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In onze wijk zijn voorzitter van het wijkberaad en voorzitter van de redactie niet
verenigd in één persoon. Ineke Mulder en ik schrijven dus iedere keer vanuit
onze eigen functie en met een eigen invalshoek een stukje in de Boomgaard.
Deze keer kom ik zonder vooropgezet plan tot dezelfde conclusie als Ineke:
wat gebeurt er veel in de wijk en wat bijzonder dat we dat met elkaar doen.
Dit nummer staat bol van bewoners die actief zijn, ze schrijven boeken,
begeleiden projecten en evenementen en bekommeren zich om planten
en schoolgebouwen. Ook vult het blad zich steeds meer met eenmalige of
terugkerende bijdragen van buurtgenoten, al dan niet vanuit hun professie.
De Boomgaard is inmiddels niet meer het enige wijkmedium. Er wordt
maandelijks een hele overzichtelijke nieuwsbrief verstuurd met actualiteiten
en maandagenda. Ons kwartaalblad verschuift langzaam naar leverancier van
achtergrondinformatie, verslaglegging van activiteiten die we met elkaar hebben
beleefd, overpeinzingen, thema’s en interviews met bewoners en winkeliers.
Een echt leesblad dus. Wel zo leuk eigenlijk.

info@COWBOYJO.nl

www.COWBOYJO.nl
Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen
in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven,
hebben tot doel de lezer te informeren en de
discussie levend te houden. Zij geven niet
noodzakelijkerwijs de mening van de SBOB
(Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt)
of van de redactie weer. De redactie behoudt
zich het recht voor artikelen in te korten, te
redigeren of te weigeren als naar de mening van
de redactie het artikel niet bijdraagt aan een goed
leefklimaat in de Bomenbuurt.
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Ik wens iedereen veel leesplezier en een mooie zomer!
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Beste redactie,
Altijd lees ik met veel plezier ons wijkblad
‘de Boomgaard’. Uit alles spreekt een liefde
voor de buurt, en veel mensen tonen
inderdaad een enorme inzet om de wijk
leefbaar en mooi te houden. Toch ben ik
verbaasd en teleurgesteld over wat er
laatst gebeurde met mijn moeder.
Op 19 maart kwam zij bij mij op bezoek
en wilde een bloemetje gaan kopen in de
Fahrenheitstraat. Zij is 89 jaar en voelde
zich niet lekker worden.

Kort maar krachtig; zij kreeg een (licht)
hartinfarct en ging in een vensterbank
zitten omdat ze niet verder kon lopen.
Iedereen liep haar voorbij en leek niets te
zien. Zij heeft na veel moeite mijn huis
weten te bereiken en ik belde huisarts enz.
De ambulance kwam gelukkig meteen.
Mijn moeder herstelt langzaam, na 1,5
week in het ziekenhuis.
Misschien kunnen jullie eens een artikel
wijden aan hoe we dit soort situaties
kunnen voorkomen en kijken of er meer
alertheid mogelijk is?
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(naam inzender bekend bij de redactie)
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Nieuwsmail Elke maand verstuurt de SBOB een nieuwsmail met daarin de
belangrijkste wijknieuwtjes, wetenswaardigheden en activiteiten voor de komende weken.
Aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief kan via: info@bomenbuurtonline. Afmelden
kan op ieder moment.
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VAN HET BESTUUR

€ 50.000,- voor de bomenbuurt
door ineke mulder en ERNA DE KLERK

De oplossing is het probleem niet
Wat hebben we weer leuke dingen
meegemaakt in de afgelopen drie
maanden! Een fijne vrijmarkt waar de
deelnemers zelf de zon en warmte
verzorgden met hun fantastische
uitstallingen, muziek en gezelligheid.
De jaarvergadering die, mede dankzij
de gastvrijheid van het Dreeshuis aan
meer dan zestig buurtbewoners de
gelegenheid gaf om mee te denken over
ideeën over de herinrichting van de wijk.
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Straten die initiatieven ondernemen
zitt
voor
om de wijk leefbaar te houden, zoals
het buurtinitiatief om de verbouwing van de Populier niet zonder
bewonersbetrokkenheid te laten verlopen. De projecten uit het
wijkbudget die langzaam vorm krijgen. En het bruist van de ideeën
voor de komende tijd. Op de planning staat bijvoorbeeld een nieuw
buurtfestival in het najaar samen met de ondernemersorganisatie
van het winkelgebied.
De SBOB ontwikkelt zich meer en meer naar het platform waarop
de buurtzaken zichtbaar zijn en buurtgenoten elkaar, of de weg
in buurtactiviteiten kunnen vinden. Dat doen we onder andere
door ruimte te bieden op de website, via facebook, Nextdoor,
de Boomgaard en natuurlijk de maandelijkse digitale nieuwsbrief.
Alle nieuws, berichten activiteiten en initiatieven kunnen worden
gedeeld. De zomer breekt aan dus ook de zomer en straatfeesten
zijn weer gestart. In het kader van ‘hoe moet ik dat ook alweer
organiseren’ vind je op de website weer de informatie over het
aanvragen van subsidie.

Straat- en zomerfeesten zijn ook gelegenheden om met elkaar het
gesprek te voeren over de inrichting van de straat, plein en buurt.
Wat vinden we belangrijk, hoe houden we het leefbaar voor elke
bewoner, welke knelpunten zouden we graag oplossen.
Leven in een grote stad met mensen van allerlei leeftijden, auto’s,
fietsen, bomen en ondernemers op een kleine oppervlakte levert
vele zienswijzen over wat buurtgenoten belangrijk vinden of wat
juist ze juist helemaal niet willen of nu eindelijk eens zouden
willen realiseren. En dan zijn er ook nog bepaalde kaders die door
de politiek of gemeente zijn vastgesteld. Het kan niet anders dan
dat er tegenstelde ideeën of belangen zijn. En juist daarom helpt
met elkaar praten, nog beter elkaar bevragen en naar elkaar
luisteren. Dat is wat we de komende tijd gaan doen. Hoe en in
welke vorm dat is nog even zoeken, maar een goed begin is
gemaakt! Je weet nu dat het er aan komt en dat je mee kunt
denken en doen.
Een probleem heeft vaak vele gezichten of je zou ook kunnen
zeggen een probleem kan veel zienswijzen hebben. Vaak afhankelijk
van de rol of verantwoordelijkheid die je hebt definieer je een
oplossing vanuit het perspectief dat je kent of inneemt. Mijn oma
zei altijd: de oplossing is het probleem niet. Wie met elkaar het
probleem van alle kanten bekijkt krijgt vanzelf een oplossing in de
schoot geworpen die je van te voren misschien niet bedacht hebt.
Laten we dus de komende tijd vooral veel aandacht besteden aan
zoveel mogelijk zienswijzen, in de wetenschap dat we uiteindelijk
allemaal samen op dit kleine stukje Den Haag met plezier willen
wonen.

Hoe staat het met onze vijftigduizend euro

Wijkbudget
Vorig jaar kreeg de buurt 50.000 euro wijkbudget dat werd verdeeld over een tiental projecten door en voor de
buurt. Een deel is ‘af’: de bankjes op het Kastanjeplein zijn gemaakt onder de grote kastanjebomen en nodigen
uit om in de zon of in de schaduw uit te rusten, te picknicken of bij te praten. De Dunea kraan op dezelfde
speelplaats is geplaatst en lest dorst, de vertelvoorstellingen van Kunst&Kids zijn van start gegaan en de mini
bieb is te bezoeken in de Aucubastraat. Van de andere projecten staat hieronder een update.

AKWAFlora

Bankjesroute

Akkie Akkerman, voorman van AKWAFlora, heeft zijn plan verder
uitgewerkt. Het doel is om de gemeentelijke planten en struiken in
de wijk in tijden van droogte te bewateren. Hiervoor zoekt hij een
team van 100 actieve dan wel stand-by bewoners, waarvan zich
al een deel heeft aangemeld. Op dertig punten in de wijk is dan
iemand die op afroep de planten waar nodig water geeft. Hij is in
gesprek met Dunea of zij een waterpunt ter beschikking willen
stellen en af en toe andere hulp kunnen bieden.
De leden van het team krijgen een t-shirt, een emmer en worden lid
van de groepsapp om op aangeven van Akkie als coördinator aan de
slag te kunnen. Meld je aan bij Akkie Akkerman als je de planten in
de wijk een warm hart toedraagt. Mail: suusenak@gmail.com, of bel
Akkie: 06 10938544

De bankjesroute van het Willem Dreeshuis naar het winkelgebied
is nog niet aangelegd. Dat komt vooral omdat gemeente en SBOB
het nog niet eens zijn over het soort bankjes.

Boomstoeptegels
Er is vorig jaar ook een voorstel genomineerd om op alle straathoeken
een afbeelding van een boom te plaatsen naar de naam van de straat.
Inmiddels is het plan verder uitgewerkt en is besloten dat er
tekeningen door kinderen worden gemaakt van de verschillende
bomen. Jonge buurtbewoners in de basisschoolleeftijd maken
een impressie van een boom. De fraaiste, indrukwekkendste en
ontroerendste tekeningen wordt door een kunstenares één op
één overgezet op een straattegel die de gemeente dan in de
desbetreffende straat legt.

AED project

Even voorstellen Nieuw bestuurslid SBOB Jelle Bleumink
Sinds 2002 woon ik heel tevreden aan de Thomsonlaan 43 in onze mooie buurt samen met
Charissa, Quinten en Timon. Van origine kom ik uit de Achterhoek, maar het werk bij een
ministerie bracht mij in de jaren ‘90 in Den Haag. Als bestuurslid wil ik graag meedenken met
nieuwe ontwikkelingen in onze buurt die ons allen raken. De voorgenomen herstructurering
is daar zo’n voorbeeld van. Goede plannen en zorgvuldige uitvoering maken onze buurt nog
aantrekkelijker om in te wonen, winkelen en recreëren. Daar is een belangrijke rol voor de
SBOB weggelegd als serieuze gesprekspartner van de gemeente. Daarnaast bespeel ik mijn
vrije tijd graag saxofoon. Samen met andere Bomenbuurters wil ik onderzoeken of en hoe
een muziekfestival door en voor bewoners de komende jaren van de grond kan komen.

Jelle Bleumink foto: Bruno van den Elshout

Al enige tijd ben ik aan het onderzoeken of de stalling
in de Beukstraat opnieuw geopend kan worden.
Inmiddels heb contact gelegd met de nieuwe
eigenaar, wij kijken nu of het mogelijk wordt om
weer een stalling te realiseren. Bij deze dus een
oproep aan iedereen die zijn of haar fiets, motor,
brommer of bakfiets wil stallen, om dit bij onder
getekende aan te geven.
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De Boomgaard

Ik houd je dan op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen voor deze stalling. Je kunt mij mailen
of bellen voor aanmelding wachtlijst stalling Beukstraat
Werkgroep fietsenstalling Bomenbuurt
Hans Verboom
hyverboom@planet.nl - Tel 0638 981 115

Tekenmiddag zaterdag 29 juni
De komende twee maanden worden kinderen op basisschool,
kinderdagverblijf, naschoolse opvang uitgedaagd een boom
te tekenen. Als inspiratie wordt een klein boekje gemaakt met
beschrijving en foto van elke boom die in de Bomenbuurt is
vernoemd.
Daarnaast organiseert welzijnsorganisatie Vóór Welzijn tijdens
de braderie op 29 juni een aparte tekenmiddag in De Bolster,
Kastanjestraat 2, waar onder begeleiding van een jeugdwerker
aan het kunstwerk kan worden gewerkt.

Fahrenheit thermometer

Onthulling 21 september
We verwachten heel veel tekeningen, maar er is maar plaats voor
één tegel per straat. Er zijn dertig straten, dus worden er dertig
tekeningen uitgekozen door een jury. Deze winnende tekeningen
worden overgebracht op een aparte tegel en ingestraat. Tijdens het
Bomenfestival op 21 september worden de tegels officieel onthuld
door de indiener van het idee: Leenhert Stil. Ook alle binnengekomen
tekeningen worden tentoongesteld.

De Fahrenheit thermometer is er nog niet. Nadat het idee vorig jaar
werd genomineerd, is besloten dat er aan beide uiteinden van de
Fahrenheitstraat een thermometer komt met uitleg over de uitvinder
zelf. De uitvoering ligt in handen van een kunstenares. Helaas ligt er
tot op heden nog geen ontwerp klaar.

Hangende bloembakken
De hangende bloembakken aan de Thomsonlaan zijn ‘onderweg’.
De gemeente wil de lantaarnpalen aan de Thomsonlaan eerst
nog een verfbeurt geven. Wanneer dat precies gebeurt is nog niet
duidelijk. Daarna kunnen de hanging baskets worden opgehangen.
Idee-indiener Vera: “We beginnen met drie bakken om ervaring
op te doen. Het zou leuk zijn als het jaar daarna meer buren een
bloembak adopteren om te verzorgen en de straat verder op te
fleuren. Er zijn handige draagbare kleine plantendouches verkrijgbaar waarmee we de bloembakken water kunnen geven.”

aanmelden tekenmiddag
Wil je meedoen aan de tekenmiddag op 29 juni
in De Bolster stuur dan even een berichtje aan
m.vandelft@voorwelzijn.nl of doe een briefje in de bus
bij de SBOB, Kastanjestraat 2. Een briefje met de zin
‘Ik kom een boom tekenen’ met je naam eronder is
voldoende. We reserveren dan een plekje aan tafel
en zorgen voor voldoende tekenmateriaal.

juni 2019

juni 2019

oproep Fietsenstalling Beukstraat

Het AED project heeft ongeveer honderd buurtgenoten opgeleid
tot AED vrijwilliger. Inmiddels is duidelijk dat er vier buiten AED
apparaten in de wijk nodig zijn. Op dit moment hangt bij supermarkt
PLUS de enige buiten-AED. De andere drie zijn er nog niet, omdat
blijkt dat plaatsing van een apparaat op dilemma’s stuit. De eigenaar
van het pand moet toestemming geven bijvoorbeeld. Bij een bedrijf,
winkel of VVE is dat soms wat ingewikkelder dan bij een woonhuis.
Daarbij is de vraag of een apparaat in de volle zon kan hangen of dat
er bescherming nodig is. Hopelijk volgt er later dit jaar een bericht
dat alle vier de apparaten geplaatst zijn.
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De komende twee jaar zullen in het teken staan van voorbereidingen rond de nieuwe riolering die door de hele buurt wordt aangelegd. De straten gaan
open om het ondergrondse leidingwerk te vernieuwen. De werkzaamheden zullen ongetwijfeld ook de nodige onrust, (verkeers-)overlast en ergernissen
veroorzaken. Hoe bereid jij je voor op verandering, in de buurt, in je huis en in jezelf? Wat doet het met je en wat heb je nodig om balans te (her)vinden?
De Boomgaard biedt ondersteuning in de vorm van overpeinzingen, inspiratie en tips. Twee ondernemers uit de wijk begeleiden je ieder vanuit hun eigen
vakgebied naar meer bewustwording van jezelf en je woonomgeving in een buurt die aan het veranderen is.

Verbouw je wijk

Een nieuwe inrichting voor de buurt,
je huis en jezelf
Claartje de Smit
werkt als Integratief Psychotherapeut
aan de Ieplaan.

Franciska Ottens
richt zich op de onzichtbare kant van
wonen. Zij coacht mensen aan de hand
van hun thuisomgeving, is interieur
architect en professional organizer.

Stilstaan Stilstaan
Veel mensen in mijn leeftijdscategorie hebben het druk.
Met werk, kinderen, nevenactiviteiten, sporten. We hebben
een bezigheidsmodus, gewoonten, rituelen. Dat wat we
gewend zijn te doen, geeft een gevoel van veiligheid. We
hoeven er niet zo over na te denken, het voelt vertrouwd.
Een aanzienlijk deel van ons gedrag, ons denken en voelen
is onbewust. Dat betekent dat we ons handelen en dat wat
er in ons leeft niet bewust registreren. Dat is ook wel zo
prettig. Als je bijvoorbeeld hebt leren fietsen, is het maar
wat fijn dat je niet hoeft na te denken over het bewaren
van je evenwicht, het remmen en het trappen.
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Verbouw je wijk is de naam voor de herinrichting van de

bestuur. Deze keer wordt de bijeenkomst gehouden in het

wijk, waarin bewoners een belangrijke rol kunnen spelen,

Willem Dreeshuis aan de Beeklaan. De opkomst is groot,

na de aanleg van nieuwe riolering in 2022.

maar liefst zestig mensen zijn aanwezig: bewoners,

Robert van Asten, stadsdeelwethouder van Segbroek,

wijkbestuur en Gemeentevertegenwoordigers. Nadat

geeft uitleg over het traject en ziet de rioolvervanging als

het financiële jaarverslag van het bestuur is vastgesteld,

mogelijkheid voor bewoners om plannen te maken voor

vertellen de verschillende werkgroepen kort wie ze zijn,

de Bomenbuurt. “Het is een kans voor een opfrisser voor

wat ze doen en welke plannen ze hebben voor dit jaar.

de hele wijk”.

Er zijn een paar nieuwe themagroepen: Kindvriendelijke

Lees het volledige verslag op de website van de SBOB of

Bomenbuurt, Michi Noeki (hoe blijft de wijk toegankelijk

vraag het op bij het secretariaat: info@bomenbuurtonline.nl

voor oudere wijkgenoten) en Duurzame Bloemen- en

of bel 06 4201 3657. Als je je aanmeldt voor de maande-

Bomenbuurt.

lijkse nieuwsbrief blijf je van al het wijknieuws op de hoogte.

De Boomgaard

foto's: Bruno van den Elshout

In april was de jaarlijkse bewonersvergadering met het

Inmiddels weten we dat ons brein het vermogen heeft zich
aan te passen door nieuwe ervaringen, ook als we volwassen
zijn. Een mens leert dus een leven lang. Dus, doe eens iets
anders dan wat je gewend bent te doen en ervaar wat er
gebeurt. Is het onwennig? Welke gedachten komen er in
je op? Hoe voelt het in je lichaam? Laat het stil worden
en observeer zonder oordeel. Schrijf je waarnemingen
op en bespreek ze met iemand. Ik ben benieuwd wat
het je oplevert. ■

Als we nieuwe mensen ontmoeten, gaan we niet alleen af
op de buitenkant. Onbewust voelen we of we iemand beter
willen leren kennen en uitstraling, karakter, gedrag, emoties,
gevoeligheden e.d. spelen dan een veel grotere rol. In onze
thuisomgeving is dat niet anders. Natuurlijk wil het oog ook
wat, maar zaken als beleving, je thuis voelen, stoorzenders
en een gezonde duurzame leef- omgeving die ons geeft
wat we nodig hebben, zijn belangrijker dan we wellicht
beseffen.
Sta daarom eens stil in je huis en kijk en voel met aandacht
om je heen. Ga je met plezier naar huis? Voel jij je er thuis?
Waar heeft dat voor jou mee te maken? Kom je er tot rust?
Slaap je goed? Waar ben je het liefst in huis en breng je daar
dan ook veel tijd door? Komt er voldoende daglicht en frisse
lucht binnen? Waarom staat de tafel daar en niet ergens
anders? Moet de tv echt zo hoog hangen? Heb je zicht op
groen? Hoe ruikt je huis? Staan er spullen in de weg? Is de
inrichting zoals jij het liefst zou willen of wordt je beperkt
door ruimte, budget of je huisgenoten? En hoe ga je
daarmee om? Vraag eventueel ook eens een ander wat
opvalt in jouw huis, dat is vaak verrassend en inspirerend.
Wellicht verruimt het je blik. Letterlijk en figuurlijk. ■
De Boomgaard

juni 2019

juni 2019

Inspirerende
Bewonersvergadering

Toch heeft het nut om regelmatig stil te staan bij wat jou
beweegt. Daarmee geef je jezelf de kans om meer regie
te nemen over je eigen leven. Jan, die leeft vanuit de
overtuiging ‘altijd door te moeten gaan’, zal pas kunnen
stoppen met doorgaan als hij deze overtuiging gewaar
wordt en zich afvraagt of deze eigenlijk wel waar is. Jacoba
zal eerder geneigd zijn om haar overtuiging ‘er altijd voor de
ander te moeten zijn’ op waarheid te toetsen als zij merkt
dat deze gedachte gepaard gaat met een pijnlijke spanning
in haar buik en een hoge ademhaling.

We vinden het belangrijk hoe ons huis eruit ziet. Of het nu
gaat om de buitenkant, de binnenkant of de spullen die er in
staan. Dat is niet zo gek: we zijn visuele wezens en laten aan
de buitenkant op allerlei manieren zien wie we van binnen
(willen) zijn. Denk aan kleding, tatoeages, de auto waarin we
rijden. Ook in de wereld van architectuur, interieurdesign,
woontrends en styling is de focus vooral gericht op het
mooi plaatje. Uiterlijkheden dus. Daar is niks mis mee.
Maar er is zoveel meer.
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familie in de zaak

gemeente & duurzaamheid

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

door Marianne Schijf

‘Mar, houd je mond’
‘Ik ben de slager met 13 jaar ervaring, maar toch vind ik het moeilijk om te zeggen: “Mam,
het moet anders”.’ Sander Bulsing (30) is nu ruim een jaar eigenaar van de keurslagerij aan
de Fahrenheitstraat. Zijn moeder Marianne Bulsing-Meere (59) zegde haar baan op om in
het bedrijf van haar zoon te gaan werken. Hoe gaat dat, familie in de zaak?

Wortels in de Bomenbuurt
Sander Bulsing werd geboren in de Fahrenheitstraat,
maar verhuisde als kind met zijn ouders naar de
Klaverstraat, een wijk verderop. Zijn moeder werkt in
de zaak; zijn vader, voormalig brandweerman Simon
Bulsing, helpt met de bestellingen. Zijn oma, Hennie
Meere, woonde tot haar dood aan de Pijnboomstraat
en werkte ook al bij de keurslager.

Marianne: ‘Als jij een opmerking maakt, die niet goed valt bij mij,
dan word ik heel stil. Dan denk ik: “Mar, houd je mond”.’
Sander: ‘Dat voel ik natuurlijk en dan gaan we even samen de tuin
in, geven elkaar wat blikken, maar dan lachen we er samen om en
is het weer over. Ik ben wel de slager met 13 jaar ervaring, maar
toch vind ik het soms moeilijk om te zeggen: “Mam, het moet
anders”.
Marianne: ‘Maar ik heb gelijk gezegd: “jij bent de baas”. Ik ben niet
eigenwijs.’
Sander: ‘En ik ben een jonge ondernemer, sta open voor tips, dus
zeg ik tegen mijn moeder: “zeg het gewoon”, want ik moet er ook
nog in groeien.’

Sander: ‘Het is bij mij begonnen. Ik ben als 18-jarige zaterdaghulp in
de keurslager van de voormalig eigenaar René Timmers begonnen.
Ik zat nog op school, deed een opleiding voor beveiliging, maar dat
leek me niet meer zo leuk. Toen suggereerde René om de slagersvakschool te volgen; dat beviel beter. Ik deed de vakken verkoop,
productiemedewerker. Toen duidelijk werd dat ik de zaak kon
overnemen, heb ik nog de opleiding winkelslager gedaan. Op 1 april
2018 heb ik de zaak overgenomen, dat is nu 60 weken geleden...’

’60 weken geleden
heb ik de zaak overgenomen’

‘Dan gaan we even samen de tuin in..’
Marianne: ‘ Ik heb 32 jaar bij het ministerie van Economische zaken
gewerkt, onder andere als bibliothecaris en in de laatste fase bij
relatiebeheer. Mijn motivatie verdween toen het ministerie weer
een nieuwe naam kreeg, wat een verspilling van overheidsgeld.
Dat hebben de boeren harder nodig. Net voordat Sander de winkel
overnam, heb ik mijn baan opgezegd en ben ik hier begonnen.
Ik dacht: “iedereen kan wel een onsje worst verkopen”, maar daar
klopte niets van. Dit werk is zo veelzijdig en er komt zoveel bij
kijken: hygiene, vlees met respect verwerken en verkopen, met
klanten omgaan.
Mensen denken soms dat dit simpel werk is, maar dat is het niet.
Ik ben hier met veel geduld opgeleid. Ik mag de maaltijden
bereiden; voor mensen die geen tijd hebben om te koken. Altijd
verse ingrediënten. Maar ik mag geen biefstukje snijden, dat doet
de slager. Mensen kijken je op de vingers, dat was in het begin wel
wennen, maar nu lees ik de bon op en check ik samen met de klant
of het klopt.’

Marianne: ‘Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Zo blij dat ik niet
meer met bus 24 naar de Theresiastraat hoef. En ik heb veel meer
respect gekregen voor winkelpersoneel: ik zet nu dagelijks 10.000
stappen en ben 15 kilo afgevallen. En ik ben blij met alle klandizie,
er zijn mensen die een praatje komen maken, troost nodig hebben
als hun hondje dood is en ook kinderen die mij “oma” noemen.
Die krijgen allemaal koffie of een plakje worst.’
Sander: ‘Het is een warme wijk. Ik beschouw het als een eer als
mensen haar “oma” noemen. Het is vertrouwd, een echte buurtwinkel.’

Dierenwelzijn
Sander Bulsing heeft oog voor het leven dat ‘zijn’
dieren hebben gehad. Zijn kippenvlees komt dus niet
uit de legbatterij, maar van vrij rondlopende kippen uit
Brabant. En de varkens worden niet getransporteerd
voordat ze geslacht worden om stress te vermijden.
Ook gebruikt hij geen vlees, waar bij de verwerking
antibiotica, kleur- of smaakstoffen zijn gebruikt.

‘Ik dacht: iedereen kan wel
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Sander: ‘Hoe het samenwerken gaat? We zijn twee karakters en we
kunnen weleens hommeles hebben, maar we komen er altijd weer
uit. Het heeft drie keer geknald in de zaak, maar dat is al heel lang
niet meer gebeurd.’

Overal in de stad zijn mensen bezig met duurzaamheid. Of het
nou gaat om het isoleren van je huis, het aanleggen van een
groen dak, of nadenken over alternatieven voor gasverwarming.
Allemaal initiatieven die de Gemeente toejuicht, want er moet
veel gebeuren.
De Gemeente zelf is inmiddels met tien wijken in de stad in gesprek
om ervaring op te doen met de overstap naar schone energie.
Rond de zomer worden extra ambtenaren ingezet om ook initiatieven
uit andere wijken zoals de Bomenbuurt goed te ondersteunen.
In overleg met de bewoners wordt gekeken wat nodig is. Hieruit volgt
een wijkenergieplan, waarin wordt beschreven welke schone energie
oplossingen in de wijk het beste passen en op welke manier die
zullen worden gerealiseerd. Zo is niet ieder huis geschikt voor een
warmtepomp of voor stadsverwarming.
Dit heeft te maken met de geografische ligging en het type huis,
bijvoorbeeld uit welk bouwjaar je huis is en of er sprake is van een
eengezinswoning of een VVE-structuur.
De Gemeente werkt nu aan een overzicht waarin staat wanneer
iedere wijk een Wijkenergieplan zou moeten hebben. Hoewel de
regie bij de Gemeente ligt zullen de wijkplannen in nauw overleg met
de bewoners worden ontwikkeld. Daarom worden na de zomer in de
Bomenbuurt in overleg met de SBOB voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd. Daar wordt dan voor deze buurt toegesneden
informatie gegeven over planning, technische mogelijkheden, wie
doet wat en de financiering.
Wil je zelf al aan de slag? Kijk op de website van Hou van je huis
(www.hvjh.nl) of mail naar aardgasvrij@denhaag.nl. ■

Verhoging parkeertarief en uitbreiding
gebied per 1 juli
Op 1 juli 2019 wordt een deel van het Regentessekwartier
toegevoegd aan het huidige vergunninggebied van onze buurt.
Dit betekent dat je parkeervergunning vanaf dat moment ook
geldig is in dit gebied. Tegelijkertijd worden per 1 juli ook de
tarieven voor bewoners- en bezoekersvergunning verhoogd.
Begin juni krijgt iedereen een overzicht van het nieuwe
parkeergebied in de bus.

Slager Sander en zijn moeder Marianne foto's: Marianne Schijf
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een onsje worst verkopen’

Duurzaam wonen is hip en trendy. Anno 2019 kun je niet meer zeggen
dat je niks wilt weten van warmtepompen, zonnepanelen, groene daken
en isolatiematerialen. Of dat je er nog nooit van hebt gehoord. Dat kan
echt niet meer! Om die reden krijgt het gemeentelijke projectteam van
Hou van je huis dit jaar van ons een podium om alle producten,
subsidies en ervaringen op dit gebied met de buurt te delen. Projectleider
Arthur de Kruijff vertelt de komende nummers wat er zoal gebeurt op het
duurzaamheidsvlak voor je eigen huis. Of dat van je huisbaas natuurlijk.
Reacties zijn welkom!

9

door Mies Mikx

Pas op, heet!
De huizenmarkt op tilt
De huizenprijzen blijven stijgen in Nederland, in Den Haag in 2018 met ruim 12 procent. Gelukkig is de markt wel
minder hectisch aan het worden, merken ze bij Hans Scheenstra Makelaardij: ‘Vorige zomer kregen we 150 reacties op
elk huis, en wel vijftien biedingen. Nu krijgen we een bieding of zeven. Mensen laten zich niet meer zo gek maken.’

Etalage
Hans Scheenstra Makelaardij zit in de Fahrenheitstraat,
en is ook bij mensen die geen huis kopen of verkopen wel
bekend om de etalage. Als je middenin een winkelstraat
kantoor houdt, dan moet je ook iets doen met je etalage,
vinden Hans en Petra. Samen richten ze hem elk seizoen
opnieuw in ‘Altijd iets met huisjes,’ vertelt Petra. ‘In het
voorjaar vogelhuisjes, en in de zomer strandhuisjes.
We hebben materiaal voor wel vijf verschillende etalages
in de kelder staan.’ Het levert leuke reacties op. ‘Dan steekt
er iemand ineens zijn hoofd door de deur en roept even

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

- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- angst voor operaties
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare
lichamelijke klachten

Intake gratis
en vrijblijvend

®

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

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

Ze hebben iets te vieren in 2019, bij Hans Scheenstra Makelaardij.
Dit najaar zit Hans 30 jaar in het vak, en zijn vrouw Petra 25 jaar.
En in juli bestaat het kantoor ook nog eens 15 jaar. Maar ingedut
zijn ze zeker niet, blijkt uit de prijs die ze in januari kregen: het
kantoor werd uitgeroepen tot ‘best beoordeelde makelaar regio
Haaglanden van 2018’. Na 30 jaar vindt Hans zijn werk nog altijd
niet saai. ‘Sommige huizen hier in de buurt heb ik al twee of drie
keer verkocht. Toch blijft het werk me verrassen. Achter elke gevel
zit wel iets dat je niet verwacht. De leukste verrassingen vind ik als
mensen hun huis zo inrichten, dat een kleine ruimte toch groot lijkt.
Soms meet ik wel twee of drie keer na, omdat het groter oogt dan
het is.’

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

Aankopen
Laat je niet gek maken, daar komt het advies van Hans en
Petra op neer. ‘Als er groepsbezichtigingen zijn, gonzen er
al gauw dingen rond die helemaal niet kloppen, dan merkt
iemand op ‘wel vochtig hier’, of ‘ik ruik schimmel’.
Zo iemand laat dat vaak alleen maar vallen om anderen
af te schrikken en het eigen bod laag te kunnen houden.’

Beide benen op de grond houden, dat zouden Hans en Petra
Scheenstra aanraden als je een huis wilt kopen. Bij dit no-nonsense
kantoor zijn ze blij dat de ergste gekte op de huizenmarkt weer een
beetje voorbij is. Hans: ‘We willen het beste voor onze aankoopklanten. Als mensen te veel willen betalen voor een woning, dan
remmen we ze ook af. Een huis moet geen strop voor ze worden,
dan koop ik liever niet aan.’

Wanneer je bod niet geaccepteerd wordt, kan dat een

Hier in de buurt zijn natuurlijk veel meer makelaars te vinden.
Ze onderscheiden zich allemaal anders. ‘We zien dat mensen
echt kiezen voor een bepaald kantoor. Als makelaar heb je toch
een imago, dat, net als bijvoorbeeld bij autoverkopers, niet altijd
positief is,’ zegt Hans. ‘Kijk naar de reviews, zou mijn advies zijn.
Beoordelingen van klanten zeggen toch het meest.’ Petra: ‘We
vinden het belangrijk om goed contact met onze klanten te
hebben. De meeste komen we hier in de buurt steeds weer
tegen. Dus we willen op goede voet staan met elkaar.’ ■

teleurstelling zijn. Maar het is soms een blessing in
disguise. ‘Later lopen onze klanten vaak tegen hun échte
droomhuis aan, dat ze dan ook nog kunnen aankopen, en
dan zijn ze blij dat die eerdere koop niet door is gegaan.’
Verkopen
Met inrichting kun je een boel doen. Hans is zelf soms
verrast hoe groot mensen kleine ruimtes kunnen laten
lijken. Rommel is dus uit den boze. Een vlekkerige muur
geef je beter een fris laagje verf en zorg ervoor dat de
deuren niet klemmen. Is de badkamer niet voldoende
geventileerd? Een roostertje plaatsen in de badkamerdeur
kan het verschil maken. Door kleine dingen zelf aan te
passen, kun je veel kosten ondervangen.
De Boomgaard
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• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

TIPS

Gekte

Geen strop

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

naar binnen dat ze de etalage zo mooi vinden.’
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Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

activiteiten in de buurt

Woensdag 12 juni

Iedere woensdag

Van 7 t/m 26 juni

Word vrijwilliger bij VóórWelzijn

Landelijke Straatspeeldag

50+ zwemmen
Wil je gezellig met leeftijdgenoten bewegen in lekker warm water
dan ben je welkom bij de aqualessen op woensdag in zwembad
De Escamphof.
Locatie Zwembad Escamphof, Escamplaan 57
Tijd 10 – 14 uur
Informatie Trees Loots, 0174 295436

Overzichtstentoonstelling Open Ateliers Duinoord en
omgeving
Omdat er een grote diversiteit aan kunst en ambachten wordt
gepresenteerd, kun je vooraf ook de overzichtstentoonstelling bij
Artgallery/Koenders Makelaardij te bezoeken.
Locatie Artgallery/Koenders Makelaardij 2e Schuytstraat 164/hoek
Reinkenstraat

Boodschappen, huisbezoek en chauffeurs

Maandag 17 juni
Lezing: kinderportretten uit de Gouden Eeuw
In de 17de eeuw kwam de schilderkunst in Nederland tot een
ongekende bloei. Kunstschilders kregen zoveel opdrachten dat zij
zich volledig konden specialiseren in één bepaald genre. Een groot
aantal 17de-eeuwse schilders legde zich toe op het maken van
portretten. Van al deze portretten zijn die van kinderen wel het meest
aantrekkelijk. In deze lezing vertelt Saskia Kuus u meer over de
ontwikkeling van het kinderportret in de Gouden Eeuw: over de
schilders en over de geportretteerde kinderen in hun kostbare kleding.
Locatie Bibliotheek Bomenbuurt
Tijd 10–11.30 uur
Kosten geen, reserveren noodzakelijk.

Woensdag 5 juni, 3 juli, 4 september

Boodschappen doen is een activiteit waar sommigen heel blij van
worden en anderen tegenop zien. In Segbroek zijn er ook mensen
die deze keuze niet meer hebben omdat ze simpelweg niet meer
de mogelijkheid hebben om boodschappen te doen. Meld je aan
als vrijwilliger bij Voor Welzijn om één keer per week boodschappen
te doen voor iemand uit de buurt. Bel of mail: Jeroen van Rossum,
j.vanrossum@voorwelzijn.nl, tel. 070-2052480.

Voorleespret Peuteruurtje
Voorleesuurtje met muziek en knutselen. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Locatie Bibliotheek Bomenbuurt
Tijd 10 – 11 uur
Kosten geen, reserveren noodzakelijk.

Iedere donderdag
Woensdag 26 juni
(Onder voorbehoud -> houd de affiches en website in de gaten)
Zomerfeest Kastanjeplein:
feestmiddag voor kinderen van 5 – 12 jaar
Tijd 14-17 uur

Zaterdag 29 juni
Braderie de Fahrenheit
Op zaterdag 29 juni bruist het in ons winkelgebied. Er zijn kraampjes,
je kunt snuffelen naar koopjes en genieten op de terrassen.
Voor de kinderen is er poppenkast, bungeejumpen, popcorn smullen,
knutselen en leren jongleren bij de circusworkshop van Circaso.
Er is een podium met live muziek bij De Freule, een kleine foodcourt
op de Thomsonlaan richting Valkenboskade, en een sfeervolle hippie
Ibiza fair richting Thomsonplein.
Locatie Thomsonlaan / Fahrenheitstraat
Tijd 10-17 uur

Terugkerende activiteiten

Buurtmaaltijd
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Kosten € 6 Reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66

Iedere donderdag
Meer bewegen voor ouderen
Op een plezierige manier werken aan conditie en souplesse.
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 14 – 15 uur
Kosten € 8 (korting met ooievaarspas)

Iedere 2e vrijdag van de maand
Bingo
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 13 – 16 uur
Kosten € 4,50

Iedere 1e dinsdag van de maand
Open Coffee Bloemenbuurt
Open Coffee Bloemenbuurt is voor ondernemende buurtbewoners
om ideeën uit te wisselen, kennis te delen en elkaar te ontmoeten.
Met iedere maand een ander thema. Ook als je niet in de Bloemen
buurt woont of werkt ben je welkom.

Mahjong
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 19-22 uur
kosten € 3 incl. koffie/thee
contact Rini van der Ark g.vanderark@ziggo.nl

De Stamboom
Cultureel podium/buurtcafé
Cultureel buurtpodium, voor toneel, gedichten, cabaret en muziek.
Eén keer per maand een open mic avond met singer-songwriters en
één keer per maand een open podium voor schrijvers, dichters & aan
verwanten. Voor het programma zie de facebookpagina.
Locatie Eikstraat 1

Cultuur om de hoek
Zaterdag 15 en zondag 16 juni
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Kunst & Kids café
Het Kunst & Kids café biedt ouders en jonge kinderen van 0 tot 4 de
gelegenheid elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. De kindjes
kunnen gezellig met elkaar spelen, binnen of buiten of deelnemen
aan de kunstlesjes (tegen betaling).
Locatie Acaciastraat 182
Tijd ma/di/do 8.30-13.30u wo/vr 8.30-11.30u
Kosten € 2,50
informatie www.kunstenkidscafe.nl

De Boomgaard

Open Ateliers Duinoord en omgeving
39 kunstenaars op 25 locaties openen hun deur en verschaffen een
inkijkje in hun dagelijkse praktijk. Tekenaars, etsers, schilders, beeld
houwers, fotografen, sieradenmakers, keramisten, textiel- en glas
kunstenaars zien uit naar je komst en geven graag uitleg over hun werk.
Tijd 12-18 uur
Informatie www.openateliersduinoord.nl

Buurtmusical ‘Wat een Verademing’
Wat een Verademing is een pop-up musical met het gelijknamige
buurtpark als decor. Een werkloze man (gevangen in doelloosheid
en sleur) en een overwerkte dame (gevalletje burn-out…?) hebben
de hoop op ware liefde allang opgegeven. En dan komen ze elkaar
tegen, in nota bene hun eigen kleine buurtpark. En natuurlijk in de
lente. Cupido ziet er wel wat in….
Locatie De Nieuwe Regentes, 15 uur
kosten Kaartjes in de voorverkoop € 10

Met spoed gezocht: vrijwillige chauffeurs die tegen een onkosten
vergoeding van 0,40 cent per km senioren van 60 jaar of ouder rijden
en begeleiden naar afspraken binnen of buiten Den Haag. Denk aan
ziekenhuisbezoek, de kapper, de opticien, een activiteit in de buurt of
een bezoek aan partner of familie. Je helpt ook indien nodig met het
geven van een arm, de weg vinden in het ziekenhuis, wachten bij de
ziekenhuisafspraak of meehelpen tijdens het boodschappen doen.
Natuurlijk kun je aangeven waar je mogelijkheden en wensen liggen.
Het is van belang dat je beschikt over een eigen auto en een
inzittendenverzekering (er is aanvullend een vrijwilligersverzekering).
Neem contact op met: Sandra Menken, s.menken@voorwelzijn.nl,
tel. 070-2052480 of 06-51053441.

Vrijdag 14 juni, 28 juni
el pub flamenco
Theater De Nieuwe Regentes vormt
de thuisbasis voor vaste flamencoavonden. Flamenco-artiesten
brengen daar de kunsten van deze
Spaanse dans- en muziekstijl ten
gehore. Met een open podium,
waar iedereen kan laten zien wat er
allemaal mogelijk is op flamenco
gebied. Om 20.15u gaan de deuren
open en het optreden begint om
20.30u. Er zijn twee sets optreden
en één set open podium m.m.v. de
artiesten. Doe dus mee in de derde
set! El Pub Flamenco vindt om de week op vrijdagavond plaats.
Let op: Er is beperkt plek beschikbaar, reserveer vooraf een kaartje!
Locatie De Nieuwe Regentes, 20.30 uur
kosten Online €10 - Kassa €12 - Ooievaarspas 50%

juni 2019
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Dinsdag t/m vrijdag

De Nieuwe Regentes is een buurtgericht theaterhuis waar 
kunst- en cultuuruitingen voor en door de buurt plaatsvinden.
Behalve eenmalige voorstellingen zijn er regelmatig terugkerende
series muziek en theater. We noemen er hier enkele van. Kijk op
www.denieuweregentes.nl voor meer info. Kaarten zijn in de
online voorverkoop goedkoper! De webshop sluit 1 uur voor de
voorstelling. Neem contact op met de kassa via 070-2119988.
Locatie Weimarstraat 63 (vlak bij het Regentesseplein).

Zondag 16 juni
Iedere 3e vrijdagavond van de maand

Iedere maandag en woensdag
haags ontmoeten
Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.
Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 10 – 14 uur
Kosten € 2,50. Koffie en thee inbegrepen.

Theater De Nieuwe Regentes

Ook een bezoek aan huis wordt gewaardeerd. Mw. Bos: ‘Na het
verhuizen van mijn kinderen en het wegvallen van mijn man, kwam
ik in aanraking met de ouderenconsulent van Voor Welzijn. Zij stelde
voor om eens per week iemand op vriendschappelijk huisbezoek
te laten komen voor een gezellig babbel. Dit kleine gebaar van de
vrijwilliger zorgde ervoor dat ik weer meer levensenergie kreeg en er
naar uitkeek om haar wekelijks weer te zien’. Je kunt je opgeven als
vrijwilliger voor zo’n vriendschappelijk bezoek aan huis via Lizeth
Kastelein, l.kastelein@voorwelzijn.nl, tel. 070-2052480.

De Boomgaard
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gezond in de buurt

COLUMN

Marlou Grobben

De Kaasspeciaalzaak van Ed Boele viert in
2019 zijn 25-jarig bestaan. Al jaren achtereen
wordt de winkel in de Fahrenheitstraat
gelauwerd voor ‘beste kaaszaak’ en
‘beste buitenlandse kaasspecialist’.
Marlou Grobben, verkoopmedewerker
bij de kaasmeester, blikt in vier afleveringen
terug op de afgelopen kwart eeuw.

Advies & inzicht in geldzaken

Graskaas

Voorlichting en advies over
al je persoonlijke financiën
Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning
06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

De vogels fluiten, de zon schijnt en het is langer licht: de lente
is aangebroken. Witte wijn drinken op het terras, olijfjes erbij…
Of beter: blokjes kaas, graskaas! Wie houdt er niet van die frisse,
volromige, smeuïge kaas gemaakt van de melk van koeien die
het verse lentegras hebben gegeten? Mijn liefde voor graskaas
ontstond toen ik vijf was…

KOM EENS EEN LEKKER
TAARTJE ETEN!

ONS TEAM HEET U
GRAAG WELKOM

THE UPSIDE CAFE

ONTBIJT - LUNCH - BORREL - CATERING

THOMSONLAAN 90E, DEN HAAG

Mijn naam is Margriet Plaizier, ik ben woonachtig en werkzaam
aan de Thomsonlaan 129. In 2016 ben ik gestart met mijn bedrijf
B.a.B Zorg, dat staat voor Begeleiding, Advies en Bemiddeling in
de thuiszorg.
Goed verzorgd worden in je eigen, veilige omgeving: dat is een
stuk prettiger dan een verblijf in een ziekenhuis of verpleeghuis.
Mijn bureau maakt dit mogelijk met een breed dienstenpakket.
Wij leveren vooral persoonsgerichte zorg die is afgestemd op
iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren.
Denk aan: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding,
nachtzorg, terminale zorg en 24-uurszorg.
Wij bieden ook Respijtzorg. Regelmatig ontvangen we berichten
van overbelaste mantelzorgers omdat zij zo intensief betrokken zijn
bij de zorg, dat ze soms genoodzaakt zijn om even een time-out te
nemen. In dat geval zorgen wij ervoor dat er een zorgverlener is die
de taken kan overnemen.
Wanneer de zorgvraag duidelijk is, gaan wij kijken welke zorg
verlener er ingezet kan worden. Inmiddels is het bestand van
zpp-ers gegroeid naar ruim 200 gemotiveerde medewerkers met
verschillende specialisaties. Vanzelfsprekend zijn deze zorgverleners
bevoegd en bekwaam voor de werkzaamheden waarvoor zij
worden ingezet.

Romy en Menno hebben vast al drie sprinkhanen gevangen.
Of misschien zelfs vier. Waarschijnlijk hebben ze ook al de boot
opgepompt. Zullen ze al in het water liggen? Straks hebben ze
dat eendennestje al van dichtbij gezien! "Mááámm, schiet nou
o-op," roep ik terwijl ik tegen de benen van zijn moeder aanduw.
"Ik wil naar hui-uis, ik moet spelen!" Mijn moeder glimlacht en
zegt rustig: "Weet je nog wat we hadden afgesproken? Als je
zeven bent, mag je buitenspelen als ik niet thuis ben. Tot die tijd
ga jij mee als ik boodschappen doe." Ik keek haar woest aan,
ik mag nooit iets. "Weet je wat? We gaan zo wel even langs de
kaaswinkel, misschien is er al weer graskaas."
Graskaas? Ik wil helemaal geen kaas. Bovendien lust ik geen
gras, dat is voor konijnen en om op te voetballen. Mokkend loop
ik achter mijn moeder aan.
"Goedemiddag mevrouw Grobben, hoi Marlou!" worden we
begroet door de kaasboer. "Of we weer graskaas hebben?
Zeker!" Ik krijg een plakje aangereikt, maar vertrouw het niet.
"Ik lust geen gras". Mijn moeder schiet in de lach. "De kaas is
gemaakt van de melk die de koeien maken nadat ze weer het
eerste gras van het seizoen hebben gegeten," legt de kaasboer
uit. "Er zit geen echt gras in." Voorzichtig neem ik een hap…
Smeuïg, fris, zacht, sappig, verrukkelijk! Het stuk dat mijn moeder
meeneemt, kan me niet groot genoeg zijn.
Inmiddels zijn we bijna vijfentwintig jaar verder en Ed verkoopt
nog steeds de heerlijkste graskaas. Als ik binnenloop en vraag of
hij er weer is, roept Ed: "Weer? Hij is er nóg!. Als ik het plakje dat
hij me aanbiedt in mijn mond doe en mijn ogen sluit, weet ik dat
het weer een mooie lente zal worden.

Ik heb er bewust voor gekozen om kleinschalig te blijven, zo is er
altijd ruimte voor persoonlijk contact en krijg je altijd direct de
juiste persoon aan de telefoon voor al je vragen. Vorig jaar heb ik
een tweede zorgintercedente aangenomen.
s e p t e mj b
ue
n ri 2 0 1 8
9

Mijn bureau is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken.
De zorg houdt namelijk niet op na 5 uur en daarom is het mogelijk
om in dringende gevallen ook na 5 uur en in het weekend een
beroep op ons te doen.
Met veel plezier laat ik dan ook de ouderen in de Bomenbuurt
weten dat er in de buurt een goede thuiszorgorganisatie is.
Voor meer informatie: kijk op www.babzorg.nl of bel voor een
vrijblijvende intake naar 070-2390105.

De Boomgaard

15

werkgroep uitgelicht

Werkgroep 
Huisvesting Populier
opgericht

door Sijmen de Goede en Erna de Klerk

Zorgen rondom bouwplannen markant
schoolgebouw brengt bewoners op de been

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak
Thomsonlaan 98
2565JG Den Haag
T. 3450306
info@jzandvliet.nl
www.jzandvliet.nl

Op dinsdag 7 mei organiseerde gemeente en scholengemeen
schap De Populier een inloopavond voor een deel van de
bewoners van de Bomenbuurt. Aanleiding zijn de verbouwings
plannen die dit jaar vorm moeten krijgen. De verbouwing zelf
start in 2021. Het schoolgebouw moet worden aangepast aan de
‘eisen van deze tijd’ en daarbij wil de school ruimte inbouwen
voor een groei van negenhonderd naar duizend leerlingen.
Dit blijkt uit de ontwerpaanvraag van de school, die is gebruikt
voor de werving van een architect die de nieuwe plannen zal
gaan vormgeven. Het renovatietraject wordt opengehouden,
maar gezien de extra kosten en de waarschijnlijk kleinere
gebruiksoppervlakte die daaruit komt lijkt dat niet de meest
logische uitkomst. De opkomst op 7 mei was overweldigend en
gaf aan dat het onderwerp hoog op de agenda staat in de wijk.

Lid van

Erfgoed

LANGE NAMIDDAG BIJ ANNE&MAX
De namiddag is een bijzondere tijd bij Anne&Max. Tijd om even rustig te
gaan zitten, samen te genieten tijdens een grootse High Tea, High Wine,
cocktails en borrel.
Dagelijks geopend van 8:00 tot 18:00 uur
Speciaal voor de borrel vrijdag en zaterdag tot 19:00 uur

ONTBIJT
KOFFIE TAART
LUNCH
HIGH TEA
BORREL
FAHRENHEITSTRAAT 472
2561 DH DEN HAAG

J O U W H U I S K A M E R I N D E S TA D

Convenant
Tevens is het leerlingenaantal voor de werkgroep reden om in
actie te komen. Hoewel de wijk gewend is aan de school en haar
vele gebruikers, ziet de werkgroep geen ruimte voor groei op het
krappe terrein ingebouwd tussen woonhuizen waar niet opzij of
omhoog gebouwd mag worden. Er is geen wezenlijk schoolplein,
de fietsenstalling puilt uit en eenmaal binnen vraag je je af hoe
hier inmiddels ruim negenhonderd leerlingen de rust vinden om
kennis te vergaren. Eerder al sloot de gemeente een convenant
met de school waardoor het aantal leerlingen gedurende vijf jaar
niet verder kon uitbreiden.

Leefklimaat

De vragen over verhuizing van (onderdelen) van deze school naar
een plek waar meer ruimte is voor groei en daardoor duurzamer
op lange termijn, de aan de verbouwing verbonden beheersing
van het leerlingenaantal en behoud van het gebouw met cultuur
historische waarde zijn op dit moment in behandeling bij de
afdeling onderwijshuisvesting van wethouder Saskia Bruines,
die ook de aanwezigen op 7 mei toesprak.

Blijf op de hoogte
Op deze avond bleek dat veel mensen de zorgen delen, tevens
zorgen hebben over het eventuele bouwtraject en graag meedenken
met de werkgroep.
De werkgroep heeft het volgende traject uitgezet:
• We wachten de antwoorden af van de gemeente, die eind mei
worden verwacht. De uitkomst hiervan wordt gedeeld in
de volgende Boomgaard en rondgestuurd aan mensen die
aangeven graag op de hoogte te blijven (zie hieronder).
• De werkgroep behoudt een coördinerende functie. Daarnaast
komen er enkele overleggroepen over de onderwerpen:
> Hoe verhoudt zich de omvang van de wijk en het welbevinden
van de bewoners tot de uitbreidingsplannen van de school
zowel qua gebouw als aantal gebruikers
> De cultuurhistorische waarde van het gebouw en het
renovatietraject in tegenstelling tot sloop en nieuwbouw
>D
 e bouwzaken, zoals ontwerp, normering van de verschillende
bouwaspecten en later het uitvoeringstraject.
Wil je op de hoogte blijven?
Meld je aan via: huisvestingdepopulier@outlook.com. ■

De werkgroep is over deze twee onderwerpen die in de buurt
leven in gesprek gegaan met de gemeente. Deze verweert zich
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WWW.ANNEMAX.NL

In maart van dit jaar is de werkgroep Huisvesting Populier
opgericht. Bewoners maken zich zorgen over de sloop van het
prachtige gebouw dat al sinds 1922 een bijzondere plek in de
buurt inneemt. De school is wel eerder verbouwd door middel
van een uitbouw aan de achterkant en een volledige dakopbouw,
maar de uitstraling van de markante gevel aan voorkant en
weerszijden blijft prominent het straatbeeld bepalen.
De Gemeente nam het gebouw vorig jaar nog op in het boek
‘Portretten van de mooiste Haagse scholen’. Robert van Asten,
wethouder Monumentenzorg en tevens wijkwethouder Segbroek
pleit hierin ‘met respect om te gaan met dit erfgoed en waar
mogelijk deze voor de toekomst te behouden, als zichtbaar
teken van de eigen identiteit van de buurt’.

deels door te stellen dat de school ‘meester’ is en de vrijheid heeft
om met inachtneming van bepaalde spelregels de aard van de
verbouwing zelf te bepalen en het aantal leerlingen vast te stellen.
De werkgroep spreekt het gemeentebestuur echter vooral aan op
haar functie als vertegenwoordiger van bewoners en verantwoordelijk voor het leefklimaat in de wijk. Is de gemeente niet de
aangewezen gesprekspartner waar het gaat om de invulling van
de maatschappelijke ruimte die een relatie moet houden met de
omgeving en haar bewoners? Mede in dat verband verwijst de
werkgroep ook naar het voorgenomen nieuwe beleid waar
expliciet wordt gesteld dat ‘ook populaire scholen niet onbeperkt
kunnen groeien in krappe buurten’.

17

boekpresentatie
door erna de klerk

Buurtbewoonster schrijft boek over haar eigen ziekteproces

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

“Ooit is geweest,
daar doe ik niet meer aan”
Afke Kuyper was twee jaar geleden 31 jaar oud toen ze werd
gediagnosticeerd met een agressieve vorm van borstkanker.
Ze schreef een boek over het ziekteproces en wat ze door
maakte met als titel Niks dekt de lading. Ze vertelt in alle
openheid over het gevecht met zichzelf en de behandeling,
de doodsangst, de radeloosheid en de onmacht. Ook foto
grafeert ze zichzelf dagelijks om de uiterlijke veranderingen
vast te leggen. Een selectie van tachtig kleine portretten,
achter elkaar gezet als een filmrol, zijn confronterend.

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!

In december 2016 voelde ik wat in mijn
borst. Na de kerst was het nog niet weg
en in februari begonnen de chemokuren,
een operatie volgde en daarna bestra
lingen. Ineens was het oktober. Sinds de
afgelopen herfst voelde ik me voor het
eerst weer echt goed. Het hele proces
heeft dus twee jaar geduurd.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte
neem dan gerust contact met ons op.
Populierstraat 146 | 2565 MP Den Haag | Tel 070 3645351
www.facilitelhoveniers.nl | www.defra.nl
info@facilitelhoveniers.nl

Thomson Tweewielers

hanenburglaan 266
2565 hC den haag
telefoon 070 - 3605292

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.
Huis

Thomsonlaan 55 – Den haag – Telefoon 070 363 53 66
www.ThomsonTweewielers.nl

Snijbloemen
Perkgoed
(rouw)bloemwerk
Zaden
Kamerplanten
bollen
Vaste planten
Potten
Manden

tuiN

Ondanks de pijn en het verdriet had
ik toch altijd het gevoel gehad dat
het goed kwam. Ik heb wel degelijk
doodsangst gehad, als ik ging slapen
was deze erg dichtbij. Hoe ik weet
dat ik nu beter ben? Omdat ik dat
gevoel, die angst niet meer heb.

balkoN

(biologische) bestrijdingsmiddelen
heesters
(fruit)bomen
Sfeerartikelen
gras
groenteplantjes
grond
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N
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Ik was geen schrijver van beroep. Ik ben lerares. Daarnaast ben ik
illustrator voor kinderboeken, ik ontwerp behang en vloerkleden.
En ik ben grafisch vormgever.
Eigenlijk ben ik begonnen met schrijven voor mijn familie. Zodat ze
zouden lezen hoe het is geweest voor mij. Wat ik meemaakte vond ik
te eng om te vertellen, het kwam te dichtbij. Dus deed ik het op deze
manier. Toen ik het op een dag liet lezen aan iemand zei hij: het is een
mooi geschreven verhaal, daar hebben vast veel mensen wat aan.
De persoon in het boek heet Aster Storm. Ik had iets nodig om
afstand te creëren, het werkte beter als ik een andere naam gebruikte.
Het boek is niet alleen voor mensen die borstkanker hebben.
Misschien is het vooral voor mensen die iemand kennen die het
heeft. Zodat ze meer begrip krijgen voor het proces en die persoon.

Ik was een jaar lang vooral ziek, ik kon niet veel meer. Ik was de
controle over mijn leven kwijt. Om de grip terug te krijgen, ben ik
er een project van gaan maken, iedere dag maakte ik een foto van
mezelf. Soms met heel veel moeite. Ik zag er niet uit, kreeg haaruitval,
verloor mijn wenkbrauwen en had wallen onder mijn ogen. Veel
mensen zouden dit stuk van zichzelf wegstoppen, alsof je je ervoor
moet schamen: dit ben ik niet, dit is een ander persoon. Maar
ondertussen gebeurt het wel en hoorde het een tijd lang bij mij.
‘Ooit op een dag’ zei ik altijd ‘ga ik nog eens schrijven’. Maar ooit is
geweest, daar doe ik niet meer aan. Als je iets wil doen, moet je gelijk
beginnen.
■

'Niks dekt de lading' van Aster Storm is onder meer te koop bij Bruna
in de Fahrenheitstraat.
juni 2019

aak je bij
Een bloeiende start m
euw Hanenburg
stadstuincentrum Ni

••• Afke Kuyper met haar nieuwe boek 'Niks dekt de lading'.
Als je zo ziek bent, leer je mensen op een andere manier kennen.
Dan zie je wat ze voor je doen en voor je over hebben. Mijn familie
woont in Drenthe, maar in de tijd van de bestralingen was er altijd
iemand, iedere avond.

B.a.B Zorg biedt thuiszorg op maat

Thomsonlaan 129, Den Haag 070 - 239 01 05 www.babzorg.nl

www.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

bEzorgEN mogElijk
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Vrijmarkt 2019

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

Een rondje vrijmarkt leek dit jaar wel een herfstwandeling. Zaterdag
27 april bleek een natte, stormachtige en frisse dag. Gelukkig was
de vrijmarkt op de Thomsonlaan ouderwets gezellig. De expats
in onze buurt lieten vooraf blijken de vrijmarkt te kennen. Helaas
mogen ze niet bijdragen aan de stemming door hun nationale
lekkernijen te verkopen. Wellicht kunnen we voor volgend jaar iets
bedenken rondom de internationalisering van onze buurt. Net als
vorige jaren kwamen de meeste verkopers en bezoekers uit de
Bomenbuurt, op zeker één na; een bewoonster had haar zwager
uit België ingeschakeld voor de verkoop op de vrijmarkt.

Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich
snel weer goed!
Sport-, ontspannings-, zwangerschaps-,voetmassage,
Javaanse pidjit en triggerpoint-therapie (geen erotiek).
Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

Schroeder wil iedereen bedanken die niet verkochte, goede spullen
heeft afgegeven. Drie afgeladen vrachtwagens vol speelgoed,
spelletjes en ook knuffels zullen weer andere mensen blij maken.
De schoonmaak na afloop hebben we dit jaar iets anders aan
gepakt. Volgens ons is het resultaat van die aanpak dat de
Thomsonlaan én heel schoon was én bewoners hun auto ruim
voor 19 uur voor de deur konden parkeren. We zijn benieuwd naar
jullie ervaringen.
Veel dank aan de vrijwilligers en sponsors die de vrijmarkt mede
mogelijk hebben gemaakt. Nog meer dank aan alle mede-Bomenbuurters die er ieder jaar weer voor zorgen dat de vrijmarkt op
Koningsdag het visitekaartje van onze buurt is.

Originele • INKT & TONER • Huismerk

VHS * DVD €12,50

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

Volgend jaar

Ongewenste graffiti
straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
Meld graffiti

U hoeft het alleen maar

Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti:

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Ja, de diversiteit van de stad is zo groot dat we er geen vat op
krijgen. Misschien is dat ook wel het mooie. Want als we ergens
greep op hebben, wordt het al gauw minder interessant. Net als
in films en romans: als iedereen gelukkig is, wordt het saai. Laten
we om die reden de complexiteit van onze stad en het leven
toch maar koesteren.

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

En toch klopt dat brave beeld ook niet, want Wenen werd voor
mij de spannendste stad uit mijn leven. Ik leerde Wenen namelijk
kennen vanuit een studentenmilieu. Zo ontdekte ik dat er vele
steden zijn in een stad. Elke stad is een opeenstapeling van
subculturen. De ‘substad’ reikt ons de bril aan waarmee we de
dingen zien en ervaren. Zo krijgt elke stad duizenden gezichten.

juni 2019

bij komt!

Er wordt veel geklaagd over de complexiteit van het leven.
Ooit woonde ik een jaartje in Wenen, een stad die bekend staat
als burgerlijk en braaf. Of dat beeld klopt? Ja, want toen ik er
mijn laptop liet liggen in de U-Bahn kon ik hem ‘s avonds
gewoon weer ophalen. De bestuurder had hem bij zijn laatste
ronde gevonden en keurig afgegeven.

DPZ 2016

kans dat er meer graffiti

Vele steden
in een stad

Het gezicht dat een toerist ziet als hij door Den Haag wandelt
verschilt hemelsbreed van het beeld dat een geboren Hagenaar
heeft. Ambtenaren van Buitenlandse Zaken, chauffeurs op een
taxibus, ondernemers uit China Town en langdurige werklozen
in Escamp zien allemaal een andere ‘hofstad’. Zelf ben ik hier
predikant. Maar in Amsterdam, waar ik hiervoor woonde,
was ik nachtportier en televisiemaker en zag ik een hele andere
kant van de stad. Zelfs hier in mijn nieuwe subcultuurtje zie
ik eigenlijk maar een deel van het geheel, want er zijn talloze
migrantengemeenten en ‘zolderkamertjeskerken’ waar ik
nauwelijks weet van heb.

C

ontsiert uw huis en de

het meldt, hoe kleiner de

Karl van Klaveren is predikant van de
Houtrustkerk, gelegen aan de rand van onze
wijk. Hij is ook actief als vrijwilliger in het
vluchtelingenwerk in Den Haag.

In november starten we met de voorbereiding voor de vrijmarkt
2020. Suggesties om deze nog leuker te maken en je aanmelding
als vrijwilliger zijn welkom op vrijmarktbomenbuurt@gmail.com.
Wij zien uit naar de vrijmarkt op maandag 27 april 2020.

Uw gevel gratis graffitivrij

gratis verwijderen.

Karl van Klaveren

www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

05-07-16 08:53
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Buurtgenoot, socioloog en schrijver Shervin Nekuee nodigt je uit om je levensverhaal
met hem te delen in verhalen van de bomenbuurt.

Hoe Kim dansend
troost en schoonheid vond
Kim Brice, onze wijkgenoot die haar verhaal aan mij heeft toevertrouwd, heeft vanaf haar vroege
jeugd al aangevoeld dat het lichaam een eigen taal kent en een eigen wijsheid. Dat we lichamelijk

deel je verhaal met Shervin Nekuee
Vanaf het moment dat ik in vrijheid mocht schrijven en spreken
– vanaf het moment dat ik in Nederland kwam en mij de taal
eigen kon maken – heb ik fragmenten uit mijn leven verhaald
en verteld. In boeken, tijdschriften, soms gewoon op mijn eigen
Facebook pagina.
Nu, in deze zachtaardige wijk vlakbij de enige ontembare in
de Lage Landen, de zee, ben ik begonnen met optekenen van
het verhaal van mijn buren. Wie doet mij een fragment uit zijn of
haar leven cadeau? Ik bied jullie een kopje koffie aan in mijn
favoriete koffiehuis van de wijk: Bagels & Beans, of kom graag
langs voor een kop koffie bij jullie thuis. Ik hoor graag het
verhaal dat je altijd hebt willen vertellen maar ongehoord is
gebleven. Ik hoop van jullie te horen: ShervinNekuee@live.nl

Herman Poelsma

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

Zomer 2019

dichterbij onze ziel kunnen komen. Maar haar levensgeschiedenis was vanaf het begin zo overAls ik deze column schrijf zit ik met een warme trui aan omdat
buiten de temperatuur geen schoonheidsprijs verdient. Wel al
een aantal keren door onze mooie wijk gelopen en dan geniet ik
van het voorjaar.

vol dat die wijsheid jarenlang verhuld bleef. Pas toen ze, ver van huis, hier in onze Bomenbeurt
alleen kwam te staan, vond ze de ruimte in haar hoofd en voelde ze de noodzaak om naar deze
elementaire wijsheid terug te keren, zich eraan over te geven, haar lichaam te omarmen, haar
ritme te onthullen, te verdiepen, en haar wijsheid uit te dragen.

Met zijn Open Society Foundation wil de ooit uit communistisch
Hongarije gevluchte Soros in de hele wereld een open samenleving
promotoren door burgerinitiatieven, civil society en democratische
bewegingen te helpen. Kim wordt spin in het web voor die
organisatie voor zuidelijke Afrika, ze voert onderhandelingen tussen
Angola en Mozambique en woont in Johannesburg. Daar wordt
ze tot over haar oren verliefd op een jonge, slimme, intellectuele
Nederlander. Het liefdespaar eindigt uiteindelijk hier in onze wijk.
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De jonge Kim was nieuwsgierig naar de wijde wereld daarbuiten,
voorbij de ondragelijke stilte van de orkaan van de Tweede
Wereldoorlog die de jeugd van haar ouders voorgoed had getekend.
Ze wilde iets betekenen voor mensen en volkeren die het moeilijk
hadden. Door haar ouders was ze opgevoed met een groot moreel
besef: “Bij mijn vader stond het boek van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens in plaats van een Bijbel op het
nachtkastje.” Ze studeerde Antropologie en liep een paar
maanden stage in Afrika. Daarna studeerde ze verder voor haar
Masteropleiding Internationale Betrekkingen. Ze werkte bij
een g
 erenommeerd Amerikaans tijdschrift en trad vervolgens
in dienst bij een idealistische multimiljardair, George Soros.

De Boomgaard

In deze rijke en overvolle levensgeschiedenis van Kim is haar eerste
reis naar Afrika een essentieel moment van het proeven van een
diepere wijsheid. Zij is amper 20 jaar als ze hier voor het eerst voet
aan land zet. Ze gaat naar Kenia en leeft een maand bij een dorps
gemeenschap wiens taal ze niet machtig is. Ze helpt met het
schoonmaken van de stallen en kan amper communiceren met de
dorpelingen. Kim heeft zeeën van tijd, er is alleen het ‘nu’ en verder
geen afleiding. Die ene maand in dat dorp heeft haar vroegwijze
ziel als een kostbare herinnering opgeslagen. Die verstilling, vrede
vinden in overgave aan het hier en nu. Drie decennia later, als ze
opgaat in haar danswereld, herleeft ze dat moment en weet ze dat
het goed zit. Dat de hereniging van die sereniteit uit de maanden
in dat Afrikaanse dorp weer binnen haar bereik is. Dat het onthuld
mag worden.

Onze wijk is de wereld in het klein. Het is het verhaal van de wereld
waar wij in terecht zijn gekomen. Vooral in de grote steden van
Europa. Al heeft Den Haag een neiging tot bescheidenheid – in de
tegenstelling tot andere Hollandse zustersteden Amsterdam en
Rotterdam, die met meer branie hun kosmopolitische status
uitdragen. Ook onze ruim half miljoen inwoners tellende stadje aan
zee staat midden in deze grootse transformatie om wereldstad te
worden. Als we eerlijk in de spiegel van Den Haag anno nu kijken
en niet voortdurend in de zijspiegel naar het verleden blijven staren,
kunnen we de wereld zien. We kunnen wereldwijs worden, alleen
al door met onze buren in gesprek te treden. Ook hier in de
Bomenbuurt.

"Onze wijk is de
wereld in het klein"
Verlies

De peren geven wel bloemen, maar weinig tot geen vruchten,
anders waren er heel wat autobezitters niet blij mee geweest.
De Meidoorns staan nu in bloei en de iepen beginnen met het
rondstrooien van hun zaden. Ook de kastanjes op het plein
geven ons hun kaarsjes en verlichten de buurt. Wat zijn wij
gezegend met een mooie groene wijk, maar het kan nog mooier.
Op diverse plaatsen zie ik extra plantstroken komen (Ieplaan)
en op de Thomsonlaan is op een aantal plaatsen het groen
verwijderd en vervangen door meer bij- en vlindervriendelijke
beplanting. Goed bezig zo, maar het moet onderhouden
worden en daarom hierbij een extra oproep die ook al vaker
door buurtgenoot Akkie Akkermans is gedaan. Het lijkt of het
soms regent, maar de hoeveelheid water is zeer weinig en zeker
met wind droogt het dubbel zo snel uit.
Laten we regelmatig samen bloembakken en jonge aanplant
water geven en denk aan een verhaal over mijn oma uit een
eerdere column. Ze gaf elke dag vijf liter water bij de boom naast
haar voordeur en binnen twee jaar zag je dat die boom het veel
beter ging doen. Gaan jullie daar ook voor zorgen?

Het verhaal van Kim en andere wereldverhalen zijn, voor wie er
oren naar heeft, in onze wijk te beluisteren. Voor wie er ogen voor
heeft, zijn ze te bewonderen. Wie zich openstelt zou hier inspiratie
in kunnen vinden voor het ontdekken van een nieuw thuisgevoel,
troost vinden tegen nostalgie voor wat verloren gaat, want iedere
verandering is ook een verlies. Wie kan ons beter vertellen hoe om
te gaan met het verlies van het vertrouwde Den Haag en opnieuw
thuis te raken in het kosmopolitische Den Haag dan onze buren
zoals Kim. Degenen die vaker opnieuw betekenis moesten zoeken
na een zoveelste verandering, na een zoveelste verlies? Kim heeft
dansend haar thuisgevoel gevonden, een pad vol schoonheid en
troost. ■

Zo bezie ik het leven van onze wijze wijkgenoot Kim en ik put veel
inspiratie uit haar bezielende verhaal.
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Ze was een meisje uit New York, opgegroeid in de Franse gemeenschap, waar haar ouders zich in bewogen. Een lenige ballerina die
ook goed kon studeren. Het gezin droeg grote maar versluierde
wonden met zich mee. De vader, een Franse Jood, had zijn
identiteit en verleden uitgewist om niet meer te hoeven denken
aan verloren gegane familie en dierbaren. Lange tijd wisten zijn
vrouw en zijn kinderen hier niets van. En toen ze het eenmaal
te weten kwamen, bleven ze erover zwijgen aan de eettafel.
De moeder, een Deense, was een wees die niet door haar eigen
moeder maar door haar tante was grootgebracht en haar vader
nooit had gekend.

Het wil maar niet lukken om de liefde te bezegelen met een kind.
Er volgen vele miskramen en daarna berusting. Uiteindelijk dooft
het liefdesvuur en eindigt de relatie in een scheiding. Haar zoektocht
naar een pad om opnieuw het leven van vitaliteit, betekenis en
een anker te voorzien brengt haar bij een bijzondere dans-sport.
Neuromuscular Integrative Action, kortweg NIA combineert de
kracht van Martial Arts (Tai Chi, Taekwondo en Aikido) met de
speelsheid en energie van Afrikaanse en Oriëntaalse dansen.
Kim bloeit op door het dansen. Het lijkt alsof haar lichaam ontwaakt
door het gevoel van schoonheid en troost dat dansen haar brengt.
Haar lichaam spreekt tot haar en zet nieuwe vensters naar het leven
open. Ze start haar eigen coachingsbureau: www.graceandgrit.nl.

Wereldstad

De Prunus subhurtella was als eerste uitgebloeid, de magnolia’s
stonden vol in bloei op het Thomsonplein. In de Wilgstraat
kwamen de peren en in de Eikstraat de oude prunussen serrulata
langzaam tot ontwikkeling. Deze prunussen zijn geënt en oude
zieke bomen worden gelukkig vervangen voor nieuwe. Elk voor

jaar
is de hele straat roze gekleurd en een lust voor het oog.
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door Mies Mikx

Groen doen?
Tuintje weg
Tegel eruit, plant erin! Gemeente Den Haag wil de stad groener
maken, zeggen ze. Maar is dat wel zo? Bij sommige groene
initiatieven gaat het toch nog mis…
Een halve stoeptegel, meer was het niet. Lizzie van Dam uit de
Pijnboomstraat wilde een spontaan opgekomen boompje meer
ruimte geven, en haalde de halve stoeptegel weg. Met deze
kleine daad haalde ze zich heel wat gedoe op de hals, en kwam
ze op landelijke televisie. Je zou denken dat een actie als deze
op de steun kan rekenen van de gemeente, die het aanleggen
van geveltuintjes stimuleert en betrokken is bij Operatie
Steenbreek, dat particulieren wil aanzetten tot het vervangen
van stenen in de tuin door planten. Wat ging er dan mis met
deze stoeptegel?

Vleugelnoot

THOMSONLAAN 96 2565 JE DEN HAAG 070-3638398

In 2017 haalt Lizzie van Dam de gewraakte halve tegel weg bij een
elektriciteitshuisje naast haar bovenwoning in de Pijnboomstraat.
Ze doet dat om ruimte te geven aan een uitloper van de grote boom,
een Kaukasische vleugelnoot, op het schoolplein van De Populier.
Haar buren vinden dat er nu te weinig plaats over is op de stoep voor
hun scooter, en doen hun beklag bij het Stadsdeelkantoor. Handhaving
komt kijken en geeft een boete: tegels weghalen voor een geveltuintje
mag, maar alleen voor de eigen gevel. Stedin, de eigenaar van het
Elektriciteitshuisje, is akkoord met Lizzie’s actie, laten ze haar per app
weten. Lizzie krijgt steun van andere buren, die vinden het prima dat
de tegel weg is. Maar de Gemeente is onverbiddelijk: een boete van
250 euro en een dwangsom van 1000 euro als ze de schade niet
herstelt, worden Lizzie opgelegd.

Kwijtgescholden
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Lizzie besluit de tegel terug te leggen. Omroep West krijgt lucht van
de zaak, de volgende dag komt Hart van Nederland filmen. Wethouder
Richard de Mos belooft dat de boete wordt kwijtgescholden. Dat
was in januari van dit jaar. Vervolgens blijft het stil en duurt het nog
maanden voordat Lizzie, na aandringen bij de Gemeente, haar geld
terugkrijgt.

Tuintje weg
Ook op andere plekken in de stad wordt ‘groen doen’ soms tegen
gewerkt. Eind april werd in de Van Diemenstraat een geveltuintje plots
verwijderd. Er was een aanvraag gedaan om op die plek een stalling
voor een scootmobiel te maken – maar die aanvraag was al afgewezen.
Voorvallen als deze geven de indruk dat ambtenaren van de Gemeente
niet altijd op een lijn zitten als het gaat om het vergroenen van de stad.

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

Operatie Steenbreek
In 2018 werden er bijna 14.000 tegels uit Haagse tuinen
en ingewisseld voor groen. In het kader van Operatie
Steenbreek kun je tegels inruilen voor planten. Heb je
geen tuin, dan kun je ook boomspiegels in je straat
vergroenen, bijvoorbeeld.
Je kunt je tegels inruilen voor planten bij vaste inruil
punten Pluk! Aan de Loosduinse Hoofdstraat of
Zorgkwekerij Mens & Tuin aan de Hillenraadtweg,
of met een buurtactie meedoen (of er een opzetten).
Voor meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl

Geveltuintjes
Wil je een tuintje maken tegen je gevel? Kijk voor meer
informatie op www.denhaag.nl en zoek op ‘geveltuin’
Houd rekening met een aantal spelregels, zoals:
• Je mag niet meer dan anderhalve stoeptegel (45 cm)
weghalen. Er moet altijd minimaal 1,50 meter aan
loopruimte tot aan de rand van de stoep blijven.

Steenbreker

• De tuin ligt direct tegen je gevel aan.

De halve stoeptegel in de Pijnboomstraat kreeg nog een staartje. Het
voorval was de laatste druppel in de emmer vol onenigheid met de
buren. Lizzie besloot te verhuizen, en trekt deze zomer in haar nieuwe
huis in de Heesterbuurt. Een huis mét tuin. ‘Die tuin ligt nu helemaal
vol met tegels, die gaan er allemaal uit natuurlijk,’ zegt ze met een
grijns. ‘Wie weet kom ik daarmee wel in aanmerking voor de titel
Super Steenbreker volgend jaar!’ ■

• Je hebt van tevoren afgestemd met je buren, huisbaas,
VvE of woningbouwvereniging.
• Je onderhoudt je tuintje zelf.
• Je moet de tegel(s) altijd terug kunnen leggen, als je zelf
of een nieuwe bewoner geen tuintje meer wil.

De Boomgaard
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••• Voor een geveltuintje mag je max. 1,5 stoeptegel weghalen
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interview buurtgenoot
door johan van arragon

Bestuur en werkgroepen Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ineke Mulder
Gerrit Zijlmans
Arjen Looijenga

Bestuursleden

Secretariaat

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

Het leven een

tragikomedie

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in
Wie kent hem niet, Marcel Verreck, prominent buurtgenoot
en oud-columnist van de Boomgaard. Marcel is actief op vele
terreinen, hij schrijft boeken en columns, is cabaretier, maakt
muziek, houdt interviews en maakt en presenteert theater
shows. De reden voor dit gesprek is dat hij net een nieuw boek
hebt uitgebracht, Feest!, en dat hij in juni weer een aflevering
van de talkshow Verreck Konkreet in De Nieuwe Regentes
brengt. En ook nog eens heel aardig en gastvrij. We spreken
elkaar bij Marcel thuis. Vanuit dat huis heeft hij een mooi
uitzicht op de Fahrenheitstraat en het pleintje dat Cederplein
had kunnen heten.
Feest! is een nieuwe aflevering in de
thrillerserie ‘De zeven Deventer Moord
zaken’ waarin de van oorsprong Haagse
rechercheur Martin Taal met zijn team
een serie vreemde ongevallen in
Deventer moet zien op te lossen.
Het is dan wel een speurdersroman,
maar gaandeweg worden er nog heel
wat andere, actuele kwesties aan
gesneden. Om maar wat te noemen:
de feestzucht die steeds belangrijker
wordt, we moeten vermaakt worden,
als het even kan vierentwintig uur
per dag. En de dreiging van terreur,
waar we steeds meer onder lijden,
al dan niet terecht.

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 larsnanninga@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 christien@sylt.nl

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
••• Marcel Verreck signeert zijn nieuwe boek 'Feest!'

Groenteman
“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kaarten. Voor mijn boek kijk
ik ook na of de afstanden die mijn hoofdpersonen afleggen kloppen
met de tijden. En voor mezelf vind ik mijn omgeving ook belangrijk.
De buurt waarin ik woon, de mensen die ik daar tegenkom. Ik hecht
aan de persoonlijke ontmoeting. De groenteman die mij groet als ik
mijn ochtendwandeling met mijn zoon Daniël door de buurt maak.
De buurman die ook net de deur uit gaat. Veel beter dan de likes
van de sociale media. De Bomenbuurt is net een dorp. Na de drukte
overdag in de Fahrenheitstraat, daalt ’s avonds de rust neer over de
buurt.”
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“Wat dat betreft is ‘Deventer’ overal. Net als dat langzamerhand
voor heel Europa geldt, is ook in Deventer het verleden de grootste
attractie. Daar komen de toeristen zich aan vergapen. Je ziet er ook
de moderne behoefte om zich te onderscheiden, om vaak met een
beroep op die geschiedenis een eigen identiteit voorop te stellen.
Mijn boeken zijn tragikomisch van aard. Het is erg, maar je kunt er
wel om lachen. Dat is ook zoals ik naar de wereld kijk: geen glorie
zonder verdriet, geen ellende zonder een lach.”

“Voor het 100-jarig bestaan van de buurt heb ik het Bomenlied
geschreven: Onder de bomen, daar is het fijn, onder de bomen,
daar wil je zijn’. Eigenlijk het volkslied van de Bomenbuurt. Lange
tijd heb ik ook een column in de Boomgaard gehad. In de Nieuwe
Regentes presenteer ik het programma ‘Verreck Konkreet’, waarin ik
gasten ontvang en interview, er is muziek, debat over een prangend
onderwerp en vanuit de buurt kunnen plannen en ideeën gepitcht
worden. Op zondag 16 juni om 11 uur is er weer een nieuwe
aflevering.”

Muziek

Inspiratie

“Samen met Paul Pleijsier heb ik ooit het Leids Cabaretfestival
gewonnen, waarna we een aantal jaren langs de theaters zijn
getrokken met verschillende cabaretprogramma’s met veel liedjes.
Dat hebben we kortgeleden weer opgepakt. We treden weer op en
maken een nieuwe cd met liedjes. Daaraan leggen we nu de laatste
hand. Het wordt mooier dan ooit, meer gerijpt, ons beste werk tot
nu toe. Net als in het schrijven vind ik in de muziek steeds meer
mijn eigen stem. Alleen kost het een vermogen om zo’n cd te
maken, dus we starten binnenkort met een crowdfunding actie
op www.voordekunst.nl.”

Jawel, maar ik merk wel dat het niet meer vanzelf gaat. Waar
opdrachten en optredens vroeger nog wel eens vanzelf kwamen
aanwaaien, is dat tegenwoordig moeilijker. Ik moet mezelf meer
verkopen. Dat wordt ook in de hand gewerkt door uitspraken van
politici van diverse pluimage, die neerbuigend doen over kunst
en andere zaken die het leven leuk en de moeite waard maken.
De zaken dus waar ik me het liefst mee bezig houd. En ik ben veel
samen met mijn zoon Daniël, die veel aandacht en verzorging nodig
heeft. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Samen wandelen
we wat af door de buurt. Dan komt de inspiratie vanzelf. ■

‘Feest!’ is onder meer verkrijgbaar bij Bruna in de Fahrenheitstraat.

De Boomgaard

Huisvesting De Populier
De werkgroep wil vanuit de wijk in overleg gaan met de Gemeente over de voorgenomen verbouwingsplannen van
S cholengemeenschap De Populier die dit jaar vorm moeten gaan krijgen. De zorgen betreffen behoud van het oorspronkelijke
gebouw en de leerlingcapaciteit van de school op deze locatie.
Contactpersoon Sijmen de Goede E-mail huisvestingdepopulier@outlook.com

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, achterstallig 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

Kindvriendelijke Bomenbuurt
De werkgroep wil het veilig kunnen spelen en veilig naar school gaan verbeteren. Naast (verkeers)veiligheid wil deze groep
ouders ook meer spel en uitdaging voor de kinderen organiseren.
Contactpersoon Tamar Mast E-mail info@bomenbuurtonline.nl

Michi-Noeki
Naar een Japans concept. Met ‘gouden hoofdroutes’ wil deze werkgroep de wijk voor iedereen toegankelijk houden door op elke
200 meter een rustpunt te waarborgen. Met voldoende faciliteiten voor consumptie, ontmoeten en toiletbezoek.
Contactpersoon Ineke Mulder E-mail info@bomenbuurtonline.nl

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.
Contactpersoon Resi Kersten Telefoon 070-3638499

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

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

De Boomgaard
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werkgroepen. Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl

Duurzame Bloemen- en bomenbuurt

Verbonden
Glorie

Meggie Janssen
Bruno van den Elshout
Annemiek van Gurp
Jelle Bleumink
Peter Coppoolse
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Ontmoetingen
in de wijk
Mijn naam is Robert

van Asten, sinds juni 2018
stadsdeelwethouder van Segbroek.
Een prachtig en veelzijdig stadsdeel waar veel gebeurt
en wat ik graag samen met bewoners verder wil
ontdekken. Ik ben niet iemand van aannames, maar
van zien, luisteren en ervaren. Plannen worden vaak
beter als bewoners en ondernemers mee kunnen
denken en praten.
Ik ben dan ook regelmatig met mijn fiets in de wijk te
vinden want ik wil met eigen ogen kunnen zien wat
er speelt en luister graag persoonlijk naar bewoners
in de wijk. Daarom organiseer ik vanaf september
Ontmoetingen in de Wijk.
Kortom: wilt u iets vragen, vertellen, delen, oplossen
of overleggen? Dan kom ik graag naar uw wijk en ga
met u in gesprek.
U kunt via segbroek@denhaag.nl laten weten dat u in
gesprek wilt.

Belangrijke telefoonnummers
112	Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
	Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192
06 42 013 657 Wijkorganisatie SBOB, Kastanjestraat 2
070 353 57 00 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
070 346 95 43 Ouderenadviseur 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: Ouderenadviseur, 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

