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Buurtzin

De fotowedstrijd, die we dit jaar in drie afleveringen presenteren, wordt steeds moeilijker. 

En toch stappen mensen op de fiets of gaan te voet door de wijk om de verschillende 

deuren en gevels te vinden. Zo leren ze hun eigen buurt beter kennen, horen wij. 

Daarover meer in het volgende nummer. De buurt beter leren kennen was ook wat de 

redactie deed op een tocht langs de buurtcafés. We zagen dat muziek maken, spellen 

spelen en – met elkaar - eten verbindt. Dat was een leuke ontdekking zo vlak bij huis. 

Het buurthuis is ook ontstaan om te verbinden. Elkaar ontmoeten blijkt bij alle gebruikers 

van vitaal belang te zijn. Bij ons was het wijkcentrum wat afgescheiden geraakt van de 

‘buurt’. Niet iedereen voelde zich er welkom en die mensen bleven dan uiteindelijk ook weg. 

Hoewel de sluiting van De Kruin verdrietig is voor hen die zich er wel thuis voelen,  

biedt het de buurt wellicht de mogelijkheid om ergens anders een deur open te doen.  

Ik ben dan ook benieuwd waar die mensen zijn gebleven met ideeën voor activiteiten 

die de buurt en verschillende leeftijden met elkaar verbindt. Ik herinner mij bovenal een 

buurtgenoot die met kinderen wilde gaan koken voor senioren in de wijk. 

Volgens wijk-wethouder Joris Wijsmuller elders in dit nummer zijn mensen vandaag de 

dag niet meer op zoek naar één ontmoetingsplek; ze hebben verschillende doelen en 

treffen elkaar in hun eigen omgeving. Dat kan zo zijn, maar als voortaan bingo in zaal A 

wordt georganiseerd en streetdance aan de andere kant van de wijk in zaal B plaatsvindt, 

dan gaat één ding verloren; de centrale plek waar iedereen met elkaar in contact kan 

komen, ongeacht leeftijd, interesse en achtergrond. 

Aan de andere kant is het interessant om het traditionele denken los te laten en te onder-

zoeken wat de nieuwe tijd ons brengt. Misschien ontmoeten we elkaar binnenkort in 

wijkgebouwen als het buurtcafé, de kerk of de basisschool. Vandaar de oproep van een 

commissie verderop in het blad, die graag hoort wat er in de wijk leeft op dit gebied. 

Lever je wensen en ideeën bij hen in of ga met ze om de tafel. Eigen initiatief is waar het 

om draait vandaag de dag, we creëren onze eigen buurtzin en wachten niet meer tot ons 

iets wordt aangereikt. Ook dat is nieuw, gelukkig.
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter 
Voor de meesten van ons is de vakantie 

weer afgelopen. Ik hoop dat u ervan 

genoten hebt en energie hebt opgedaan 

om weer aan de slag te gaan op het 

werk, thuis en als vrijwilliger in onze 

mooie buurt.

Als ik als voorzitter even achterom kijk, 

kan ik wel zeggen dat 2016 tot nu toe 

een jaar is geweest van flink aanpakken, 

maar ook genieten van mooie activiteiten 

voor het 100-jarig jubileum.  

Maar het is ook het jaar waarin buurtcentrum De Kruin besloot om 

er definitief mee te stoppen, na 42 jaar een belangrijke functie te 

hebben vervuld in onze wijk. De gemeente gaf de voorkeur aan  

6 kavelwoningen, zonder een idee te hebben wat er met de 800 

Kruinleden en andere gebruikers van het wijkgebouw zou moeten 

gebeuren. De SBOB was een van die gebruikers. Wij hebben 

meermalen duidelijk gemaakt het geen stijl te vinden zoals het 

gemeentebestuur met de buurt is omgegaan. Nu het resultaat is  

dat we onze wijkvoorziening zelfs helemaal moeten gaan missen, 

zal de SBOB dit ongenoegen opnieuw kenbaar maken aan de 

gemeente en verlangen dat ze mee gaat werken aan een alterna-

tieve locatie, voor de ouderen in onze wijk om te beginnen. Zij zijn 

namelijk degenen die door dit besluit het hardst worden getroffen. 

Wij wensen het bestuur van de Kruin veel wijsheid en sterkte, wij 

hebben begrepen dat de voorkeur van het bestuur uitgaat naar een 

slapende vereniging, een extra vergadering voor stemming hierover 

volgt in september of oktober.

Ook bij de SBOB is de afgelopen jaren een aantal bestuursleden 

vertrokken. Gelukkig zijn er ook weer een paar nieuwe aspirant-

bestuurders bijgekomen. Zij zullen zich in deze en de volgende 

Boomgaard voorstellen. Zij zijn bij de volgende jaarvergadering 

verkiesbaar. Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën en u kunt 

daar ook aan meedoen. Er is namelijk nog ruimte voor een 

secretaris en een penningmeester. 

Ondertussen hebben we ook aan een nieuwe website gewerkt.  

Met een frisser uiterlijk en ook goed te bekijken op tablet en 

telefoon. Binnenkort te zien op het vertrouwde adres. 

Tot slot 100 jaar Bomenbuurt. De activiteiten gaan weer van start.  

Daarover leest u verderop in de Boomgaard meer. Wij wensen u er 

veel plezier bij als bezoeker en nodigen u uit om ook eens mee te 

doen als vrijwilliger. 

Hans Verboom, voorzitter SBOB 

Wat speelt er 

De Boomgaard

VRIJMARKT 2017

Beste bewoners, ondanks de oproep die in de laatste 

Boomgaard stond om bij te dragen aan het voort bestaan 

van de vrijmarkt, heb ik tot heden geen reactie mogen 

ontvangen.

Ik wil u er nogmaals nadrukkelijk op wijzen, dat als zich 

niet voor eind december een opvolger meldt, liefst 

meerdere opvolgers, dan is de vrijmarkt er volgend jaar 

niet meer. 

Ik zou het heel erg jammer vinden als dat wat de afgelopen 

jaren is opgebouwd niet wordt voort gezet door een paar 

andere actieve, enthousiaste buurtbewoners. Dat laten  

wij toch niet gebeuren? Zoveel  kinderen en ouders die  

elk jaar weer een geweldige dag hebben op de vrijmarkt, 

daar moeten toch ook een paar ouders tussen zitten die 

de handen uit de mouwen willen steken? U bijvoorbeeld? 

Zoals ik al eerder gemeld heb, ik zal u het komend jaar 

nog begeleiden, als u dat wilt.

Met vriendelijke groet,

Hans Verboom

Organisator vrijmarkt Bomenbuurt 

VERNIEUWDE WEBSITE SBOB
Wij hebben de bestaande website in een nieuw jasje 

gestoken. Het belangrijkste verschil is dat u de website  

nu ook goed op tablet en mobiel kunt bekijken. Er komt 

meer ruimte voor artikelen uit de Boomgaard. De agenda 

en het nieuws worden overzichtelijker weergegeven en 

wij schenken volop aandacht aan de app ‘Nextdoor’ en 

aan BuurstallingDenHaag.nl. Op het prikbord vermelden 

we een belangrijk item dat aandacht vraagt. Momenteel  

is dat 100 jaar Bomenbuurt. Het web-adres is hetzelfde 

gebleven: WWW.BOMENBUURTONLINE.NL
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Zoals in het vorige nummer aangegeven 
is er een wet in de maak die het functio-
neren van de Vereniging van Eigenaren 
(VVE’s) wil verbeteren. Dit zal gebeuren 
door een minimale bijdrage van de leden 
verplicht te stellen. Ook moet het voor 
de verenigingen makkelijker worden om 
geld te lenen voor onderhoud. Ga alvast 
te rade bij de VvE Balie voor gratis advies.

Balkons
De VvE balie van de gemeente kan helpen 

met allerlei advies en bijstand rond – het 

opstarten van - VVE-zaken. Francien de 

Hoop, projectleider van de Balie: “Als je er 

samen niet uitkomt gaan wij de buurman, 

die niet wil meedoen, uitnodigen voor een 

gesprek. Soms is er niet genoeg kennis, of 

angst voor verplichtingen, maar het gebeurt 

ook dat er gewoon geen geld is. In 95% van 

de gevallen komen we er wel uit met elkaar. 

Zo zie je in oudere wijken als de Bomenbuurt 

vaak dat er problemen zijn met de balkons. 

Reparatiekosten kunnen dan aardig oplopen.” 

De VVE balie kijkt met je mee: is de reparatie 

voor de eigenaar zelf of voor alle eigenaren? 

Hoe krijg je het geld bij elkaar? En hoe werkt 

het als iemand zijn balkon wil vergroten; zijn 

deze kosten dan ook voor alle eigenaren? 

Energiescan 
De gemeente heeft een tijdelijke locatie 

‘Hou van je huis’ aan de Goudsbloemlaan 

geopend. Ze wil meer aandacht voor 

(duurzaam) woningonderhoud en dit hoopt 

door samenwerking met woningeigenaren 

en bedrijven te stimuleren Ga kijken voor 

concrete voorbeelden van de mogelijkheden 

van dak- en vloerisolatie. De komende 

ander half jaar kun je hier terecht voor 

inspiratie, vragen en advies. “Je krijgt hier ook 

informatie over een gratis energiescan”, aldus 

Francien de Hoop: “Een van de bedrijven die 

de gemeente heeft geselecteerd komt dan 

een onderzoek in je huis uitvoeren. Een 

inspecteur bekijkt onder meer wat er 

geïsoleerd kan worden en hoe je zelf stroom 

kunt opwekken.” Je krijgt vervolgens een 

rapport met tips en mogelijkheden. Ook een 

ketelcheck is gratis. Zo kom je te weten of  

de ketel goed is aangelegd en ook of hij nog 

zuinig genoeg functioneert. 

In deze rapporten staan richtprijzen zodat  

je weet wat het kost als je iets wil uitvoeren.  

De scan kun je als huiseigenaar ook 

aanvragen via: duurzaamwonen@denhaag.nl 

Duurzaam onderhoud
Wil je een onderhoudsplan opstellen? Een 

meerjarenplan heeft looptijden van 5 tot 30 

jaar (en soms nog langer). Hiervoor verwijst 

de gemeente je door naar een deskundig 

bureau, die een rapport opstelt. De kosten 

bedragen ca. 160 tot 250 euro per apparte-

ment. Ook via de Vereniging Eigen Huis  

kun je overigens zo’n rapport aanvragen.  

De verwachte nieuwe wetgeving wil een 

dergelijk onderhoudsplan gaan verplichten, 

zodat je daar je maandelijkse spaarbedrag  

op af kunt stemmen. 

De Hoop voegt daaraan toe: “Wat ons betreft 

is de nieuwe variant het duurzame onder-

houdsplan. Het gaat dan niet meer alleen om 

behoud van het gebouw, maar je krijgt een 

doorkijkje naar verbeteringen, zoals je huis 

energiezuinig(er) maken, isolatie, aanleg van 

zonnepanelen en plaatsen van HR glas.” 

Overigens kun je bij de gemeente als VVE een 

lening afsluiten voor (achterstallig) onderhoud 

en duurzame verbeteringen.  

Dit kan alleen als de vereniging uit maximaal 

negen appartementen bestaat.

Je vindt de Balie in het Stadhuis op het Spui. 

Bel: 070- 3533281 (werkdagen van 9 tot 16 

uur) of mail: vvebalie@denhaag.nl 

STEL EEN PLAN OP VOOR DUURZAAM ONDERHOUD

MAAK JE VVE ACTIEF 

WONEN

De Hou van je huis-winkel aan de 

 Goudsbloemlaan 82 is geopend op: 

woensdag en vrijdag van 13-17 uur, 

donderdag van 13 tot 21 uur en 

iedere eerste zaterdag van de maand 

van 10 tot 16 uur.

door ERNA DE KLERK

SLOTAVOND FEESTJAAR
Op 17 december willen wij 100 JAAR BOMENBUURT op 

een spetterende wijze afsluiten. De voorbereidingen zijn 

in volle gang en vanaf medio september gaat u hierover 

alles horen. Ik kan u alvast wel verklappen dat er op die 

avond een big band optreed genaamd WOODSTREET  

BIG BAND, bestaande uit 17 man, en daarnaast treed  

er een band op genaamd EL VICIOUS en tot slot een dj,  

TON SEKRÈVE. Dit vindt plaats in een verwarmde gezellig 

aangeklede feesttent die op het schoolplein komt te staan 

van de Europese school, locatie Houtrustweg 2.

Aanmelden hiervoor is verplicht en de toegang bedraagt 

€2,-, dit is inclusief een drankje.

De Boomgaard
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De Boomgaard

Goed, ik ben partijdig, maar de stelling dat de Bomenbuurt op zich  

al een kunstwerk is, lijkt me makkelijk te verdedigen. Kenmerkende 

architectuur, een bewogen verleden, veel groen en uitzicht op zee  

en metropool. Artistieke bewoners waren er in de afgelopen eeuw 

voldoende. Zo woonde klassiek dichter J.A. Dèr Mouw (‘‘K ben Brahman, 

maar we zitten zonder meid’) op Laan van Meerdervoort 333. 

Schrijfster Yvonne Keuls resideert hier al heel lang, evenals mede-

bohémien Johan Frauenfelder, virtuoos flamenco-gitarist en voorman 

van de hilarische Haagse band ‘De Règâhs’. Zo ook bijvoorbeeld de 

gelauwerde fotografen Bruno van den Elshout en Peter van Beek.

Marnix Rueb, geestelijk vader van Haagse Harry, woonde net buiten 

de wijk maar was stamgast bij de Bruna in de Fahrenheitstraat.  

De jaarlijkse Parelroute, tijdens welke allerhande kunstenaars het 

publiek in hun domein laten, biedt een staalkaart van wat onze wijk 

op artistiek gebied allemaal vermag. 

Kleurpotlood
De nabijheid van strand en stad maakt de Bomenbuurt ook voor veel 

beeldend kunstenaars een verleidelijke plek. De Eikstraat verzorgt in 

de lente een jaarlijks hoogtepunt van ‘natuurlijke kunst’ wanneer de 

bloesems het toch al fraaie straatje in roze gloed zetten. Fotografe 

Barbara Boers (25) geniet daar haar hele leven al van, thans in het huis 

van haar overleden grootmoeder, vlak naast de ouderlijke woning. 

Loop je de Eikstraat uit dan bots je zowat op het huis waar beeldend 

kunstenaar Ellen Goldman-Berrington (84) vanaf 1970 woont. 

Vanaf haar prille jeugd is zij aan het tekenen: “Wij hadden geen 

speelgoed, wij hadden kleurpotloden.” Als het gezin, dat in de 

Morsestraat woont, op vakantie gaat, zijn schildersezel en –kist de 

belangrijkste reisgenoten. Een familietraditie, werken van Ellen,  

haar zus en haar overleden vader kun je zien op de kleurrijke website 

www.goldman-enamel.com.

Beestjes
Ze heeft leermeesters, zoals de schilder Willy Fleur en haar oom Frits. 

Die leren haar kijken. Bloemen en beestjes zijn een levenslange 

inspiratie. Uit 1937 dateert een aquarelletje met lieveheersbeestjes op 

door MARCEL VERRECK

een takje. Die heeft ze op het raam van een trein gezien en getekend. 

Zonder takje, maar oom Frits zegt: “Er moet iets bij. Dan verzin je  

toch wat.” Een simpele zin, die de sleutel vormt tot menig oeuvre. 

Het kunstwerkje is, zoals veel in haar huis, bewaard gebleven. 

Echtgenoot John (‘Zij kan niets weggooien”) toont als blijmoedig 

onbezoldigd suppoost van het museum de markante werken uit haar 

leven. Ellen, voorheen docente Engels en scheikunde, vindt zichzelf 

te ongeduldig voor olieverf. Ze bekwaamt zich op latere leeftijd wel in 

bijzondere technieken als emailleren en batikken. Nog steeds heeft ze 

een eigen atelier in de binnenstad. 

Haags licht
De inspiratieve werking van de Bomenbuurt ligt voor haar in de 

nabijheid van strand, duin en zee en het heerlijk rustige wonen.  

“Al was ons huis met vier opgroeiende kinderen niet altijd een 

rustpunt.” Die kinderen wonen nu allemaal in de buurt.

Voor Barbara, die volgend jaar afstudeert aan de Willem de Kooning-

academie in Rotterdam geldt iets vergelijkbaars: “De buurt is zeker 

een rustpunt en een uitvalsbasis.” Het beroemde Haagse licht,  

dat door de spiegeling van de zee ontstaat maakt alles helderder:  

“Ja, het strandlicht. Meer contrast, meer doortekening, meer 

levendigheid.” Op haar achtste loopt ze al met een camera rond.  

Na enige carrièreschijnbewegingen is die hobby toch haar bestemming 

geworden. Nu wandelt de oud-leerlinge van de Populier regelmatig 

door haar eigen dorpje om het hoofd leeg te maken. 

DEEL 3

DE WORTELS VAN 
DE BOMENBUURT
DE WORTELS VAN 
DE BOMENBUURT

Cabaretier, schrijver en columnist Marcel Verreck kwam negen jaar geleden in de 

Bomenbuurt wonen. Ter gelegenheid van het komende eeuwfeest beschrijft hij,  

in een vierdelige serie over archetypische straten in onze wijk, hoe verleden en heden 

met elkaar verbonden zijn. Gingen deel 1 en 2 over de bewoners en  winkeliers van  

de Bomenbuurt, dit keer zijn de kunstenaars aan de beurt.  DEEL 3: DE EIKSTRAAT.

Littekens
Ze toont een prachtige serie van over elkaar afgedrukte duinland-

schappen, die in hun toegenomen abstractie een sterke gevoelslading 

bezitten. Ook is ze in een van haar projecten bezig geweest met 

‘schuldige’ Haagse plekken. Daarbij maakt ze, als liefhebber van 

analoge fotografie, met een zogenaamde pin-hole-camera (een doos 

met gaatje, waarin een fotografische plaat) opnames vanaf een plek  

in het Haagse Bos waar ooit raketten werden gelanceerd. En van de 

littekens van de Atlantikwall, die ook de Bomenbuurt blijvend 

veranderd hebben. 

Wortels
In het projectonderwijs van haar academie gedijt ze, het integreren 

van disciplines (en zelfs ook het daarbuiten treden) vormen een 

mooie voorbereiding op een duurzame carrière. Gaat ze de foto-

genieke bloesempracht van de Eikstraat ooit benutten? Ongetwijfeld, 

uit de straat wil ze toch nooit meer weg. Net zo geworteld als Ellen. 

Ja, kunstenaars van alle leeftijden kiezen graag onze buurt tot 

domicilie.

Dat ik hier zelf inmiddels zes boeken schreef, waarvan twee over 

Haagse straten, lijkt mij voor die stelling evenzeer een niet weg te 

moffelen bewijs.  ■
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7De Boomgaard

••• Ellen Goldman-Berrington en Barbara Boers

•••  Duindorp: digitale pinhole foto (techniek zonder gebruik van 

lens): Barbara Boers

Is het U ook opgevallen dat het stuk Laan van Meerdervoort 

tussen de Valkenboskade en de Fahrenheitstraat, aan de 

 Bomenbuurtzijde op sommige plekken er verloederd uitziet?  

De verzorgde panden niet te na gesproken, natuurlijk. Het gaat 

hier om de benedenverdieping ofwel de begane grond. Hier 

wordt je blik enkele malen onthaald op verwaarloosde winkelpan-

den, verveloze deuromlijstingen en gebarsten of afgekalfde 

stoep plateautjes. Jammer, van de ooit zo chique Laan van 

Meerdervoort! 

Ik hoop dat dit stukje de bewoners van dit straat gedeelte er attent 

opmaakt hoe het aanzicht op dit stuk van de laan bij de geregelde 

passant overkomt.

W.S.S. Huisman-Berkhout

ingezonden

AANGBODEN / GRATIS AF TE HALEN
1) Tijdschrift National Geographic Nederlandse versie: 
– jaargang 2009 (nummers oktober, november, december) 
– hele jaargang 2010 
– jaargang 2011 minus mei en september 
– hele jaargang 2012 
– en het speciale jubileumnummer uit 2013 
2) Traveller Wallis Zwitserland

Bel Resi Kersten: 070 3638499 of 06 33658827.

STEKKIES

Heeft u wat aan te bieden? Zoekt u iets? De Boomgaard wil 
daarin behulpzaam zijn. Stuur uw stekkie (max. 50 woorden) 
naar: info@redactiedeboomgaard.nl

Je kunt als scholier via deze rubriek ook  
gratis je oppasdiensten aanbieden.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
KUNSTIJSBAAN KASTANJEPLEIN

Vrijwilligers gevraagd om schaatsers te helpen en de gang 

van zaken in het oog te houden op de kunstijsbaan op het 

Kastanjeplein. De kunstijsbaan is van 15 t/m 29 oktober.

Blokken van minimaal 2 uur per vrijwilliger, aanmelden  

via bomenbuurt.100jaar@gmail.com of inspreken op 

telefoonnummer 06 42 01 36 57.
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Oude stijl
De wethouder die de afgelopen jaren betrokken is geweest bij het 

proces rond de verhuizing van De Kruin vindt de sluiting van het 

centrum “pijnlijk”. “Maar ik heb respect voor het bestuur, dat veel 

moeite heeft gedaan om een alternatief te vinden voor de functie 

die het gebouw vervulde voor de gebruikers”, aldus Wijsmuller.  

De Kruin was een buurthuis oude stijl. Een plek waar vooral 

senioren elkaar ontmoetten, waar activiteiten zoals klaverjas, 

bridge, gym werden georganiseerd en soms buurtmaaltijden 

werden geserveerd. Elkaar ontmoeten en eenzaamheid voorkomen 

staat in het traditionele buurthuis vaak centraal. In Den Haag  

zijn er nog maar een paar van dit soort centra over. Ze worden 

gesubsidieerd door de gemeente, die het gebouw vaak voor een 

lage huur beschikbaar stelt. 

Concert
In 2011 besloot Den Haag dat deze ‘oude’ buurthuizen de toets der 

moderne tijd niet meer konden doorstaan. De achtergrond hiervan 

was eigenlijk een bezuinigingsslag; de panden die vrij zouden 

komen door sluiting van de buurthuizen, moesten bij verkoop geld 

in het laatje brengen. Tegelijkertijd werd het begrip wijkcentrum in 

een nieuw jasje gehesen: het Buurthuis van de toekomst ontstond. 

Het idee hierbij is dat meerdere sociaal-maatschappelijke organisaties 

één gebouw delen. Denk aan sportclubs, theaters, scholen en 

welzijnsinstellingen. Zij combineren zo hun eigen functie, zoals 

bijvoorbeeld voetbal, ouderenzorg of theater met andere maat-

schappelijke en buurtactiviteiten. Zo zou je een concert kunnen 

bezoeken in een sportkantine. Op deze manier worden de wijk - 

 gebouwen efficiënter gebruikt. Feitelijk zijn er minder panden nodig 

en dat kost de gemeente dus minder geld. Ook ontstaan er nieuwe 

ontmoetingsplekken in een wijk. Nieuw in de zin dat verschillende 

groepen met elkaar in contact komen en elkaar beter leren kennen. 

“Door besparingen aan de ene kant, is er meer ruimte voor plannen 

en wensen van bewoners zelf”, aldus de wethouder.  

Bewoner aan zet 
Ook waait er al een tijd lang een andere wind door de ‘verzorgings-

staat’ van oudsher. Het uitgangspunt waarbij de gemeente van alles 

bedenkt, organiseert en faciliteert is achterhaald. De bewoners zijn 

zelf aan zet, dat is ook altijd het speerpunt van de Haagse Stads-

partij van Joris Wijsmuller geweest. “Het is niet altijd zinvol dat er 

van bovenaf wordt bedacht wat goed is voor de bewoners. Het is 

beter als zij zelf initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen 

voor hun leefomgeving”, vindt hij.

wijkcentrum eruit? Aan welke functies of activiteiten heb je 

behoefte? Ben je misschien iemand die activiteiten aanbiedt? 

Locatie
De commissie zoekt ook buurtgenoten die niet alleen ideeën, maar 

vooral tijd, zin, energie en liefst ervaring hebben om mee te denken 

in de verschillende fasen van dit plan. 

Als duidelijk is wat de buurt wil, kan een zoektocht worden gestart 

naar een of meerdere locaties waar de plannen kunnen worden 

uitgevoerd. Natuurlijk zijn de initiatiefnemers benieuwd of er 

mensen, bedrijven of organisaties zijn die ideeën hebben over een 

mogelijke locatie.

De wethouder: “Ik ben geïnteresseerd in de uitkomst van dit 

initiatief en wat er vanuit de buurt aan vragen komt.”

Actie
Concreet: laat weten wat jij voor wensen of ideeën hebt.  
Dat mag kort of lang zijn, eenvoudig of ingewikkeld.  
Via mail: buurthuisBB@gmail.com of bij de SBOB in de bus:  
Kastanjeplein 2. Je kunt de commissieleden natuurlijk ook 
aanspreken in de buurt of vragen om telefonisch contact. 
Reageer indien mogelijk voor 1 november.  ■

Ontmoeten
Wat betreft het buurthuis of beter gezegd: de buurtactiviteiten, 

betekent dit dat bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen:  

ze moeten zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben en dit ook 

eigenlijk zelf organiseren. “Vroeger troffen buurtgenoten elkaar op 

één vaste plek”, aldus de wethouder: “Dat is nu anders, niet iedereen 

heeft dezelfde behoeftes. Het blijkt dat sommige mensen zich hier 

prettig voelen en andere mensen weer in een andere omgeving.” 

Dat zou betekenen dat activiteiten op verschillende locaties kunnen 

plaatsvinden en dat mensen elkaar op verschillende locaties 

‘ontmoeten’. 

Wat wil jij?
Nu De Kruin is gesloten, rijst de vraag wat onze buurt wil.  

Een rond vraag bij diverse bewoners laat zien dat mensen bij een 

wijkcentrum vooral denken aan: elkaar ontmoeten, activiteiten  

voor alle leeftijden; voor jeugd, volwassenen en senioren, kleine 

wijkgeïnitieerde of –gerichte bedrijven met een sociale of maat-

schappelijke inslag. 

Zoals gezegd is het woord aan de bewoners zelf. Een nieuwe 

commissie in de wijk gaat inventariseren wat zij willen. De commissie 

die bestaat uit Johan van Arragon, Ineke Mulder (beiden bestuur 

SBOB) en Erna de Klerk (hoofdredacteur Boomgaard) roept dan  

ook iedereen op om te komen met ideeën. Hoe ziet jouw ideale 

Het buurtcentrum van de Bomenbuurt is niet meer. Na ruim veertig jaar heeft De Kruin 

haar deuren, deels noodgedwongen, gesloten, de activiteiten zijn grotendeels verplaatst 

naar omliggende wijkgebouwen. Een nieuwe werkgroep gaat op zoek naar bewoners 

die willen meedenken in het opzetten van een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt 

waar iedereen zich vertegenwoordigd voelt. In een gesprek op het stadhuis benadrukt 

Joris Wijsmuller, stadsdeelwethouder van Segbroek, dat voorstellen en ideeën vanuit de 

bewoners zelf moeten komen. Daarna wil hij wel weer verder praten.

door ERNA DE KLERK

De Kruin sluit deuren na ruim 40 jaar 

Op zoek naar buurthuis nieuwe stijl 

•••  Joris Wijsmuller: ”Ik ben geïnteresseerd in de uitkomst van het 

nieuwe initiatief.”

•••  De Kruin sluit haar deuren 

SLUITING DE KRUIN

‘Wijkcentrum De Kruin heft zichzelf op’ stond vorige 

maand in de krant. Dat is niet helemaal waar. De vereniging 

hoorde in 2013 dat ze na 40 jaar het pand aan de Acacia

straat moesten verlaten om plaats te maken voor zes 

nieuwbouwwoningen. Na een lange strijd met de 

 gemeente – eerst om behoud van het gebouw, toen om 

een nieuwe locatie  bleek samengaan met De Hyacinth 

– het wijkcentrum van de Bloemenbuurt – de enige optie. 

Maar dat samengaan verliep niet zonder slag of stoot. 

Uiteindelijk heeft het bestuur van De Kruin besloten zich 

terug te trekken. Zij vonden dat de kosten, die met de 

verhuizing en de verbouwing aldaar gepaard zouden  

gaan en die met gemeenschapsgeld werd bekostigd,  

niet acceptabel waren in verhouding tot het aantal 

overgebleven gebruikers. Daarbij zouden de nieuwe 

huurlasten veel hoger worden en brachten de leden

inkomsten niet genoeg geld in het laatje. Veel van de 

activiteiten hebben inmiddels al een nieuw onderdak 

gevonden in de omliggende wijken. Wethouder Joris 

Wijsmuller heeft aangegeven te willen helpen met deze 

herplaatsing. Waar het Kruinbestuur kiest voor opheffen 

van de vereniging hebben de leden in een laatste 

 emotionele vergadering besloten in het najaar te  

 stemmen over slapen of opheffen. 

DE KRUIN EN DE SBOB 

Hoe zit het nu? Wat hebben SBOB en De Kruin met elkaar 

te maken? In iedere wijk is een wijkberaad aanwezig: een 

groep mensen die een bestuur vormt dat de bewoners 

vertegenwoordigt, voor hun belangen opkomt, activiteiten 

coördineert en contacten met de gemeente onderhoudt, 

bijvoorbeeld waar het gaat om subsidies. Bij ons is dit 

wijkberaad ondergebracht in een stichting:  

Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB).

Je zou verwachten dat dit bestuur of dit beraad ook het 

wijkgebouw beheert of hiervoor een commissie in het 

leven roept. In de Bomenbuurt is dit een aparte vereniging 

geworden: De Kruin. Door allerlei voorvallen zijn beide 

organisaties uit elkaar gegroeid en is er een splitsing 

ontstaan, waarbij ieder zijn eigen weg is gaan bewandelen. 

De Kruin heeft als vereniging een ledenbestand, ook van 

mensen buiten de buurt en ze hebben een eigen leden-

blaadje. Ze organiseren activiteiten voor hun leden, die 

niet per se buurtbewoner hoeven te zijn. 

Na de sluiting van het buurthuis lijkt de tijd gekomen om 

het anders te gaan doen. De SBOB heeft uitgesproken dat 

er een breed gedragen wijkcentrum zou moeten komen.



Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

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

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

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

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

10 jaar 10 jaar 

21% korting
op huismerk inkt & toners

Margrietes Handen
praktijk voor massage

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

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

COLUMN Marcel Verreck

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, 

columnist en schrijver. Én neerlandicus.  

Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids 

Cabaret Festival. Samen staan Paul en Marcel 

met hun muzikale talkshow ook in het 

theaterseizoen '16-'17 een aantal malen in 

Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57), aanvang: 

16.00 uur. Zie ook: www.theaterdakota.nl. 

Terwijl ik dit schrijf, snerpt het wrede geluid van de kettingzaag 

over ons pleintje. De gordijnen zijn dicht, het geluid is mij genoeg. 

Natuurlijk heb ik wel even gekeken. Het slagveld oogt bekend.  

Er is hier in de buurt wel vaker een boom naar beneden gekomen. 

Snel en vaardig gaan de experts te werk, het gecoupeerde 

bomenlijk wordt afgevoerd en dan is het wennen aan de  

nieuwe leegte. Huizen waar je opeens naar binnen kan kijken. 

Daar kunnen ze nu ook jouw doen en laten volgen.

Die andere bomen waren door een storm geveld, blijkbaar 

leefden zij toch al op wankele voet. Met een laatste mokerslag 

wisten ze nog een autodak te splijten, het kost moeite dat niet 

als een stil protest te zien. Want een boom is een levend wezen, 

waaraan je onwillekeurig menselijke eigenschappen gaat 

verbinden.  

Ik herinner me het opstel van een meisje uit mijn Atheneum 

3-klas, dat enthousiast werd voorgelezen door meneer Schoon, 

onze leraar Nederlands. Het ging over luchtvervuiling en begon 

met de ijzersterke regel: ‘Ik ben een boom en probeer te leven.’ 

Zij komt trouwens uit een beroemde Haagse courantiers-familie, 

die je met enige slechte wil als natuurlijke vijand der bomen kan 

bestempelen.

Gisteravond vertelde de buurman dat het zou gaan gebeuren. 

We stonden onder de boom in de zwoele zomeravond. De moord 

op de kastanje was eerder aangekondigd, het schokte dat het 

moment er dan nu toch opeens was. ‘Dus dit wordt jouw laatste 

nacht,’ zei ik zachtjes, toch wel bang dat de boom het zou horen. 

Mijn trouwe uitzicht van ruim negen jaar, ik kon niet anders dan 

zijn dikke stam omarmen en betreurde het dat ik dat niet vaker 

had gedaan. Ik keek omhoog langs de stam en zag het landschap 

van oksels, takken en bladeren. Zo’n machtig wezen, trouwe 

vruchtdrager, vertolker van alle seizoenen.

Het laatste afgevallen groen gaat met grijpers in de vrachtwagen. 

Laten ze die treurige stronk nu ook maar snel weghalen. Op naar 

een nieuwe gebladerde vriend.

Ontboomd
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De Boomgaard

Kruispunt winkelgebied
Het kruispunt Fahrenheitstraat /Thomsonlaan is vorige maand 
aangepast. Veel omwonenden vonden de verkeerssituatie na de 
herinrichting onduidelijk. De gemeente heeft nu werkzaamheden 
uitgevoerd waardoor het duidelijker moet worden dat er sprake  
is van een gelijkwaardige kruising, waarbij verkeer van rechts 
voorrang heeft. Het is dus niet zo dat het verkeer dat op de 
Fahrenheitstraat rijdt automatisch voorgaat. De zebrapaden zijn 
iets verder teruggebracht van de kruising, zodat deze visueel 
groter is geworden. Er is een parkeervak verdwenen en een vak 
met fietsnietjes voor in de plaats gekomen waardoor er beter 
zicht is op de kruising. Ook is in het midden van de kruising een 
witte stip aangebracht om de gelijkwaardigheid van de straten 
benadrukken.

Home Made Market of Braderie
Was het nu een home made market of een braderie? Afgelopen 
juni was de jaarlijkse markt in het winkelgebied een combinatie 
van beide. De winkeliersvereniging had hiervoor gekozen. Op die 
manier was er – zo dacht het bestuur - voor iedereen iets te 
beleven. Of het volgend jaar weer zo gaat is nog maar de vraag, 
niet iedereen was tevreden achteraf. De winkeliersvereniging 
beraamt zich op de formule. 

NIEUWS UIT HET WINKELGEBIED

Spreekuur 
stadsdeel Segbroek

Sores? Mail Joris: joris.wijsmuller@denhaag.nl

Joris Wijsmuller is  
stadsdeelwethouder 
van stadsdeel Segbroek
en  wethouder Stads
ontwikkeling, Wonen, 
Duurzaamheid en  
Cultuur.

Spreekuren in 2016
28 juni

23 augustus

27 september

25 oktober

22 november

20 december

met stadsdeelwethouder

Joris 
Wijsmuller
De wethouder houdt elke maand een 
spreekuur. Op dit spreekuur kunt u 
langskomen om met de wethouder te  
praten over zaken die spelen in uw wijk.  
 
Aanmelden  
Wilt u langskomen op een spreekuur?  
Stuur dan eerst een e-mail naar  
segbroek@denhaag.nl en geef aan  
waar u het over wilt hebben. U kunt 
ook bellen met het secretariaat van het 
stadsdeelkantoor op telefoonnummer  
(070) 353 57 09. De spreekuren zijn  
op het stadsdeelkantoor en duren van  
17.00 uur tot 18.30 uur.

160869_DPZ_A3_Poster_Spreekuur_Wijsmuller_v1.indd   1 19-05-16   14:12



 
 

 Griekse biologische 
olijfolie 

van de Buurtwinkel 
 
Eliki (0,75 l): € 10,95 (5-l blik € 49,95) 
Melas (0,5 l): € 7,95 (3-l blik € 32,95) 
 
Los getapt: € 10 per liter (zelf een fles 
meenemen!). Ook thuisbezorging. 
 
 
www.geertjanmellink.nl/buurtwinkel 

De Buurtwinkel. Een leven lang in dienst van de 
klant en na zessen achterom.  

 
 

 

 
Geert-Jan Mellink 
Columbusstraat 35  
Den Haag 
 
g.mellink@casema.nl 
Mob  06 81553043 
 

 

cursussieraden.nl – Aucubastraat 2 – 070 7533614
Kralen, leer, slotjes en nog veel meer onderdelen voor sieraden. 

Workshops en cursussen. Feestjes en bedrijfsuitjes. Welkom!

Cliënten gezocht in het kader van
psychotherapie opleiding

Er wordt doelgericht gewerkt aan wat jij wil bereiken.
- Intake gratis en vrijblijvend;
- 5 sessies van ruim een uur voor 50 euro;
- de sessies vinden plaats op de Ieplaan.

Nieuwsgierig? Bel of mail naar Claartje de Smit
06-52372228       c_de_smit@hotmail.com

Integratieve psychotherapie is een combinatie van inzichten en 
methodieken uit verschillende disciplines die het mogelijk maakt 
goed aan te sluiten bij de doelen van de cliënt. 

ik heb probl e men op werk ik w i l m
eer ener gi e ik pieker v e el ik wil in b e weging komen etc. 

oud hollands zomerfeest 
kastanjeplein

ZOMERACTIVITEITEN 2016

home made market
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We vieren dit jaar dat de Bomenbuurt 100 jaar bestaat.  
Een goede aanleiding om het moois van de buurt wat meer 
aandacht te geven. We publiceren in drie nummers een serie 
foto’s van deuren, portieken en opvallende gevelelementen. 
En… we maken er een wedstrijd van. 

We realiseren ons dat de wedstrijd steeds moeilijker wordt. Maar 

alleen al om naar te kijken zijn het allemaal weer plaatjes. En wat 

een leuke reacties krijgen we van de lezers. Daarover volgende  

keer meer. Voor nu: Weet je het adres van VIJF van deze gevels? 
Dan maak je kans op een prijs. Voor deze derde ronde verloten we 

onder de inzenders met vijf goede oplossingen een cadeaubon  
ter waarde van € 25 te besteden bij Bloemist Golden Belinda, 

Fahrenheitstraat 436A. 

Lever je oplossing voor 1 november in bij de redactie. Dat kan via 

het kantoor van de SBOB, Kastanjestraat 2 (schrijf ‘fotowedstrijd’  

op de envelop, of info@redactiedeboomgaard.nl. De oplossing + 

prijswinnaar worden in het volgende nummer vermeld. 

In het volgende nummer van dit jaar blikken we terug en laten we 

je zelf aan het woord. Heb je een verhaal bij een van deze gevel-

elementen, laat het ons weten via: info@redactiedeboomgaard.nl 

Deze prachtige serie foto’s is gemaakt door Reggy Specken, 

redacteur van De Boomgaard. 

FOTOWEDSTRIJD

Mooi van buiten 

Parelroute zaterdag 8 oktober

De Boomgaard

De Parelroute, dit jaar voor de negende keer, is op zaterdag  

8 oktober. Op deze dag kun je bij bewoners uit de Vogelwijk, 

Bloemen- en Bomenbuurt, Heester- en Vruchtenbuurt binnen kijken 

en – kunstzinnig – talent, verzamelwoede of passie bewonderen.  

De deelnemers zijn te herkennen aan de Parelvlag voor hun huis. 

De opening is om 11.00 uur in wijkgebouw De Hyacint. Daar is koffie 

en taart. Vanaf 12 uur kun je op pad gaan. Op de website van de 

organisatie is de plattegrond te vinden en een overzicht van alle 

deelnemers. Er is ook een boekje verkrijgbaar op verschillende 

plekken (wijkcentrum, bibliotheek) .

DINKY TOYS

Wat kun je zien en doen? Bewonder oude meesters naar een 

schildertechniek uit de 17e eeuw, zing mantra’s en loop een labyrint. 

Proef Franse wijn en kaas en kijk naar schilderijen van dinky toys.  

In de ‘eigen’ buurt: bekijk opgeknapte klassiekers, keramiek 

 schilderijen, antiekrestauratie en ervaar de positieve invloed van  

bij jou passende inrichting van je huis. 

MUZIEK

De vier kerken in het gebied doen ook mee. Loop binnen voor koffie, 

bezinning, diverse exposities, meditatie en een mooi koor.  Op de 

Mient zijn een paar groenprojecten te zien. Er zijn diverse muzikale 

optredens: Nederlandstalige zang met gitaar, Renaissancemuziek en 

een koor. Voor de kinderen is er poppentheater met live muziek. 

Tot slot kun je aan het einde van de route een bezoek brengen aan de 

egeltjesopvang. 

Zie: www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl 

OPLOSSING EN WINNAAR FOTOWEDSTRIJD VORIGE NUMMER

Uit alle goede inzendingen van de vorige keer zijn  

INGE EN JAN WISSINK als winnaar uit de bus gekomen.  

Zij ontvangen de cadeaubon te besteden bij Ennerchi. 

De juiste adressen zijn:
1.  Esdoornstraat 97

2.  Valkenboskade 546

3.  Beeklaan 456

4.  Fahrenheitstraat 586

5.  Pijnboomstraat 23

6.  Cypresstraat 86

7.  Beukstraat 6

8.  Ieplaan 87

9.  Hanenburglaan 130

10. Valkenboskade 551

11. Thomsonlaan 216

12. Sleedoornstraat 66

13. Larixstraat 1

14. Valkenboskade 615

15. Elsstraat 134

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Vier burendag   
zaterdag 24 september
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je 

buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Dit jaar is dat op 

24 september. Het is een dag waarop je bij elkaar komt en iets goeds 

kunt doen voor elkaar en de buurt.

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten 

en zich samen inzetten voor hun buurt, aldus het Oranje Fonds dat 

dit evenement al jaren ondersteunt. 

Het Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en 

verbinding tussen groepen mensen. Voor burendag is het mogelijk als 

buurt een aanvraag tot € 450,- in te dienen bij het Oranje Fonds om 

een speciaal plan te kunnen uitvoeren. Voor 2016 is het helaas niet 

meer mogelijk om geld aan te vragen. Het fonds is al door het budget 

heen. Wees er volgend jaar dus tijdig bij. Maar de dag vieren kan nog 

wel. Kijk voor meer info op: www.burendag.nl 

Laatste avond wijkcentrum De Kruin

Feestelijke bingo 
met mooie prijzen 
Op vrijdag 30 september is de laatste activiteit in wijkcentrum  

De Kruin. Om 8 uur ’s avonds is iedereen welkom voor een feestelijke 

bingoavond. Buurtgenoten Tonny, Anne en Ank, die al 20 jaar de 

bingo avonden organiseren ontvangen je graag met koffie, thee en 

natuurlijk met wat lekkers. 

Voor € 8,50 speel je de hele avond met een halve bingo kaart. Een hele 

kaart kost € 17.  De spelleiding is in handen van Jan de Gier. Er is een 

mooie hoofdprijs voor deze speciale gelegenheid: een prachtige set 

beddengoed (overtrek, lakens en slopen). En natuurlijk zijn er nog veel 

meer prijzen. 

Na de koffie zijn de drankjes voor eigen rekening, maar het bestuur 

van De Kruin zorgt voor lekkere hapjes. Hoewel de organisatoren  

het heel erg jammer vinden dat dit de laatste bingo avond is, gaan  

ze er een gezellige bijeenkomst van maken, dus: komt allen! En kom 

vooral feestelijk gekleed. Je hoeft je niet aan te melden, de deur is 

open vanaf half 8. De Kruin zit in de Acaciastraat 178A.

Vanaf 1 oktober sluit het centrum haar deuren, lees daarover meer 

op pagina 8. 

Gezond en Wel 
Beurs Segbroek
Op maandag 10 oktober kun je de Gezond en Wel beurs bezoeken. 

Hier vind je informatie over gezond en vitaal ouder worden en 

zelfstandig blijven wonen. De beurs wordt voor de vierde keer 

gehouden in buurtcentrum De Jasmijn, 2e Braamstraat 11 van  

13 tot 16.30 uur. 

Organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn geven 

informatie over thuiszorg, ondersteuning in huis, praktische diensten 

zoals boodschappenhulp, vervoersdiensten of de Burenhulpcentrale, 

woonzorgcentra, hulpmiddelen, gezond eten en koken, beweging, 

maaltijdverzorging, contact en vriendschap. Naast de stands kunt je je 

bloeddruk laten meten, bloedsuiker laten prikken, een handmassage 

ontvangen, maaltijden proeven, meedoen met bewegingslessen  

en workshops volgen. De beurs wordt mede georganiseerd door  

Voor Welzijn en de gemeente. De toegang is gratis. 

Kunstavond  
Houtrustkerk
Voor de tweede keer dit jaar vindt de presentatie van het literaire 

tijdschrift Extaze plaats in de Houtrustkerk. Op 6 oktober wordt de 

nieuwe uitgave omlijst door een avondvullend programma waarin 

diverse kunstvormen zijn vertegenwoordigd. De presentatie volgt  

het thema van het nieuwe nummer: baan brekende vrouwen in de 

Nederlandstalige literatuur.

Er zijn optredens met muziek waar nummers van Annie M.G. Schmidt 

en ook de – niet Nederlandstalige – Billie Holiday worden vertolkt en 

er wordt een film vertoond. Ook is er een korte lezing over Annie M.G. 

Schmidt en een voordracht over het werk van de dertiende-eeuwse 

dichteres en mystica Hadewijch. 

De avond duurt van 20.15 tot 22.00 uur. De deuren gaan om 19.45 

uur open. Na de opening is er geen toegang meer. Entree: € 10. 

Daarbij is een gratis drankje in de pauze inbegrepen. Kijk voor meer 

info op: www.extaze.nl

Opera Houtrustkerk
Op zaterdag 29 oktober is er een uitvoering van Händels opera 

Ottone in de Houtrustkerk door een barokensemble o.l.v. klavecinist-

dirigent Leonardo Valiante. Liefde, intrige, spanning en bedrog 

vormen de rode draad in dit verhaal. Maar gelukkig overwint de liefde! 

Aanvang 19.30 uur, deur open 19.00 uur 

Kaarten €25, in de voorverkoop €17,50 

Ooievaarspas €12,50 / Studenten € 7,50 

Bestel via www.concertovaliante.com of bel 06 23867050

••• De presentatie van literaire tijdschrift Extaze in april van dit jaar

Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het  
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

zie volgende pagina
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Mooi van buiten - raad de gevelelementen
Op deze pagina zie je 15 gevelelementen uit de Bomenbuurt. Weet jij het ades of de straat? Als je er 

5 kunt raden dan maak je kans op een CADEAUBON ter waarde van €25,- te besteden bij Bloemist 

Golden Belinda, Fahrenheitstraat 436A. Lees meer over deze wedstrijd op pagina 13 ‘Mooi van 

buiten’. De prachtige serie foto’s is  gemaakt door Reggy Specken, redacteur van De Boomgaard. 
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De Boomgaard

Midden in deze Boomgaard vind je een kalender met 
jubileumactiviteiten

Bomenbuurtwandeling  
op 17 april

De eerste wandeling met gids en bomenkenner Herman 
Poelsma langs de diverse bomen in onze buurt was in het 
voorjaarszonnetje op zondagmiddag 17 april. Uiteindelijk 
stonden we met z’n achten bij het vertrekpunt op het 
Kastanjeplein te wachten om op pad te gaan. Bij de start 
werden we al geconfronteerd met de statige kastanjes  
aan het gelijknamige plein.  
De Westduinkerk heeft in de negentiger jaren plaats 
moeten maken voor de Albert Heijn-tempel, deze trotse 
kastanjes werden gelukkig behouden. Sinds kort is de 
gehavende grasmat van deze speelweide vervangen  
door kunstgras. En dat, zo leerde Herman ons, komt zeker 
ook ten goede aan de bomen. Want kunstgras is vocht 
doorlatend dus de bomen hoeven niet te verdorsten.  

De leerzame route liep via de Hanenburglaan naar de  
Ieplaan, door de Eikstraat met z’n uitbundig  bloeiende 
Prunussen, langs de Thomsonlaan en de Majoor op  
z’n plein, naar de Valkenboskade. Ruim anderhalf uur  
later kwamen we weer uit op het Kastanjeplein  waar  
de finish was. 

Tijdens de wandeling werd uitgebreid stilgestaan bij  
de diverse entvormen bij bomen, te merken aan de 
verdikkingen in de stam o.a. bij de Prunus. Ook was  
goed zichtbaar hoe sommige bomen in het verleden te 
ondiep zijn geplant. Met als gevolg dat gedeelten van het 
wortelstelsel bovengronds gegroeid waren. Tekenen van 
storm- en bliksemschade uit het verre verleden hadden 
ook –voor wie het zag – littekens achtergelaten op het 
levende hout.  

Uiteraard kwamen de gemeentelijke kapplannen van de 
populieren aan de Valkenboskade ter sprake. De vele  
gele stippen verontrustten de omwonenden. Toch, zo liet 
Herman weten, moet er niet te sentimenteel over gedaan 
worden. De populieren zijn op leeftijd en veel van hen 
worden oud en zwak. Vallend hout na een storm kan 
grote impact hebben op huis en haard. Al met al een 
leerzame zondagmiddagwandeling!  

Yke Vuyk

•••  Nieuw bankje rond oude kastanje op gelijknamige plein bij 

start van de wandeling

Donderdagavond 27 oktober v.a. 19.00uur trekt  

Herman weer onderwijzend de inmiddels herfstige 

Bomenbuurt in. Zorg dat je erbij komt...!
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De kerk als huis voor religie, filosofie en kunst 

Gastvrouw in de 

Houtrustkerk

door ERNA DE KLERK

Houtrust
De vrijzinnig protestante stroming ontstond midden 19e eeuw onder 

invloed van het humanisme en de Verlichting en was vooral een 

tegenhanger van het orthodoxe denken: vrijheid in geloof en denken 

stond centraal. De vereniging die hieruit voortkwam, stamt uit het 

begin van de vorige eeuw en bracht onder andere de radio omroep 

VPRO voort en ook het Haagse VCL (Vrijzinnig Christelijke Lyceum). 

In 1936 opende de eerste vrijzinnige kerk zijn deuren in Den Haag  

aan de Beeklaan/Houtrustweg. Door een handige zet van voorzitster 

Bruining tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij behouden tijdens de 

bouw van de Atlantikwal, terwijl een groot deel van de omringende 

wijk in opdracht van de Duitse bezetter ‘plat’ moest.  Pas na de oorlog 

kreeg de kerk de naam ‘Houtrustkerk’ naar de voormalige buitenplaats 

en landgoed Houtrust, onder andere eigendom van Koning Willem II. 

Sfeer
De koster vervult de functie van gastvrouw/heer binnen de kerk. Hij of 

zij is belast met de dagelijkse zorg voor het gebouw zodat alles in de 

kerk reilt en zeilt. Een belangrijke taak hierbij is de voorbereiding voor 

de dienst, zoals het luiden van de klok en het aansteken van de kaarsen. 

Daar hoort bij dat er na afloop nagepraat kan worden met koffie en 

thee (in de Houtrustkerk kan dat ’s zomers ook in de prachtige tuin). 

Hiermee bepaalt een koster voor een belangrijk deel ook de sfeer van de 

dienst en zorgt hij of zij ervoor dat mensen zich thuis voelen in de kerk. 

Rumi
Voor Margriet Klijn reikt de betrokkenheid verder dan deze basistaken; 

zij denkt graag mee over verschillende activiteiten van de vereniging 

binnen en buiten de kerk. Hoewel ze zelf geen specifiek religieuze 

achtergrond heeft, voelde ze zich direct thuis bij het gedachtengoed. 

“Het ongedwongen geloven en de sociale uitgangspunten spraken 

me aan en ik vind veel raakvlakken met mijn eigen denken. Zo staat 

men binnen de kerk open voor het soefisme (de mystieke tak van de 

islam, red.), terwijl ik vaak en graag gedichten lees van de hiermee 

verwante Perzische dichter Rumi.”  

Stilleven
Margriet werkte ooit in het onderwijs. Daarna werd ze antiek-

restaurateur en bloemist en had ze een bloemenwinkel in een hofje 

op het Noordeinde, waar ze prachtige boeketten samenstelde naar 

stillevens van oudhollandse schilders.

De Houtrustkerk ligt op de grens van De Bomenbuurt en Duinoord. De kerk huisvest de vrijzinnig 

protestantse vereniging waar  ongedwongen geloven en vrijheid van denken  centraal staan.  

Hoewel gelegen aan het buitenkant, staat de vereniging liever midden in de wijk en vervult ze  

hier in bredere zin graag een sociaal maatschappelijke rol. Sinds het voorjaar zwaait een nieuwe 

kosteres de scepter in de kerk: Margriet Klijn. Ze was niet op zoek naar deze functie, maar “het kwam 

op mijn pad”. De kennismaking blijkt een mooie aanleiding om eens een blik in de kerk te werpen.

De zorg en aandacht die daarbij kwam kijken kan ze in de nieuwe 

functie goed kwijt. Maar ook haar oog voor detail en kunstzinnige blik. 

Zo haalde ze in april de presentatie van het literaire tijdschrift Extaze 

naar de kerk. “Ieder kwartaal organiseert de kunstvereniging die het 

blad uitbrengt een bijeenkomst met muziek, verhalen en gedichten, 

film of beeldende kunst. Zo’n ontmoeting past binnen deze kerk,  

waar zo veel meer activiteiten zijn naast de zondagsdienst. Ik zou de 

ruimte hier graag opstellen voor meer kunst in verschillende vormen. 

Dan denk ik aan dichters en schrijvers, lezingen en tentoonstellingen.” 

In oktober is Extaze voor de tweede keer te gast in de Houtrustkerk.

Eenzaamheid
De kerk (lees: de vereniging) organiseert op dit moment al koffie-

concerten, lezingen en fungeert als galerie. Er zijn verschillende 

gesprekskringen, over levensbeschouwelijke onderwerpen, over 

filosofen, maar ook over de dagelijkse praktijk als ‘wat staat er in de 

krant’ en menselijke thema’s als eenzaamheid. Er zijn ook regelmatig 

meditatiebijeenkomsten en de afgelopen jaren stelde de kerk zich 

open als ‘vluchtcafé’. Op het jaarprogramma staan van tijd tot tijd 

bezoeken aan tentoonstellingen in omringende musea. Je hoeft  

geen lid te zijn om aan al deze  activiteiten deel te nemen. 

Moslims
Op zondag verandert de kerk zo nu en dan in filmzaal. Tijdens de 

‘lunch-bios’ worden films vertoond met een thema: afgelopen winter 

was dat een vijftal films over wereldreligies. Er is een broodje en na 

afloop kun je met elkaar in gesprek over het onderwerp zelf of wat  

je heeft geraakt. 

Op de agenda van het komende seizoen staan ontmoetingen en 

gesprekken met moslims in de stad, zowel in de kerk als in moskeeën. 

Ook verdieping in het soefisme staat op het programma. 

De vereniging staat zoals gezegd graag midden in de wijk, maar  

ook in het leven. Het geloof is voor hen geen vaststaand gegeven, 

maar uit zich als een zoektocht waarin religie, filosofie, maar ook 

kunst en cultuur een rol spelen. Zowel leden als niet leden zijn 

welkom. Kijk voor meer informatie over het (culturele) programma  

op www.houtrustkerk.nl of elders in dit blad bij de activiteiten  

of loop eens binnen op een zondag. De kosteres geeft met veel  

plezier uitleg.  ■ 

Iedere zaterdagochtend om 10 uur kunnen kinderen van 3 t/m 6 
jaar terecht bij de Kangoeroe Klub van korfbalvereniging Dubbel 
Zes op het Stookroosveld om spelenderwijs kennis te maken 
met de beginselen van het korfbalspel. 

De Kangoeroe Klup heeft vier trainers. De kinderen maken kennis 

met leuke en leerzame spelvormen die speciaal voor kinderen van 

deze leeftijd zijn ontwikkeld. De trainingen hebben iedere week een 

thema en de spelletjes sluiten aan bij de belevingswereld van deze 

jonge kinderen. 

Bij Dubbel Zes wordt er training gegeven volgens het principe van 

Positief Coachen. Door vooral te letten op en aandacht te geven 

aan wat de kinderen goed doen, stijgt het plezier en zelfvertrouwen. 

Een van de uitgangspunten is dat je wordt beloond voor je inzet  

of inspanning en niet zozeer voor het resultaat. 

En als iets niet lukt, wordt het spel of de 

oefening zo aangepast dat iedereen er een  

leuk en prettig gevoel aan overhoudt. 

Het komende schooljaar organiseert de 

vereniging weer  korfballessen op verschillende 

basisscholen, waaronder ook de Abeelschool. Kinderen in de 

basisschoolleeftijd kunnen natuurlijk terecht op het Stokroosveld 

voor een training in een van de teams. 

Voor de eerste keer graag aanmelden via de jeugdcoördinator:  

06 29 375 372, of maarten.kuif@dubbelzes.net. 

Kijk op www.dubbelzes.net voor meer informatie.

De Kangoeroe Klup van 
Korfbalvereniging Dubbel Zes

SPORT & SPEL IN DE BUURT

De Boomgaard
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óók in 

2016

www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel

Mantelzorgers hebben óók in 2016 recht op een waardering van de gemeente 
Den Haag. Als dank voor hun belangeloze inzet mogen mantelzorgers een cadeau 
uitkiezen in de webwinkel die de gemeente speciaal voor hen heeft geopend. 
Het webwinkel-tegoed bedraagt 100 credits.

Wat kunt u doen met 100 credits? Film Pathé - 7 credits, Menu Humphrey’s - 
20 credits, Rituals voucher - 8 credits, HTM reisproduct - 10 credits en nog veel meer!

Zorgt u voor een familielid, 

vriend of buurman

Ga naar denhaagmantelzorg.nl/

webwinkel

Registreer online

Ontvang uw tegoed

Maak uw keuze

U heeft ’t verdiend!

Voor hulp bĳ  registreren, belt u naar 
de servicetelefoon (070) 302 44 19

?

Zorgt u voor een ander?
Haagse mantelzorgers mogen een cadeau uitkiezen

HAAGSE VRIJWILLIGERS
MOGEN SHOPPEN!

WWW.DENHAAGDOET.NL/WEBWINKEL

Wat doe jij met 20 credits?

• Rituals voucher - 8 credits
• Dille & Kamille voucher - 10 credits 
• Film Pathé - 7 credits
• Menu Humphrey’s - 20 credits
• Madurodam - 12 credits
• Bowlen, 1 uur - 20 credits
• Mathijs Maaltijd Box - 20 credits
 
En nog veel meer! 

BEN JIJ VRIJWILLIGER?
GA NAAR DENHAAGDOET.NL/
WEBWINKEL
REGISTREER JE ONLINE
ONTVANG JE TEGOED
SHOP JE CADEAU

Je hebt ’t verdiend!

óók in 

2016
Ben je vrijwilliger? Kies een cadeau uit in de webwinkel
Vrijwilligers hebben óók in 2016 recht op een waardering van de gemeente Den Haag. 
Als dank voor hun inzet voor de stad mogen alle Haagse vrijwilligers een cadeau 
 uitkiezen in de webwinkel die de gemeente speciaal voor hen heeft geopend. 
Het webwinkel-tegoed bedraagt 20 credits. 

Voor hulp bij registreren, bel naar  
de servicetelefoon (070) 302 44 19

?

B R I L L E N   -   C O N TA C T L E N Z E N

Lid ANC
Lid NUVO

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Bij zorg- en welzijnstaken wordt de inzet van vrijwilligers 
steeds belangrijker. Vóór Welzijn legt namens de gemeente 
huisbezoeken af bij oudere bewoners om op die manier een 
beeld te krijgen van zorgvragen die bij deze mensen leven en 
hen te informeren over het werk van de ouderenconsulent.  
Het gaat om mensen van 75 jaar en ouder. Deze taak wordt  
met behulp van een standaard vragenlijst uitgevoerd door 
vrijwilligers.

Actief blijven
Julia Mulder is zo’n vrijwilliger die al enige jaren actief is bij Vóór 

Welzijn. Ze legt huisbezoeken af en biedt ook hulp bij het verzorgen 

van de administratie.  

 “Mijn inzet komt voort uit het feit dat ik zonder werk kwam te 

zitten, maar ik wilde toch bezig blijven. Voor een ander wat doen 

vind ik belangrijk en zeker voor oudere mensen. Daarbij blijf ik er 

zelf actief bij! Omdat ik mensen thuis bezoek, voelen ze zich goed 

op hun gemak. En ieder gesprek is ook weer anders.

De mensen die ik bezoek voelen zich gehoord en ze zijn blij met  

de informatie over de ouderenconsulenten. Zo weten ze op een 

dag de weg te vinden als ze behoefte hebben aan ondersteuning  

of vragen hebben over langer zelfstandig thuis blijven wonen.”

Liefde
Julia: “Ik geniet van mensen die al heel  

lang samen zijn en wonen. Het is mooi  

om te zien hoe beide partners op elkaar 

ingespeeld zijn. De intense liefde en 

zorgzaamheid die er soms vanaf straalt 

doet mij plezier. En vanzelf ga je ouder 

worden relativeren door dit werk.”

Kom Julia helpen
Je kunt zelf ook vrijwilliger worden en 

huisbezoeken afleggen of mantel  zorgers 

ondersteunen. Heb je belangstelling?  

Bel of mail Jeroen van Rossum, ouderen-

consulent bij Vóór Welzijn: 070 205 24 80 

of j.vanrossum@voorwelzijn.nl

Vrijwilliger Julia Mulder 

“Ik geniet van mensen die 

al heel lang samenzijn” 

WIJKSERVICEPUNT VOOR VRAGEN OVER WERK, ZORG, 

JEUGD EN WELZIJN.

In de 2e braamstraat 6, in het wijkgebouw Lindenkwadrant,  

zit een van de twee wijkservicecentra voor stadsdeel gebied 

Segbroek, waar de Bomenbuurt ook onderdeel van is. Heb je 

vragen over zorgregelingen, WMO, het aanvragen van voor-

zieningen of over je financiën, dan kun je hier terecht. Het team 

van VOOR Welzijn, die deze taak namens de gemeente uitvoert, 

bestaat uit ongeveer twintig mensen. Behalve het beheer van 

het informatiepunt, houden de medewerkers zich onder meer 

bezig met jeugdzaken, ouderenzorg en maatschappelijk werk. 

De Gemeente Den Haag waardeert de inzet van vrijwilligers  
en mantelzorgers die belangrijk en bijzonder werk doen.  
De stad telt zo’n 135.000 vrijwilligers en 85.000 mantelzorgers. 
Ze hebben het vaak druk en daardoor weinig tijd om zich te 
ontspannen. De Gemeente doet graag iets terug; als dank 
mogen deze mensen een cadeau uitkiezen in de speciaal voor 
hen geopende webwinkel: van gezellige uitstapjes tot gezonde 
producten. 

Registreren
Je moet je wel eerst registreren. Als mantelzorger doe je dat via: 

www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel. Vrijwilligers kunnen terecht 

op: www.denhaagdoet.nl/webwinkel. Zodra je registratie is goed-

gekeurd, kun je met je winkeltegoed een of meerdere cadeaus 

uitkiezen, waaronder leuke (Haagse) producten, cursussen, trainingen 

en uitstapjes. Mantelzorgers ontvangen 100 credits en vrijwilligers 20. 

Dit tegoed kan in één keer worden uitgegeven of gedurende het jaar 

(tot 31 december) aan meerdere cadeaus worden besteed.

Vrijwilliger en mantelzorger krijgen blijk van waardering 

Zoek een cadeau uit in de webwinkel
Aanbod
De webwinkel heeft een enorm aanbod. Zo kun je bijvoorbeeld 

kiezen voor een dagje Madurodam, of voor een voucher van Rituals, 

Dille & Kamille of Oil & Vinegar. Je kunt ook naar de bioscoop gaan  

of zwemmen in een van de Haagse zwembaden. Andere opties:  

een wedstrijd bijwonen van ADO Den Haag, schaatsen of skiën in  

De Uithof, kaartje voor Sea Life Scheveningen of het Omniversum, 

een overnachting in hotel Crowne Plaza, naar de film bij Pathé, 

toegang voor het Mauritshuis, een kaartje voor de Koninklijke 

Schouwburg, HTM tegoed of een 3-gangen menu bij Humphrey’s.  

Hulplijn
Voor hulp bij het registreren kunnen vrijwilligers en mantelzorgers 

bellen met de servicetelefoon: 070 3024419 (ma t/m vr van 9-17 uur) 

of langsgaan bij een van de gemeentelijke servicepunten in de stad.
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Thomsonlaan 55 – Den haag – Telefoon 070 363 53 66 
www.ThomsonTweewielers.nl 

Thomson Tweewielers 
is leverancier van de fietsmerken: 

Gazelle, Batavus, Sparta, Cortina, Pointer, Loekie 
en Alpina. Voor al uw fietsreparaties en fiets

gerelateerde vragen kunt u altijd bij ons binnenrollen. 

makelaarskantoor G.a.a. meIJer

HuIzenspecIalIst 
In de 

BomenBuurt
Thomsonlaan 113     2565 JA ’s-Gravenhage     Telefoon 070-3602922 

De veranderde tuinfunctie staat haaks op wat wenselijk is in deze 

tijden van klimaatverandering. We hebben steeds vaker te maken  

met zware regenval en met warmte; in de stad is het gemiddeld twee 

graden warmer dan in buitengebieden. In een versteende omgeving 

wordt hemelwaterafvoer een probleem. De afgelopen maanden  

zijn er herhaaldelijk televisiebeelden van drijvende auto’s voorbij 

getrokken, ook in onze eigen stad. De traditionele afwateringskanalen 

kunnen zoveel water niet aan en dus zoekt ook de gemeente  

Den Haag naar oplossingen voor dit probleem.

Groene daken
Een van de mogelijkheden is het vergroenen van daken. Dat gebeurt 

nog altijd veel te weinig. Vooral in de Bomenbuurt met zijn vele platte 

daken, zou dit een optie kunnen zijn. Het mooiste is als een hele 

straat het tegelijkertijd doet. Dat werkt kostenbesparend én heeft  

het meeste effect. Vergroening van daken zorgt er niet alleen voor  

dat hemelwater wordt opgenomen door planten, maar is tevens 

isolerend en verkoelend en goed voor insecten, waaronder bijen en 

vlinders. 

Subsidie
Op de website van de gemeente is hier meer informatie over te 

vinden, Zoals in het vorige nummer al vermeld is er tot uiterlijk  

1 september 2018 subsidie verkrijgbaar voor het aanleggen van een 

groen dak. Volgens de regeling wordt er € 25 per m2 verstrekt tot  

een maximum van 50% van de aanlegkosten. Echter niet meer dan  

€ 10.000 per aanvraag. 

Operatie Steenbreek
Een andere middel dat de gemeente inzet is 'Operatie Steenbreek': 

voor elke tegel die je uit de grond van je eigen tuin of voorgevel haalt 

kun je een gratis plant krijgen.

Het project is bedoeld om verstening tegen te gaan en meer plekken 

in de straat te vergroenen. Groene tuinen zijn beter voor mens en 

dier. Het regenwater wordt langer in de grond vastgehouden en 

belast het afwateringsysteem dus minder. Dieren vinden er voedsel  

en beschutting. Groen houdt minder warmte vast dan steen, de stad 

warmt daardoor minder op in de zomer en blijft koeler. Tenslotte 

dient de groene tuin ook als fijnstofvanger, waardoor de lucht 

schoner blijft.

Tegel = plant
Geveltuintjes kunnen hier aan bijdragen. Je mag twee tegels breed 

voor je gevel weghalen en daar een tuintje aanleggen. De tegels kun 

je inleveren en er een plant voor krijgen. Voor 1 t/m 20 tegels krijg je 

één vaste plant per tegel, voor 20 t/m 50 tegels : één vaste plant per 

twee tegels, 50 t/m 100 tegels: één vaste plant per vier tegels. Meer 

dan 100 tegels: in overleg. De grootte van de tegels is niet van belang. 

Er zijn op dit moment al ruim 42.000 tegels omgeruild in de stad! 

De plekken waar je de tegels kunt inleveren staan aangegeven op  

een speciale website van de gemeente: www.duurzaamdenhaag.nl. 

Kijk dan onder 'projecten' en vervolgens bij Operatie Steenbreek. 

Meer info: info@duurzaamdenhaag.nl, of via een inloopspreekuur van 

Duurzaam Den Haag in de Bibliotheek aan het Spui, derde etage, 

dinsdag t/m vrijdag 12.30-15.30 uur.  ■

De verstening van de stadstuin

Roeien of vergroenen 

••• Geveltuintjes mogen maximaal twee tegels breed zijn

'Bijna nergens in Europa hebben méér huizenbezitters een tuin dan in Nederland', schrijft de NRC op  

7 juli. Bijna 70% van de Nederlanders beschikt over een tuin 'en heeft dus de kans een heilzame groene 

omgeving heel nabij te creëren'. Maar wat blijkt? Steeds meer tuinenbezitters laten hun tuin betegelen, 

leggen een terras aan en zetten het vol met meubels. Terwijl er maatschappelijk gezien meer behoefte 

is aan groen in wijk en stad, zijn er steeds minder mensen die zelf willen tuinieren. Behalve met een 

modetrend heeft dit ook te maken met de veranderde functie van de tuin als een plek voor rust.  

Een plaats waar je bij kunt komen van je werk en niet meer een plek om te tuinieren. Nee, de tuin  

moet juist zoveel mogelijk onderhoudsarm zijn. De tuin is een openluchthuiskamer geworden.

door HANNAH SMEETS

DUURZAAM & GROEN



Al ruim een jaar zit MY PILLOW HEALTH STORE in de Fahrenheit-

straat 444. Het is een bijzondere winkel vol met veganistische, 

vegetarische en biologische producten. In deze mini supermarkt 

vind je dan ook andere dingen dan in de reguliere winkels.  

Bij binnenkomst word je hartelijk begroet. Het enthousiasme 

overbrugt – gelukkig - de taalbarrière.

Assortiment
Je koopt hier Kombucha, Aquakefir en andere gefermenteerde 

drankjes en biologische voedingssupplementen. Ook overigens 

glutenvrije producten, kant en klare maaltijden en hapjes. De meest 

opvallende producten zijn echter de veganistische vleesvervangers. 

Ze bevatten alleen maar plantaardige ingrediënten maar zien eruit 

als een kippenbout of ander stuk vlees.

Yoga en Tai Chi
Bij My Pillow Health Store kom je niet alleen lichamelijk gezonder 

naar buiten. Achter in de winkel is een zaal voor Tai Chi lessen en  

je kunt ook yoga en meditatielessen volgen om aan je geestelijke 

gezondheid werken. Aan de aardige dame achter de kassa kun je 

van alles vragen, vergeet alleen niet je handen en voeten mee te 

nemen voor de uitleg.

VOM FASS klinkt Duits en dat is het ook. De producten worden in 

Duitsland gemaakt. Vom Fass verkoopt likeur, sterke drank, oliën  

en azijn vanuit het vat. De producten zijn op een eerlijke manier 

gemaakt en merendeels biologisch. Het merk is wereldwijd bekend, 

alleen nog niet in Nederland. De franchise ondernemers Bjorn en 

Erika zijn in dat opzicht pioniers. 

Ze komen beiden uit Hoorn maar openden onlangs hun eerste 

winkel in de Fahrenheitstraat (nummer 648), omdat deze winkel-

straat als beste locatie uit het onderzoek kwam. Erika: “We gingen 

met de mensen van Vom Fass de stad in en hebben meerdere 

winkelpanden bezocht. Toen we ons bedachten welke straat het 

meest in opkomst was én waar onze doelgroep winkelt, waren we 

er snel uit: de eerste winkel komt in de Fahrenheitstraat.”

Proeven
Alle producten zitten in een vat, je kunt proeven om te zien wat je 

het lekkerst vindt. Zo kan je verschillende oliën proeven en ze laten 

verpakken in een glazen fles van 100 ml tot een halve liter. De fles 

neem je na gebruik weer mee terug om hem opnieuw te laten 

vullen. Als je een eigen fles hebt, kun je die ook in de winkel laten 

vullen. Wel zo milieuvriendelijk.

door TIM OOSTERHUIS

NIEUW IN DE BUURT
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Workshops
Achter in de winkel zit het misschien wel leukste gedeelte: het 

proeflokaal. Binnenkort kan je hier genieten van een whisky- of 

likeurproeverij of een olie- en azijnworkshop. Genoeg redenen om 

eens binnen te stappen. Zelf ging ik de deur uit met een ontzettend 

lekkere Limoncello, jammer alleen dat ik voor het kleine flesje heb 

gekozen.

Zonder kunst kan je natuurlijk ook heel goed door het leven.  

Bij KUNSTSTUKKEN 101 denken ze wel dat je leven mooier wordt 

mét kunst. Op de Thomsonlaan 101 vind je dan ook veel schilde-

rijen, tekeningen, beelden, keramiek en foto’s van verschillende 

kunstenaars. 

Je kunt iets kopen of verkopen, maar de winkel fungeert ook  

als kunstuitleen. Door iets te huren kun je uittesten of je dat ene 

schilderij of object toch echt wel wat vindt voor in jouw huis.  

Of misschien houd je ervan om af en toe wat anders op te hangen 

thuis. Er zijn ook wisselende exposities. 

Op de website kun je alvast een blik werpen op het aanbod.  

Je huurt een werk vanaf € 12,50 per maand. De minimale huur-

periode is zes maanden, alleen als het niet bevalt, kun je het eerder 

inruilen voor iets anders. 

De winkel organiseert ook een cursus kunstgeschiedenis en 

workshops onder leiding van een kunstenaar. Die gaan in het  

najaar weer van start. Houd de website in de gaten voor de data:  

www.kunststukken101.nl. De winkel is geopend op zaterdag-

middag van 13 tot 17 uur.

••• MY PILLOW HEALTH STORE – Fahrenheitstraat 444

••• VOM FASS – Fahrenheitstraat 648

••• KUNSTSTUKKEN 101 – Thomsonlaan 101

ALLES UIT HET VAT

KUNST

GEZONDE SUPERMARKT

2016 - 2017
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Beestjes, allemaal beestjes
In het vorige nummer schreef ik over bijen en hun nut ook bij 

ons in de omgeving. Dit stuk gaat over andere beestjes die je 

overal tegen kan komen. Er zijn nuttige en schadelijke beesten  

in onze tuinen. De nuttige willen we behouden en de schade-

lijke willen we kwijt. Iedereen kent de luis die regelmatig in  

onze planten komen, maar weet u ook wat het lieveheerbeestje,  

de sluipwesp en de oorworm doen? Deze drie zijn natuurlijke 

bestrijders van de luis en met wat takken of een insectenhotel  

kunnen ze prima in je tuin overwinteren. 

Er zijn daarnaast ook planten die luizen op een afstand houden, 

Lavendel is zo’n voorbeeld, maar ook de kruiden bieslook, dille 

en lavas (maggiplant) doen het erg goed. Verder kan je plaag 

binnen de perken houden door de  planten af te spuiten met 

een straal koud water .

Slakken zijn ook een plaag in je tuin, maar wist u dat de huisjes-

slak de eieren opeet van de naaktslak? Deze laatste groep geeft 

de meeste schade. Wil je slakken bestrijden, doe dat dan met 

escarco. Dit middel is ongevaarlijk voor andere beestjes. Egels 

zijn ook goede slakkenbestrijders, maar deze komen bij ons niet 

veel voor in de tuin.  

Muggen, wespen en vliegen behoren tot de laatste groep waar 

ik het over wil hebben. Wespen worden gezien als plaaggeest, 

maar het zijn de vuilnismannen uit de natuur. In de nazomer  

en de herfst gaan ze op zoek naar suiker  en stuifmeel voor hun 

wintervoorraad. Op die momenten hebben wij vaak last van ze. 

De mug is een wezen die vaak naar dezelfde personen toegaat. 

Dit komt door de lichaamsgeur. Het zijn trouwens alleen de 

vrouwtjes waar je last van hebt. Zorg dat er geen stilstaand water 

is en giet schaaltjes met water erin regelmatig leeg.

Ik wens u een mooie nazomer.

Met Herman  
de herfst in

Herman PoelsmaCOLUMNVAN DE WIJKAGENT

Verdachte zaken
Een groot deel van de opgeloste misdrijven is te danken aan 
tips die bij de politie binnenkomen. Maar toch merk ik regel-
matig dat mensen die iets weten of iets hebben gezien te lang 
mee wachten of helemaal niks melden. Dat kan uit angst zijn  
of de gedachte: ‘het komt nog wel’ en ook met het idee dat de 
politie er toch niks mee doet. Dat is jammer, want het is zo 
belangrijk om informatie meteen door te geven. Als je iets wilt 
melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag. Een melding 
kan mondeling, telefonisch, per mail, brief, rechtstreeks bij mij 
of in het politiebureau. Als het maar gebeurt. Dan kunnen wij 
de daders aanpakken en wordt de buurt voor iedereen weer 
veiliger.

Een paar  voorbeelden waar de politie blij mee is: Een automobilist 

rijdt door nadat hij tegen een geparkeerde auto is gebotst en je 

hebt z’n kenteken genoteerd. Er lopen vreemde mensen door de 

straat die opvallend veel belangstelling hebben voor het huis van  

de buren of voor geparkeerde auto’s. 

De eigenaar van de auto kan door de melding zijn schade verhalen 

en door de tip over vreemde snoeshanen wordt mogelijk een 

inbraak of autokraak voorkomen. De meeste mensen zeggen geen 

‘dankjewel’. Maar de politie heeft genoeg voorbeelden van buurt-

genoten die achteraf zeggen spijt te hebben dat zij niet belden.

 

Handig
Agenten komen liever voor niets dan te laat, dus bel voor alle 

zekerheid toch het alarmnummer 112 (bij acute zaken), of het 

algemene nummer 0900-8844 (als het minder haast heeft).  

Probeer ook kenmerken van dader(s) en vervoermiddel(en) te 

noteren, want soms kan de politie niet direct op een telefoontje 

reageren. Dan is een kladje wel zo handig.

Anoniem
Je kunt ook anoniem een melding doen van een misdrijf. Via het 

nummer 0800-7000 komt je melding binnen bij Meld Misdaad 

Anoniem (M.). Dat is een onafhankelijke organisatie die je telefoon-

nummer niet ziet. Men vraagt niet naar je naam en wil die ook niet 

weten. Gesprekken worden niet opgenomen en de verwerking van 

de melding is beveiligd.

Het kan ook online www.meldmisdaadanoniem.nl. Je IP adres 

(computer identificatie) is dan niet zichtbaar. M. maakt geen 

onderscheid tussen ‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. Van moord en 

verkrachting tot mishandeling en drugshandel. Daarnaast kun je  

bij het meldpunt terecht met tips over bijv. hennepkwekerijen, 

inbraken, illegale handel en opslag van vuurwerk. Kijk op de website 

wanneer je dit kanaal wel en niet gebruikt. 

Duizend
De medewerker vraagt zo veel mogelijk feiten. Alleen als M. jouw 

anonimiteit kan waarborgen en de informatie bruikbaar genoeg is 

voor de politie om ermee aan de slag te gaan, geeft M. de informatie 

aan de politie door. Wij vergelijken de informatie met gegevens  

die we al hebben. Misschien is er al eerder een inval gedaan, heeft 

de dader al eens vastgezeten, enz. Wij beslissen dan of we actie 

onder nemen. Op die manier worden er jaarlijks meer dan duizend 

misdrijven opgelost. Meer informatie www.politie.nl.

Populierstraat 146  |  2565 MP Den Haag  |  Tel 070 3645351
www.facilitelhoveniers.nl  |  www.defra.nl

info@facilitelhoveniers.nl

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel  
dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring. 
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en 

gemeente Haaglanden. Of het nu is op het gebied  
van ontwerp, aanleg, aanpassen, beplanten of  

onderhouden van een tuin: onze hoveniers kunnen het!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte  
neem dan gerust contact met ons op.

ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk

 Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Thomsonlaan 98

2565JG Den Haag

T. 3450306

info@jzandvliet.nl

www.jzandvliet.nl

Lid van

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.

Willem Koopmann is wijkagent van de 

 Bomenbuurt.  Meer informatie of contact met uw 

wijkagent? Mail: willem.koopmann@politie.nl
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Uitgaan in de eigen buurt, kan dat? Jazeker, de wijk telt een viertal cafés die 

eigenlijk heel toegankelijk zijn, ondervond de redactie. Nadat de afgelopen jaren 

de lunchrooms en modezaken onze revue zijn gepasseerd, werd het nu toch echt 

tijd voor het cafébezoek. Waarom de stad ingaan, als er om de hoek ook een 

lekker biertje of goed glas wijn is te krijgen? Een ontdekkingstocht op een zomer-

avond van Goudenregenstraat tot Valkenbosplein leidde tot leuke verrassingen.

Op stap 
              in je eigen buurt

Naar café Larilof (genoemd naar de gelijknamige koning) op de  

hoek van de Goudenregenstraat en de Berberisstraat ga je voor een 

ontmoeting met andere buurtbewoners. Eigenaresse Priscilla die  

vier jaar geleden de zaak overnam zorgt goed voor haar gasten  

en organiseert van tijd tot tijd activiteiten zoals dartwedstrijden en  

– net geweest helaas – een beach party. Voor deze laatste komt een 

bouwbedrijf een paar kuub zand storten en kun je tot midden in de 

nacht dansen op live muziek. Bandjes zijn er vaker. De muziek die 

wordt gedraaid is vooral Nederlandstalig. Je kunt hier dus terecht om 

te darten en er staan twee fruitautomaten. Bij mooi weer is er terras 

met middagzon! Op de tap: één soort bier en meerdere speciale 

bieren op fles. Koffie is geen enkel probleem en ook een schijfje 

citroen gaat op aanvraag in het glas fris. 

GEOPEND:

7 dagen per week van 16.00-01.30u. 

Het volgende adres is ook een donkerbruin café: Duivenvoorde op de 

Thomsonlaan 110. Eigenaresse Ingrid beheert het café nu een half jaar 

en geeft ons een warm welkom. Aan nieuwe gasten stelt ze zichzelf  

altijd voor, “dan voel je je snel op je gemak”. Ook gasten die alleen  

aan de bar zitten laat ze kennismaken. Muziek is belangrijk in dit café; 

er staat een piano en twee gitaren. Iedereen die écht kan spelen, mag 

zijn gang gaan. Zelf is Ingrid funk/jazz-zangeres. Op zondag is er altijd 

live muziek. Achterin is een aparte rookruimte en er wordt goede 

witte wijn (Pinot Grigio) geschonken, “een must als je ook graag 

vrouwelijke gasten ontvangt”. Ook hier één bier op de tap, drie op fles. 

Borrelhapjes: loempiaatjes met twee sauzen en verrukkelijke oude 

kaas. En een glas nootjes op tafel. Een gezellig buurtcafé dus.  

GEOPEND: 

Alle dagen (behalve maandag) vanaf 16 uur. 

Door de weeks tot 1u, vrijdag/zaterdag tot 2u, zondag tot 22.30u. 

Bij De Freule in de Fahrenheitstraat waren we eerder. Dit café is tevens 

koffiezaak en lunchroom dus eigenlijk een vreemde eend in de bijt. 

Maar er is een bar, een stamtafel en zomaar drie bieren op de tap, dus 

daarmee een heus café.

Matanja nam de zaak zeven jaar geleden over en deze fungeert naast 

dag- en avondzaak ook als buurtontmoetingsplek. Verschillende 

bewoners eten hier de daghap die altijd rond de 10 euro is geprijsd 

(wel graag reserveren!). Bezoekers voelen zich prettig door “de warme 

belangstelling van de dames achter de bar. Er komen leuke mensen 

en je maakt nog eens een praatje.” Dit is geen bruin, maar een wit 

café, er staat een sofa en er is een kapstok met hoeden en pruiken. 

Zaterdagavond – laat – gaan deze ’op’ en wordt er een oudhollands 

spel gespeeld: piekie gooien. Wil je weten wat het is? Schuif dan 

gewoon een keer aan. De schaal met worst en kaas gaat regelmatig 

rond. Ook staan er bitterballen op de kaart en als je wijn bestelt krijg  

je zonder erom te moeten vragen keuze uit drie soorten. 

Er is terras voor en achter. Matanja omschrijft haar zaak als een 

Brabants café: “Daar is het heel gewoon dat je koffie, taart, bier en een 

daghap op dezelfde plaats kunt krijgen.” Wij benoemen het later zelf 

als een bescheiden Grand Café.  

GEOPEND:

Alle dagen (behalve zondag) van 10u tot 01.30u. 

Maandag open vanaf 12u. 

Door de recente sluiting van dartcafé Thom’s Inn lopen we gelijk door 

naar de Pancho Bar, hoek Ieplaan/Thomsonlaan. Eigenaar Hans bestiert 

de zaak nu twee jaar en hoewel de naam anders doet vermoeden,  

is dit een echt muziekcafé, genoemd naar een Mexicaanse vrijheids-

strijder. Maar liefst vier dagen per week is er live muziek, bekende 

artiesten mengen zich onder de ‘gewone’ gasten en spelen wat. 

Rinus Gerritse was er laatst, de Clarks speelden er, Johan Frauenfelder 

loopt hier gewoon naar binnen, maar er speelt ook jong en onbekend 

talent. Op vrijdagavond (20-23 uur) en zondagmiddag (16-19 uur) is 

er een echt concert, op dinsdag en donderdag is er open podium.  

Er wordt geen entree geheven, wel na afloop met de pet rondgegaan. 

De muziekopstelling piano, drums, microfoons en versterking staat 

permanent opgesteld. 

Op de tap: vier bieren waaronder het natuurzuivere Alfa bier (er zijn 

maar twee cafés in Den Haag waar dit bier vers wordt getapt), de 

witte wijn is droog of zoet.

Ook hier een daghap als je tijdig aangeeft mee te willen eten en je 

kunt allerlei borrelhapjes bestellen. Wij kregen een kaarsje op tafel 

van de vriendelijke bardame Femke. De muziek komt doorgaans uit 

de jaren 70-80, ook wel Braziliaans van tijd tot tijd. En dansen kan 

altijd! Het terras is in de aanvraagprocedure, wel is er een statafel  

voor buiten. 

GEOPEND: 

Alle dagen (behalve woensdag) van 16u tot 01.30u.

Zondag open vanaf 15u.

Ben je geen twintig meer en bang om te oud te zijn voor het café? Geen zorgen; geen van de etablisse-

menten in de buurt trekt  jeugdige bezoekers, de leeftijd van de gasten varieert overal van 30-80 jaar.  

De muzieksoort is daarop aangepast en ook – waarschijnlijk vanwege eventueel geluidsoverlast –  

het volume. Heb je graag iets om handen? In de vier zaken die de redactie bezocht zijn fruitautomaten 

aanwezig, je kunt darten, muziek maken, maar helaas nergens een biljart of flipperkast.

Larilof duivenvoorde

de freule PANCHO

DE VROME FREULE
Van tijd tot tijd organiseert de Houtrustkerk De Vrome Freule: 
filosofische ontmoetingen en gesprekken in een alledaagse 
omgeving. Ook wel aangeduid als ‘kerk en kroeg’. Kijk op de 
website van de kerk voor de data www.houtrustkerk.nl.

CAFÉ‘S IN DE BUURT

••• Thom's Inn is helaas gesloten. Jammer!
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Hans Verboom (Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)

Secretaris VACATURE (administratieve ondersteuning, werkgroepen)

Penningmeester Ted Harryvan (fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)

Bestuursleden Johan van Arragon  (NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)

 Ineke Mulder
 Bruno van den Elshout 
 

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Coördinator werkgroepen Hans Verboom 070 310 67 66
De Boomgaard Erna de Klerk info@redactiedeboomgaard.nl
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Rick Tersmette 06 14 947 045
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 070 310 67 66
Verkeer / Veiligheid / Milieu Resi Kersten 070 363 84 99
Kastanjeplein Hans Verboom hyverboom@planet.nl
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat Ilona van Delft ilonavandelft@hotmail.com
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl

Contact met De Boomgaard
E-mail adres
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie 
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl. 
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (ook post die u aan  
het kantoor van de SBOB stuurt, komt bij ons terecht).

Commentaar?
Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via 
e-mail (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje 
naar Redactie De Boomgaard, Kastanjestraat 2, 2565 NA 
Den Haag.

ADVERTEREN? BIJ 4150 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD. 

VERSCHIJNT 4 X PER JAAR: MAART, JUNI, SEPTEMBER EN DECEMBER. DISTRIBUTIE HUIS AAN 

HUIS. VOOR INFORMATIE: INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL

DIT TEAM
STAAT ALS EEN HUIS

Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag 

Tel: (070) 368 94 96  -  Fax: (070) 325 40 70  -  E-mail: info@belderbos.nl

Internet: www.belderbos.nl

BEL-496 adv De Boomgaard 180x268mm-DEF.indd   1 13-01-16   13:44

KLEUR of ZW/W AFMETING EENMALIG HELE JAAR (4 nummers)*

1/2 pagina liggend 180 x 131 mm € 130 € 400

1/4 pagina staand 87,5 x 131 mm € 80 € 220

1/8 pagina liggend 87,5 x 63 mm € 50 € 125

1/16 pagina liggend (mini) 87,5 x 29 mm € 30 € 80

1/1 pagina staand 180 x 268 mm op aanvraag op aanvraag

*Advertentie-inhoud kan per nummer worden gewijzigd indien tijdig aangeleverd

BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB) ZOEKT BESTUURSLEDEN
Wij zoeken een secretaris en twee algemene bestuursleden. Lijkt het u bijvoorbeeld leuk om contact te onderhouden met 

winkeliers en andere ondernemers in de buurt, dan zou u de advertentiewerving van de Boomgaard op u kunnen nemen. 

Bent u meer van de organisatie van evenementen, dan hebben we een Koningsdagvrijmarkt in de aanbieding, een kunst-

evenement en zelfs een heel jaar met evenementen rond het 100-jarig bestaan van de buurt. Of u bedenkt zelf iets. Maar 

misschien gaat uw belangstelling eerder uit naar het groen in de buurt, de pleinen, straten en huizen. Ook dan kunt u uw 

hart ophalen. Wij van het bestuur kijken naar u uit! Het kantooradres is in Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2.

Het secretariaat is geopend op: woensdag van 10:30 tot 13:30 uur. Bel: 06 42 013 657 of mail: info@bomenbuurtonline.nl



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 
070 353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
 Fahrenheitstraat 190
070 353 25 50 / Stadsdeelwethouder Segbroek
070 353 29 66 Joris Wijsmuller
 joris.wijsmuller@denhaag.nl
070 368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 205 24 80 Servicepunt XL (ma-vr 9-17u; ma 17.30-21u)
  Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd, 

ouder worden en vrijwilligerswerk
 Wijkcentrum 't Lindenkwadrant
 2de Braamstraat 6
 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
070 365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
14 070 Klant Contactcentrum Gemeente
 contactcentrum@denhaag.nl 
06 42 013 657 SBOB (uw bewonersorganisatie)
070 368 50 70  Wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Agenda
24 SEPT Burendag
26 SEPT Film The Last Song, Zorghuis Drees, 19u
30 SEPT Bingo, laatste activiteit De Kruin, 1930u
6 OKT Presentatie tijdschrift Extaze, Houtrustkerk, 1945u
8 OKT Parelroute, Opening in De Hyacint, 11u
8 OKT  Workshop Herfstbloemstuk, Bloemen van Denise 

Thomsonplein, 11u, 13u, 15u
9 OKT  Beautyschool, IciParisXL, Fahrenheitstraat, 13u
13 OKT Lezing: Ervaringen WOII, De Abeel, 20u
16-29OKT Kunstijsbaan Kastanjeplein, 10-17u en 19-21u
24 OKT  Film You've Got Mail, Zorghuis Drees, 19u
27 OKT Bomenbuurtwandeling olv Herman Poelsma, 19u
29 OKT Händels opera Ottone, Houtrustkerk, 19u
31 OKT Halloween, Kastanjeplein, 1830u
1 NOV Inleveren oplossing fotowedstrijd pag 16-17
7 NOV Lezing: Architectuur Bomenbuurt, De Populier, 19u
9 NOV Sluitingsdatum inleveren kopij Boomgaard nr 4
11 NOV Sint Maarten, schoolplein Egelantierstraat, 1830u
28 NOV Film The Green Mile, Zorghuis Drees, 19u
7 DEC  Verschijningsdatum Boomgaard nr 4
11 DEC  Beautyschool, IciParisXL, Fahrenheitstraat, 13u
17 DEC  Slotfeest 100 jaar Bomenbuurt, Europese School, 

1930u – 2345u
19 DEC Film Shall We Dance, Zorghuis Drees, 19u




