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Twee kinderen in de (wegwerp)luiers. Toch weer online besteld.  

In bijna 40 jaar zeker 15 vliegvakanties gedaan. Auto voor de deur, oud en zwaar model, 

zuipt motorolie en benzine. Elektrische tandenborstel. Tas vol nieuwe kleren geshopt. 

Koken op gas. Niet al het GFT-afval scheiden. Poetsen met wegwerpdoekjes en af en toe 

met bleekmiddel. Wéér een rol aluminiumfolie gekocht. Geen groen dak, zonnepanelen  

of warmtepomp en ook niet van plan die aan te schaffen. Paar keer per week vlees eten.  

Ik vind duurzaamheid belangrijk, maar als je me langs de groene meetlat legt... Laat ik  

 het er maar op houden dat ik me bewust ben van mijn duurzaamheidsverbeterpunten.  

Een paar keer per week veganistisch koken. Zo veel mogelijk de fiets pakken in plaats van 

de auto. Bijenwas-wraps in plaats van plastic folie of zakjes. Geen kunstmest of bestrijdings-

middelen op de moestuin. De afwasmachine en wasmachine alleen laten draaien als ze 

vol zitten. Oude kleding in de textielbak. Heeft dat dan nog zin, die kleine beetjes? Jazeker, 

zegt de wetenschap. Mensen zijn na-apers, dus met mijn klimaatgerelateerde acties steek 

ik anderen aan om hetzelfde te doen. Lees in deze Boomgaard meer over duurzaamheid 

en laat je aansteken!

verschijningsdatum volgende boomgaard:  1 december 2021

sluitingsdatum kopij: 7 november 2021 
> per e-mail info@redactiedeboomgaard.nl 

> per post Kastanjestraat 2, 2565 NA Den Haag
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 9 oktober - Duurzame voeding
27 november - Energie & Wonen

 

Duurzaam Doen!

www.dehyacint.nl & www. bomenbuurtonline.nl

En hou Hoplr en Facebook in de gaten!

in de Bloemen- en Bomenbuurt

Save the date!

Najaar 2021/voorjaar 2022

Deze evenementenworden mogelijk gemaakt
door:

9 maart - De Groene straat 

22 januari - Delen, ruilen & repareren10 april - Recyclen, Re-use-, Re-designAlval op zijn breedst! 
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van Het BeStuur

Lopend op mijn vakantie pad krijg ik  

een oproep om mijn voorwoord voor  

de boomgaard in te leveren. Met een 

schokje land ik in die andere tijd en 

ruimte waarin taken en zorgen een rol 

spelen. Op deze hoge berg realiseer ik me 

dat ik volledig de tijd en verplichtingen 

van alle dag heb losgelaten. Misschien 

niet zorgeloos maar wel zonder zorgen 

beleef ik deze vakantietijd.

En nu moet ik mijn mail wel openen  

en zien wat me te doen staat. Ik word 

overvallen door allerlei nieuwsberichten 

die stuk voor stuk de illusie van een vreedzame, vriendelijke wereld 

laten vervagen tot een veel  bedreigender beeld van oorlog en 

rampen. Een gevoel van  machteloosheid en somberheid overscha-

duwt de mooie wereld waar ik in rondwandel. 

Genoeg te doen

de boomgaard

ineke mulder 
voorzitter sbob

5de boomgaard

Festival  
duurzaam doen
Het begint een traditie te worden! Het Festival  

Duurzaam Doen in de Bomen- en Bloemenbuurt wordt  

al weer voor de derde keer georganiseerd. iedere keer 

in een ander jasje en met nieuwe ideeën. Dit jaar is 

gekozen voor een gespreide opzet, verschillende 

thema’s en locaties. elk evenementje bestaat uit 

 inspiratie, uitproberen en tot actie overgaan. 

de thema’s zijn duurzame voeding (9 oktober),  

energie & wonen (27 november), delen, ruilen & 

repareren (22 januari), de groene straat (9 maart), 

afval op zijn breedst (10 april).

Wil je deelnemen aan een van de evenementen 

hou dan de nieuwsbrief van de SBoB in de gaten, 

facebook, twitter of Hoplr. Aangezien de  

coronaregels nog steeds aan verandering  

onderhevig zijn kunnen er bijvoorbeeld limieten  

zijn voor het aantal deelnemers.

Wil je meer informatie kun je natuurlijk ook altijd  

een mailtje sturen naar nfo@bomenbuurtonline.nl  

of naar duurzameblob@gmail.com.

 9 oktober - Duurzame voeding27 november - Energie & Wonen

 

Duurzaam Doen!

www.dehyacint.nl & www. bomenbuurtonline.nl
En hou Hoplr en Facebook in de gaten!

in de Bloemen- en Bomenbuurt

Save the date!

Najaar 2021/voorjaar 2022

Deze evenementenworden mogelijk gemaaktdoor:

9 maart - De Groene straat 

22 januari - Delen, ruilen & repareren
10 april - Recyclen, Re-use-, Re-designAlval op zijn breedst! 

2021

2022

Meer info? Scan QR Code:

Inmiddels zijn wij er steeds meer van bewust dat wij zuiniger 
moeten omgaan met energie. Energie zoals gas, benzine en 
elektriciteit zijn vervuilend (met alle gevolgen van dien) en 
worden ook steeds duurder.

De meeste huizen van de Bomenbuurt hebben een ding gemeen. 

Jaren ’20 woningen met eensteensmuren die verder slecht 

geïsoleerd zijn. Met als gevolg dat de woningen oncomfortabel zijn 

in zowel de zomer als winter en onnodig hoge stookkosten hebben.

De werkgroep Duurzame Bomen- & Bloemenbuurt (BloB) is in 2018 

opgericht tijdens thema-avond over Duurzaamheid en Energie-

besparing. Wij verzamelen duurzame en energiebesparende ideeën, 

voeren warmscans uit bij bewoners met onze infraroodcamera’s.  

Wij hebben een aantal energiecoaches in onze werkgroep die voor 

een advies langs kunnen komen en tenslotte komen wij vier keer 

per jaar bij elkaar om onze verzamelde kennis met elkaar en de 

buurt te delen. Uiteraard nodigen wij iedere belangstellende uit  

om naar onze vergaderingen te komen. Ieder jaar is er ook een 

buurtactiviteit. Soms een hele dag met uiteenlopen onderwerpen  

en dit jaar zullen er verschillende thema’s aan bod komen zoals 

recyclen, repareren, energiebesparing en voeding. Zie hiernaast  

het stukje over Duurzaam Doen. 

Wat kun je concreet doen om je woning te 
verduurzamen? 
>  Schoon regenwater hoort niet in het riool 

maar kun je beter opvangen en voor je planten gebruiken. 

>  Zorg voor groene daken met vetplantjes. 

>  Kies voor een energiezuinige cv-ketel, koelkast en wasmachine 

etc. Zet je thermostaat laag als je gaat slapen of er niet bent. 

>  Ga op kierenjacht en koop goed kwaliteit tochtstrips.  

>  Zet je cv-ketel op een lagere temperatuur.

>  Gebruik reflectiemateriaal achter de radiatoren.

>  Gebruik ledverlichting. 

>  Isoleer je woning (er zijn vele subsidies). 

>  Neem zonnepanelen indien dit mogelijk is. 

Er is echt heel veel mogelijk ook voor weinig geld. Ik ben zelf stap 

voor stap bezig om onze woning te verduurzamen en de energie-

rekening is de laatste 15 jaar van €225 naar €75 gedaald ondanks 

enorme prijsstijgingen en dat terwijl het comfort van de woning  

ook veel beter is geworden. Met de Duurzame BloB bekijken we  

de opties die voor de woningen in onze buurten interessant zijn.  

Wat kun je bijvoorbeeld doen als je in een VVE zit en je wilt zonne-

panelen en je buren niet? Een van onze leden heeft afgesproken 

met zijn buren dat hij een derde van het dak gebruikt en zo leren  

wij van elkaar. Hoe zit het met bodem- en dakisolatie? Moet ik nu 

een warmtepomp of elektrisch gaan koken of elektrisch gaan rijden? 

Allemaal onderwerpen die aan bod komen. Het is tijd om met nieuwe 

energie, minder energie te verbruiken. Sluit je aan!

Vriendelijke groet, Lars Nanninga 

Contactpersoon Duurzame Bloemen- & Bomenbuurt: 

duurzameblob@gmail.com

verduurzaming en energie
besparing met de duurzame BloB

Het besef in welke luxe ik leef, waarin ik veiligheid en vrede als 

vanzelfsprekend ervaar en mezelf de ruimte geef om een aantal 

weken de zorgen en de tijd te vergeten, maakt dat ik van mijn berg 

af wil komen om te doen wat ik kan doen om in die imperfecte 

wereld een bijdrage te leveren.

En te doen is er genoeg. Ook in onze mooie Bomenbuurt. Nu de 

samenleving zich weer opent kunnen er allerlei activiteiten weer 

gestart worden. Straatfeesten, burendag, het Duurzaam Doen 

festival, de reanimatietrainingen kunnen weer beginnen. 

Samen dingen ondernemen in onze eigen buurt levert veel meer op 

dan alleen maar een activiteit. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat als 

we samen dingen doen gevoelens van eenzaamheid en somberheid 

afnemen en het gevoel van veiligheid toeneemt. Dus kom maar op 

met die initiatieven om onze buurt nog fijner te maken om in te 

wonen dan het nu al is.

In deze Boomgaard vind je veel inspiratie om zelf of samen 

duurzame acties te ondernemen die bijdragen aan een buurt waar 

straks ook onze kinderen en kleinkinderen een goed leven kunnen 

hebben. En wil je nog meer kom dan naar een van de avonden die 

in het kader van het festival Duurzaam Doen het komend half jaar 

bewoners gaan inspireren tot Duurzaam Doen!

Wat doet de duurzame BloB?
We hebben een aantal subsidieregelingen van energie-

besparende maatregelen op een rijtje gezet. Dat is te 

vinden op http://bomenbuurtonline.nl/werkgroepen/

werkgroep-duurzaamheid-bomen-bloemenbuurt 

>  Wij hebben twee energiecoaches. Beiden hebben  

de training voor energiecoach gevolgd en adviseren 

vrijwillig over energie besparing en duurzame energie. 

Samen met hen kun je nagaan of/hoe je kunt besparen.

>  Er is een warmtecamera aangeschaft waarmee 

 warmtelekken in je woning kunnen worden opgespoord. 

Wij komen graag bij je langs.

een straatactiviteit in de Bomenbuurt organiseren?
de gemeente kan je daarbij helpen.  nu de situatie het weer toelaat overweeg je wellicht een straatfeest of andere 

 straatactiviteit te organiseren. daarvoor kun je subsidie aanvragen bij de gemeente den Haag. voor alle informatie  

over deze subsidies en het aanvragen ervan, kijk op www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidiesindebuurt.htm
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Het begin was spannend, want zoveel deelautocoöperaties zijn  

deze nog niet voorgegaan. Dat betekende dat Ernst en zijn mensen 

moesten pionieren, alles nog moesten uitvinden. Aan de Kamer van 

Koophandel uitleggen dat dit echt een serieuze onderneming is en 

aan banken dat het hier om een solide investering gaat. Dat is gelukt 

en deze Bomenbuurtcoöperatie is daarmee een voorbeeld voor 

andere groepen, in Den Haag en in andere steden. Het grote 

pionieren is over en de resterende kinderziektes worden nu genezen. 

Met de kennis die hier is opgedaan wil Ernst ook actief andere 

buurten helpen. Er zijn al coöperaties in de Vruchtenbuurt, in 

Bezuidenhout, Heester-/Valkenbosbuurt en rondom de Copernicus-

straat. In Rotterdam, Utrecht en Amsterdam lopen proeven. Deze en 

de Bomenbuurtcoöperatie zijn onderdeel van het landelijk initiatief 

DEEL (www.wijzijndeel.nl), opgezet door buurtgenoot Walter 

Dresscher. 

Waarom ook alweer dat delen van auto’s? Kostenbesparing 

natuurlijk en efficiënter gebruik maken van auto’s die anders 

gemiddeld 90 procent van de tijd ongebruikt in de straat staan.  

Maar er zit ook een sociale gedachte achter, namelijk ruimte maken 

voor andere zaken dan geparkeerd blik in de buurt en voor de buurt. 

De leden van deze coöperatie hebben zoals gezegd 6 deelauto’s, in 

ruil waarvoor ze 19 auto’s hebben ingeleverd. Dertien parkeerplaatsen 

zijn dus vrijgekomen. Bovendien elektrische auto’s in de plaats van 

benzineauto’s. Geen wonder dat Ernst op 17 september geïnterviewd 

gaat worden door wethouder Robert van Asten in het kader van de 

European Mobility Week. De gemeente ondersteunt dit initiatief 

graag en heeft de zes auto’s vaste oplaadplekken toegewezen, 

gemarkeerd met het bordje DEEL.

delen versterkt de buurt
Yvonne van Remmen is een van de leden van de coöperatie. Zij is 

mee gaan doen toen ze een jaar of twee geleden zonder auto in  

de Bomenbuurt kwam wonen. Helemaal zonder auto kon ze niet: 

gemiddeld eens in de twee weken maakt ze er gebruik van. 

Bijvoorbeeld om haar ouders aan de andere kant van het land te 

bezoeken. Daarvoor had ze niet een eigen auto nodig en toen ze 

hoorde van het initiatief van Walter Dresscher was ze meteen 

enthousiast. Niet alleen omdat ze dan tegen relatief lage kosten toch 

over een auto kon beschikken, maar ook omdat ze het idee erachter 

sympathiek vond. Sterker nog: het idee dat je gebruiksvoorwerpen 

die je maar af en toe gebruikt deelt met je buren vond ze belangrijker 

dat de besparing die dat delen oplevert.

Hoe bevalt dat in de praktijk, nu ze anderhalf jaar ervaring heeft 

opgedaan? Yvonne is heel tevreden. “Ik heb nu altijd dichtbij een 

auto beschikbaar. Een elektrische auto, dat vind ik ook een voordeel. 

door JOhAN VAN ArrAgON

We hebben ze zelf uitgezocht, alle leden van de coöperatie konden 

aan het begin hun wensen kenbaar maken en op basis daarvan zijn 

drie verschillende types auto’s aangeschaft, van klein naar groot. 

Alles elektrisch en daarmee kun je tegenwoordig het hele land 

bestrijken. In Nederland is dat goed geregeld. Zo staat zelfs bij  

mijn ouders, die in een klein dorp wonen, een laadpaal in de straat.”

Hoe is dat autodelen georganiseerd? “Om te beginnen wordt je  

lid van de coöperatie en leg je geld in waarmee de auto’s kunnen 

worden geleased. Over dat bedrag krijg je trouwens wel rente 

uitgekeerd. Verder betaal je voor het gebruik: 2,60 euro per uur en 

afhankelijk van de auto, zo’n 23 cent per kilometer. Op basis van je 

verwachte gebruik betaal je een maandelijks voorschot en na zes 

maanden volgt een afrekening op grond van je werkelijke gebruik. 

Als je met een van de auto’s weg wilt, reserveer je die in de speciale 

app. Dat zorgt er ook voor dat je wat bewuster nadenkt over hoe je 

reist: neem je de auto, of toch het OV, fiets, of scooter? We zijn met 

ons allen verantwoordelijk voor de auto’s en we hebben afgesproken 

dat je de auto tenminste zo schoon achterlaat als je hem aan het 

begin van de rit hebt aangetroffen. De naam zegt het al, coöperatie 

betekent samenwerking en daarmee draagt het autodelen ook bij 

aan een grotere buurtbinding. Nog een voordeel van het initiatief.” 

Yvonne ziet nog wel af en toe verwarring over de gereserveerde 

laadplekken van de deelauto’s. Die heeft de gemeente toegewezen 

omdat voor elk van die plekken drie parkeerplaatsen in de om-

liggende straten zijn vrijgemaakt. Het bord DEEL dat ernaast staat 

betekent dus niet dat die laadplek gedeeld wordt.

Tot slot nog een oproep van Yvonne: “Als je nieuwsgierig bent 

geworden en dat delen je wel wat lijkt, meld je dan aan voor een 

proefperiode”. Dat kan via de website: www.wijzijndeel.nl. 

de auto gedeeld
in september 2020 is de proef met de deelauto’s in de 

Bomenbuurt geëindigd en overgegaan in een echte 

eigen coöperatie. inmiddels bestaat die coöperatie  

uit 33 huishoudens, met bijna 50 chauffeurs, die de 

beschikking hebben over 6 nieuwe elektrische auto’s, 

van klein naar groot. We spreken ernst Steigenga, 

voorzitter van de coöperatie.
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de cijfers

>  de groep heeft nu 48 gebruikers (33 huishoudens),  

en beschikt over 6 auto’s. 

>  in het tweede kwartaal van 2021 hebben die samen  

bijna 30.000 km gereden.

>  Het komt niet vaak voor dat alle zes auto’s tegelijk op 

weg zijn. Het grootste risico op misgrijpen loop je  

op zon en feestdagen. dan komt het wel eens voor  

dat mensen elders een auto huren, bij gebrek aan 

beschikbaarheid van een deelauto. overigens betaalt  

de coöperatie dan de rekening, en de deelnemer het 

normale gebruikstarief van de coöperatie. 

>  de coöperatie heeft drie renault zoë’s, twee daarvan 

worden verreweg het meest gebruikt. na de komst van 

een grotere auto (Kia eniro) worden de kleinere auto’s 

(vW euP) minder gebruikt. 

>  zo’n 60% van de ritten betreft 50 km of minder.

>  er worden nu per maand circa 170 ritten gemaakt,  

tijdens de lockdown ongeveer 130. 

met dank aan Gerrit zijlmans

duurzaam

de boomgaard

Kiezen of delen

Deeltweewielers

Sponsorloop voor stichting melania 
Begin september loop ik, met 8 andere vrouwen, de Tour du Mont Blanc om aandacht te vragen en  

geld in te zamelen voor het werk van stichting Melania. Melania zet zich dit jaar al 100 jaar in, onder het  

motto 'voor en door sterke vrouwen'. Door de jaren heen is het werk verschoven van liefdadigheid naar 

empowerment van lokale vrouwen in ontwikkelingslanden. Met training en een starterskapitaal steunt 

Melania vrouwelijke ondernemers in Afrika, Azie en latijns Amerika. De positieve impact is groot, niet 

alleen voor de vrouwen zelf, maar ook voor hun gezinnen en gemeenschappen. 

ik ben in februari in de Bomenbuurt komen wonen en weet me via Melania verbonden met deze vrouwen 

wereldwijd. zij maken ondanks de omstandigheden met hun ondernemerschap een wezenlijk verschil. 

Vinden jullie het leuk daar als buurtgenoten iets aan bij te dragen?  

Doneren kan op iban nl28 trio 0379 6201 89 t.n.v. stichting melania ovv  sponsoring tmb eliane. 

Alles is welkom, het streefbedrag is €10.000, we zitten inmiddels op ruim €7.000. Nieuwsgierig naar de 

stichting? Kijk eens op www.melania.nl

Je struikelt erover, tegenwoordig: deelscooters. delen 

lijkt duurzaam, want als je deelt, heb je samen minder 

spullen nodig. maar is het wel zo groen als het lijkt?

Bij het rodekruisplantsoen, op de hoek van de Fahrenheitstraat en de 

Segbroeklaan, staat regelmatig een groepje wit-paarse scooters van 

Check. Hier eindigt een ‘sevicegebied’; buiten deze gebieden kunnen 

de gebruikers de scooters niet parkeren. ook de groene scooters van 

felyx en Go Sharing tref je regelmatig aan op een stoep in de buurt. 

energie
Go Sharing zet zich nadrukkelijk neer als een groen bedrijf, want 

gebruik is duurzamer dan bezit, en de scooters rijden op groene 

energie. De deelscooters zijn allemaal elektrisch en stoten geen 

uitlaatgassen uit. Maar zijn deelscooters duurzaam? Daar zijn 

 vraag tekens bij te zetten. Als de scooters zouden worden gebruikt  

als alternatief voor korte ritjes met de auto, dan zou het veel 

 milieu belasting schelen. Maar volgens een klantonderzoek van felyx 

lijkt het erop dat de meeste ritjes op deelscooters ook best lopend, 

met de fiets of het ov hadden kunnen worden gemaakt. en dat zou 

beter zijn voor de drukte in het verkeer en het energieverbruik. 

 elektrische scooters stoten niks uit als ze rijden, maar de elektriciteit 

van de accu’s moet natuurlijk wel worden opgewekt. en ook het 

produceren en repareren van de scooters kost energie. 

deeleconomie
 Mooi aan de deelscooters is dat de gebruikers, vaak jongeren, helemaal 

gewend zijn aan het delen in plaats van het bezitten van een scooter. 

zou dat doorwerken in de toekomst? Als de deelscooter-gebruikers 

van nu de deelauto-gebruikers zijn van de toekomst, zijn er binnenkort 

steeds minder auto’s in de stad. en dat zou goed nieuws zijn voor het 

straatbeeld, de verkeersdrukte, de parkeerdruk en... het milieu.  

Trouwens: zie je een deelscooter of fiets die in de weg staat? Waarschuw 

dan de aanbieder. Meestal ondernemen ze snel actie om de overlast te 

beperken.

door mieS mikx

Ingezonden
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Plaquette

ter herinnering aan 

Guus twisterling

Natuurlijk, er zijn monumenten en begraafplaatsen. Maar dat  

is niet genoeg, vinden luitenant kolonel jurriaan Wouters van 

Vereniging 18 juni en de nabestaanden van Guus Twisterling 

(1928-1951).  

De herinnering levend houden, dat is wat ze willen, en daarom 

hebben ze een plaquette geplaatst op een plek waar je er zomaar 

tegenaan kunt lopen. Die plek is Acaciastraat 17, ooit het woonhuis 

van Guus. 

Als je erlangs loopt, en je oog valt erop, denk dan eens aan het 

leven van deze jonge man, die sneuvelde in de Korea-oorlog.  

Na de Tweede Wereldoorlog vervulde Guus zijn dienstplicht in 

voormalig Nederlands-indië. zijn thuiskomst in 1949 werd gevierd 

op het Beukplein met een optreden van de Dutch Swing College 

Band, onder leiding van overbuurjongen Peter Schilperoort. Guus 

verraste zijn verloofde en familie met zijn besluit om als vrijwilliger 

voor de Verenigde Naties in zuid-Korea te gaan dienen. Verdrietig 

genoeg kwam hij niet meer thuis. Hij kwam op 1 juni 1951 om het 

leven. De herinneringsplaquette in de Acaciastraat werd afgelopen 

juli onthuld door twee oomzeggers van Guus, josje Koenen-van 

der Bol en erie van der Bol. 

Meer over Guus en de Korea-oorlog kun je vinden op de 

community ‘Guus Twisterling’ op facebook.

de boomgaard

Huynh ngoc vu kwam in de jaren zeventig als jonge bootvluchteling van vietnam naar nederland. Hij sprong 

 opnieuw in het diepe en maakte samen met zijn vrouw en kinderen van de vroegere notenzaak een doorslaand 

succes. de familie vu runt de notenkiosk aan de fahrenheitstraat nu al bijna 19 jaar. de verse loempia’s zijn een 

fenomeen in de Bomenbuurt.

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 

‘Hoofd omhoog en doorgaan’ 

Hyunh Ngoc (54): ‘Bij ons komt de voornaam achteraan, dus 

eigenlijk is het Vu Hyunh Ngoc. Maar we staan bekend als de familie 

Vu. Na de oorlog in 1975 ben ik Vietnam uitgevlucht, vanwege de 

communisten. Als 12-jarige jongen ben ik naar de boot gezwommen, 

die naar Maleisië ging. Na twee dagen kwam ik er mijn oudere broer 

(18) tegen. De VN vroeg indertijd aan Nederland of het bootvluchte-

lingen uit Vietnam wilde opnemen; in 1979 kwam ik naar Nederland; 

1981 ben ik in een liefdevol pleeggezin in Baarn opgenomen.’

Jill (20): ‘Met mijn vaders pleeggezin hebben we nog steeds contact. 

Mijn vader is ermee opgegroeid. Bij de Vietnamese cultuur hoort 

familiegevoel, samenzijn en natuurlijk veel lekker eten...’

Hyunh Ngoc: ‘Toen ik uit huis ging, na de MAVO, ben ik eerst bij 

drukkerij Wegener in Houten gaan werken. Twintig jaar geleden zijn 

mijn vrouw Thuy Tran (47) en ik met onze dochters van 1 en 2 jaar 

naar Delft verhuisd. Jill is nu 20, Mi is 22 en mijn zoon Mick is 18.  

Hoe ik hier begonnen ben? Een kennis van mijn schoonvader wilde 

de notenbar op deze plek verkopen en ik wilde iets beginnen. Ik ben 

er blindelings ingestapt met het idee: dat gaat mij lukken! Best pittig 

werk, want ik deed het toen alleen en was van 9 tot 6 uur in de weer. 

Nu is de zaak van 10.00 uur tot 18.00 uur open; als het rustig is, 

wandel ik even de buurt in.’

‘De loempia heeft ons gered’

Perfect
Jill: ‘Mijn moeder maakt al 20 jaar loempia’s. Loempia’s rollen is heel 

precies werk. De loempia moet de perfecte maat en samenstelling 

hebben, dat is echt een vak. Ik ben er 2 weken geleden mee 

begonnen, maar het lijkt veel makkelijker dan het is.’

Hyunh Ngoc: ‘Eind 2004 is de winkel in de fik gestoken, waarschijn-

lijk door een vandaal, helemaal afgebrand. We zaten aan de grond, 

maar de loempia heeft ons gered. De zaak ging vanaf 2005 steeds 

beter lopen. De loempia’s én de noten lopen nu heel goed. Wat het 

hardste loopt? De cashewnoot. We hebben veel vaste klanten en  

de gunfactor uit de buurt is heel groot. Ik ben dankbaar; door al die 

trouwe klanten ben ik zo gegroeid. We proberen het toegankelijk en 

altijd gezellig te maken.’

de vraag ligt op tafel
‘Vier jaar geleden kregen we toestemming om de kiosk te bouwen. 

Architect André van Lier heeft hem ontworpen. Nu is het een goede 

boterham, ja. Of mijn kinderen het willen overnemen? Nu nog  

niet, maar de vraag ligt wel op tafel. Jill denkt erover; zij doet een 

deeltijd opleiding en komt drie dagen in dienst. Ook de vriend van 

mijn dochter werkt 3 dagen in de zaak.’

‘Ik weet nog niet zeker  

of ik het overneem’ 

Jill: ‘We liepen hier als kinderen al rond. Ik vond het wel gezellig  

bij mijn ouders tussen de loempia’s en de noten; een veilige plek.  

Ik werk er al 7 jaar en heb het nog steeds naar mijn zin. Ik ben er nog 

niet zeker van of ik het overneem. Ik begin aan de HBO-opleiding 

commerciële economie, die duurt 4 jaar. Eerder deed ik MBO 

hotelschool; ik wil mijn kennis verbreden. In Nederland is een 

papiertje wel belangrijk. Hoewel: mijn vader heeft geen diploma, 

maar is er door hard werken toch gekomen.’

vrijheid
Jill: ‘Mijn vader is wel streng, ja. Hij wordt wel eens boos als ik fouten 

maak: wat doe je? Maar van fouten maken leer je, toch? Ik werkte 

eerder in het Carlton Beach Hotel. Ook daar moest ik mezelf eerst 

bewijzen; mijn supervisor vroeg mij daarna zelfs om terug te komen. 

Maar een eigen zaak is leuker. Het geeft meer vrijheid om dingen zelf 

te bepalen. Of ik iets zou veranderen? Ik zou de loempia er altijd 

inhouden! En de noten ook. In september ga ik noten leren bakken.’

Hoofd omhoog
Hyunh: ‘Of ik ooit terug wil naar Vietnam? Ik zou er mijn oude dag 

wel door willen brengen, mijn vrouw niet. Ik ben er nu 18 jaar niet 

meer geweest; na de geboorte van mijn zoon ben ik er een keer 

alleen heengegaan om afscheid van mijn moeder te nemen. 

Heimwee? Nee, gedane zaken nemen geen keer. Hoofd omhoog  

en doorgaan, het beste ervan maken.’

Jill: ‘Nee, ik ben meer Nederlands dan Vietnamees. Ik spreek de taal 

niet, maar versta het nog wel. Ik zou er wel op vakantie heen willen, 

ik wil het land en de cultuur wel zien. Maar daarvoor zou ik eerst de 

taal graag vloeiend willen spreken.’   ■

HyunH nGoc en Jill Foto's Marianne Schijf

8

lees alle afleveringen van de rubriek familie in de zaaK in het 

online archief van de Boomgaard www.bomenbuurtonline.nl/

boomgaard/archief2. vanaf juni 2019 schreven we over: Slagerij 

Bulsing, duooptiek, otten groente en fruit, thomson tweewielers, 

iJssalon de lorenzo, vishandel Kleinee, de Haagsche Gordijnerie,  

de notenkoning en dierenspeciaalzaak zandvliet.
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•••  Josje Koenen-van der Bol en Erie van der Bol onder de 

plaquette in de acaciatsraat

http://www.bomenbuurtonline.nl/boomgaard/archief-2
http://www.bomenbuurtonline.nl/boomgaard/archief-2
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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.

Hergebruik, dat is pas duurzaam. En je kunt er ook nog eens 
mensen mee helpen, weet Charita en daarom begon ze Samen 
helpen we elkaar.

Ik zit met Charita en Roosje (haar dochtertje van 3), op het terras 

van Anne & Max. Ik weet zeker dat ik nog nooit iemand ben 

tegengekomen die, opgewekt en open, even vertelt wat een lastig 

leven ze heeft gehad. Jong uit huis geplaatst, geen kans om school 

af te maken, jong moeder geworden, een vervelende ziekte, 

verkeerde mannen, André Hazes zou stof genoeg gehad hebben om 

er albums mee vol te schrijven. Maar Charita dacht: “Er zijn mensen 

die het veel slechter hebben dan ik. Hoe kan ik die helpen?” Dat was 

de start van Samen helpen we elkaar, bijna 15 jaar geleden. 

Charita, wat is Samen helpen we elkaar voor iets? 

Ik zag dat er veel mensen waren die het moeilijk hadden. Kerst en 

Pasen noemen ze “feestdagen.” Maar voor sommigen zijn deze 

dagen vreselijk. Geen uitgebreide maaltijd, geen cadeautjes, geen 

kerstboom. Gewoon omdat er geen geld voor is. Je wordt keihard 

met je neus op de feiten gedrukt. Ik ben rond gaan vragen wie er 

wat kon missen en had al snel een paar boodschappentassen met 

eten. Toen ik zag hoe blij iedereen was toen ik het kwam brengen, 

ben ik verder gegaan. Ook buiten de feestdagen om. En ik zamel  

nu ook kleding in, speelgoed, meubels, van alles. 

Dat staat dan allemaal in je opslagruimte?    

Was dat maar waar. Ik woon nogal klein. In de Elsstraat. Meestal  

staat mijn huis vol met tassen en dozen. Dat is soms wel lastig,  

maar Roosje weet dat ze eraf moet blijven omdat het voor andere 

mensen is. 

Hoe weten mensen dan dat jij iets voor ze hebt?

Ik heb een Facebook site die heet Samenhelpenweelkaar. Daar kan 

je lid van worden door een verzoek naar mij te sturen. De groep is 

besloten. Niemand van buiten kan zien dat jij lid bent.

Hoe kom jij aan je spullen?     

Meestal horen ze van Samen helpen we elkaar via mond op mond 

reclame. Hier uit de buurt zetten buren het vaak voor de deur 

(Elsstraat 28). Met Kerst wilde Fatima van de Zeeman mij helpen.  

Zij had een doos buiten gezet, met een briefje erop. Mensen konden 

er dan iets in doen. Speelgoed, handdoeken, wat ze maar wilden.  

Na een paar dagen belde ze me al op dat ze meerdere Bigshoppers 

had staan. Ik heb heel veel mensen blij kunnen maken. 

Is het niet verleidelijk om mooie spullen voor jezelf te houden? 

Ik heb wel eens voor mijn zoon een paar schoenen gehouden.  

Ik had toen echt geen geld en de gaten zaten in zijn schoenen.  

Daar schaamt een jongen van 17 zich echt wel voor natuurlijk.  

Dus toen er een paar Nikes aan de deur hingen, was ik heel blij  

dat het zijn maat was. Maar ik heb het wel gezegd tegen degene  

die ze gegeven had, en hij vond het helemaal prima. 

Meerdere buurtgenoten kennen jou van de Hoplr-app, waar je 

geregeld reageert.      

Goed dat je daar over begint. Ik heb wel eens commentaar gekregen, 

dat ik te vaak iets vraag voor Samen helpen we elkaar. Of dat ik als 

eerste reageer, waardoor anderen geen kans meer krijgen. Ik hoop 

dat het voor iedereen, na het lezen van dit stuk, duidelijk is dat ik dit 

niet voor mezelf doe. Als ik iets vraag, of ergens op reageer, is dat 

omdat ik iemand ken die het nodig heeft. Maar ik ben geen oude 

heks hoor. Als ik ergens op gereageerd heb dat je goed kan gebruiken, 

kan je mij gewoon een chatbericht sturen. Dan is dat zo opgelost. 

Charita, Roos en ik nemen afscheid van elkaar. Ik moet zeggen dat  

ik best wel onder de indruk was van wat zij allemaal doet. “Samen 

helpen we elkaar”. Zo heet haar initiatief. Maar misschien kan iemand 

Charita ook een beetje helpen? Een leegstaand schuurtjeof extra 

kamer voor de opslag? Zodat zij ook weer eens zonder acrobatische 

toeren door haar kamer kan lopen. Heb je wat tijd over en kan je op 

een andere manier bijspringen? Het kan geen kwaad om elkaar te 

helpen. Als zij dit al 15 jaar kan, dan kunnen wij dat ook.   ■ 

duurzaam

Samen helpen we elkaar
door gerArD keSter
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activiteiten in de BuurtActiviteiten in de buurt? Meld het de redactie via 
info@redactiedeboomgaard.nl

de boomgaard12 de boomgaard 13

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

zaterdag 11 en zondag 12 september
open monumentendag 

Dit vindt elk jaar plaats in het tweede weekend van september.  

op 11 en 12 september kunt u vanaf 10:00 uur een groot aantal 

 monumenten in Den Haag digitaal bekijken en een aantal 

 geselecteerde panden fysiek bezoeken.

Woensdag 22 september en 24 november
vpro’s tegenlicht over de toekomst van onze samenleving

Aflevering van VPro’s tegenlicht bekijken met nagesprek.

22 september – time rebels

Filosoof roman Krznaric roept ons op een betere voorouder te zijn.  

Hij heeft een zesstappenplan, waarmee wij leren denken als mensen 

die kathedralen bouwen, om zo de toekomstige generaties te redden.

24 november – de weerbare democratie

De polarisatie in europa groeit, de electorale steun voor populisten is 

erg groot. een onderzoek naar de beste ideeën om onze democratie 

weerbaarder te maken tegen de autoritaire verleiding.

locatie Houtrustkerk

tijd 20 uur, inloop 19.30

kosten vrijwillige bijdrage

reserveren niet nodig 

zaterdag 25 september
burendag

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en 

is een initiatief van Douwe egberts en het oranje Fonds. Burendag is 

een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen 

en iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dit jaar is Burendag wel 

net iets anders dan anders; we houden voldoende afstand en we 

vieren het op een veilige manier, voor de deur! 

zondag 17 oktober
film met nagesprek en lunch

17 oktober – as it is in heaven

Na een hartaanval trekt een wereldberoemde dirigent naar zijn 

Noord- zweedse geboortedorpje om te herstellen. De stugge man 

ontdooit een beetje door toedoen van een engelachtige kassière, 

waarna de dirigent op zijn beurt alle dorpsgenoten laat kennismaken 

met hun ‘innerlijke muziek’. Al doende moet hij onder ogen zien dat 

zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren.

locatie Houtrustkerk

tijd 12.30 uur 

kosten €7 voor maaltijd en film

reserveren houtrustkerk@gmail.com 

zaterdag 30 oktober
schuilplaats eenzaamheid

eenzaamheid wordt niet alleen ervaren door ouderen zoals vaak 

gedacht. ook jongeren ervaren situaties en periodes van eenzaam-

heid. Vaak wordt eenzaamheid als een probleem gezien waar we  

‘van af willen’ en waarvoor allerlei maatschappelijke oplossingen en 

initiatieven ontwikkeld worden. Tegelijk is eenzaamheid iets wat ook 

bij het leven hoort en wat ieder van ons in meerdere of mindere mate 

wel herkent. Aan de hand van verhalen, ervaringen en overwegingen 

neemt Pauline Seebregts je mee om dit thema vanuit diverse 

invalshoeken nader te bezien.

locatie Houtrustkerk

tijd 15 uur 

kosten €8 

informatie Adriaan Keller tel. 06-15863626 
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dinsdag 9 november
excursie naar het spinozahuis in rijnsburg

We bezoeken dit jaar het Spinozahuis in rijnsburg. Daar is sinds een 

aantal jaren het museum van deze bekende filosoof uit de 17e eeuw. 

ooit sleep Spinoza hier lenzen voor telescopen en schreef de ethica. 

in het museum is een gids aanwezig die ons zal rondleiden.

We reizen met de trein vanaf Den Haag CS

tijd 11.30 uur op perron 10

kosten entree museum €5

reserveren houtrustkerk@gmail.com 

 

teruGKerende activiteiten

elke maandag en woensdag
haags ontmoeten

ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.  

Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.

locatie Kastanjestraat 2 
tijd 10 – 14 uur kosten € 0,50. Koffie, thee en soep inbegrepen.

aanmelden noodzakelijk via 070 3636032 of l.hagen@xtra.nl

elke donderdag
buurtmaaltijd de bolster

locatie Kastanjestraat 2 
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 (lees ook het artikel op pag 13)

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 leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld peutergym of 

peutermuziek. 

locatie Acaciastraat 182

tijd ma/di/do 8.30 – 13.30u, wo/vr 8.30 – 11.30u

kosten €2,50

info kunstenkidscafe.nl

iedere 1e dinsdag van de maand
open coffee bloemenbuurt

ondernemende Bloemenbuurtbewoners ontmoeten elkaar, wisselen 

ideeën uit en delen kennis. iedere maand een ander thema. ook 

Bomenbuurtondernemers zijn welkom.

locatie lokaal 7, Anemoonstraat 25

tijd 9 – 11 uur

iedere donderdag
mbvo 

Meer bewegen voor ouderen. op een plezierige manier werken aan 

conditie en souplesse.

locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tijd 14 tot 15 uur

kosten € 10 per maand

vraag elkaar
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!

cultuur om de HoeK

tHeater de nieuWe reGenteS
locatie Weimarstraat 63  

info www.denieuweregentes.nl en 070 2119988  

vrijdag 1 oktober
bruno

De leidse band BruNo speelt sinds 2017 met muzikale 

 verwachtingen. Als luisteraar kleef je voortdurend op het puntje  

van je stoel. BruNo is altijd op zoek naar onverwachte afslagen.  

De muziek past maar in één hokje: het eigen hokje. en wanneer  

je toch een stempel op de muziek wilt drukken, gooi dan een 

mes puntje indiepop, een scheutje mellow, een vleugje rock,  

een theelepel dance en vier druppels new wave in de blender  

en druk op start. en voilà, daar is BruNo.

tijd 20.30 uur

kaartjes online €10

vrijdag 15 t/m zaterdag 23 oktober
festival de betovering

een internationaal kunstfestival voor de jeugd met spetterende 

voorstellingen en workshops op meer dan 55 locaties in en buiten 

Den Haag. 

Theater de Nieuwe regentes is deze week officieel Festivalcentrum 

van De Betovering. Dit betekent dat er die dagen allerlei activiteiten 

en workshops zijn, naast de dagelijkse voor stellingen rond een 

specifiek thema. Het programma komt binnenkort online.

Het Kunst & Kids café 

opent na 1,5 jaar weer 

de deuren!
ontmoeten, onthaasten en ontdekken
in het Kunst & Kids Café in de Acaciastraat ontmoet je andere ouders 

met kinderen van 0 tot 4 jaar en kan je lekker onthaasten met een 

goede kop koffie of thee en wat lekkers. De kindjes kunnen heerlijk 

met elkaar spelen en zichzelf en de wereld ontdekken. Binnen, in de 

ontdekspeeltuin en natuurlijk tijdens de (inloop)kunstlesjes.

Kunstlesjes en meer!
je kan samen met je kindje meedoen met leuke lesjes in het Kunst  

& Kids Café, zoals peutertheater, muziek op schoot of ouder- en 

kindyoga. en soms zijn er ook lesjes speciaal voor ouders, zoals  

pilates of haken. je mag bij onze lessen je kindje(s) altijd meenemen! 

De lessen worden gegeven door professionals uit de buurt.

Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten voor en door de 

buurt, zoals cursussen (bv kinder eHBo), voorstellingen (bv voorlees-

theater en peuter-concerten) en evenementen (zoals onze vaste 

kinderkapper en een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs). 

je vindt alles op de website www.kunstenkidscafe.nl en op Facebook 

(facebook.com/KunstenKidsCafe).

Geen winstoogmerk 
Het Kunst & Kids Café is een stichting zonder winstoogmerk. We werken 

met vrijwilligers uit de buurt, die er samen voor zorgen dat een Kunst  

& Kids Café ochtend gesmeerd verloopt. om de kosten te dekken, 

vragen wij een toegangsprijs van € 2,50 om lekker binnen en buiten te 

kunnen spelen. De prijzen van de kunstlesjes verschillen. Deze staan 

bij de lesjes vermeld.

meedoen als vrijwilliger?
Wij werken met een gezellig vrijwilligersteam. zonder deze toppers 

zou het Kunst & Kids Café niet kunnen bestaan. elke ochtend zijn er  

circa 4 vrijwilligers (waaronder 1 vrijwillige coördinator) die de ouders 

en kinderen ontvangen, koffie en theezetten, zorgen dat de lesjes 

kunnen plaatsvinden en dat alles goed verloopt. Maar we hebben  

ook vrijwilligers die andere taken uitvoeren, zoals het geven van 

Nederlandse conversatieles. onze vrijwilligers hebben allemaal een 

VoG en ontvangen een onkostenvergoeding. We zijn regelmatig op 

zoek naar vrijwilligers. is het iets voor jou? Neem dan gerust contact op.

meedoen als docent?
onze lessen worden gegeven door professionals uit de buurt. Ben jij 

docent en ben je geïnteresseerd om les aan ouders en/of kinderen  

te geven in het Kunst & kids Café? of vind je het leuk een eenmalige 

activiteit aan te bieden die past bij ons doel en onze doelgroep? Dan 

gaan we graag met je in gesprek.

openingstijden
maandag: 8.30 – 13.30 uur

dinsdag: 8.30 – 13.30 uur

woensdag: 8.30 – 11.30 uur

donderdag: 8.30 – 13.30 uur

vrijdag: 8.30 – 11.30 uur

(Tijdens schoolvakanties en margedagen zijn wij gesloten, zie onze 

website.)

contact 
Kunst & Kids Café, Acaciastraat 182

info@kunstenkidscafe.nl    www.kunstenkidscafe.nl

Bruno
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Bomenbuurt  
     duurzaam in beeld

Wat gebeurt er met  

mijn gescheiden afval?
Duurzaamheid is in de mode. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor de een betekent het nooit meer 

nieuwe kleren kopen (maar ‘vintage’), voor een ander nooit meer vliegen en voor weer een ander zonne-

panelen op het dak. Duurzaamheid is een vage term, een kleed waar iedereen wat anders onder veegt. Toch 

kunnen we er wel iets over zeggen, zeker wanneer we het naar wat meer concrete onderwerpen uitsplitsen. 

Thuis, onderweg, op het strand en zelfs in de bioscoop, 

overal scheiden we afval. Maar waarom doen we dit 

en heeft het nut?

uiteindelijk kan je duurzaamheid uitdrukken in de hoeveelheid  

Co
2
 die je ermee bespaart. en dat dat belangrijk is, maakt het  

laatste rapport van het internationale klimaatpanel duidelijk. Willen  

we niet overspoeld worden door de zee en willen we extreme hitte  

en extreme neerslag voorkomen, dan moeten we iets doen. zorgen 

dat de aarde en de Bomenbuurt langer meegaan dan onze generatie.  

en dan hebben we het over duurzaamheid.

ons energieverbruik bepaalt mede hoe duurzaam wij zijn. Hoeveel 

energie we verbruiken en of we dat halen uit hernieuwbare bronnen, 

zoals zon en wind, of van eindige bronnen als olie en gas. Hoe beter 

we onze huizen isoleren, hoe minder energie we nodig hebben voor 

de verwarming. Van het gas af en aan de elektriciteit, is het motto voor 

de komende jaren. Hoe doen we dat in onze buurt? zie daarvoor het 

dashboard dat de gemeente heeft laten maken. Van 2015 tot 2019 

zien we het gasverbruik op en neer gaan en het elektriciteitsverbruik 

in Nederland produceren we zo’n 490 kilo afval per persoon per jaar. 

Daarvan leveren we bijna 60 procent gescheiden in. Papier en glas 

wordt het meest gescheiden ingeleverd. Als afval zorgvuldig 

 gescheiden wordt ingeleverd kan het vaak worden hergebruikt. 

recyclen heeft veel voordelen. Door afval te scheiden gun je 

materialen een tweede leven en dat is beter voor het milieu. zo worden 

van plastic bijvoorbeeld weer nieuwe verpakkingen, emmers, kratten 

of bermpaaltjes gemaakt. je oude pyjama vindt een nieuwe eigenaar 

en je versleten hoeslaken wordt vulling voor autostoelen. Kringlopen 

verkopen goede tweedehandskleding. Wat niet verkoopbaar is gaat 

naar ontwikkelingslanden als kleding of grondstof. Groente-, fruit-  

en tuinafval (gft) levert biogas en compost op. Aluminium en ander 

metaal wordt omgesmolten voor nieuwe blikken en apparaten.  

Afval scheiden heeft dus echt nut!

feiten en fabels
Toch zijn er zijn nog wat fabels over afval scheiden. De meest 

hardnekkige fabel is dat gescheiden afval toch weer op één grote 

hoop komt. Dat klopt niet. Glas, papier en karton, gft, klein chemisch 

afval, plastic, blik, drink pakken, elektrische apparaten, grof tuinafval, 

bouwafval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt.  

gestaag dalen. De buurt zit qua gasverbruik op het Haags gemiddelde 

en qua elektriciteitsverbruik daar net boven. Verreweg het grootste deel 

van de woningen valt in de energielabels e tot en met G. Dat is niet 

heel vreemd, want de meeste huizen in onze buurt zijn nu eenmaal 

100 jaar of ouder. Wel is in diezelfde periode van bijna 40 procent  

het label met een of twee stappen verbeterd. Dat zal eraan hebben 

bijgedragen dat de Co
2
-uitstoot van huishoudens in de buurt sinds 

2010 met zo’n 15 procent is gedaald. Net zoals zonnepanelen daaraan 

hebben bijgedragen. Tot 2011 had een enkele voorloper panelen op 

het dak, maar sinds die tijd is het aantal steeds sneller toegenomen.  

in 2016 wekten ze er al zeven keer zo veel energie op als vijf jaar 

eerder en die stijging in aantal en opgewekte energie is daarna alleen 

maar sneller gegaan. Begin 2019 lagen er ruim 1600 panelen op 

Bomenbuurtdaken en daar zijn er de laatste jaren honderden bij 

gekomen.   ■

Maar achteraf scheiden is niet voor alles mogelijk: oud papier en textiel 

wordt nat en onbruikbaar, etensresten kleven overal aan vast, en 

aluminium is minder goed uit het restafval te halen. Alleen als je afval 

vooraf goed gescheiden inlevert, kan het gerecycled worden tot 

nieuwe producten. Als gescheiden afval sterk vervuild is wordt het 

verbrand, net als restafval. Het verbranden van restafval levert stroom 

en warmte op. een klein deel van al het afval, ongeveer een half 

procent, gaat naar stortplaatsen. Dit betreft vooral bouw- en sloop afval 

dat niet gerecylced kan worden.

Wat kan ik (nog meer) doen?
er valt nog veel winst te behalen in het scheiden van afval. Denk aan 

wat je in de restafvalbak gooit en hoe zuiver je afval gescheiden 

inlevert:

>  zo min mogelijk afval is het beste voor het milieu: gebruik dezelfde 

waterfles of koffiebeker, gebruik papier aan twee kanten, plak een 

‘nee-nee’-sticker op je brievenbus en lees folders online, kook niet  

te veel eten en voorkom voedselverspilling, deel en leen eens wat 

vaker en zeg ook wat vaker ‘het gaat zo wel mee!’

>  Wees zorgvuldig bij het scheiden van je afval: gooi geen onnodige 

spullen weg bij hetrestafval, lever oud papier in zonder plastic 

ertussen of vet erop (zoals pizzadozen). Gebeurt dit wel, dan moet 

het recyclebedrijf eerst de vervuiling eruit halen voordat ze het 

kunnen verwerken. Dit kost tijd en geld.

>  Gebruik voor plastic afval een doorzichtige zak. Afval dat er niet 

thuishoort is zo beter te zien en alsnog te scheiden.

>  Gooi je oude goede kleding en schoenen niet bij het restafval, maar 

lever het in bij een kringloopwinkel. Versleten of gescheurd textiel 

kun je deponeren in een textielbak of kledingzak. Wist je dat je hierin 

ook handdoeken, theedoeken, knuffels, riemen, sjaals en gordijnen 

mag stoppen? zolang het maar schoon en droog is. in de wijk zijn er 

twee textielcontainers: in de Thomsonlaan-hoek-Acaciastraat en bij 

de Hanenburglaan, tegenover de parkeergarage van de Albert Heijn.

>  Breng je oude of kapotte mobiel, elektrische tandenborstel, 

toetsenbord of andere kleine apparaten naar een inleverpunt, 

bijvoorbeeld bij Blokker of Albert Heijn. Kijk op www.wecycle.nl waar 

er inleverpunten er in de wijk zijn. Andere kapotte apparaten met 

stekker of batterij lever je gratis in bij aankoop van een nieuw 

apparaat of kun je wegbrengen naar de milieustraat. is het apparaat 

nog goed, denk dan aan de kringloopwinkel.

Meer hulp met het scheiden van afval? Download de app  

‘Afvalscheidingswijzer’ voor Android of ioS. ook handig is de 

‘Afvalquiz’ van www.milieucentraal.nl. zo weet jij binnen no time in 

welke bak piepschuim, theezakjes, luiers of de kattenbakvulling hoort 

en nog belangrijker: waarom dit beter is.   ■

Bron: www.milieucentraal.nl

door JOhAN VAN ArrAgON door NiCky DAVeD
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meer cijfers over duurzaamheid in den Haag:
>  in het energiedashboard Den Haag bekijk je gemakkelijk verschillende wijken: https://tinyurl.com/boomgaard921

>  op https://ddh.maps.arcgis.com zijn diverse kaarten te vinden met ‘geodata’ van Den Haag, bijvoorbeeld onder het kopje ‘Natuur en Milieu’  

over afvalcontainers, energieverbruik, zonnepanelen en groene daken. Klik op ‘Applicatie weergeven’ om de onderwerpen te zien.

>  Algemeen: Den Haag in Cijfers: https://denhaag.incijfers.nl/jive  

>  Voor landelijke statistische gegevens: https://opendata.cbs.nl

enerGielaBelS in  

de  BomenBuurt
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door iNeZ pOSt

Schoner wonen in de Bomenbuurt

duurzaam

den haag gaat over op schone energie. dat houdt in dat hagenaars 

- en dus ook bomenbuurters - alleen nog maar schone energie 

gaan gebruiken om hun huis te verwarmen, te koken en te 

douchen. vraag jij je af wat dit voor jou betekent en hoe je dit  

voor elkaar gaat krijgen? kom dan naar een van de informatie-

punten van hou van je huis. sinds kort is er ook een op de 

goudsbloemlaan 82.

Wat doet Hou van je huis?
Hou van je Huis geeft onafhankelijk advies bij duurzaam onderhoud  

of renovatie van uw woning zoals nieuwe kozijnen of dak. u kunt ook 

advies krijgen over kleine duurzame oplossingen in uw woning zoals 

ledlampen, radiatorfolie of tochtstrips. Hou van je huis helpt huis-

eigenaren, huurders en verhuurders stap voor stap zowel via de  

Hou van je huis-punten als via telefoon en e-mail. op elke locatie  

kunt u terecht voor ideeën om uw woning energiezuiniger te maken, 

voor vragen over duurzame subsidies, technisch advies en specifieke 

vragen over uw Vve. er zijn voorbeelden van kleine energiebesparende 

materialen, inductiekoken en er staan voorbeelden van apparaten voor 

alternatieve energiewinning zoals warmtepompen, zonneboilers en 

zonnepanelen. Daarnaast biedt Hou van je Huis advies op maat aan 

bewonersgroepen met duurzaamheidsplannen, door middel van 

diverse producten, zoals een mobiel informatiepunt in de wijk of 

informatieavonden en workshops voor Vve’s. Hou van je huis kan  

ook helpen bij het aanvragen van subsidies.

Subsidie
De vestiging op de Goudsbloemlaan is vanwege de coronapandemie 

een tijd dicht geweest, maar is sinds enkele weken weer open. lag het 

accent in eerste instantie vooral bij het geven van advies door folders 

en flyers, nu kunnen bewoners er ook terecht om ideeën te melden 

voor een heuse ‘energie-uit-de-wijk-challenge’. Dit  concept is  

nog in ontwikkeling. De gemeente stelt € 500.000 beschikbaar  

voor bewonersgroepen die zich inzetten voor energiebesparing of 

opwekking van schone energie in hun wijk. een onafhankelijke jury 

selecteert de initiatieven. een ingediend initiatief kan na selectie een 

subsidiebedrag van maximaal € 100.000 toegekend krijgen. in de 

etalage van het infopunt aan de Goudsbloemlaan worden ter inspiratie 

producten die zorgen voor verduurzaming gepresenteerd. Het infopunt 

brengt buurtbewoners die zich bij de initiatieven willen aansluiten met 

elkaar in contact. Naast de locatie op de Goudsbloemlaan 82, heeft 

Hou van je Huis ook fysieke locaties op de escamplaan 305 en de 

Denneweg 62a.

BeWoNerSGroePeN MeT DuurzAMe  
PlANNeN KuNNeN € 100.000 SuBSiDie  

ToeGeKeND KrijGeN

Het infopunt aan de Goudsbloemlaan 82 is geopend op woensdag, 

donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. u kunt het beste 

persoonlijk langskomen, want de vestiging heeft geen eigen telefoon-

nummer of e-mailadres. u kunt het infopunt verder bereiken via het 

algemene telefoonnummer 0703539931 of via het contactformulier 

op de website van Hou van je huis (zoekterm: ‘hou van je huis’ op 

www.denhaag.nl).

Webinar
in het zeeheldenkwartier en op ypenburg wordt dit jaar ook informatie 

over verduurzaming van woningen gegeven via een online informatie-

avond. De gemeente Den Haag is bereid ook voor onze buurt zo’n 

webinar te organiseren. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan via 

arthur.dekruijff@denhaag.nl.   ■ 
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vom fass 

Vom Fass nieuw in de wijk? Die zaak zit er toch al jaren? Klopt, maar 

sinds juni 2021 heeft Vom Fass een nieuwe eigenaar: Maarten Spaans. 

Bij het van oorsprong Duitse concept Vom Fass kun je terecht voor 

‘alles wat uit het vat komt’: bijvoorbeeld (olijf)olie en azijn, maar ook 

whisk(e)y, gin en likeur.  De producten van Vom Fass zijn duurzaam en 

fair trade geproduceerd. je kan in de winkel je eigen flesje laten (her)

vullen, dat scheelt weer verpakkingsmateriaal. ‘je mag bij mij alles 

proeven,’ vertelt Spaans. Dat levert soms verrassingen op: azijn blijkt 

heel veelzijdig en smaakrijk, je kan er zelfs smakelijke limonade mee 

maken.

Spaans is de derde eigenaar van de zaak in korte tijd. Na het faillisse-

ment onder de eerste eigenaren, kwamen de Amerkaanse james en 

Peter naar de Fahrenheitstraat. zij openden dit jaar een winkel in Delft 

en storten zich nu daarop. Voor Spaans, die uit de supermarktbranche 

komt maar ook opleidingen deed op de slijtersvakschool en in 

vinologie, een mooie kans om de zaak over te nemen.

Spaans wil mensen bewuster laten proeven en eten, én samenwerken 

met ondernemers uit de buurt: ‘ik wil de straat nog dichter bij elkaar 

brengen, door te laten zien wat je met mijn producten en die van 

andere winkels uit de buurt, bijvoorbeeld kaas, brood of vis, kan doen.’ 

ook gaat hij kookworkshops geven in de keuken achter de winkel. 

vrijdag 1 oktober vindt een feestelijke heropening plaats met bubbels 

en hapjes. ook zijn er leuke kortingen, en is er een mooi prijzenpakket 

te winnen. 

‘Wij nodigen iedereen van harte uit voor deze heropening; waar wij 

bezoekers graag verrassen met onze smakelijke en creatieve hapjes  

en drankjes!’

Vom Fass, Fahrenheitstraat 648

       

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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ik zie ik zie  
wat jij niet ziet
Hans meldt zich aan voor therapie omdat hij vastloopt in zijn 

relatie. Hij ervaart angst en onrust in zijn lijf. Wat is er aan de 

hand?

Ons lichaam heeft een beveiligingssysteem, dat loopt via een 

zenuw van de hersenen langs de vitale organen naar beneden  

en in een ander gedeelte van het zenuwstelsel in de ruggengraat. 

Het systeem streeft naar veiligheid en is tegelijkertijd alert op 

gevaar. Het neemt binnen en buiten het lichaam signalen waar 

en besluit op basis daarvan zich terug te trekken en stilletjes weg 

te kruipen, in actie komen om te vechten of vluchten, of juist 

contact te zoeken met anderen. 

Een afgestemde, verzorgende en steunende relatie met de 

ouders, zorgt ervoor dat bij een kind een platform van veiligheid 

wordt gecreëerd. Gebeurt dit niet, dan zal het kind ook als 

volwassene waakzamer zijn en zal zijn perceptie van gebeurte-

nissen en gedrag van anderen negatief kleuren. De werking van 

het beveiligingssysteem - het autonome zenuwstelsel – bepaalt 

het verhaal dat wij over onszelf en anderen vertellen. Hoe merkt 

Hans dat? Wanneer hij zich verbonden voelt met zichzelf en 

anderen, is de wereld een speelveld vol leuke uitdagingen. 

Wanneer hij zich hulpeloos voelt, is de wereld eng en groot  

en hebben anderen het niet goed met hem voor. Hij ziet de 

wereld anders dan ik omdat onze beveiligingssysteem anders  

is ingesteld. Ik zie ik zie wat hij niet ziet! En andersom.

Het is boeiend de werking van jouw autonome zenuwstelsel  

te leren kennen gekoppeld aan de verschillende verhalen die  

je jezelf vertelt. Je wordt er ruimdenkender van en hebt meer 

compassie voor jezelf en anderen. Je leert dat er meerdere 

waarheden bestaan.

Hans leert de lichamelijke signalen van angst te herkennen.  

Hij weet dat als hij zich zo voelt, hij stopt met communiceren  

met zijn vrouw omdat hij niet gelooft dat ze hem zal begrijpen. 

Door zijn eigen gevoelens te erkennen en de bijbehorende 

gedachten niet persé als ‘waar’ te zien, ervaart Hans rust en 

ruimte en durft hij te vertrouwen op een positieve reactie van  

zijn vrouw wanneer hij zich openstelt. Hij voelt zich weer met 

haar verbonden.

*Hans is een fictieve cliënt. 

nieuW in de Buurt

tafeltennis

Wij hebben een Whatsappgroep voor buurtbewoners die 

tafeltennis op het Kastanjeplein willen spelen. Je kunt lid 

van de Whatsappgroep worden via de onderstaande link:

https://chat.whatsapp.com/dknrbvcoeXpBryzeWoXire

met vriendelijke groet,

irina Gomzina, Beeklaan

oude boomgaarden teruglezen? 

dat kan online. alle edities sinds 2007 zijn te vinden op www.bomenbuurtonline.nl/boomgaard/archief2
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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
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45688 Ed Boele Verpakking.indd   1 11-11-2020   09:24

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Brenda reageerde met deze vraag en tips: “zelf zou ik zo graag 

regenwater gebruiken voor mijn balkonplanten (èn kruidenspiraal  

om de boom) via een regenpijpwaterton. ik weet alleen nog niet  

hoe? Wc’s op een regenwatersysteem lijkt me een goede bijdrage.

een groene tuin is realiseerbaar voor wie een tuin heeft! Denk  

aan permacultuur(cursussen). een kruiden-en/of wilde bloemen 

 boomspiegel draagt bij aan de biodiversiteit en is pluk-/eetbaar!

Verder tip ik hier: www.Greenevelien.com zij 'geeft' ecoweekenden 

waardoor je door haar leefstijl (met haar gezin) en enthousiasme op 

allerlei ideeën wordt gebracht op werkelijk elk gebied. Haar site brengt 

je al op allerlei sporen.”

voordat er een nieuw nummer van de boomgaard wordt samengesteld, polst de redactie de buurt: wat leeft er, waar 
kunnen we aandacht aan besteden, wat wordt wel en niet gelezen in onze wijkglossy? dit keer waren we niet op straat 
te vinden om praatjes aan te knopen, maar vroegen we op hoplr naar duurzame ideeën. 

heb je ook goede ideeën voor  

de boomgaard of de buurt?  

op zaterdag 30 oktober zetten 

we weer een boompje 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.

een boompje opzetten 

Moet je nou  

'es horen!!!

Optimistisch vioolspel zwiert door de gangen van het Willem 
Dreeshuis. Naast gedichten schrijven en werken als kok, 
bespeelt Tatjana (53 jaar) iedere dag haar instrument. Haar 
positieve energie is aanstekelijk. Na drie jaar van opvang naar 
opvang, heeft ze nu haar eigen woning met keuken, badkamer 
en meubels. En ze is weer samen met haar hondje Honda. 
Redenen genoeg om blij te zijn en vooral om nieuwe toekomst-
plannen te maken. 

op vijfentwintigjarige leeftijd vlucht Tatjana vanuit rusland naar 

 Nederland en staat ze er alleen voor. Na een tijdje leert ze haar  

man Fred kennen, die hier op de Groot Hertoginnenlaan woont.  

ze trouwen en na een aantal jaar vertrekken ze samen naar het warme 

Spanje. Dan overlijdt haar man plotseling en staat Tatjana er opnieuw 

alleen voor. Vrienden en instanties raden haar aan om naar huis te 

komen. Samen met haar hondje Honda keert ze terug naar Nederland. 

Maar hier in Den Haag is er geen thuis meer: “omdat mijn man hier is 

geboren en getogen, zeiden ze op het stadhuis dat ik urgentie kreeg. 

Maar er waren geen woningen beschikbaar. Toen ben ik bij de Kessler 

Stichting in de opvang terechtgekomen. Na een tijdje ben ik naar de 

opvang in het leger des Heils overgeplaatst. Bij het leger des Heils 

zeiden ze steeds: ‘eventjes wachten, eventjes wachten nog’. Dat 

wachten werd 3 jaar”.

Tatjana komt in de opvang in de Molenwijk terecht, waar ze een zware 

tijd heeft: “ik was in de rouw na het overlijden van mijn man en mijn 

hondje mocht ik niet meenemen. Die moest naar het asiel. Dat was 

moeilijk. ik durfde daar niet naar buiten. en ik durfde geen rokken of 

jurken aan. ik ging altijd als een soort militair gekleed. Het was ook 

vies, de straten lagen vol met afval. ik voelde me onveilig.” Tatjana doet 

er alles aan om positief te blijven. ze leert zichzelf viool spelen en ze 

schrijft gedichten. ook gaat ze aan het werk als kok bij Parnassia.  

ze loopt iedere dag naar haar werk, zodat ze geld uitspaart en wat 

lekkers voor haar hondje kan kopen. 

toekomstmuziek 
in het dreeshuis

Sinds begin juli woont Tatjana in het Willem Dreeshuis: “Het verschil is 

gigantisch. Het is hier schoon en mooi. Na 3 jaar heb ik eindelijk weer 

een eigen keuken en kan ik voor mezelf koken. ook heb ik mijn hondje 

weer bij me. en het allerbelangrijkste: ik slaap hier heerlijk. Verder is  

het adapteren in de buurt. ik wandel veel met de hond in de wijk, dus 

ik leer de buurt en mijn buren snel kennen. Alle kleuren en talen tellen 

mee, het is hier kleurrijk. Dat is zo leuk. De omgeving waar je woont  

is zeer belangrijk.” 

over haar nieuwe buren is Tatjana enthousiast: “We zijn zo blij dat we 

hier kunnen wonen. We zeggen iedere dag goedemorgen tegen 

elkaar. Dat is fijn. Natuurlijk zijn hier mensen met verschillende talen  

en achtergronden, maar wij zijn allemaal hetzelfde. Niemand is meer 

of minder. We hebben allemaal een goede mentaliteit. We krijgen  

waar nodig begeleiding van liMor. Dus alles bij elkaar is het prachtig.”

Marijke Donck, Teammanager van stichting liMor, helpt Tatjana en  

de andere bewoners op weg met het zelf regelen van praktische zaken, 

zoals het aanvragen van een tv-abonnement en de administratie.  

”je merkt dat deze plek rust geeft, waardoor ze uit de overleefstand 

komen en wennen aan een leven waar ze zelf de regie over hebben. 

ze durven weer toekomstplannen te maken.” 

Door mariska van der Velde, 

gemeente Den haag
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Herman Poelsmacolumn

tuin en balkon 
winterklaar
Nu in de nazomer kunnen we terug kijken op een rare periode 

van corona en wel of niet op vakantie mogen of kunnen. Wat 

wel duidelijk is geworden dat veel mensen extra tijd gestoken 

hebben in hun tuin of het balkon. Dat willen we graag mooi 

houden, vandaar onderstaande tips

Nu wordt het tijd om de planten nog een laatste bemesting te 

geven met een natuurmest, ze gaan dan sterker de winter in. 

Heb je een grasveld, dan is deze periode perfect om kale 

plekken in te zaaien. Even goed uitharken en egaliseren met 

wat verse grond ven inzaaien maar.

Rozen mag je blijven uitbloemen (uitgebloeide rozen weg-

knippen). Ze geven dan vaak bloem tot aan de eerste vorst. 

Notenbomen kan je het beste in het najaar snoeien en de 

bloeitakken van de klimhortensia kunnen worden terug 

geknipt zodat hij plat tegen de muur blijft. Bij druiven wat  

extra blad weghalen zodat de trossen extra zonlicht vangen.

Wat in deze periode ook heel goed gaat is het scheuren van 

vaste planten. Vaste planten groeien van binnen naar buiten  

en het hart krijgt steeds minder energie. Door ze eens in de  

drie jaar te scheuren blijven ze jong en fris en bloeien daardoor 

beter. Vaste planten met een penwortel kunnen niet gescheurd 

worden.

Hoe scheur je vaste planten?  Met een spitriek of spade rooien 

we de plant, ik leg ze dan meestal op een stuk zeil om ze 

daarna met de spade in stukken te staken. Bij  bijvoorbeeld de 

gulden roede en asters kan dit heel eenvoudig met je handen 

door de pol los te trekken. Het middelste stuk gooi ik weg en de 

rest van de stukken plant ik terug nadat ik de grond verbeterd 

heb met compost. De stukken die ik over heb geef ik weg.

Veel plezier en succes.

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

Groene 
           tiPS
zoekmachine
Google bouwt enorme datacenters, die heel veel energie verbruiken. 

Groene zoekmachine ecosia plant een boom voor iedere zoek-

opdracht. zo zijn er al ruim 130 miljoen bomen geplant! zie ecosia.org.

Kleding
Kinderen groeien om de haverklap  

uit hun kleren. Via Krijgdekleertjes  

ruil je pakketten (kinder)kleding en 

speelgoed met andere ouders.  

Het ruilen kan ook live bij het ruilpunt 

in buurt-en-kerkhuis Bethel in de 

Thomas Schwenckestraat. www.

krijgdekleertjes.nl

fietsen
Staat er in uw schuur of kelder een kinderfiets die u niet meer gebruikt? 

lever deze dan in voor het ANWB kinderfietsenplan. De fietsen worden 

opgeknapt en weggegeven aan kinderen die ze goed kunnen gebruiken. 

inleveren kan bij Hoofdkantoor ANWB, Wassenaarseweg 220.

zwammen
Koffiedrab is geen afval!  

Haagse zwam haalt het zwarte  

goud op bij horecazaken en  

kweekt er oesterzwammen op. 

Met een growkit kun je je eigen 

zwammen laten groeien, thuis. 

www.haagsezwam.nl
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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
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door gerArD keSter

Een superlage energierekening

Groen doen scheelt poen!

duurzaam

Grafieken zijn saai. Behalve als er onder die grafiek staat dat je € 134 

krijgt. en dat ziet jeroen Bronkhorst in het overzichtvan zijn energie-

leverancier. Hij woont in de Abeelstraat in een huis uit 1923 en betaalt 

€15 aan elektrakosten per maand. ik ben bij hem op bezoek geweest, 

en hoe ik ook zocht, ik vond geen ijsmutsen of wollen dassen. zelfs 

geen geitenwollen sokken. Hoe doet die jeroen dat dan? Hij heeft 

slimmigheidjes in zijn huis toe laten passen. Niks hightech, maar 

aanpassingen die voor iedereen toegankelijk zijn. en nee, je hoeft niet 

je hele huis ervoor te verbouwen. Sterker nog, ’s morgens installeren  

is ’s avonds gebruiken en geld verdienen. Da’s interessant hè? Moet je 

eens verder lezen, het wordt steeds mooier. 

zonnepanelen
Wat heeft jeroen dat wij (misschien) niet hebben? zonnepanelen 

kennen we allemaal wel. jij denkt misschien: “Daar heb ik dus niks aan, 

ik woon op de begane grond met twee gezinnen boven me.” jeroen 

dus ook. Kwestie van goed overleggen zegt hij. “ik heb de panelen  

en het plaatsen ervan betaald en krijg dus ook de opbrengst. Voor de 

bovenste buren, zorgt de schaduw van de panelen op het dak er zelfs 

voor, dat zij in een hete zomer niet puffend en zwetend door hun huis 

lopen. en dat kost ze niks. Gevalletje van win/win zou ik zeggen.”

zoNNePANeleN PlAATSeN AlS je oP De 
 BeGANe GroND WooNT? HeT KAN ToCH!

Wat voor pomp?
jeroen heeft ook een lucht/water warmtepomp. een wááát? inderdaad, 

deze is minder bekend. Maar wordt net zo simpel als de panelen 

zonder breken in één dag geplaatst. en deze pomp zorgt ervoor dat 

jeroen geen gasrekening meer krijgt. Volledig van ‘t gas. een lucht/

water warmtepomp werkt als een koelkast. onze keukenkoelkast 

onttrekt warmte aan het pak melk, de sla of het kliekje van gisteren. 

Daardoor blijft dit koel en langer houdbaar. Die afgepikte warmte 

wordt afgevoerd en aan de achterkant van de koelkast afgegeven  

aan de lucht. De lucht/water warmtepomp onttrekt warmte van de 

buitenlucht, (het pak melk) bijvoorbeeld op het dak, de tuin of het 

balkon. De warmte die dit oplevert wordt afgegeven binnen je huis  

aan de CV en de warmwaterkraan. Dit systeem werkt goed tot buiten-

temperaturen van -15 graden! 

terugverdienen 
Natuurlijk is het slim, om voordat je warmte gaat winnen, er eerst voor 

te zorgen dat je geen warmte verliest. “Da’s wel weer duur, dubbel-

glas!” hoor ik je denken. Dat vindt jeroen dus ook. Hij heeft voor  

een paar tientjes voorzetramen geplaatst voor zijn oorspronkelijke 

kozijnen. Aan de binnenkant, niet te zien. Maar super kou- en 

geluidswerend. Wat kost dat grapje allemaal? Tuurlijk moet er eerst 

betaald worden. De zon gaat wel, maar de panelen gaan er niet  

voor niks op. jeroen was voor de installatie inclusief de panelen  

zo’n €5.500 kwijt. Dat is serieus geld. Maar dat verdient hij dus in  

een razend tempo weer terug. elke maand weer heeft hij lage lasten.

De luCHT/WATer WArMTePoMP  
zorGT  erVoor DAT jeroeN  

GeeN GASreKeNiNG Meer KrijGT

Wil jij dat ook?
Hij denkt de totale installatie in 7 jaar terug verdiend te hebben. De 

jaren daarop zijn alleen nog maar winst. een bijkomend voordeel in 

Den Haag is dat de gemeente een flinke subsidie geeft. Tot wel €2500! 

jeroen is geen moraalridder. Maar wel erg trots op wat hij heeft bereikt. 

Hij wil dan ook graag anderen helpen die geld willen krijgen in plaats 

van betalen. je kunt hem bereiken via de mail jeroen@cultuurstudio.nl. 

Wie weet wat dit gesprek je oplevert? Aan jou de keus, waar wil je 

liever geld aan uitgeven? Aan oxxio of Merlot, Nuon of Sauvignon, 

Budget of Budweiser? ik weet wat ik kies.   ■

Groen doen, kan flink geld schelen. dat bewijst  

de energie rekening van Jeroen Bronkhorst uit de 

 abeelstraat. die bedraagt maar €15 per maand.  

Hoe doet hij dat?
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••• Een lucht/water warmtepomp is niet groter dan een cv-ketel



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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WerKGroeP de HaaGSe Worm

Wat is ook al weer een wormenhotel?
een wormenhotel (zie www.wormenhotel.nl) is een kast op straat  

waar buurtbewoners hun groente, fruit- en onbewerkte etensresten  

in composteren met behulp van wormen. Dit levert niet alleen een 

waardevolle bodemverbeteraar op, het maakt de buurt leuker en 

gezelliger. Buren leren elkaar en de kinderen in de buurt hoe de 

kringloop van organische materialen werkt en hoe fijn het is om meer 

contact met je omgeving te hebben. De zelfgemaakte compost wordt 

verdeeld onder de bewoners die meedoen. De buurt wordt groener, 

gezelliger en gezonder. 

Hoe werkt het wormenhotel…
De buurtcompostbak is geplaatst op het terrein van Speeltuin de 

Boomhut en fietsenstalling Acaciastraat, schuin tegenover de 

Bavinckschool aan de Acaciastraat. Het gaat om houten bakken met 

een plastic binnenbak en een middenstuk waar de kinderen en ouders 

in de speeltuin ook op kunnen zitten. De planken van de zittingen 

kunnen worden opengeklapt. Daaronder bevindt zich de compostbak 

met daarin - onder een laagje aarde - tientallen krioelende tijger-

wormen. De wormen worden ook wel compostwormen of mest-

pieren genoemd.  “Buurtbewoners kunnen gebruik maken van deze 

compostbakken als zij zich aanmelden bij de werkgroep. zij krijgen 

dan de combinatie van het cijferslot van de ketting op de houten 

bakken, zodat zij daarin hun groente-, fruit- en tuinafval kunnen 

deponeren. ook krijgen zij uitleg over het menu van de wormen, 

omdat de informatie op de borden bij de bakken niet helemaal klopt. 

zo kun je toch beter geen citrusvruchten aan de wormen voeren,  

want daar kunnen ze niet goed tegen. Dat geldt ook voor gekookt 

eten, saus, brood, gebak, vlees en pasta. De wormen zijn wel heel gek 

op bananen, koffieprut en avocado’s (niet de pit, want die is te hard, 

tijgerwormen hebben geen tanden). ook wc-rolletjes en stro staan  

op het menu”, vertelt Meggie janssen van de werkgroep De Haagse 

worm, terwijl zij een stuk plastic speelgoed uit de bak vist: “Dit hoort  

er dus niet in.” inmiddels hebben 20 huishoudens uit de buurt zich 

aangemeld. over een paar maanden kunnen zij hun planten bemesten 

met hun eigen wormenmest.

Ben je ook geïnteresseerd?
Meld je dan aan bij Meggie janssen via info@bomenbuurtonline.nl. 

omdat een aantal mensen niet bij de officiële opening van het 

wormen  hotel aanwezig kon zijn, zal jan Morsch van de Compost-

Bakkers (www.decompostbakkers.wordpress.com/nieuws) in 

september 2021 nogmaals uitleg geven over onze nieuwe buurt-

bewoners. ook daarvoor kun je je aanmelden bij Meggie janssen.

Wormingup!

In het foto archief van mijn moeder kom ik deze foto's tegen van een huisvriend. De foto's dateren van ca. 1951. De naam was misschien 

Aad, dat wist mijn moeder niet meer zeker, wel dat hij werkte als etaleur/decorateur bij warenhuis Vroom in de Fahrenheitstraat. Zijn vader 

werkte bij een banketbakker op de Thomsonlaan. Mijn moeder heette Marie-Louise (Loulou) Sanders, geboren in 1928, en woonde in die tijd 

bij haar moeder en jongere broer Dédé op Esdoornstraat 172 boven de garage van de heer van der Sande. 

Wie herkent deze vriendelijke man? Ik ben benieuwd!

Mady Busch, reacties via: info@redactiedeboomgaard.nl

GezocHt

door iNeZ pOSt

In de Boomgaard van september 2019 en die van december 2020  belichtten we al de werkgroep De Haagse worm. De werkgroep 
wilde in onze buurt een buurtcompostbak (ook wel wormenhotel genoemd) realiseren. Dat had wat voeten in aarde, onder meer 
omdat de gemeente een wormenhotel niet zag zitten en daarvoor geen vergunning verleende. Maar de aan houder wint: op 25 juni 
2021 was de officiële opening van het eerste wormenhotel in onze buurt. Tijd voor een worming-up!
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 voorzitter ineke Mulder 
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) 
 e-mail: info@bomenbuurtonline.nl

in onze buurt zijn verschillende bewoners actief in werkgroepen. 

Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl 

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

duurzame Bloemen- en BomenBuurt
De werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie 
te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s.  
contactpersoon lars Nanninga e-mail 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 GFT-afval: begin een wormenhotel! Met het GFT-afval van 
20 deelnemende huishoudens kun je een wormenhotel realiseren. Gezocht: deelnemers, locaties en hotelmanagers.
contactpersoon Meggie janssen e-mail info@bomenbuurtonline.nl

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

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

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 email vrijmarktbomenbuurt@gmail.com

Aikido proberen in de Fahren-
heitstraat?

Aikido is geen vechtsport. Het leert je om rust 
te vinden in je hoofd en je bestaan en ontspan-
ning in je lijf te bereiken.
Het is zeker niet zweverig: Je leert reageren en 
anticiperen, grepen, valbreken, er wordt ook 
geoefend met Japanse stok en zwaard .....dat 
alles overgoten met een dikke saus van respect, 
bewustzijn én plezier.

www.Heiwakan.nl

8 proeflessen voor 20€, ieder moment starten!
Interesse? 

Bel Michael: 06 28 77 86 63

ABEELPLEIN 1     2565 XS DEN HAAG
T  070-3646294     WWW.LATTEMACCHIATOROYAL.NL 

(exclusief drankjes)

Bij inlevering van deze advertentie. Geldig t/m 5 januari 2022

25,-3-gangen menu

BOMENBUURT AANBIEDING

Latte Macchiato Royal

Uitvaartwensen vastleggen

Vrijblijvende kostenopgave

Crematie - Begrafenis

Natuurbegraven

Repatriëring

www.segbroekuitvaart.nl 

Stadhoudersplantsoen 68



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 
 (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

straatvertegenwoordiger
janny Verlee is straatvertegenwoordigster van de 

elsstraat.

janny Verlee

elsstraat 82

reanimatietrainingen
Hoe belangrijk het is dat we in onze buurt voldoende 

burgerhulpverleners hebben en werkende AeD’s is 

afgelopen jaar al verschillende malen levensreddend 

geweest. De werkgroep reanimatie is dan ook verheugd 

dat we binnenkort weer zowel een basistraining als 

herhalingstrainingen kunnen aanbieden in samenwerking 

met de stichting reanimatie. Alle trainingen vinden plaats 

in de onder de Bolster, Kastanjeplein 1. 

je kun je aanmelden via info@bomenbuurtonline.nl

De basistraining is 6 oktober.

De herhalingstrainingen 15 september of 10 november.

Ingezonden


