de nieuwsmail en/of Hoplr. Ook op de site van de SBOB is de
informatie te vinden.

Ken uw klassiekers!

Lezen voor de lijst
Onderzoeken vertellen ons dat jongeren steeds minder en soms zelfs
helemaal niet meer lezen. Dat wil zeggen: geen boeken. Ontlezing heet
dat. Waar kunnen ze daar beter iets over zeggen dan op onze middelbare
school, de Populier?
Hanne Glerum zit inmiddels 20 jaar in het
onderwijs en is nu docent Nederlands op
de Populier. Wat merkt hij van de ontlezing
onder jongeren, die ernstige vormen zou
hebben aangenomen? “Eigenlijk valt dat
erg mee. Je ziet dat aan het eind van de
basisschool en de eerste klas van de
middelbare school de kinderen veel lezen.
Daarna wordt het stukken minder, maar dat
is ook niet zo vreemd. De kinderen hebben
het dan heel druk: huiswerk, sport, baantje
en dan ook nog de puberteit. Dat laat niet
veel ruimte voor boeken.” In de hogere
klassen gaan de leerlingen het wel weer
leuk vinden, alleen niet als het moet. En het
moet, voor de examenlijst. Daarvoor houden
ze een leesautobiografie bij, waarin ze hun
leeservaringen noteren. Dus: wat lees ik, wat
weet ik ervan, wat vind ik ervan, wat blijft me
bij? Op de website lezenvoordelijst.nl staan
boeken ingedeeld in moeilijkheidsniveaus.
Dat heeft iets weg van levels in een game
en dat sluit dan weer aardig aan op de
belevingswereld van jongeren.

Als Hanne nog eens zijn eigen ervaring
langsgaat, dan ziet hij dat het nu niet veel
anders is dan destijds bij hem. Hij hield al
wel van lezen, maar ging dat pas echt veel
doen tijdens zijn studie na de middelbare
school.

Lijsten
Als ik hem vraag wat nu de populaire
boeken zijn, noemt hij Alleen maar nette
mensen, van Robert Vuijsje, Alles wat er was,
van Hanna Bervoets en, alweer wat ouder,
maar onverminderd populair, Het gouden ei
van Tim Krabbé. De exameneisen schrijven
voor dat er ook oude boeken gelezen
moeten worden en dat gebeurt dan ook,
in de klas. Hanne vindt het goed dat die
oude boeken niet vergeten worden, want:
ken uw klassiekers! Vanzelf gaat dat niet
altijd, maar dan is daar de leraar die het
interessant weet te maken en dus worden
schrijvers uitgenodigd en krijgen leerlingen
bijvoorbeeld de opdracht om scenes uit een
boek na te spelen.

••• Hanne Glerum

Tips
Maar, wat raadt hij ons, de inwoners van de
Bomenbuurt, aan om te lezen? Ja, dan komt
hij al gauw op Sonny Boy, van Annejet van
der Zijl. Dat speelt deels in de Bomenbuurt.
Of Kees ’t Hart Wederzijds, niet in de
Bomenbuurt , maar wel in Den Haag en
grappig. En wat ouder: Een nagelaten
bekentenis van de Haagse schrijver 
Marcellus Emants. En, bijna vanzelfsprekend,
Hagenaars lezen de Haagse schrijver
Couperus. ■

HAAGS GROEN DOEN
De redactie is getipt door buurtbewoner Merijn van Grieken. Zij is een van de drijvende krachten achter hethaagsegroen.nl.
Op deze website lees je alles over het groen in Den Haag en de Haagse stadsnatuur. Hoe houden we het groen, hoe krijgen
we het groener en wat kun je zelf doen in onze mooie, groene stad achter de duinen? Wil je op de hoogte blijven van de
nieuwste verhalen, abonneer je op de nieuwsbrief via hethaagsegroen.nl.

SBOB - JAARVERGADERING 2021
Ook dit jaar kunnen we in april geen grote vergadering op locatie organiseren. Alle hoop is om dit in het najaar wel weer
te kunnen doen. Daarom splitsen we de jaarvergadering in een ‘formeel’ deel waarin we verantwoording en begrotingen
vaststellen en een ‘informeel’ deel waar we een thema behandelen. De stukken voor het formele deel komen eind maart
online en je kunt ze inzien of opvragen van 1 april tot 14 april en van een reactie voorzien.
Het informele deel gaat over de rol van de bewonersorganisatie. Tijden veranderen en van een bewonersorganisatie mag
ook verwacht worden dat ze meebeweegt met de tijd en de verwachtingen van zowel de gemeente (onze basis financier)
als van bewoners. Wil je meepraten over hoe we het verder “Mee gaan maken in de Bomenbuurt”? Dan hopen we je in
september te ontmoeten op de bewonersavond! In juni zullen we bekend maken wanneer en op welke locatie dit plaatsvindt.
De Boomgaard

maart 2021

maart 2021

Als de stoepen beter willen benutten laten we dan elke maand een
weesfietsactie houden, nietjes aanvragen, parkeerplekken in ruilen
voor fietsvlonders.

THEMANUMMER LEZEN
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door JOHAN VAN ARRAGON

Tussen de regels
door lezen
Voor wie niet alleen boeken wil lezen, maar die ook
samen wil bespreken en die eens door de ogen van
anderen wil bezien, is een leesclub een aanrader.
De doelstellingen, deelnemers, boeken en aanpak
van leesclubs lopen uiteen. Waar de één zich vooral
richt op nog levende schrijvers, stort de andere
leesclub zich ook enthousiast op klassiekers. Waar
kunnen boekenliefhebbers uit onze buurt terecht?
Leesclub Bomenbuurt
Speciaal voor buurtbewoners is er de Leesclub Bomenbuurt. De
leesclub bestaat sinds oktober 2020 en is opgericht naar aanleiding
van een oproep die Gerrit Jan Lonkhuyzen op de buurtapp Hoplr
plaatste. Daarop kwamen 20 reacties, waarvan uiteindelijk 7 mensen
lid werden van de leesclub. Meer deelnemers kan ook eigenlijk niet,
vertelt hij. Nu de bijeenkomsten door de coronacrisis online
plaatsvinden via Teams, is 7 deelnemers momenteel het hoogst
haalbare. De leesclub komt eens in de 4 weken bij elkaar, steeds
onder een andere voorzitter. Die bereidt de bijeenkomst voor.
De vragen verschillen per boek. In overleg wordt een boek gekozen.
“Iemand roept gewoon iets”, vertelt Gerrit Jan: "Het gaat allemaal
niet zo strak. Het gaat om het gesprek. We zijn allemaal lezers. We
houden van boeken en bladzijden, al hebben e-books zeker ook hun
voordelen. Voor je het weet ben je 1,5 uur verder.” De deelnemers
vinden de boekbesprekingen naast gezellig ook een verrijking. Je
krijgt een ander perspectief op het boek, je ziet diepere lagen en let
op andere dingen, zoals bijvoorbeeld het taalgebruik. Bovendien ben
je gedwongen de tijd te nemen om één boek per maand te lezen.
“Mijn leeswoede was ingezakt, maar ik lees nu weer veel meer”,
vertelt een van de deelnemers: “Ik ben ook onderzoek gaan doen
naar de boeken die ik lees. Komen er schilderijen in voor, dan zoek
ik die op of ik ga naar het museum om ze te zien”.
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Tot nu toe heeft de leesclub drie boeken gelezen, waaronder
Wederzijds van Kees ’t Hart. Dat boek gaat over overlast in de buurt
en had ook in onze buurt kunnen spelen. Vandalen bekladden
muren met graffiti, buren maken na middernacht enorme herrie en
kunstenaars steken op een schoolplein achter het huis regelmatig
levensgevaarlijk hoge houtstapels aan. Wat doe je ertegen?
“Soms vind je de hoofdpersoon in het begin vervelend”, vertelt een
deelnemer: ”maar door de bespreking van het boek kom je ook wel
eens tot de conclusie dat hij best je buurman mag zijn”.
HEB JE VRAGEN?
Wil je zelf een leesclub oprichten? Dan kun je voor vragen en advies
terecht bij Gerrit Jan Lonkhuyzen via gjvanlonkhuyzen@gmail.com.

De Boomgaard

Leesclub Scheveningen/Statenkwartier
Andere Bomenbuurters zijn lid van de leesclub die is opgericht
door Hannah Smeets, die zelf ook in de buurt woont. Zij is de
leesclub rond 2009 gestart met de bedoeling om niet-Nederlands
taligen, zoals expats en diplomaten, kennis te laten met de
Nederlandse literatuur en cultuur. Leden kwamen uit Duitsland,
Spanje en Frankrijk, maar ook uit Congo. De leesclub telt momenteel
12 deelnemers, waarvan qua niet-Nederlandse inbreng nog één
Iraanse dame. De leeftijd van de deelnemers varieert van 50 tot 80.
Het gezelschap telt één man. De club komt iedere laatste vrijdag
van de maand bij elkaar in het prachtige Couvéehuis aan de
Frankenslag (zie www.welzijnscheveningen.nl/het-couveehuis.php).
De Nederlandse literatuur is inmiddels losgelaten, al worden
boeken van Nederlandse schrijvers zoals Connie Palmen en Nelleke
Noordervliet nog wel besproken. Ook oude klassiekers zoals
De ogen van Roosje van Clare Lennart uit 1957 komen aan bod.
“Niet-Nederlandstaligen vinden Nederlandse literatuur vaak
verschrikkelijk somber”, vertelt Hannah Smeets:” Met Knielen
op een bed violen van Jan Siebelink maak je hen echt niet blij”.
Nu wordt met name vertaalde literatuur gelezen.
CLOSE READING
De groep bepaalt in overleg welk boek er wordt gelezen. Soms
is dat boek moeilijk te krijgen, zeker nu door de coronacrisis de
bibliotheek en de boekhandels dicht zijn. Er worden geen e-books
gelezen. Dikke pillen worden gereserveerd voor de zomervakantie
of de kerstperiode, als iedereen wat meer tijd heeft om te lezen.
Hannah Smeets bereidt de bijeenkomsten voor. Zij leest ieder boek
minstens twee, maar soms ook wel drie keer van te voren door en
gaat vervolgens aan de slag met vragen over het boek. Deze vragen
worden niet van tevoren gedeeld met de groep. Er worden ook
geen samenvattingen verspreid. Het is de bedoeling dat iedereen
de boeken ook echt wel leest. Centraal staat of het boek je
leesplezier gaf. Wat vond je van het boek, was het een fijn boek om
te lezen. Was de taal moeilijk te begrijpen, of makkelijk? Vervolgens
komen de vragen van de deelnemers aan bod. Hannah Smeets
geeft uitleg als dingen niet zijn begrepen. Er wordt gekeken naar
de structuur van het boek en daarna wordt het boek als het ware
ontleed. De structuur van het boek wordt besproken. Wat is het
voor een soort boek, welk thema snijdt het aan? Wie zijn de
hoofdpersonen? Wat zijn dit voor mensen? Wat vind je van hun
gedrag, hun handelen, besluiten, leven ? In welke persoon is het
boek geschreven (1e of derde persoon)? Zou daar een reden voor
zijn? Wat wil de schrijver met dit boek laten zien? Wat vind je van
de schrijfstijl? Onlangs heeft de boekenclub De avond is ongemak
van Marieke Lucas Rijneveld besproken, het schrijnende verhaal van
een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood
van een kind. De reacties liepen behoorlijk uiteen. Sommigen
vonden het boek gruwelijk, maar anderen ook indrukwekkend
en geweldig geschreven. Liefde als het erop aankomt van Daniela
Krien, over de verhalen van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR
en als jongvolwassenen de val van de Muur meemaken, werd door
de groep erg gewaardeerd, hoewel sommigen het boek ook een
beetje Libelle-achtig vonden.

Antiquariaten in de Bomenbuurt
Dat de Bomenbuurt twee antiquariaten telt zou je kunnen zien als een teken dat de inwoners van boeken
houden en lezers zijn. Een antiquariaat verkoopt boeken voor een tweede keer. Daarom vind je daar
vaak boeken die in de gewone boekhandel al lang niet meer te krijgen zijn en soms zelfs zeldzaam zijn.
We onderzoeken of dat beeld van de buurt klopt bij de antiquariaten Centaur en Alfa Haganum.

Centaur

Alfa Haganum

We spreken Marc Ouwerkerk, eigenaar van Centaur, boekenanti
quariaat en kunstwinkel in de galerij aan de Laan van Meerdervoort.
Merkt hij iets van afnemende belangstelling voor lezen? Ja, dat doet
hij wel. Hij ziet steeds vaker huizen waar geen boeken meer te
vinden zijn, kamers zonder boekenkast. Dat is gedeeltelijk toe te
schrijven aan de opkomst van digitale boeken, maar ook omdat
interesses verschoven zijn en de tijd veranderd is. We brengen
veel meer tijd door achter schermen. Hij ziet het ook bij zijn eigen
kinderen. Dat heeft niet alleen negatieve kanten, we kunnen nu
veel sneller aan informatie komen, waar we anders voor moesten
zoeken naar en in boeken. Maar de oude schoolmeester in Marc
zegt toch: als je leest bezorg je jezelf een voorsprong op niet-lezers.
Je taalgevoel gaat erop vooruit, je leert je verplaatsen in andere
mensen en situaties en het stimuleert je voorstellingsvermogen.

Onopvallend, maar strategisch, op een hoek van de Berberisstraat
dicht bij 2 tramhaltes, zit het antiquariaat Alfa Haganum. Alleen op
afspraak te bezoeken (070 3601285). Dat was al zo voor Corona en
dat zal ook erna zo zijn. Onopvallend, maar daarom niet minder
volhardend. Nelly Witte bestiert het antiquariaat al meer dan veertig
jaar. Van de Laan van Meerdervoort naar de bescheiden Berberis
straat. Daarnaast stond ze dertig jaar op de boekenmarkt op het
Lange Voorhout.
De specialiteiten van Alfa Haganum zijn boeken over NederlandsIndië en koloniale geschiedenis, oude kinderboeken, Nederlandse
literatuur na 1900 en mooie geïllustreerde boeken. De klanten
die daarin zijn geïnteresseerd vallen doorgaans niet in de jongere
leeftijdscategorie. De boeken zijn afkomstig uit particuliere verzame
lingen. Nelly reist daarvoor door heel Nederland, want ze wil de
boeken zelf gezien hebben en ze accepteert niet alles. De boeken
moeten er tenminste nog netjes uitzien. Ook koopt ze wel van
collega-handelaren, op de boekenmarkt of online. De verkoop gaat
ook veel online en is daarmee internationaal. Op boekwinkeltjes.nl
en www.antiqbook.nl, de sites waarop veel antiquariaten hun
boeken aanbieden, heeft ze ruim 9000 boeken staan.

Boeken en meer
Een boekwinkel verkoopt tegenwoordig niet alleen meer boeken.
Zo heb je op het Noordeinde boekwinkels waar je boeken met koffie
combineert, of met fietsen. Zelf combineert hij in het antiquariaat
boeken met beeldende kunst. Die kunst is erin gekomen door
schrijvers die ook schilderijen of beelden maakten: Jan Wolkers,
Hugo Claus, Lucebert. Met alleen boeken valt nauwelijks meer een
boterham te verdienen.
De Bomenbuurt, vindt Marc, is een gevarieerde buurt en de mensen
zijn vriendelijk. Die variatie ziet hij ook terug in de boeken die hem
worden aangeboden. Wel is hij kritisch in zijn selectie, want hij moet
het ook weer kunnen verkopen. Daarom heeft hij het meeste aan
verzamelaars, die je vaak vindt onder leraren en journalisten. De
jonge lezers die bij hem binnenkomen (nu even niet), zijn vooral
Engelslezende jongeren.

Van alle tijden
De populariteit van geschiedenis zit in de lift, daarom zijn de eerste
leestips van Marc voor de Bomenbuurt: Laan van Meerdervoort
(Margot Berends en anderen) (we hadden niet anders verwacht)
en Een eeuw Bomenbuurt (SBOB). Daarnaast Russische literatuur
(vijf keer in de top10 van meest verkochte boeken van Centaur).
De aanrader voor jongeren - maar eigenlijk zou iedereen dat boek
moeten lezen – is er een van Harry Mulisch: De Aanslag. Over
verantwoordelijkheid voelen en nemen en over schuld en wat
dat met je doet. En het is nog spannend ook. Universele thema’s
van alle tijden.

|

‘CORONA ZET AAN TOT LEZEN’

|

Verre streken
Nelly merkt aan het aantal bestellingen dat deze Coronatijd meer
tot lezen aanzet. Bovendien hebben mensen, nu ze meer tijd thuis
doorbrengen en er minder afleiding is, meer belangstelling voor
geschiedenis. Aan dat lezen draagt ze graag haar steentje bij met
een tip uit de Nederlands-Indische literatuur: De andere wereld van
M.H. Székely-Lulofs uit 1934 en een net verschenen biografie van
een danser tussen twee werelden: Indra, een wajangleven van
Lizzy van Leeuwen. En bij haar laatste aanbeveling sluit ik me
volledig aan: de boeken van Konstantin Paustovski, over leven,
strijd en landschappen van het Rusland van de eerste helft van
de vorige eeuw. ■

HEB JE INTERESSE?
Meld je dan aan via het
Couvéehuis op telefoonnummer
070-3500694. De kosten bedragen
€ 2,- per maand. ■
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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

‘Ook in de vrije tijd gaat het over de zaak’
In de winkel hangt de geur van verse noten en specerijen. Op de vloer voor de toonbank is in rood-wit de looproute
langs de volgeladen toonbank aangegeven. Patrick Heukels (36) opende in november zijn winkel, de Notenkoning,
aan de Fahrenheitstraat. Zus Sabrina (40) staat achter de toonbank en ook zijn ouders, André en Willy, helpen nog
geregeld mee in de zaak. Broer en zus zijn optimistisch gestemd, ook al zijn de tijden onzeker. Maar: de winkel
mocht openblijven en de klanten zijn enthousiast.
Sabrina: ‘Of ik zelf nog noten eet? Ja, heel veel. Ik gebruik ze vaak bij
het koken.’
Patrick: ‘Ja, ik ook. Noten staan in de schijf van vijf hè, het is gezond.
Vroeger waren ze gebakken met veel zout, maar nu is 50% puur
natuur. De Macadamiamix loopt hier heel goed.’
Sabrina: ‘Hoe het begon? Het begin van de Notenkoning ligt op de
markt.’
Patrick: ’Mijn vader is ermee begonnen met een jeugdvriend. Dat
liep als een trein, alle vrienden van destijds deden mee.’
P: ‘Mijn vader is geboren in de Azaleastraat, wij zijn opgegroeid in
de Elstraat en de Populierstraat. Van oorsprong zijn we dus echte
Bomenbuurters. We hebben zulke leuke herinneringen aan spelen in
deze buurt. Nu woon ik in Wateringen, mijn zus woont in Voorburg.
Aan de buurt ligt het niet, de huizenmarkt is daar gewoon wat
gunstiger.’
S: ‘Ik heb een dubbel bovenhuis met dakterras…’
P: ‘Ik heb een huis met een tuin, want ik ben een barbecuefanaat.
En ik heb er een bootje, dan ga ik samen met mijn vader varen, een
gedeelde passie.’
S: ‘Mijn vader en moeder wonen op een boot, moet je weten. Ze zijn
nu 64 en 68; als ze ophouden met werken, willen ze weer gaan varen.’
P: ‘Terug naar het begin: mijn vader had jarenlang zelfstandig markten
gedraaid toen hij 43 jaar geleden bij zijn vriend Jan ging werken.
Jan is de oprichter van de Notenkoning, mijn vader exploiteerde
voor hem markten in Krimpen aan de IJssel, Maassluis, Rijswijk.
Er kwamen ook winkels in de Markthof en de Passage, maar
halverwege de jaren 80 is het bedrijf opgesplitst; mijn vader is als
zelfstandige eigenaar met het bedrijf (wel onder dezelfde naam)
verdergegaan. En nu zijn wij dus de trotse eigenaar van deze
winkellocatie. De Notenkoning bestaat dus al bijna 60 jaar.’
S: ‘Toen ik een meisje van 13 jaar was, hielp ik al mee in Rijswijk,
dat vond ik helemaal geweldig, centjes verdienen. Ik zou de zaak
overnemen, maar ik houd erg van reizen. Ik ben naar Curaçao
gegaan, ik verkocht er jarenlang bikini’s en stond achter de bar. Maar
het verdiende slecht en het is een komen en gaan van mensen, dus
ik moest vaak afscheid nemen. Niet leuk. Toen het geld op was, ben
ik teruggegaan en heb ik de opleiding voor fitnessinstructeur gedaan.’
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Wat me in deze crisis overeind houdt, is communicatie, zo
bedacht ik me na een mooi telefoongesprek. Een wat stijf
woord misschien, maar het vat goed samen waar we – naar ik
vermoed – voor zijn bedoeld als mens. Dat idee werd bij mij
bevestigd in deze pandemie. Het was al eerder ontwikkeld in
Amsterdam, waar ik eind jaren 90 ronddoolde op zoek naar
vrijheid. Ik maakte er televisie met hele leuke anderen, maar
voelde me toch vooral een ‘ik’, nooit echt een ‘wij’ – alle relaties
ten spijt. Er hing een vervreemdend sfeertje van ieder-voor-zich.
Tekenend vond ik een kerkbezoek waar ik me na tien jaar
ongeloof weer eens aan waagde. De enige ‘communicatie’ die
dat (ondanks de communie) opleverde, was een praatje met
iemand die toerist bleek. Van de vaste bezoekers kreeg ik het
gevoel dat ze alleen elkaar zagen staan. Ook door de corona
crisis ben ik weer sterk gaan beseffen hoe belangrijk contact is.
Opnieuw een wat stijf begrip. Het is beter verwoord op de
eerste pagina's van het oerboek, dat we de Bijbel noemen:
'Het is niet goed dat de mens alleen is.' Lange tijd dacht ik als
vrij zwervend individu: wat een onzin. Een mens die niet met
zichzelf alleen kan zijn, zit niet goed in zijn vel. Maar ik ben
daar na deze crisis en door mijn ervaringen in ‘Mokum’ van
teruggekomen. De ontmoeting van mens tot mens zit ons in
het bloed. Ze is wezenlijk voor het welzijn van onze soort.
Biologen bevestigen dat. De klauwen en vleugels waardoor
‘de naakte aap' wist te overleven waren saamhorigheid en
onderlinge zorg. Dat geldt ook voor de crisis waarin we nu in
zijn beland. Ja, corona mag ons veel ellende hebben gebracht,
maar ze bracht ons ook dit inzicht. Dat we (het) niet kunnen
zonder elkaar.

ANDRÉ, PATRICK, SABRINA EN WILLY

De Haagsche Gordijnerie
Vishandel Kleinee
IJssalon De Lorenzo
Thomson Tweewielers
Groenteboer Otten
DuOOptiek
Slagerij Bulsing

(december 2020)
(september 2020)
(juni 2020)
(maart 2020)
(december 2019)
(september 2019)
(juni 2019)
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Deel 7
Deel 6
Deel 5
Deel 4
Deel 3
Deel 2
Deel 1

met noten wogen? 50 kilo’
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De vleugels van de
naakte aap

Lees alle afleveringen van de rubriek FAMILIE IN DE ZAAK
in het archief van De Boomgaard op de website van de SBOB
www.bomenbuurtonline.nl/boomgaard/archief-2:

‘Weet je hoeveel die zakken

P: ‘Toen Sabrien naar Curacao ging, haar relatie was uit, hadden
we een sterke vent minder. Weet je hoeveel die zakken met noten
wogen? 50 kilo. Nu zijn ze 25 kilo. Mijn vader zat omhoog en toen

vroeg hij mij. Ik was toen 17, ik hielp al wel mee in de schoolvakanties.
Na een jaar studeren besloot ik om voor de zaak te kiezen en ben ik
op zoek gegaan naar markten: Gouda, Vlaardingen. Het zal al wel in
mijn bloed, want het liep heel aardig. Ik ben nu bijna 100% eigenaar
van de Notenkoning. Mijn vader is mede-eigenaar tot volgend jaar,
dan gaat hij met pensioen.’
S: ‘Toen ik twijfelde over de sportschool, kwam er een verkoopwagen
vrij van een vriend van mijn vader. Misschien iets voor Sabrien, dacht
hij. Ik ben ervoor gegaan, het is een veel betere boterham. Ik stond
op markten in Hoek van Holland, Naaldwijk, aan het Prins Hendrik
plein in Den Haag. Twee jaar geleden ben ik gestopt, omdat het te
zwaar werd voor mij alleen. Toen dacht ik: wat nu? Ik ben trouw
ambtenaar geworden. Maar ja, dat had ik pas 1 keer gedaan en toen
kwam corona…’
P: ‘Bij een familiebedrijf rol je er makkelijk weer in. Ik ging deze
winkel starten en wat is dan beter dan iemand die al een hele zaak
heeft gedraaid? We hadden in augustus de sleutel - hier zat eerst
een ijzerhandel en een Chinese winkel, iets met healing. Het was
een bouwval; we hebben de winkel compleet gerenoveerd en er
een glazen pui in gezet. Ik vind dat er binding moet zijn met wat
er op straat gebeurt. De drempel is veel hoger als je door een deur
moet. Het liep goed, maar toen kwam de tweede lockdown...’
S: ‘Het is een stuk rustiger nu. Je hebt winkelend publiek nodig.’
P: ‘De winkel is voor mij bijna ontspanning, want ik draai zelf nog
5 markten. Daar bouw je je winkel elke dag weer op; ik maak lange
dagen van 6 tot 6 uur. Ja, ik zou er wel aan kunnen wennen na
20 jaar: een werkweek van 40 uur.’
S: ‘En het is lekker warm binnen…’
P: ‘Of er weleens wrijving is? Zeker. Twee kapiteins op een schip,
dat kan weleens botsen. We hebben weleens woorden, maar een
uur later is het vergeten. Dan gaan we elkaar even uit de weg;
als het hier is, dan gaat er een even naar boven. Maar meestal
gaat het goed hoor.’
S: ‘De taken zijn helder. Patrick doet de inkoop, ik sta in de winkel,
soms met moeder, en vader doet de administratie. Het enige nadeel
van een familiebedrijf is: in je vrije tijd gaat het er ook altijd over.
Het was voor mij wel fijn om er even uit te zijn.’
P: ‘Ja, dat is zo, ook tijdens kerst gaat het er ook over. Je bent 24/7
een familiebedrijf.’ ■

foto's Marianne Schijf
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door MARIT DE MOOIJ

06 2458 7672

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

www.advieseninzicht.nl
Sweelinckplein 11

Erna de

Natuurlijk, ook de kinderen uit onze buurt lezen.

Advies & inzicht in geldzaken

Maar wat? Twee van hen laten hun licht schijnen over

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!

Wat lezen kinderen?
de boekenwereld van kinderen en vertellen wat ze
lezen en waarom.

PNE

Shockwave

Echografie

Flywheel Training

Jeroen Coster Sportfysiotherapeut en Sportrevalidatietrainer
Sven König

Manueel Therapeut

Berend Kaster Algemeen Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut i.o.

Oók voor niet sport
gerelateerde klachten.

FENNE (10) gaat naar de Christelijke Montessori School en heeft
door de lockdown weer thuisonderwijs gehad in januari en februari.
Ook het lezen gebeurde thuis. "Ik lees De piraten van hiernaast.
Dat is een spannend en grappig boek. Ik wil wel ook heel graag de
film ervan zien. In het huis van de piraten zijn heel veel gangen en
overal touwen om te klimmen. Billy is de grappigste piraat, maar
kapitein Donderbus is de stoerste."
SENJA (7) gaat ook naar de CMS. "Ik lees Ibbeltje van Annie MG
Schmidt. Het is een heel grappig boek. Ik ben al op bladzijde 102.
Het is leuk dat het over katten gaat en dat de moeder met katten
kan praten. Ik houd van katten. Ik vind het ook heel leuk om boeken
zelf te schrijven en ik houd van lezen en van tekenen. Ik heb Ibbeltje
en haar moeder getekend." ■

GRATIS: CREATIEVE KINDEREN DIE ZICH IN DE LOCKDOWNPERIODE VERVELEN EN GRAAG NOG BETER WILLEN TEKENEN
EN SCHILDEREN: NEEM EEN GRATIS ONLINE PROEFLES BIJ STUDIO JOCELYN (WWW.STUDIOJOCELYN.NL)

Duurzaam lezen
De werkgroep Duurzaamheid van Bomen- en Bloemenbuurt heeft een aantal leestips te delen met onze lezers.

Hoe gaan we dit uitleggen - Jelmer Mommers

Dit is een goede gids - Marieke Eyskoot

In dit boek neemt Jelmer je mee in de geschiedenis van klimaat
verandering, waarna hij twee situaties schetst voor onze toekomst.
We hebben twee opties volgens Jelmer, waarbij één de duurzame
optie is. Het boek is iets 'droger' dan een normaal lees- of non-fictieboek, maar zit bomvol informatie en is daarom een must-read.

In dit boek vind je talloze lijstjes met praktische tips en adresjes.
Op zoek naar een duurzaam parfummerk? Check het boek. Kijken hoe
je water kunt besparen? Check het boek. Of gewoon nieuwsgierig of
je ondergoed ook duurzaam kan zijn? Check dit boek!

Ooit aten we dieren - Roanne van Voorst
Het Zero Waste Project - Nicky & Jessie Kroon
Het boek Het Zero Waste Project van de zussen Nicky en Jessie Kroon
is voor veel mensen de start van een legere afvalbak. In het boek
vertellen Nicky en Jessie hoe zij in aanraking kwamen met het
plasticprobleem én er zelf iets aan besloten te doen. Verwacht veel
achtergrondinformatie en feiten, gemixt met een persoonlijk verhaal
(vol successen en mislukkingen) en een dosis aan praktische tips.

Volgens Roanne voorspellen wetenschappers dat veganistisch over
een aantal decennia de norm zal zijn, en zullen onze kinderen vragen
hoe we ooit dieren hebben kunnen eten. Met dit boek kun je je vast
op die toekomst voorbereiden. Roanne gaat in gesprek met boeren én
vertelt hoe zij zelf de transitie naar een plantaardig voedingspatroon
maakte - en wat daar allemaal bij kwam kijken.

Eerste Hulp bij Klimaatverandering - Anabella Meijer
Drawdown - Paul Hawken

De ondertitel is hoopgevend: in vijf stappen naar een bloeiende
toekomst, voor jou en de planeet. Volgens auteur en 'visual consultant'
Anabella Meijer is dan ook niet de techniek, maar de motivatie van de
mens dé uitdaging om de klimaattransitie een succes te maken. Het
boek is anders dan andere boeken over klimaatverandering, omdat
Annabella gebruik maakt van cartoons, verhalen, kleur en humor. ■
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In het boek vind je, volgens auteur, de 100 meest effectieve oplossingen
om klimaatontwrichting te keren. De 100 oplossingen zijn samen
gesteld door een internationale coalitie van onderzoekers, professionals
en wetenschappers. Daarnaast zijn 80 van de 100 oplossingen ook
nog eens doorgerekend, compleet met benodigde investeringen en
verwacht rendement. Wellicht verdien je dit boek wel terug!
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Activiteiten in de buurt? Meld het de redactie via
info@redactiedeboomgaard.nl

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Controleer vooraf of een activiteit doorgaat, in verband met de coronamaatregelen
Maandag 12 april

Dinsdag 1 juni en maandag 7 juni

WORKSHOP: ZIN-VRAGEN
LOCATIE Organisatie VOOR Welzijn, Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6
TIJD 14-16 uur KOSTEN geen
Aanmelding is verplicht, bel naar één van de ouderenconsulenten te
bereiken op de volgende nummers: 06 39437725 of 06 42465893 of
06 81289486 of via email: e.devanderschueren@xtra.nl of
j.vanrossum@xtra.nl Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Alles is
coronaproof.

WORKSHOP: LEVENSDOSSIER
LOCATIE Organisatie VOOR Welzijn, Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6
TIJD 1 JUNI 930-1130 uur TIJD 7 JUNI 14-16 uur KOSTEN geen
Aanmelding is verplicht, bel naar één van de ouderenconsulenten te
bereiken op de volgende nummers: 06 39437725 of 06 42465893
of 06 81289486 of via email: e.devanderschueren@xtra.nl of
j.vanrossum@xtra.nl Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Alles is
coronaproof

Vrijdag 16 april, 14 mei en 11 juni

Zaterdag 19 en zondag 20 juni

BETHELBUURTBIOS
16 APRIL Calvary. Father James is een priester in een klein Iers dorpje.
Op een zondag biecht een parochiaan hem op dat hij als kind
misbruikt is door een priester en dat hij daarom volgende zondag
James zal vermoorden. De priester krijgt een week tijd om zich voor
te bereiden op zijn dood.
14 MEI A serious man. Heerlijk zwarte en enorm Joodse komedie van
de gebroeders Coen, over hoe het leven van Larry Gopnik, een joodse
professor, in 1967 uit elkaar valt. Burenruzies, een echtscheiding,
omkoping door een student en de oprukkende moderniteit spelen
daarbij een hoofdrol.
11 JUNI Babette’s feast. In de 19e eeuw werkt de Franse Babette als
kokkin bij de vrome en puriteinse zussen Martine en Filippa op het
Deense eiland Jutland. Zij wint de hoofdprijs van de loterij en wil het
geld aan een feestmaal voor de zussen en heel het dorp spenderen.
LOCATIE Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
TIJD inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur
KOSTEN Vrijwillige bijdrage

OPEN ATELIERS DUINOORD EN OMGEVING
Dit weekend staat het jaarlijkse evenement Open Ateliers Duinoord en
omgeving gepland. We gaan ervan uit dat het dit jaar weer mogelijk is
om de ateliers open te stellen. En er is gedurende de hele maand juni
een overzichtstentoonstelling bij Artgallery/ Makelaardij Koenders
in de 2e Schuystraat 164/ hoek Reinkenstraat.
Juni lijkt nog ver weg, maar zet het vast in je agenda. 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

Zondag 18 april
BETHELMUZIEKMATINEE
Concerten van een uur, met daarna ontmoetingen, want muziek
brengt allerlei mensen bij elkaar. Muziek kan veel doen: troosten,
vrolijk maken, hoop geven, klank geven aan waar geen woorden voor
zijn. Bij de BethelMuziekMatinee komt van alles aan bod. Nieuwsgierig?
Kom wat van de concerten meemaken! Er kunnen maximaal 30
mensen ni de zaal en vooraf aanmelden is verplicht.
Deze middag speelt het strijkersensemble van het Hofstads
Jeugdorkest o.l.v. Harry van der Meer een programma met als titel
“I Musici Giovani”
LOCATIE Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
TIJD 15 uur KOSTEN Vrijwillige bijdrage

Maandag 3 mei
WORKSHOP: OMGAAN MET VERLIES
LOCATIE Organisatie VOOR Welzijn, Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6
TIJD 14-16 uur KOSTEN geen
Aanmelding is verplicht, bel naar één van de ouderenconsulenten te
bereiken op de volgende nummers: 06 39437725 of 06 42465893 of
06 81289486 of via email: e.devanderschueren@xtra.nl of
j.vanrossum@xtra.nl Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Alles is
coronaproof.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
BUURTCENTRUM DE BOLSTER
LOCATIE Kastanjestraat 2
(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.
TIJD 10 – 14 uur KOSTEN € 0,50. Koffie, thee en soep inbegrepen.

Donderdag
BUURTMAALTIJD DE BOLSTER
TIJD Welkom vanaf 17.15 uur
KOSTEN €6,00 (2-gangen maaltijd).
RESERVEREN NOODZAKELIJK Via Leonie Schuurman 06 41 80 78 66

Maandag t/m vrijdag
KUNST & KIDS CAFÉ
Ouders en kinderen van 0 tot 4 ontmoeten elkaar in een gezellige
sfeer. De kinderen kunnen binnen of buiten spelen of tegen betaling
deelnemen aan kunstlesjes.
LOCATIE Acaciastraat 182
TIJD m
 a/di/do 8.30-13.30u wo/vr 8.30-11.30u
KOSTEN € 2,50
INFO www.kunstenkidscafe.nl

CULTUUR OM DE HOEK
THEATER DE NIEUWE REGENTES
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WORKSHOP: GEZONDE LEEFSTIJL
LOCATIE Organisatie VOOR Welzijn, Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6
TIJD 930-1130 uur KOSTEN geen
Aanmelding is verplicht, bel naar één van de ouderenconsulenten te
bereiken op de volgende nummers: 06 39437725 of 06 42465893 of
06 81289486 of via email: e.devanderschueren@xtra.nl of
j.vanrossum@xtra.nl Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Alles is
coronaproof

De Boomgaard

LOCATIE Weimarstraat 63
INFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988

door JELLE BLUEMINK

Micha, Joshua en Loek uit onze
buurt hebben een inzamelingsactie
gehouden voor kinderen op Lesbos.
Een kort interview.

Waar wonen jullie?

Berberis en Aucubast
raat.

I nzamelactie
voor de vluchtelingen op Lesbos

Wat hebben jullie pr
ecies geda

an?
We hebben loomband
jes gemaakt en deze ver
kocht door bij alle hu
buurt (Egelantier-, Ber
izen in de EBAberis-, Aucubastraat)
aan
te bellen. En de Goud
en Valkenboskade. He
enregenstraat
t meeste geld hebben
we opgehaald in de Go
omdat dat een lange
ud
enregenstraat,
straat is. Er zijn nog and
ere kinderen die ons
maar die zijn nu thuis.
heb
ben
geholpen,
Ook Maks uit Duindorp
heeft ons geholpen. Toe
op waren, hebben we
n de armbandjes
een gewone collecte
gehouden voor Lesbos
.

Waarom wilden jullie
dat doen

?
In de Coronatijd hadden
we niets te doen. We
wilden eerst iets nuttig
kinderen in Afrika. Ma
s doen voor arme
ar toen stelde de moede
r van Loek voor om iets
op Lesbos te doen. En
voor kinderen
dat vonden wij ook een
goed idee, omdat die
kinderen niets hebben
vluchtelingen
en wij zoveel. Met de
eerste euro waren we
En toen gingen we ste
echt heel blij.
eds meer ons best do
en.
Op het moment dat we
hadden, was er een gro
60 euro
te brand in het kamp
op Lesbos. Dat vonden
we heel erg.

Hoeveel mensen hebb
en gedo

neerd?
Ongeveer 50 mensen,
maar we zijn er wel bij
300 langs geweest. Om
vaak ook een heitje voo
dat we
r karweitje doen, ken
nen veel mensen ons
Die zeiden tegen ons
al.
dat we het geld niet aan
snoep mochten uitgev
en.

Hoeveel hebben jullie
opgeha

ald?
100 euro is opgehaal
d en mijn vader heeft
er 25 euro bij gedaan
.

Is het geld al overgem
aakt?

Ja. Aan de stichting Bec
ause We Carry. Die stic
hting koopt spullen voo
vluchtelingenkindere
r
n zoals slaapzakken en
warme kleren. Eigenl
ijk van alles wat.

Hebben jullie een rea
ctie gekregen van Be
cause We Carry?

Nee, geen reactie

Tot slot, jullie lezen va

M icha, Joshua en L oek

st wel ee

ns een boek. Wat is da
Serie van de Kameleon
n jullie favoriet?
is leuk, maar ook voe
tbaltijdschrift zoals Go
Val van de Vredenbor
al. En Lampje,
ch, Brief voor de koning
, Geheimen van het Wi
Winnetou.
lde Woud en
Zo dat is veel, houden
jullie nie

t van gamen of voetb
Wij mogen niet veel gam
al?
en. Meestal spelen we
buiten of voetballen we
hier op het schoolple
in. En ’s avonds gaan
we dan een kwartiert
Maar soms een heel boe
je lezen.
k ineens als ik echt vee
l zin om te lezen.

Vrijdag 9 april
AWKWARD I | KYD
Na drie zeer enthousiast ontvangen albums onder het pseudoniem
AWKWARD i, twee Gouden Kalf-nominaties en bijdragen aan diverse
muziektheaterproducties gaat liedjesschrijver/componist Djurre de
Haan met zijn programma KYD voor het eerst het theater in.
TIJD 20.15 uur
KAARTJES €19

maart 2021

maart 2021

Dinsdag 4 mei

KINDEREN
GEZOND
VOOR
WONEN
KINDEREN

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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THEMANUMMER LEZEN
door MARIANNE SCHIJF

De Bomenbuurt leest stapels boeken
Het is stil, maar niet donker in de bibliotheek aan de Fahrenheit. Bibliothecaris Irene de Jonge houdt op een
middag eind januari met twee collega’s (uit het team van 9) de boel draaiende in de normaal drukbezochte

door JELLE BLUEMINK

5 JAAR JONG: BabZ
Bibiothecaris IRENE DE JONGE: ‘Ik zat als kind altijd in de
bibliotheek. In West-Brabant was verder niet zoveel te doen.’

bieb. In coronatijd worden elke dag tassen met online aangevraagde uitleenboeken gevuld. Maar gezellig?
‘Nee, ik mis de vaste klanten wel’, zegt De Jonge, zwaaiend naar een langs het raam passerende bekende

VEEL GEVRAAGDE FICTIE

bezoeker. Maar ze kan nu wel ongestoord vertellen over de lezers en hun keuzes uit de buurt. Hoe leest de

• Lucinda Riley: de Zeven Zussen serie (én andere

Bomenbuurt?

boeken van deze schrijfster)
• Hendrik Groen: de vier verschillende delen van de
populaire serie die ook verfilmd is voor tv

Bomenbuurters zijn veelvraten, bevestigt De Jonge. ‘Er wordt heel veel
gelezen. Moeders met kinderen komen stapels boeken halen. De serie
over Harry Potter is populair, Het leven van een loser. Van populaire
boeken schaffen we altijd meerdere titels aan. Op zaterdag kwam hier
altijd een vaste klant een stapel stripboeken halen voor de hele familie.
Er wordt niet overal zo goed gelezen; het hangt natuurlijk af van de
bevolkingsgroep die in je wijk woont. Hier is het vooral uitleenwerk,
maar in de wijk Transvaal organiseert de bibliotheek taallessen voor
de leden bijvoorbeeld. Alle activiteiten worden afgestemd op de
bewoners. De bibliotheek van vroeger bestaat eigenlijk niet meer.
Wat hier wordt geleend? Romans, vooral literatuur, thrillers. De serie
van Riley over de 7 zusters is niet aan te slepen. En de boeken van
Elena Ferrante. Dat schijnt een man te zijn, wist je dat? Of ik die ook
heb gelezen? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Het aandeel ebooks
en luisterboeken neemt toe, daarvoor moet je een app downloaden;
dat loopt via een landelijk systeem van de Koninklijke Bibliotheek
tegenwoordig.’

‘DE SERIE VAN RILEY OVER DE 7 ZUSTERS
IS HIER NIET AAN TE SLEPEN’
Bibliotheektas
Er zijn in coronatijd drie mogelijkheden voor de leden van de bieb:
mensen kunnen zich op de website bibliotheekdenhaag.nl aanmelden
voor een tas met 5 titels en daar hun voorkeuren opgeven. Irene de
Jonge: ‘Leden vragen om een boek voor een spreekbeurt van de
kinderen; eerste leesboekjes, maar ook romans of geschiedenis
boeken. Wij vullen de tasjes en dan krijgen ze bericht om de tas op te
komen halen.’ Voor ouderen van 70+ worden de boeken thuisbezorgd
(die service loopt via de centrale bibliotheek). En als derde zijn er nog
online-activiteiten waarbij bekende Hagenaars of schrijvers een les of
lezing geven, die zijn te vinden onder de noemer bieb070@home.
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‘De tasjes op aanvraag lopen heel goed, gemiddeld vullen we 10
bibliotheektassen per dag. Maar het is niet te vergelijken met de
normale situatie natuurlijk, dan lenen mensen veel meer. In Den Haag
zijn 14 bibliotheekvestigingen; met onze lezers en hun leengedrag
zitten we wel in de top 3 of 4 van het aantal uitleningen in Den Haag.
Dus ja, er wordt veel gelezen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met
de goede locatie hier, dichtbij de Albert Heijn en naast een speelplaats. We werken veel samen met alle scholen uit de buurt en ook
uit omringende wijken, soms komen er klassen binnen van wel
30 leerlingen. We hebben medewerkers voor de jeugdbibliotheek;
ze geven bijvoorbeeld alfabetles voor beginnende lezers of ze
organiseren bijeenkomsten rond de Nationale Voorleesdagen
(januari) en lessen voor de jeugd in de Kinderboekenweek in oktober.

De Boomgaard

‘WE WERKEN SAMEN MET ALLE SCHOLEN UIT
DE BUURT EN OOK UIT OMRINGENDE WIJKEN’
Boekenkastjes
In de buurt hangen ook nogal wat kastjes met boeken, om te ruilen
voor wie dat wil. ‘Wat ik van die minibiebjes vindt? Het zijn particuliere
initiatieven, de boeken die erin staan zijn vaak oud en soms een beetje
vies. Het idee is leuk, de uitvoering wat minder.’ Haar boodschap: kom
naar de bieb! Dat doen nu al zo’n 5500 leden en die Bomenbuurters
kunnen via de website niet alleen boeken uit de collectie, maar ook
andere materialen, zoals bladmuziek of cd’s lenen en reserveren uit
de hele stad en die dan laten bezorgen op een vestiging naar keuze.

• Marieke Lucas Rijneveld: De Avond is ongemak en
Mijn lieve gunsteling
• Saskia Noort: Bonuskind
• Linda van Rijn: Familiediner
• Lars Kepler: Spiegelman
VEEL GEVRAAGDE NON-FICTIE
• Yotam Ottolenghi: Flavour
• Rutger Bregman: De meeste mensen deugen
• Edith Eger: De Keuze
• Wim Hof: De Wim Hof methode
• Roxanne van Iperen: ’t Hooge Nest
VEEL GEVRAAGDE JEUGDBOEKEN
• Andy Grifftiths: De waanzinnige boomhut (serie)
• Jeff Kinney: Het leven van een loser (serie)

Taal
De Jonge deed haar opleiding aan de P.A. Tieleacademie in Den Haag,
daarna specialiseerde zij zich in jeugdbibliotheek aan de bibliotheekacademie in Amsterdam. Als kind las ze al veel. ‘Ik kom uit West-Brabant
en ik zat altijd in de bibliotheek. We gingen er elke week met mijn
vader heen, want er was verder niet zoveel te doen. Ik houd van taal
en schrijven. Voor de opleiding ben ik naar Den Haag gekomen en ik
vond er meteen werk. Ik werk nu al 39 jaar bij de bieb, ik heb op allerlei
plekken gezeten: Molenwijk, Scheveningen. Ik was programmaleider in
de centrale bibliotheek; in de Acaciastraat werd ik in 1992 filiaalhoofd
van de bibliotheek. En die is toen naar deze hoek verhuisd.’

‘WE HEBBEN EEN TROUWE AANHANG’
De Jonge is ondanks alles onverminderd enthousiast over haar werk.
‘We horen vaak: we zijn zo blij met jullie! We krijgen veel complimenten,
we hebben een trouwe aanhang.’ Er ligt volgens haar soms teveel
nadruk op de kantoorfunctie. ‘Veel mensen komen hier kopiëren of
scannen. Dat zou ook in een winkel kunnen.’ Maar de bibliotheek
heeft zeker een belangrijke sociale
functie, vooral voor ouderen: de
huiskamerfunctie. ‘Normaal komen
mensen iedere dag binnen om de
krant of tijdschriften te lezen, een
praatje te maken en koffie te
drinken uit onze automaat.’
Nog even geduld a.u.b. voordat
dat weer kan. ■

In 2016 nam Margriet ontslag, nadat ze 9 jaar zorgintercedente was
geweest. Ze begon voor zichzelf. Ze had ervaren dat thuiszorg
organisaties alleen rendabel zijn als de kosten laag blijven. Daarom is
ze vanuit huis gestart op de 1e etage aan de Thomsonlaan. In haar
huis ontstond ruimte omdat haar dochters uit huis gingen.

• Charlotte Dematons: Alfabet
• Jochem Myjer: De Gorgels en de grote operatie
• Loes Riphagen: Coco kan het (Prentenboek van het
jaar 2021)
• J.K. Rowling: Harry Potter (serie)

BOEKEN OVER DE BOMENBUURT
• Een eeuw Bomenbuurt, verschenen bij het 100-jarig
jubileum van de wijk / diverse auteurs
• Het Verre Westen: zwerftochten door de Haagse
Bomen- en Bloemenbuurt en ommelanden van

Margriet kijkt trots terug op wat ze heeft bereikt. Vooral haar tevreden
cliënten doen haar goed. Ze is zelf verantwoordelijk gebleven voor
de intake bij cliënten. Iedere keer probeert ze een ideale match te
maken tussen de cliënt en zorgverlenende verpleegkundige en/of
verzorgende, die op ZZP-basis werken voor haar. In haar bestand
zitten namen van ongeveer 200 ZZP’ ers, die ze kan bellen voor
nieuwe uiteenlopende zorgvragen. En daarbij gaat het vooral om zorg
voor ouderen die zelfstandig thuis wonen in Den Haag en omstreken.
En dus ook in de Bomenbuurt, waar ze nu een aantal verzorgt. Met de
meeste cliënten komt ze in aanraking via mond tot mond reclame,
social media of via doorverwijzing van een huisarts.
Door Corona heeft Margriet een aantal veranderingen doorgevoerd.
De intakegesprekken met ZZP’ers vinden nu telefonisch plaats. Ze
heeft voor iedereen hygiëne mondkapjes beschikbaar gesteld evenals
jassen. Gelukkig is nog er geen client besmet geraakt. Van de ZZP’ers
in de haar bestand geldt dat voor een aantal wel, maar die zijn weer
goed gezond..

weleer / J.M. Knaud
• De Haagse Beek / M. van Doorn en J. Mennema
• Laan van Meerdervoort / Margot C. Berends e.a.
BOEKEN VAN SCHRIJVERS UIT DE WIJK
• Zijn jullie kerels of lafaards? Indische en Indonesische
strijd tegen de nazi’s 1940-1945 / Herman Keppy
• De adem van mijn zoon / Marcel Verreck

Wat haar verder opvalt is dat cliënten zich meer eenzaam voelen.
De dagbesteding waar ouderen graag naar toe gingen, is bijvoorbeeld
in de lockdown dicht. Hierdoor komt in sommige gevallen een
zwaardere last op de schouders van eventuele partners terecht.
Dus waar het zorgcontract dat toelaat, bieden de zorgverlenende
dames ook gezelligheid. Of vormen ze een luisterend oor. In sommige
gevallen is zelfs tijd om met cliënten te lezen of voor te lezen.
Meestal zijn dat krantenartikelen of tijdschriften, maar ook adviezen
om luisterboeken aan te schaffen gebeurt steeds meer.

• Mevrouw mijn moeder / Yvonne Keuls
• Saar, Roos en de mama's / Julia Vriends
• Duimkruid / Esther Teunissen

Margriet is graag bereid in nieuwe 24/7-zorgvragen van Bomenbuurters
te bemiddelen. De komende 5 jaar ziet ze met veel enthousiasme
tegemoet. Info: www.babzorg.nl.

De Boomgaard
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Schoolklassen

Bij de activiteiten voor volwassenen in de bibliotheek zitten gemiddeld
60 tot 70 mensen in de zaal. En tijdens de Boekenweek in maart
(thema: Tweestrijd) nodigen we ook altijd een schrijver uit. We hebben
Tommy Wieringa hier gehad, Alexander Münninghoff, Thomas Ross.’
Hoe dat nu zal gaan, weet ze nog niet. Misschien ook online?

Afgelopen 1 februari vierde Bomenbuurtbewoner Margriet Plaizier
de vijfde verjaardag van haar organisatie BabZ: Begeleiding advies
en bemiddeling in de thuiszorg. We blikken samen kort terug.
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THEMANUMMER LEZEN
door JOHAN VAN ARRAGON

IMMA ZANDBERGEN

Bomen over schrijven

Imma heeft het boek Kairos gemaakt (zie www.kairosdagboek.nl,
daar is het boek ook verkrijgbaar) en vertelt wat dat voor een boek
is en voor wie.

Behalve lezers telt de Bomenbuurt ook schrijvers. Drie van die schrijvers hebben we kunnen vragen waarom ze
schrijven, voor wie en hoe dat in z’n werk gaat. Drie verschillende schrijvers die verschillende boeken maken:
romans, hulpboeken en boeken over geschiedenis. Met Marcel Verreck hebben we een uitgebreid gesprek gehad,
Imma Zandbergen en Herman Keppy hebben schriftelijk een aantal vragen beantwoord.

INTERVIEW

MARCEL VERRECK: Schrijven is een levensbehoefte, lezen is van levensbelang

maart 2021

IS DE OMGEVING (DE BOMENBUURT) BELANGRIJK VOOR OF
TIJDENS HET SCHRIJVEN, WAAR HAALT U UW INSPIRATIE UIT?
De duinen, het strand. Het zijn echt plekken om creativiteit toe te laten.
Een flinke wandeling met mijn neus in de zon, zorgt altijd voor nieuwe
ideeën. De zinnen dwarrelen dan als vanzelf mijn hoofd binnen.

WAAROM ZOU EEN BOMENBUURTBEWONER (U) MOETEN LEZEN?
Het klinkt misschien gek, maar ik hoop dat niemand Kairos nodig
heeft. Want ik gun niemand verdriet. Maar als het leven dan toch
anders loopt dan verwacht, en je voelt veel, dan hoop ik dat Kairos
een beetje zachtheid mag bieden in alle chaos.
WELK BOEK, NAAST DAT VAN U, ZOU U AANRADEN AAN ONZE
LEZERS?
Siddhartha van Hermann Hesse. Een wonderschone vertelling over
zoeken en vinden. Iets dat we - denk ik - ons hele leven doen. ■

HERMAN KEPPY
Journalist, schrijver

WAAROM SCHRIJFT U, WAT DRIJFT U DAARIN EN HEBT U OOK EEN
EFFECT BIJ DE LEZER VOOR OGEN?
Als kind hield ik al van lezen. Toen bleek dat ik een talent had om te
schrijven. Wat leuker dan anderen met mijn schrijfsels te kunnen
plezieren en mijn kennis met hun te delen?
foto BEN KLEYN

SOKKEL
Schrijvers die hij hoog heeft zitten en waar hij ook wel voorbeelden in
ziet, zijn Henning Mankell met de trage en toch spannende opbouw
van zijn thrillers, de romantische blik van Slauerhoff en de grote drie
van de Nederlandse literatuur uit de tweede helft van de vorige eeuw:
Hermans, Reve en Mulisch. Natuurlijk moeten ook de nog oudere
schrijvers ook gelezen blijven worden, ook door de jongeren. Die oude
literatuur is de sokkel van onze huidige maatschappij. Hier moet het
Marcel van het hart dat in het huidige neoliberale politieke klimaat
schandalig met kunst en cultuur wordt omgegaan.
De VVD lijkt weer de grootste partij lijkt te gaan worden. Een club,
waarin hebzucht regeert en die weerzin tegen cultuur uitstraalt.

samenleven van vader Marcel en zijn dubbelgehandicapte zoon Daniël
(Daan). “Dit voelt voor mij als een nieuwe geboorte als schrijver”. Het is
het meest persoonlijke boek dat hij ooit schreef. De compacte vorm,
de opbouw in korte hoofdstukken, draagt daar zeker aan bij. Uit de
stukken in Den Haag Centraal hebben de Hagenaars al eerder kennis
kunnen maken met Daan en in de Bomenbuurt kent bijna iedereen
Daan van de wandelingen die Marcel met hem maakt. Het verschijnen
van dit boek valt samen met de verhuizing van Daan naar een nieuwe
woonplek. Een afscheid en een nieuw begin. Beide gebeurtenissen
worden begeleid door een nieuwe website: deademvanmijnzoon.nl.
Daarop zijn ook alle activiteiten rond het boek, zoals interviews en
lezingen, terug te vinden.

DAAN
Schrijven helpt om de eigen gedachten te ordenen en bij het in kaart
brengen van de eigen gevoelens. Om daarmee verbindingen te leggen
en zin en betekenis te geven aan de wereld. Daarbij haalt Marcel de
door hem bewonderde Willem Brakman aan, terwijl hij uitkijkt op het
huis waarin Brakman ooit woonde: “Dat is de troost én het raadsel van
de vorm”. Die opvatting komt misschien wel het meest tot uiting in
Marcel zijn laatste boek De adem van mijn zoon. Dat gaat over het

LEZEN
Schrijven is dus een grote behoefte van Marcel. Maar ook lezen vindt
hij van levensbelang. De mens is een verticaal wezen, een denkend
wezen. Met lezen oefen je je geest en het is ook een middel om
gedachten uit te wisselen.
Wat zouden we dan moeten lezen als Marcel het mag zeggen?
Twee Nederlandse schrijvers, Stefan Enter met Pastorale en
Furore van een schrijver uit de Bloemenbuurt, Christiaan Weijts. ■

De Boomgaard

WIE ZIJN UW VOORBEELDEN, ALS U DIE HEBT?
Er zijn veel getalenteerde schrijvers die ik graag lees. Griet Op de Beeck,
persoonlijk en melodieus. Hermann Hesse, wervelend en rustgevend.
Stine Jensen, Svend Brinkmann… en zo kan ik wel doorgaan.

WIE IS UW LEZER, HEBT U DAAR CONTACT MEE?
Mijn lezer heeft meestal een Indische/Indonesische achtergrond,
omdat ik vaak over hun geschiedenis schrijf. Dat kunnen heel oude
mensen zijn, maar ook jongeren. Ja, ik heb contact met hen, want ik
spreek hen bij lezingen en ik word dikwijls ook benaderd met vragen.
IS DE OMGEVING (DE BOMENBUURT) BELANGRIJK VOOR OF
TIJDENS HET SCHRIJVEN, WAAR HAALT U UW INSPIRATIE UIT?
In het geval van mijn laatste boek Zijn jullie kerels of lafaards. De
Indische en Indonesische strijd tegen de nazi's 1940-'45 was de
Bomenbuurt een enorme bron van inspiratie. Want voor wat betreft
Den Haag bleken de meeste Indische oorlogshelden in deze buurt te
hebben gewoond. Anton Schrader, die meerdere Engelandvaarten
heeft georganiseerd, deed dat bijvoorbeeld vanuit de Populierstraat.
WIE ZIJN UW VOORBEELDEN, ALS U DIE HEBT?
Als het om schrijvers gaat, velen, waaronder: George Orwell, John
Wain, W.F. Hermans, David van Reybrouck, Erich Kästner, Hans Fallada.
WAAROM ZOU EEN BOMENBUURTBEWONER (U) MOETEN LEZEN?
Het is niet zo bekend dat de Indische gemeenschap in de Bomenbuurt
een enorme en spectaculaire rol heeft gespeeld in het verzet tijdens

de Duitse bezetting. Vier gebroeders Spook van de Valkenboskade
gingen op Engelandvaart, Frederick Stümpf van de Beukstraat vloog
bij de RAF, Francis Claassen uit de Thomsonlaan moest zijn trouw aan
het vaderland bekopen met een verblijf in Colditz. En er zijn er meer.
WELK BOEK, NAAST DAT VAN U, ZOU U AANRADEN AAN ONZE
LEZERS?
Mijn boek ligt gewoon bij de bieb in de Fahrenheitstraat en is te koop
bij de Bruna daar. Moeilijk, die leestip, maar vanwege de demonstraties
in Birma op dit moment, zou ik zeggen Burmese Days van George
Orwell. ■

De Boomgaard
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WAAROM SCHRIJFT U, WAT DRIJFT U DAARIN EN HEBT U OOK EEN
EFFECT BIJ DE LEZER VOOR OGEN?
Kairos heb ik gemaakt vanuit gevoel. Omdat ik heb gemerkt dat het
zoeken naar woorden voor alles wat je voelt, helend kan zijn. Ik wilde
iets doen met dat wat me pijn heeft gedaan. Zo hoop ik van betekenis
te kunnen zijn als iemand anders pijn heeft.
WIE IS UW LEZER, HEBT U DAAR CONTACT MEE?
Kairos leidt tot hele bijzondere ontmoetingen. Met mensen die door
een intense tijd gaan. Het is hartverwarmend om te merken dat Kairos
voor hen van betekenis kan zijn.

Het is een diepgewortelde behoefte voor Marcel Verreck.
Schrijven doet Marcel al van jongs af aan. In zijn jeugd waren dat
gedichten en verhaaltjes en in zijn studietijd (Nederlands) schreef
hij voor het Amsterdamse studentenblad Propria Cures. Later
kwamen daar liedjes en cabaretvoorstellingen bij. Dat ging samen
met zijn interesse voor literatuur - want lezen deed hij ook altijd
al – en zijn interesse voor de actualiteit. In de boeken die hij
later ging schrijven zie je dat terug. In zijn thriller Aan lager wal
bijvoorbeeld is het hoofdthema ‘crisis’. In alle betekenissen, van
economisch tot persoonlijk. Het boek is een deel uit de serie
De Deventer Moordzaken, waarin het niet alleen draait om de
vraag wat is er gebeurd en wie heeft het gedaan - het zijn
tenslotte thrillers -, maar waarin ook altijd commentaar op
maatschappelijke problemen zit. En humor.
Hoe komt Marcel aan zijn onderwerpen? Dat heeft te maken met een
manier van kijken en een poëtisch gevoel. Wandelen helpt daarbij,
want, zo zegt Marcel: “Benen zijn de motor van de geest”. Wat ook
inspireert zijn andere plekken, reizen naar nieuwe omgevingen.
De oogst van die inspiratie heeft vervolgens tijd nodig. Verse teksten
moeten een tijdje besterven. Daarna is het ambacht. Schaven,
herschrijven, het goede ritme vinden.

“Kairos is een begeleid dagboek en een tijdloze agenda voor als het
leven anders loopt dan verwacht. Een vriendelijke gesprekspartner
van papier die vraagt hoe het écht met je gaat. Wat heb je nodig?
Waar ben je bang voor? Wat vind je belangrijk? Open, oprechte,
liefdevolle vragen voor als je door een intense tijd gaat. Geen
doe-boek, maar een voel-boek.”
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Wat leest de B
 omenbuurt?
In de vorige Boomgaard en via Hoplr riep de redactie buurtbewoners op om te laten weten wat hun favoriete boek
is, of welk boek ze door de Coronatijd heen hielp. Maar ja, lezers lezen en schrijven veel minder, dus dat heeft niet
veel reacties losgemaakt. Toch laat Hoplr, met alle boeken die er worden aangeboden en gevraagd, zien dat er
veel gelezen wordt, naast puzzelen, sleeën en schaatsen. Toch willen we jullie een paar reacties niet onthouden.
Zo schreef ERNST: Revolusi van David van Reybrouck is mijn boek
voor Corona. Ik heb er 3 weken naar gekeken voor ik eraan begon.
Op dit moment ben ik nog niet halverwege maar het is nu al verrijkend.
Er zijn zoveel draden te ontwarren in de koloniale maatschappij en
lokale gemeenschappen op de eilanden van het huidige Indonesië.
Het kan niet anders dan dat het boek niet bij iedereen in de smaak
valt. Het is met afstand, beredeneerd en anachronistisch geschreven.
Het is prachtig!

naar mij toe en vertelde over het boek The Boy, The Mole, The Fox
and The Horse van Charlie Mackesy. Ze liet mij een paar plaatjes
zien die in het boek voorkwamen met de teksten erbij. Filosofische,
ontroerende en humoristische teksten. Zinnen die je leest waarbij je
een warm gevoel krijgt. Zinnen zoals:

070-3611795 / 070-3465822

En MuziekMeester GIDO stuurde de volgende bijdrage:

Of

of e-mail: mginvest1623@cs.com

De papieren Netflix

“What do you think success is?” asked the boy. “To love” said the mole.

M.G. Financieel Consult

Voor de één een groot genot en voor de ander een hel. Het werkwoord ‘lezen’ brengt vaak veel teweeg. Zelf kom ik uit een familie waar
ook een hele duidelijke scheiding ligt. Mijn vader en broer zijn totaal
geen lezers en zeggen altijd: “Ik wacht wel tot de film uitkomt, dat gaat
sneller.” Mijn moeder is wel een lezer, maar gunt zichzelf geen tijd om
te lezen. Ik heb de genen geërfd van mijn moeders. Ik hou van lezen
en heb momenten dat ik boek na boek verslindt, maar ook momenten
dat ik maanden geen boek aanraak. Het is niet altijd even makkelijk om
even rustig te zitten en te lezen, als je weet dat je ook je lessen voor
kunt bereiden of stiekem toch even makkelijk Netflix aan kunt zetten.
Ik kan er zo van genieten om zelf een beeld te schetsen bij het verhaal.
De karakters vormgeven, de landschappen voor me zien, de actie of
het drama bedenken. Even helemaal meegezogen worden in het
avontuur. Daardoor wint lezen bij mij nog altijd van films en series.
Hoe leuk het ook is om even hersenloos op de bank te kunnen zitten,
lezen houd je scherp en triggerd de fantasie.
Hoewel ik best al wat boeken heb gelezen in de loop der jaren, is er
één boek die recentelijk op mijn pad kwam. Laatst kwam een collega

Belastingaangifte...???
Wij helpen u er bij u thuis mee!!!
(Normale aangifte vanaf 49,50)

Bel voor snelle en betrouwbare service:

een betrouwbaar adres voor
belangrijke zaken!

“What do you want to be when you grow up?” asked the mole.
“Kind” said the boy.

Zeg nou eerlijk, dit zijn toch antwoorden die je wil horen als je zo’n
vraag stelt aan wie dan ook? Geen antwoorden als: “Ik wil dokter
worden” of “Ik wil profvoetballer worden” maar “Ik wil vriendelijk
worden.” En succes is niet rijk worden en een groot huis bezitten.
Succes is liefhebben en liefde kennen. Natuurlijk is het lekker om veel
geld te hebben of om een goede baan te hebben, maar het zijn de
simpele dingen in het leven die ons gelukkig maken.
Genoeg over filosofie, want verder heb ik daar totaal geen verstand
van. Wel hoop ik van harte dat veel mensen plezier beleven aan het
lezen van boeken. Praat met elkaar over welk boek je gelezen hebt,
leen boeken uit, stimuleer mensen om te lezen. Maak er iets moois
van, want lezen is een schitterend fenomeen. Ik pak mijn boek er maar
weer even bij en ga even een avondje lekker lezen in de klassieker
The Chronicles of Narnia van C.S. Lewis, want in deze tijd willen we
allemaal wel even de huidige wereld ontvluchten, toch? ■

Ja, wat leest de buurt en hoe kom je daar achter? We hebben
een lijstje van de openbare bibliotheek. Dat zegt iets over

GRAFIEK: WAT LEEST DE BOMENBUURT?

wat de buurt nu leest. Naast de openbare bibliotheek, de
officiele bibliotheek, hebben we sinds een paar jaar ook
spontane kleinschalige bibliotheekjes, de minibiebs. De
boeken die daarin terechtkomen zeggen iets over wat de
buren uit die straat ooit hebben aangeschaft, misschien
F A H R E N H E I T S T R A A T 625, 2561 D C D E N H A A G
T E L . 070 – 363 18 19

gelezen hebben, maar nu niet meer willen lezen. Een klein
onderzoekje in vier van die minibiebs in onze buurt levert

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

ruim honderd boeken op. Met de natte vinger ingedeeld
maart 2021

in categorieën geeft dat een verdeling die je in de grafiek
ziet. De Bomenbuurt is nieuwsgierig, houdt van spanning,
maar ook van serieuze literatuur, of het nu uit Nederland
of het buitenland komt en de kinderen lezen stevig mee.
45688 Ed Boele Verpakking.indd 1

11-11-2020 09:24
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Locatie wormenhotel
In de laatste Boomgaard van vorig jaar stond een artikel over de
werkgroep de Haagse worm, waarin we berichtten over de komst
van een buurtcompostbak in onze buurt, het zogenaamde wormen
hotel. De locatie waar het wormenhotel zal komen behoeft wellicht
wat verduidelijking. Het wormenhotel zal worden geplaatst op het
terrein van speeltuin de Boomhut tegenover de Bavinckschool in
de Acaciastraat. De speeltuin bevindt zich naast de nieuwbouw en
de fietsenstalling. De werkgroep heeft het wormenhotel inmiddels
besteld, maar verder nog niets vernomen over de datum van plaatsing.
Ben je geïnteresseerd in het wormenhotel?
Meld je dan aan bij Meggie Janssen via info@bomenbuurtonline.nl.

Herman Poelsma

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

Voorjaar
Buiten komt het water met bakken naar beneden en er is in
januari al meer dan het dubbele hoeveelheid water gevallen
t.o.v. januari 2020. Ik zou het hebben over nuttige insecten,
maar er werd gevraagd of ik iets leesbaars wilde schrijven.
We kunnen door de corona en het weer weinig buiten doen,
maar voorbereidingen voor de tuin of balkon kan altijd. Het is
trouwens een prima tijd om plannen te maken hoe we de tuin
of balkon kunnen aanpassen voor de komende zomer. U weet
het: ook elke plant op balkon of elke tegel uit de tuin is beter
voor de waterhuishouding, de CO2-opname en de fijnstof
opvang.
Achter de computer zijn er vele sites te vinden met ideeën en
planten met hun eigenschappen, maar zelf vind ik het bladeren
in tijdschriften en boeken nog steeds het leukste. Een van mijn
meest gelezen tijdschriften is Groei en Bloei van de Koninklijke
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Deze geven het
blad landelijk uit, maar overal zijn onderafdelingen die actief
zijn op groengebied (ook in Den Haag), ook eens per maand
hebben ze een ruilbeurs en ze verzorgen excursies naar tuinen.
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ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen
we Hagenaars bij de koop of verkoop

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.

De Eerensplein 8
2593 NA Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA Den Haag

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

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

voor het goede doel!

Veel leesplezier!

Twee vriendinnen, Phileine (8) en Zoë (8), hebben na een presentatie
in de klas over Make-a-Wish zelf een actie opgezet. Ze dachten
dat ze met een klein 'skeeler-sponsor' evenement zeker wel meer
dan 100 euro konden ophalen voor deze fantastische organisatie.
Sponsoren werden snel gezocht in de familie, maar goed nieuws
reikt ver. Het enthousiasme werd breed gedeeld waardoor er steeds
meer mensen wilden meedoen als sponsor. Uiteindelijk hebben
de vriendinnen ook nog eens een sportieve topprestatie geleverd,
ondanks de kou en net voordat de eerste sneeuwvlokjes van het jaar
over de Haagse Beek en omstreken neervielen. Phileine en Zoë zijn
trots op het mooie bedrag van 775 euro dat ze aan Make-a-Wish
konden overmaken! Super gedaan meiden!
Make-a-Wish vervult de allerliefste wens van kinderen tussen de
3 en 18 jaar met een ernstige, soms zelf levensbedreigende ziekte.
Voor meer informatie kijk op makeawishnederland.org
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Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

van een woning. Een persoonlijke klik

Skeeleren

In de boekenserie vind ik het lastig om aan te geven welk boek
het beste is, omdat adviezen in de boeken meestal niet gelijk
zijn. De boeken die ik het meest gebruik zijn de boeken waar ik
iets in kan nakijken. Het boek Spit en Snoei van Meredith Kirton
is zo’n boek, tips in 4 seizoenen tuinieren. Voor de amateur kan
ik ook het boekje Zoek & vind tuinvragen-gids aanbevelen.
Verkrijgbaar bij Kosmos uitgevers. Vele problemen worden
uitgelegd en opgelost. Als laatste boek heb ik een aanbeveling
voor de moestuinliefhebbers. De Zaaiagenda van Hans van
Eekelen, waarin beschreven wordt waarin en wanneer groente
te zaaien.

Felicia Flamm

De Boomgaard
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NIEUW IN DE BUURT

hanenburglaan 266
2565 hC den haag
telefoon 070 - 3605292

Huis

Snijbloemen
Perkgoed
Zaden
Kamerplanten
bollen
Vaste planten
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bEzorgEN mogElijk

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

door INEZ POST

workshops
yoga en
hechting
®

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

MIA | BABY & GIFTS
Jarenlang was er geen babywinkel in de Bomenbuurt, maar nu
is er Mia Baby & Gifts aan de Thomsonlaan. De winkel was nog
maar net open toen de deuren al weer dicht moesten vanwege
de lockdown. Gelukkig is er sinds kort ook een webwinkel.
Tijd voor een kennismaking.

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

Nicky Semeleer en haar zus Marsha zijn geboren en getogen in de
Bomenbuurt en de Fahrenheitstraat is hun thuis. Zij wilden graag een
babywinkel beginnen in de buurt. “We zijn beiden heel creatief en
hebben zelf ook kinderen”, vertelt Nicky: “Bovendien was er hier ook
geen babyzaak, terwijl de Bomenbuurt toch een kinderrijke buurt is.”
Hun geluk kon dan ook niet op toen zij van Nico Koemans van Koemans
Snacks en Broodjes hoorden dat het pand aan de Thomsonlaan 102
leeg stond. Eerder had er in dat pand een ijzerwinkel en een interieurzaak gezeten. Het was een mooi pand en gelukkig hoefde er niet veel
aan gedaan te worden. Op 21 november 2020 opende Mia Baby & Gifts
feestelijk haar deuren. De zussen runnen de winkel samen, maar het is
echt een familiebedrijf. “We hebben al veel positieve reacties gehad. Er
blijken zoveel moeders te zijn, vooral hier uit de buurt. Maar ook ooms,
tantes, opa’s en oma’s zijn erg blij met zo’n winkel in de buurt.”

Speenkoorden met naam
Mia Baby & Gifts is geen doorsnee babywinkel. Zo kun je er niet terecht
voor een kinderwagen of Maxi-Cosi , maar wel voor mooie geboortecadeaus en handgemaakte producten, zoals speenkoorden met
daarop de naam van de nieuwe wereldburger of zelfbedrukte T-shirts.
Ook vind je er babykleding tot en met maatje 92 en speelgoed voor
broertjes en zusjes van de baby. Zelfs aan een heerlijke zeep voor oma
is gedacht!

Lockdown
Drie weken voor de kerst moest de winkel haar deuren alweer sluiten
vanwege de lockdown. Omdat de winkel nog maar net was begonnen,
viel die buiten het steunpakket voor ondernemers. Nicky en Marsha
zaten niet bij de pakken neer en inmiddels is hun webshop in de lucht.
De babykleertjes staan er nog niet op, maar die zijn al wel te verkrijgen
via social media. Je online aankopen worden in regio Den Haag
persoonlijk bij je thuis bezorgd.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Loop een langs op de Thomsonlaan 102, bezoek de webshop
miashop.nl. of kijk op https://www.facebook.com/MIA.Baby.en.gifts.

COLUMN

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.

In verbinding
blijven
Het gaat er stevig aan toe in de discussie over wel of niet
vaccineren. Critici klagen dat hun stukjes van social media
worden gehaald. Voorstanders noemen critici wappies of
complotdenkers. Ik ben zelfs een keer de kwalificatie ‘psychopaat’
tegengekomen. In reactie op het tumult kom ik verzoeken tegen
om verbonden te blijven en elkaars mening te respecteren. Maar
hoe doet je dat, in verbinding blijven? Hoe kun je nog luisteren
als emoties zo hoog oplopen?
Wat nodig is, is impulscontrole. Reageer niet meteen vanuit
emotie. Kalmeer en onderken je eigen emotie. Ga eens na. Vind
je dat een ander iets moet doen? Bijvoorbeeld zichzelf laten
vaccineren. En wat doet dat met jou als die ander dat niet doet?
Word je dan boos? Nu is het vaak zo dat bij pijnlijke emoties een
behoefte van onszelf niet is ingevuld. De niet ingevulde behoefte
zou in dit geval gemeenschapszin kunnen zijn. Dus de behoefte
om ons met z’n allen in te zetten om de gezondheidszorg te
ontlasten en kwetsbaren te beschermen. Als je van jezelf weet
welke emotie je voelt en welke niet ingevulde behoefte daar de
oorzaak van is, wordt het mogelijk daar op een verbindende
manier over te communiceren. Je beschrijft het gedrag van de
ander feitelijk en legt uit hoe je je daarbij voelt. Dan geef je aan
welke behoefte van jou niet is ingevuld en vraag je de ander om
begrip. Dat heet ‘verbindend communiceren’, omdat je de ander
niets verwijt maar inzicht geeft in jouw gevoelsleven.
Degene die zich niet wil laten vaccineren zou op de volgende
manier verbindend kunnen reageren door te zeggen: ‘Wanneer
jij zegt dat ik me moet laten vaccineren, dan voel ik boosheid en
irritatie omdat ik behoefte heb aan autonomie; de vrijheid om zelf
te kiezen wat er met mijn lichaam gebeurt.’

* Boekentip: G
 eweldloze Communicatie
van Marshall B. Rosenberg.

De Boomgaard
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Door op deze manier wederzijds begrip te laten ontstaan voor
elkaars behoeften stellen we onszelf in staat om los te komen
van een oordeel over mensen die een andere keuze maken dan
wijzelf. We voelen ons meer verbonden met de ander en zijn
minder geneigd te vinden dat de ander iets moet of niet mag.
Zo kunnen we elkaar in verbinding ‘ont-moeten’.
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SNEEUW- EN IJSPRET

Margrietes Handen

UW ADVERTENTIE HIER?

1

2

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

NEEM CONTACT OP MET
INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL

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

3

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

4

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

Korff de Gidts
Makelaardij:

ONER...
KLAAR! INCLUSIEF TUINTJE EN BEW

IGLO...
DE BOUW VAN EEN HOLLANDSE

R DE IGLO...
VOORBIJGANGERS IN DE RIJ VOO

HÈ HÈ, EVEN OPWARMEN...

Dé brug naar een succesvolle verkoop!

EUWPOPPEN!
NATUURLIJK, OOK KLASSIEKE SNE

SKI'S + PALLET + KINDERSTOEL =

SLEE!

9

,4
maart 2021

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

EN DAN...

...EINDELIJK IJS!
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BESTUUR EN WERKGROEPEN BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
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

DUURZAME BLOEMEN- EN BOMENBUURT

Vrijblijvende kostenopgave

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

Crematie - Begrafenis
Natuurbegraven

EGELANTIER- BERBERIS- EN AUCUBASTRAAT (EBA)

Repatriëring

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 Florine Wilbrink E-mail forinewil@hotmail.com

Stadhoudersplantsoen 68

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

Dicht bij u in de BOMENBUURT
www.addwin.nl

De aangifte inkomstenbelasting moet vóór
1 mei ingediend worden. Voor u misschien
weer lastig en een drempel?
Voor onze mensen eenvoudig en simpel.
Wilt u ondersteuning en het optimale uit uw aangifte halen? Dan
helpen wij u graag! Dit kan bij u thuis, op uw kantoor of bij ons op
kantoor. Kijk op www.addwin.nl/ib voor een uitgebreide checklist.
Tarieven*:
•
•
•
•

1 persoons particuliere aangifte
2 persoons particuliere aangifte (fiscaalpartner)
Voorlopige teruggave of toeslagen
Ondernemers aangiften

€ 65,€ 97,50
€ 50,in overleg

Wanneer u voor 15 april een afspraak
bij ons maakt ontvangt u

€ 5,- KORTING!

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
NIET
NODIG

Persoonlijk
Contact

Volledige
Checklist

Dag/Avond
Afspraak

* Tarieven zijn incl. BTW
Vraag naar de voorwaarden

Addwin Advise BV

Valkenboskade 580, Den Haag

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

BEL 070 – 820 04 70

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
De Boomgaard
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Administratie- & Belastingadviesbureau
“Cijfers met AMBITIE“
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GEZOCHT
Bezorgers De Boomgaard
Blij met De Boomgaard? Hart voor de
buurt? Dan ben jij wellicht onze nieuwe
bezorger van De Boomgaard, het wijkblad
van de Bomenbuurt. We vragen je om
De Boomgaard vier keer per jaar te
bezorgen in een van de straten in onze
buurt. Het bezorgen kost je ongeveer
twee uur per keer. Lekker actief bezig
en je buren zijn ook blij dat iemand
De Boomgaard komt bezorgen, want
veel wijkbewoners lezen ons blad graag!
Meld je aan via: info@bomenbuurtonline.nl

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

