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Op zaterdag 14 september is er in de Houtrustkerk een lezing over ‘Bommel en
de bijbel’. Als je net als ik bent opgegroeid met de verhalen van Olivier B. Bommel
begrijp je onmiddellijk dat zo’n bijeenkomst in onze buurt hem goed zou
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kanten van onze wijk. Je vindt hem dan ook ’s avonds, na een eenvoudige doch
voedzame maaltijd, meestal bij het haardvuur met een goed glas wijn, beide
uiteraard verzorgd door de trouwe bediende Joost.
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Ook ons buurtfestival op 21 september zou hij van harte toejuichen; het onderwerp duurzaamheid heeft zijn warme belangstelling. Niet voor niets rijdt hij al
jaren in de Oude Schicht, terwijl hij natuurlijk met gemak een nieuwe auto zou
kunnen aanschaffen. Geld speelt immers geen rol voor een heer van stand.
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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.

eNeRGie Festival
21 september 16

In eerste instantie zou hij een fervent voorstander zijn van de komst van het
5G netwerk, vooral als de notabelen in het dorp hem ervan hebben overtuigd
dat vooruitgang een winstgevende zaak is. Maar na een kritisch gesprek met
Tom Poes, die altijd eerst hm zegt en vervolgens de keerzijde onderzoekt,
zou hij opmerken: “Dat eh… heb ik zelf ook steeds zo gezegd, toch jonge vriend?”
De sloop van het markante schoolgebouw De Populier zou hem echter,
als eigenaar van het monumentale familie-erfgoed, zonder enige aarzeling
onaangenaam treffen. Hij zou direct burgemeester Dickerdack opzoeken om voor
de goede zaak te strijden. Maar helaas geeft een burgemeester niet altijd thuis.
Ook voor een heer van stand rest er dan alleen nog: Tom Poes verzin een list!

oproep
Dakopbouw in de bomenbuurt
In het volgende nummer besteedt de redactie aandacht aan de vele dakopbouwen in
onze wijk. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd op dit gebied, welke regelgeving geldt
er? Wat doe je als je een aanvraag wil doen en wat doe je als je tegen bent?
Hoe ga je als goede buren met elkaar om?

T 0624268737

Wijkvisie
komt op gang 4

Veel discussie rond
aanleg 5G netwerk 30

Heb je iets te vertellen over dit onderwerp of heb je foto’s? Stuur ons een bericht.
Dan nemen we contact met je op: info@redactiedeboomgaard.nl

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

Het is feest hier!
En waarom nou weer?

lder
Ineke Mu
er SBOB
voorzitt

De zomer loopt op zijn einde en daar-
mee ook het festival- en marktseizoen.
Er is heel wat te vieren in zo’n zomer…
van mooie muziek, duurzaamheid, cultuur,
gezondheid, sporten, dansen en eten!
Elk weekend en als je je best doet wellicht
elke dag kun je een festival of markt te
bezoeken. Zo kom je de zomer wel door.
En je hoeft er vaak niet eens ver voor van
huis. Nabijgelegen wijken organiseren
vaak gezellige activiteiten op pleinen en in
straten die daarnaast ook nog informatief
of inspirerend kunnen zijn.
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Verbouw je wijk:

Op weg naar onze
wijkvisie voor
de Bomenbuurt
Vervanging van de riolering is geen gebeurtenis om
naar uit te kijken. Bewoners geven aan dat zij zich
zorgen maken over mogelijke overlast, lawaai en

Ook in onze eigen Bomenbuurt gaan we een nieuw festival
organiseren, samen met de BIZ, de winkeliersvereniging van de
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan. En we hebben zeker wat te vieren,
te delen en te inspireren! Als je bewoners van onze wijk en de
buurwijken vraagt waarom het zo aantrekkelijk is hier te wonen,
dan staat hoog op de ranking de winkelstraat en het ruime aanbod
van winkels en horeca dat op loopafstand van huis en haard te
vinden is.
Iets waar we als bewoners blij mee zijn en wat we daarom ook
moeten koesteren. Winkeliers en bewoners hebben elkaar iets te
bieden als het gaat om een goed leefbare wijk. De ondernemers
willen graag meer betekenen dan alleen maar commercie. Ook
zij willen bijdragen aan een leefbare en sociale omgeving. Er zijn
daarvan al mooie voorbeelden zichtbaar. Ondernemers onder
steunen acties van de bewoners door bijvoorbeeld een ontbijt
te organiseren voor ouderen, het beschikbaar stellen van eetwaren
of materiaal bij activiteiten, het inzamelen van oude apparaten of
lenzen in het kader van een duurzamere samenleving. Dat biedt
mogelijkheden om nog meer samen op te trekken en activiteiten
te ondernemen.
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Het festival sluit de zomer af, de herfst begint! En vraagt van ons
dat we samen met ondernemers en bewoners aan de slag gaan om
de wijk leefbaar en gezellig te houden. Een van de grote opgaven
deze herfst is de kans te verzilveren om na de vervanging van de
riolering zoveel mogelijk van onze wensen en ideeën over onze
pleinen en straten kenbaar te maken.
Het festivalseizoen, de zomer heeft onze batterij weer opgeladen.
Wij gaan met volle vaart verder met het ontwikkelen van de
wijkvisie! Maak het mee in de Bomenbuurt en kom op
21 september naar het eNeRGy festival. Het is weer feest hier.
Daarom!

De Boomgaard
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Ontmoetingsplekken in de straten en pleinen
Hoe organiseren we meer plekken voor jong en oud (alle leeftijdscateg
orieën)
waar we elkaar kunnen ontmoeten, rusten, spelen, of naar de wc
kunnen?

Veiligheid en toeg
ankelijkheid
Hoe richten we de wijk
veiliger en
toegankelijk voor alle
bewoners in?

ten
Bestrating en inrichting van de stra
het
dat
in
Hoe richten we de straten zo
vriendelijk, licht en groen lijkt?

rotzooi. Toch biedt het openbreken van straten en
pleinen ook een kans: je kunt ze op een andere manier
(her)inrichten. De SBOB heeft het initiatief genomen

door johan van arragon

om met ondersteuning van het stadsdeelkantoor
knelpunten en wensen in de wijk te bundelen in een

Delen in de buurt

gedeelde wijkvisie. Op die manier hebben we een plan

De buurtschuur

waarmee we de Gemeente kunnen vragen zoveel
mogelijk hiervan te verwezenlijken. Onze voorstellen
en keuzes voor de wijk moeten eind van dit jaar op
tafel liggen.
Op de jaarvergadering van 17 april zijn meer dan honderdvijftig
ideeën en knelpunten verzameld. In een kleinere groep zijn deze
ideeën geordend. Zo zijn er tien thema’s uit gekomen (zie pagina 5).
Op de website, onder ‘nieuws’ vind je een pagina ‘herinrichting’.
Hier lees je meer over de uitwerking van de verschillende thema’s.

Kopgroep
Met iedereen die wilde meedenken is op 8 juli een vervolg
bijeenkomst georganiseerd. De opkomst was zo groot dat de
Bolster bijna te klein was. Tijdens deze pizzasessie is nagedacht
over verbeterpunten en mogelijke oplossingen.
Enkele bewoners hebben aangegeven dat zij wel plaats willen
nemen in de kopgroep die de participatie vorm geeft en vooral
een rol speelt in de communicatie van en naar gemeente en
bewoners. Het stadsdeelkantoor organiseert in september de eerste
bijeenkomst. Kijk hiervoor op de website of meld je aan voor de
nieuwsbrief (zie pagina 2).

21 september
Op het eNerGie Festival op 21 september zijn we aanwezig om
over dit onderwerp verder te praten. Je kunt reageren op de
thema’s, ideeën inbrengen en er wordt een maquette op het
Kastanjeplein gebouwd.

Er is wel eens uitgezocht dat een boormachine na aanschaf in een
huishouden gemiddeld zestien minuten wordt gebruikt tijdens de
hele levensduur. Dat geldt voor veel gereedschappen. Sommige
worden zelfs nooit gebruikt. Dat is zonde van het gereedschap
dat beter gebruikt kan worden en zonde van de aanschafkosten.
Wat ligt dan meer voor de hand dan dat gereedschap te delen
met anderen?
Het uitgangspunt van de buurtschuur is: een plek waar buurt
bewoners gereedschap kunnen lenen, elkaar helpen en kunnen
leren. Het past in de filosofie van de deeleconomie. Dat betekent
dat je niet meer alle spullen die je wel eens gebruikt zelf in bezit
hoeft te hebben, maar dat je dat bezit deelt met anderen. Dat
zorgt voor een grotere samenhang in de buurt, stimuleert de
samenwerking en het vermindert de consumptiedrift en het
verspillen van grondstoffen.
Jeroen Boon is in de Regentes-Valkenbosbuurt
(ReVa) het initiatief van de Buurtschuur Segbroek
gestart: een fysiek uitleenpunt in de wijk voor
gereedschap. In diverse steden in binnen- en
buitenland zijn projecten rond het delen van
spullen al eerder van de grond gekomen en
die waren een inspiratie. Bijvoorbeeld Gent
(‘de Spullenbibliotheek’), Brussel, Utrecht
(‘de Spullenier’), Amsterdam en Toronto (‘Library
of Things’) zijn ons al voorgegaan. “Toen ook in
ReVa een wijkbudget van de gemeente beschikbaar kwam, heb
ik het idee van de Buurtschuur ingediend en dat is geselecteerd.”

onderhoud van het gereedschap. En wellicht dat er op den duur
ook workshops komen of naschoolse cursussen over duurzaam
klussen in huis.
De buurtschuur is voor heel Segbroek. “Als het eenmaal goed
loopt hoeft het ook niet op één plek te bestaan, maar - ook weer
net als de gewone bibliotheek – kan je aan verschillende
vestigingen denken. Die zouden uiteindelijk kunnen groeien naar
gemeenschappen rond het delen van spullen en diensten in de
wijk. Met allerlei andere organisaties zijn of worden ook contacten
gelegd, zoals het Repair Café, Gered Gereedschap en Humanitas.”

Stand van zaken
“We hebben in de wijk twee voorlichtingsavonden gehouden om
bekendheid aan het initiatief te geven. Na deze avonden zijn er
mooie stappen gemaakt: Buurtschuur Segbroek heeft een plekje
gevonden aan de Boylestraat 20, is duurzaam geverfd en er is
met hulp van een vrijwilliger een nieuwe stenen vloer gelegd.
Er is inmiddels ook al heel wat gereedschap door bewoners
gedoneerd. Maar meer gereedschap is uiteraard altijd welkom!
Ook is er contact met een aannemer in de straat van wie we
misschien in de toekomst de werkplaats kunnen gebruiken in
gedeeld gebruik.”

Wat kunnen we in de Bomenbuurt doen?
Jeroen zoekt nog steeds handige mensen die mee willen helpen
om de Buurtschuur verder op te zetten. Vrijwilligers die de ruimte
onderhouden, gereedschap inventariseren, opknappen, repareren,
de administratie bijhouden. En kijk of je nog ergens gereedschap
hebt om te delen.

Hoe werkt het?
In oktober en november organiseren we nog twee activiteiten
waarbij we hopen ook vanuit jeugd en jongere bewoners input
te krijgen. ■

Voor een klein bedrag per jaar word je lid, net zoals van een
bibliotheek en kun je gereedschap lenen. Na een week breng
je dat weer terug. Vrijwilligers doen de administratie en het

Kijk op www.buurtschuur.segbroekdeelt.nl.
Aanmelden kan via de Facebookpagina Segbroek deelt of via e-mail
aan boon.je@gmail.com.

september 2019

september 2019

Van de vele ingebrachte initiatieven uit het wijkbudget lag nog
een wens van enkele bewoners om een eigen ‘Bomenfestival’ te
organiseren. Dat was een mooie aanleiding om met de winkeliers
te onderzoeken of we dat samen zouden kunnen doen.
En dat gaat lukken op 21 september. Dan organiseren we samen
het eNeRGy festival voor, door en met bewoners en ondernemers
uit de Bomenbuurt. Het thema dat we dit jaar hebben gekozen gaat
over energie: waar krijg je energie van, hoe wek je het op, hoe ga
je er zuinig mee om, welke energie willen we met elkaar maken.
Het wordt een eerste proeve van wat hopelijk de komende jaren
een vervolg krijgt.

Participatiebewoners
Hoe betrekken we
bewoners bij het proces?

Duurzaamheid
Hoe kunnen we de wijk
duurzamer inrichten?
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bewonersinitiatief
door johan van arragon

Deel een auto en verrijk je buurt
Hoe vaak komt jouw auto van z’n parkeerplaats af? Evengoed lopen de kosten door.
Kan dat niet anders? Drie buurtgenoten: Walter, Ineke en Marijn zijn autobezitters die
zich ook die vragen stelden en zij hebben er iets op bedacht, een plan dat ze graag

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

met ons delen: de DEELauto.
Claartje de Smit
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, heeft
berekend dat een auto ca. € 300 - € 500 per maand kost, afhankelijk
van de grootte. En dan heb je er nog niet mee gereden. Niet goedkoop dus en zonde van het geld als je er maar weinig gebruik van
maakt. Het is ook jammer van de ruimte die al die niet-rijdende
auto’s in beslag nemen. Daarvoor zouden we andere mooie
bestemmingen kunnen bedenken, zeker in een buurt als de onze,
waar we toch al niet veel openbare ruimte hebben.
Op 12 juli kwam Walter Dresscher samen met Marijn van Rijsewijk
en Ineke Boers, hun initiatief DEEL presenteren bij Anne & Max
in de Fahrenheitstraat. Zo’n zeventien buurtbewoners waren op
de aankondiging afgekomen, allemaal positief over het idee dat je
spullen die je niet vaak gebruikt niet per se zelf hoeft te bezitten,
maar ook kunt delen met je buren. Positief en kritisch, dus de
initiatiefnemers werden stevig aan de tand gevoeld over de
praktische uitwerking.

Wat is DEEL?
Buurtgenoten richten een coöperatie op, doen hun auto van de
hand, leggen geld in (bijvoorbeeld het geld dat de verkoop van de
eigen auto oplevert) en leasen een aantal auto’s. De coöperatie
bepaalt zelf hoeveel en welke auto’s: elektrisch of niet, klein of
groot. Ook stellen de leden de prijzen vast en kiezen zij de
standplaatsen De gemeente ondersteunt het initiatief door vaste
parkeerplekken toe te wijzen aan de auto’s. Met een app reserveer
je de auto en open je de deur. Dat lijkt op bijvoorbeeld Greenwheels, maar het verschil is dat de DEELrijders zelf de baas zijn,
zelf de keuzes maken en zelf de (financiele) voordelen opstrijken.

Kosten
Walter rekende de Bomenbuurters voor dat ze in dit plan veel goedkoper uit zijn dan met een eigen auto en toch altijd een auto naar
keus beschikbaar hebben. Je moet om te beginnen een bedrag van
1200 tot 1500 euro inleggen, meer mag ook. Dat bedrag wordt in
vijf jaar terugbetaald, bovendien krijg je over het ingelegde bedrag
5% rente per jaar. Een interessante investering dus. Voor het gebruik
zijn de streefprijzen per kilometer 25 (elektrisch) tot 34 cent (grote
benzineauto). Daarnaast per uur € 2,50 in de avond, € 1,25 overdag

Franciska Ottens

werkt als Integratief Psychotherapeut
aan de Ieplaan.

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

‘Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.’
Carl Gustav Jung

en gratis in de nacht. Volgens de initiatiefnemers ben je in alle
gevallen goedkoper uit dan met een eigen auto. Alleen als je een
oud barrel van € 500 rijdt is DEEL niet interessant.
Om te kunnen beginnen moet de coöperatie tenminste vijfentwintig leden hebben. Ideaal is tachtig tot honderd leden, want dan is
een wagenpark van tien auto’s mogelijk.

Lege straten
Voor de hele buurt, dus ook voor de buren die niet meedoen, moet
het als belangrijk bijeffect legere straten opleveren. Een leegte die
opnieuw ingericht kan worden met bredere stoepen, meer bomen,
een buurttuin, een speelplek, fietsenstalling, of een terras. Dat zou
mooi passen in de plannen die de buurt nu aan het maken is voor
als over een paar jaar de straten open gaan voor nieuwe riolering.
Tijdens de avond in Anne & Max kwamen er veel kritische vragen.
De deelnemers waren positief gestemd, maar hadden behoefte aan
meer duidelijkheid. Het is tenslotte nogal een beslissing om afstand
te doen van de eigen auto en die te gaan delen met je buren.
De financiële onderbouwing moet zich nog bewijzen. De eerste
voorzichtige stap is inmiddels gezet met de oprichting van een
coöperatie in de Copernicusstraat. De Bomenbuurt heeft nog een
paar enthousiaste deelnemers nodig om ook hier een coöperatie te
kunnen beginnen. Meer informatie en aanmelden op wijzijndeel.nl.

Een mens wordt continue blootgesteld aan verandering.

Hoe we ons voelen, wat we denken en hoe we ons gedragen

Onze omgeving verandert of wij veranderen van omgeving,

wordt beïnvloed door onze fysieke omgeving. Altijd. Waar we

de mensen om ons heen blijven niet hetzelfde en wijzelf ook

ook zijn. Of we nu op een terrasje zitten in de Fahrenheitstraat,

niet. Dat roept de vraag op hoe we het beste met verandering

op het strand wandelen, door onze straat fietsen of thuis zijn.

kunnen omgaan.

We zijn ons daarvan meestal niet zo bewust. Maar op het
moment dat onze omgeving verandert merken we dat direct.

Verandering roept vaak weerstand op. Neem de tegenzin die

Het roept van alles bij ons op. Vooral verandering waarop we

er bij menigeen is om het nieuwe uiterlijk van Zwarte Piet te

geen invloed hebben maakt ons onrustig en geeft vaak stress.

accepteren. Het zijn volwassenen die gehecht zijn aan deze

Zo ook met de aanleg van de nieuwe riolering. Sommigen zijn

traditie die zij al zo lang kennen. Kinderen reageren vaak

bang voor de overlast of de beperkte toegankelijkheid van hun

flexibel, voor hen volstaan een paar roetvegen. Een ander

huis of winkel. Anderen zien het juist als een mooie kans om

voorbeeld is de tegenwoordig veel voorkomende burn-out.

onze pleinen leuker en leefbaarder te maken. Wat onze reactie

Pas als het lichaam niet meer verder wil, zijn mensen bereid te

ook is, we veranderen uiteindelijk mee en wennen aan de

onderzoeken hoe hun manier van leven heeft geleid tot een

nieuwe situatie.

structurele overbelasting van lichaam en geest. Eerder werden
zij de signalen van het lichaam niet bewust.

Een omgeving waarop we zeker invloed hebben is ons (t)huis.
Daar bepalen wij wat er gebeurt, hoe het eruit ziet en daarmee

Ook een verandering ten goede roept weerstand op. Weerstand

dus ook het effect daarvan op onszelf. Denk maar eens aan het

ontstaat door angst voor het onbekende. Met het oude zijn we

verschil tussen een rommelig of opgeruimd huis. Rommel trekt

vertrouwd, aan het nieuwe moeten we wennen. Bij verandering

rommel aan. Het maakt dat we (nog) sneller spullen laten

gaan we vechten (je verzetten of je gelijk willen halen) of

slingeren en kwijtraken. Door spullen consequent op een

vluchten (ontkennen). Het is belangrijk om dat bij jezelf te

logische vaste plek op te bergen voorkomen we irritatie,

herkennen. En om te weten dat de angst voor verandering er

zijn we minder tijd kwijt met zoeken en hebben we meer

mag zijn. Dat is voor veel mensen een grote stap omdat angst

overzicht. Dat geeft rust.

nogal eens ten onterechte als zwakte wordt gezien.
En zo zijn er veel meer manieren waarop we zelf veranderingen
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• Woon werk gebruiker
• Woont 25 km van werk
• Werkt 4 dagen per week

Totale kosten: € 395 per maand (gemiddeld)
Ruim € 200 minder dan bij het bezit van een tweedehands
middenklasser.

De Boomgaard

Rekenvoorbeeld
• Paar keer per maand, geen woon - werk
• Bezoek vrienden en familie en af en toe boodschappen
• Paar keer per jaar een weekendje weg

Totale kosten: € 120 per maand (gemiddeld)
Ruim € 100 goedkoper dan een kleine tweedehands auto

kunnen aanbrengen die een positief effect op ons hebben. We

creëren op een manier die bij jou past. Het kan al helpen om je

slapen bijvoorbeeld beter in een rustige, donkere slaapkamer

voeten op de grond te voelen en je bewust te worden van het

waar geen hometrainer staat of wasgoed ligt dat onbewust een

ritme van je ademhaling. Dit helpt je om het oude los te laten

appél doet op het gevoel dat we iets moeten doen. En wist je

en het nieuwe te omarmen. Het nieuwe kan dan met een

dat slecht ontworpen meubels en onze zithouding invloed

gevoel van nieuwsgierigheid worden ontdekt. Voor wie bewust

hebben op onze hormoonhuishouding? Of dat we sneller

leeft, kan omgaan met verandering zelfs een levenskunst

genezen als we voldoende daglicht krijgen en zicht hebben

worden. Leven in een stroom van verandering waarin een

op natuur? Ook als het op een foto of behang in je huis is.

dynamische balans ontstaat tussen hechten en loslaten. ■

De moeite van een verandering waard! ■

De Boomgaard
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Rekenvoorbeeld

Vervolgens is het van belang om veiligheid en vertrouwen te
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familie in de zaak
De Bomenbuurt kent veel familiebedrijven die overgaan van ouder op kind. Vaak staan ze ook nog samen in de zaak: vader en zoon, vader
dochter of moeder en zoon. Sommigen gaan al vele generaties mee in onze wijk, anderen hebben zich net hier gevestigd. In een nieuwe
serie portretteren we deze ondernemers onder de titel Familie in de zaak.

door Marianne Schijf

‘Hij schudt mij wakker’
‘Ik ben eigenlijk in de zaak opgegroeid’, zegt Mark Krahmer van DuOOptiek.
Zijn vader bouwde de zaak op, nu runnen ze hem samen. Hoe dat gaat?

Mark: ‘Dat we goed kunnen samenwerken was geen verrassing
hoor. We hebben altijd al samengewerkt, samen hardloop
wedstrijden georganiseerd bijvoorbeeld. Ik kreeg wel een proef
periode toen ik hier begon, maar meer om te kijken of ik dit vak
echt leuk vond. Maar het is heel goed bevallen.’
Rob: ‘Hij heeft het in zich, zelfstandig ondernemen. Hij regelt de
inkopen, zorgt voor het personeel. We hebben nu twee fantastische
collega’s. Zij staan ook op ons kaartje. Of we weleens ruzie hebben?
Nee, meningsverschillen hebben we wel…’
Mark (grinnikend): ‘Gisteren niet, toen paste hij op mijn dochters’
Rob: ‘We moeten volgens Mark een beetje commerciëler worden.
Ik was vroeger wel eens 3 uur lang een kapotte bril aan het
repareren. Dat was dan service, dat hoefde de klant niet te betalen.’
Mark (lachend): ‘Mijn vader leeft van de liefde, zeg ik dan. Maar
het kan niet meer op die manier. Wat Rob vroeger zelf soldeerde,
kunnen wij tegenwoordig veel mooier professioneel laten doen.
Dat kost geld, maar daar komen we met de klant wel uit.’

ik heb je luiers nog verschoond..’
Mark: ‘Na de HAVO koos ik voor een ander vak, omdat het toen
onrustig was in deze branche. Ik werd hoofdagent bij de politie
Haaglanden, maar ik dacht al snel: daar ga ik geen 67 worden.
Ik heb een leuke tijd gehad, maar voor mijn 40e wilde ik iets anders
gaan doen. Ik ben toen 2 en een half jaar bezig geweest met de
versnelde opleiding tot opticienmanager, daarna nog 2 jaar voor
contactlensspecialist.
Rob: ‘Toen ík de opleiding deed, bestond ie nog niet zolang.
De techniek van het vak leerde je op school, maar in de praktijk leer
je het pas echt natuurlijk. Ik ben met het oude handwerk opgeleid,
maar de technieken zijn zó veranderd. Daar wordt weleens te
makkelijk over gedaan.’ Mark: ‘ Opticien is namelijk geen beschermd
beroep. Je kunt je ook na een korte cursus opticien noemen...’

‘We zijn familie en zo moet het
voor de klanten ook voelen’
Mark: ‘Zoals Rob en Henk het bedrijf hebben neergezet, twee
gezinnen onderhouden en een hoop lol, zo wil ik het graag
voortzetten. Of het beter kan? Altijd, maar tussen ons niet.
We bezoeken samen beurzen en congressen om ontwikkelingen
in het vak bij te houden. Onze goede samenwerking trekt aan ja.
Daar krijgen we ook vaak reacties op van klanten. We zijn familie
en zo moet het voor de klanten ook voelen.’ ■

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

Najaar 2019
Ik start dit schrijven met een buitentemperatuur van 36 graden
en weet dat dit niet de laatste hittedag is. Toch verheug ik me
op alle mooie herfstkleuren die er aankomen. Ik lees over
hitte-eilanden in de stad en prijs ons gelukkig met zoveel groen
in onze wijk. Ik maak me wel zorgen over het groen in het
algemeen in Den Haag, bomen verdwijnen in verband met het
populieren vervangingsplan en vanwege nieuwbouw bij de
Kijkduinsestraat, stukjes bos voor de uitbreiding van Madurodam
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het groen hebben we
nodig om de hitte te bestrijden, fijnstof te vangen en het
overtollig regenwater te bufferen. Bovendien wil ik graag blijven
genieten van de herfst met zijn kleuren.
Maar regenwater opvangen kunnen we zelf ook. Zorg voor niet
te veel tegels in je tuin en gebruik regentonnen om extra water
op te vangen. Op die manier heb je ook nog water voor in de
drogere periodes. Meer planten en bloemen wordt gewaardeerd
door insecten en vlinders, dus: tegels eruit en planten erin.
Zorg dan voor planten waar vlinders en bijen op afkomen.
Je vindt ze op: www.drachtplanten.nl
Ik vraag hierbij ook jullie aandacht en steun voor het behoud
van de bomen in Den Haag. De wethouders beloofden ons
een groene stad en nu ze er zitten, is geld en aanzien toch
belangrijker en gaat er veel plat voor verkeer en woningbouw.
De Bomenstichting Den Haag, de Partij voor de Dieren en de
Algemene Vereniging Natuurbescherming Den Haag (AVN)
protesteren regelmatig tegen de diverse afbraakpogingen van
het groen in de stad. Je kunt hen ondersteunen.
Wil je de Nieuwsbrief Bomenstichting Den Haag ontvangen?
Meld je dan aan bij www.bomenstichtingdenhaag.nl
Fijne herfst.

Alleen op afspraak meten

Zoon mark en vader rob van duooptiek foto's: Marianne Schijf

Binnenlopen om een montuurtje of zonnebril uit te zoeken kan
altijd natuurlijk, maar voor een oogmeting of contactlenscontrole
werken Rob en Mark Krahmer van duOOptiek alleen op afspraak.
Voor een oogmeting zetten ze 45 minuten in de agenda; voor een
contactlenscontrole 15 minuten. ‘Dat werkt beter, want je kunt een
klant rustig helpen zonder de druk van een rij in de winkel’, zegt
Mark. Voor een bril kun je zolang in de winkel rondkijken als je wilt,
maar daarna maken klanten vaak gelijk een afspraak voor de
oogmeting. Alléén voor een oogmeting kun je natuurlijk ook bij
duOOptiek terecht.

september 2019
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‘Wij doen en maken alles zelf’

De Boomgaard

Rob: ‘Hoe onze samenwerking gaat? (Lachend) Het waren tropen
jaren. Nee hoor. Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd: we moeten
de nieuwe generatie de kans geven, dus wapen mij ertegen dat
ik Mark níet de ruimte geef. Ik heb ook veel van hem geleerd.
Hij schudt me wakker. Ik heb zolang met mijn compagnon gewerkt,
maar Mark vraagt soms: waarom doe je dat zo? En dan denk ik:
ik doe het al 30 jaar zo. Maar zo kan het toch ook?, zegt hij dan weer.
En daar ben ik heel blij mee. Een voorbeeld? Als iemand tevreden
was met wat hij of zij eerder had aangeschaft, bood ik vaak
hetzelfde aan. Maar Mark zei: waarom laat je de klant niet kiezen?
Laat ze zien wat de mogelijkheden zijn.’ Mark: ‘Ja, contactlenzen
zijn zoveel mooier en beter geworden en de technieken zijn enorm
verbeterd. Je kunt een 9 kopen, terwijl je gewend was aan een 7…’

zeg ik dan’

‘Ik ken jou wel,
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generatie de kans geven’

‘Mijn vader leeft van de liefde,

Rob: ’37 jaar geleden ben ik deze zaak begonnen met Henk van den
Bosch, mijn compagnon. DuOOptiek werd het, want daar zit een
brilletje in: OO. We hebben er hard aan gewerkt, maar mijn vrouw
bracht het inkomen binnen. “Moeders” werkt nu ook in de zaak: zij
doet de administratie en de boekhouding. Ja, achter de schermen,
maar zij is misschien wel de belangrijkste.’ ‘Toen mijn compagnon
8 jaar geleden met pensioen ging, wilde ik de winkel verkopen...’
Mark: ‘Ik zei toen: je gaat toch niet je “kind” verkopen, dat je
jarenlang hebt opgebouwd? Misschien is het wel iets voor mij...
Ik ben eigenlijk in de zaak opgegroeid. Klanten zeggen nu nog
weleens: ik ken jou wel, ik heb je luiers nog verschoond, haha.’

Rob: ‘Maar wij zijn opticiens die alles zelf maken: van de oogmeting
tot het moment dat de klant de deur uit gaat met zijn of haar
nieuwe bril. Wij hebben in de winkel een werkplaats waar wij zelf
de brillenglazen in de monturen slijpen en reparaties uitvoeren.’
Mark: ‘Niet zoals de bekende winkelketens dus. Wij kopen de brillen
zelf in. Wij zorgen ervoor dat er voor elk wat wils is: van mensen
met een kleine portemonnee tot mensen die een duurzame bril
willen van titanium met gebrande lak bijvoorbeeld. We hebben
een vaste klantenkring ja, ook buiten Den Haag en zelfs buiten
Nederland. Ik heb net contactlenzen naar Thailand verstuurd.
Rob: ‘Dat zijn mensen die in de buurt hebben gewoond, of getipt
zijn door mensen uit deze buurt.’

‘We moeten de nieuwe

Herman Poelsma

De Boomgaard
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€ 50.000,- voor de bomenbuurt
door Herman Poelsma en Erna de Klerk

Boomtegels
Margriet Snaterse stuurde direct een mail naar de SBOB toen ze zag dat een van de winnende onderdelen van
het wijkbudget een idee was om iedere straat te voorzien van een tekening van een boom, zodat de bewoner
of voorbijganger weet hoe een els eruit ziet, of een cipres.
Dat kan ik, dacht de kunstenares en buurtgenoot, die al vele opdrachten uitvoerde met muurschilderingen of het
versieren van materiaal in de Haagse buitenruimte. Het duurde even voor het contact tot stand was gekomen,
maar op een dag werd ze gebeld en ging het project van start.

Dit zijn de winnaars en hun leeftijd (voor zover bekend).

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

••• Margriet Snaterse met een van de kindertekeningen

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

Hoe ziet een esdoorn er eigenlijk uit? Niet iedereen die in een
bomenstraat woont, weet hoe zijn ‘eigen’ boom eruit ziet. Maar het
zou leuk zijn, als dat wel het geval was, bedacht Leendert Stil vorig
jaar en hij diende het plan in om op iedere straathoek een bordje
op te hangen met een afbeelding van de betreffende boom.
Vervolgens ontstond het idee om kinderen een boom te laten
tekenen aan de hand van een foto of afbeelding. Er werden
tweehonderd tekeningen ingezonden door kinderen in de leeftijd
van 4 tot 11 jaar. Daarnaast ontwierp Margriet een secondant: de
boomvrucht of het blad. Zo komen er dus twee tegels naast elkaar
te liggen, de werkelijke uitvoering en de creatieve versie van onze
jeugdige buurtgenoten.

Aucuba

Hugo

4

Berberis

Indie

7

Berk

Eva

7

Beuk

Fenne

8

Ceder

Nathan Mink

6

Cipres

Kathelijne

11

Egelantier

Anne

Eik

Florian

8

Els

Luuk

8

Els

Jacky

6

Esdoorn

Neeltje

8

Esdoorn

Neave

7

Goudenregen

Mirthe

7

Iep

Morgane

6

Kastanjeboom

Valerie

9

Larix

Onno

10

Linde

Marlene

6

Pijnboom

Zandor

Plataan

Midas

9

Populier

Elif

6

Sleedoorn

Franka

7

Sneeuwbal

Veerle

Wilg

Kim

10

Afgelopen maand heeft een jury van Margriet zelf, groenexpert
Herman Poelsma en SBOB voorzitter Ineke Mulder samen met drie
kinderen de winnende drieëntwintig tekeningen gekozen. Deze
zijn vervolgens door Margriet op straattegels met grote precisie
nagetekend en daarna gefixeerd, zodat noch regen noch vele
voetstappen schade kunnen aanrichten.

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

september 2019

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

Vanaf 9 september worden de tegels door Margriet samen met
iemand van de Gemeente gestraat. Helaas is het project niet de
eeuwigheid gegund: als de riolering wordt vernieuwd moeten de
tegels weer verhuizen. Waarschijnlijk naar een van de schoolpleinen in de wijk.
Tijdens het Energy festival op 21 september kun je alle ingezonden
tekeningen bewonderen in de Bolster op het Kastanjeplein.
De jury dankt stichting DAK voor haar medewerking. ■
Foto's Erna de Klerk

De Boomgaard
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Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl
Zaterdag 14 september

Zaterdag en zondag 12 en 13 oktober

Bommel en de Bijbel
Klaas Driebergen gaat in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij
tegen de bijbel en het Christendom aankeek. Hij geeft interessante en
leuke voorbeelden hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles
geïllustreerd met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen. Klaas Driebergen publiceerde meerdere boeken over
Marten Toonder en diens werk.
Locatie Houtrustkerk
Tijd 15 uur
Kosten € 7 incl. hapje en drankje
Reserveren Adriaan Keller, T 06-15863626 / houtrustkerk@gmail.com

Parelroute 2019
Een grote groep bewoners uit de Vogelwijk en de Bloemen-,
Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt stelt hun huis open voor
iedereen die nieuwsgierig is naar hun talent, verzamelwoede
of passie(s). Haal een routeboekje in de bibliotheek
Tijd 12 -17 uur

Vrijdag 20 september
Museumbezoek met rondleiding en lunch
Bezoek samen met Karl van Klaveren de tentoonstelling Glans,
Glorie en Misère: De Gouden Eeuw in Den Haag in het Haags
Historisch Museum.
Locatie Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7
Tijd 11 uur
Kosten entree en lunch voor eigen rekening
Info en reserveren ds. Karl van Klaveren, 06-11041992

Zaterdag 21 september
eNeRGie Festival
Zie voor meer info de middenpagina’s van deze Boomgaard
Locatie Bibliotheek, Abeelplein, Thomsonplein en Kastanjeplein
Tijd vanaf 13 uur

Lunchbios Amazing Grace
Over William Wilberforce, die in de 18e eeuw een drijvende kracht
was achter het de afschaffing van de slavernij.
Locatie Houtrustkerk
Tijd 12 uur
Kosten € 7 (maaltijd en koffie) reserveren via houtrustkerk@gmail.com

Halloween
Locatie Kastanjeplein Tijd 19 uur Kosten geen

Woensdag 6 november
Film met nagesprek en maaltijd
Columnist Bas Heijne maakte voor de VPRO een documentaireserie
over Onbehagen, een fenomeen dat onze samenleving in de greep
lijkt te hebben. Er worden twee afleveringen bekeken, nagepraat en
samen gegeten.
Locatie Houtrustkerk
Tijd 18 uur
Kosten € 7 incl. maaltijd
Reserveren houtrustkerk@gmail.com

Zaterdag 9 november
Lezing: Het majestueuze heelal
Sterrenkundige Margot Brouwer neemt ons mee op reis door het
universum. Het begint als een wetenschappelijke reis waarin we het
heelal fysiek leren kennen, van onze aarde tot de grootste structuren
die de mens kent. Wat is de plaats van onze kleine planeet in het
grote geheel? Zou er op andere planeten ook leven kunnen zijn?
Langzaam verandert de ruimtereis in een filosofische reis, die ook
Margot’s persoonlijke zoektocht naar betekenis reflecteert.
Locatie Houtrustkerk
Tijd 15 uur
Kosten € 7 incl. drankje na afloop
Informatie en reserveren Adriaan Keller (tel. 06-15863626)

Zaterdag 28 september

Zondag 6 oktober
The Beatles Covers
Locatie De Stamboom, Cultureel Podium & Buurtcafé, Eikstraat 1
Tijd 16 uur

De Boomgaard

Iedere maandag en woensdag

Iedere 2e vrijdag van de maand

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.

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 Bloemenbuurt woont of werkt ben je welkom.

Iedere 3e vrijdagavond van de maand
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

Dinsdag t/m vrijdag

Kunststukken 101 exposities & kunstuitleen

Kunst & Kids café
Ouders en kinderen van 0 tot 4 ontmoeten elkaar in een gezellige
sfeer. De kinderen kunnen binnen of buiten spelen of tegen betaling
deelnemen aan kunstlesjes.
Locatie Acaciastraat 182
Tijd ma/di/do 8.30-13.30u wo/vr 8.30-11.30u
Kosten € 2,50
informatie www.kunstenkidscafe.nl

-> Suzanne Bo en Anne Marie Penning
schilderijen en sieraden, 7 september t/m 21 september 2019
-> Stevie Pereboom en Jacqueline Leeuwenburgh
foto’s en sieraden, 12 oktober t/m 19 oktober 2019
-> Annet Wanders en Jacob Kerssemakers
houtskool/pigment en keramiek , 2 november t/m 9 november 2019
locatie Thomsonlaan 101
Geopend zaterdags van 11-17 uur

Woensdag 2 oktober, 6 november, 4 december
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.

Donderdag 17 oktober, 21 november, 19 december
Vrome Freule
Een gesprek over zaken die je bezighouden. Je visie op het leven
delen. Of gewoon gezellig uitblazen. Dat alles kan in ‘De Vrome
Freule’, een ontmoetingsplek voor jong en oud. In een ongedwongen
sfeer bespreken we zinnige zaken of gezellige dingen!
Locatie Café De Freule, Fahrenheitstraat 558
Tijd 20.00 uur
Informatie ds. Axel Wicke, 070 3316432

Cultuur om de hoek
Theater De Nieuwe Regentes
Kaarten zijn in de online voorverkoop goedkoper! De webshop sluit
1 uur voor de voorstelling. Kijk op www.denieuweregentes.nl voor
meer info of neem contact op met de kassa via 070-2119988.
Locatie Weimarstraat 63

Vrijdag 6 september
Seizoensopening
Van kinderstrijkorkest tot pure flamenco, van film tot werelddans, van
zand naar veen, van buurtkoor naar breakers en van aankomend naar
gevestigd talent.
Tijd 19.30 uur
Kosten geen, reserveren noodzakelijk

Iedere donderdag
Maandag 11 november
Sint Maarten lampionnenoptocht
Locatie en tijd nog niet bekend – kijk op de website

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

Woensdag 13 november

Iedere donderdag

Avondopenstelling Gemeentemuseum voor bewoners
van Segbroek
Locatie Gemeentemuseum
Tijd vanaf 17 uur
KOSTEN geen

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)

Zondag 1 december
Lunchbios Albert Schweitzer
Over de bekende vrijzinnige theoloog, die arts werd in Afrika en de
Nobelprijs voor de vrede ontving.
Locatie Houtrustkerk
Tijd 12 uur
Kosten € 7 voor maaltijd en koffie
Reserveren via houtrustkerk@gmail.com

20, 21, 22 september
All Shook Up door theatergroep Spot
All Shook Up vertelt het verhaal van de macho Chad die met
motorpech strandt in een plattelandsdorpje. Net uit de gevangenis
en gewapend met een gitaar, leren jack en een scherp oog voor
vrouwen, wordt het anders zo rustige plaatsje door hem binnen
24 uur compleet op z’n kop gezet. Een verhaal met humor,
swingende muziek, en liefde!
Tijd 20 uur
Kaartjes € 20,50

Vrijdag 3 oktober
Vrijdag 6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec
de Boekenbabbel
Buurten over boeken in de bibliotheek! Open inloop voor de
gezelligheid, om inspiratie op te doen of anderen op een nieuw
idee te brengen.
Locatie Bibliotheek Bomenbuurt
Tijd 10–11 uur
Kosten geen

The Legends | Swingin' In New Orleans
Een meeslepende avond vol jazz uit de hoogtijdagen van Louis
Armstrong, Fats Domino en Louis Prima! The Legends o.l.v. Michael
Varekamp & toetsenist Wiboud Burkens toveren de zaal dit keer om
tot een eenvoudige maar zwoele nachtclub.
Tijd 20.15 uur
kosten € 20

De Boomgaard
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Burendag
Op Burendag kom je gezellig samen of onderneem je iets met je
buren. Plan een straatopruimdag, maak leuke plannen met elkaar
en sluit af met een bbq of een borrel.
Kijk op www.oranjefonds.nl

Terugkerende activiteiten

Woensdag 30 oktober

Dag van de Vitaliteit
Stichting EEKTA en VÓÓRWelzijn organiseren een evenement over
vitaliteit voor senioren. Vandaag een lezing over kankerpreventie, tips
en adviezen van een lijfstijlcoach, informatiekraampjes, bloedprikken,
handmassage en stoelgym.
Dagafsluiting een gratis gezonde maaltijd
Locatie stichting EEKTA, Boylestraat 20
Tijd 13 – 17.30 uur
Reserveren (voor het eten) via 070 3653903 of mail naar
s.deswart@voorwelzijn.nl

Lezing Vogeltrek
De vogeltrek is een bijzonder fenomeen. Veel vogels vliegen in
het najaar naar het zuiden. Vogels uit het noorden komen langs
Nederland en vetten hier dan weer op om verder te vliegen.
Welke vogels zijn dat en hoe weten ze waar ze naar toe moeten?
Marcel van Rooijen vertelt je er alles over.
Locatie Bibliotheek Bomenbuurt
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Kosten geen, reserveren noodzakelijk
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Zondag 20 oktober

Woensdag 25 september

Woensdag 25 september
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activiteiten in de buurt
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door johan van arragon

Dossier grondwater
Je zou het bijna vergeten, maar het is net anderhalf jaar geleden dat veel
eigenaren van een benedenwoning met kelder last hadden van natte voeten.
Het grondwater steeg en drong de kelders binnen. Een explosie van verontruste,
boze en hulpvaardige reacties volgde op de sociale media. We schreven in juni
en september 2018 ook al over dit onderwerp.

Je zou het bijna vergeten, maar het is net anderhalf jaar geleden
dat veel eigenaren van een benedenwoning met kelder last hadden
van natte voeten. Het grondwater steeg en drong de kelders
binnen. Een explosie van verontruste, boze en hulpvaardige reacties
volgde op de sociale media. We schreven in juni en september 2018
ook al over dit onderwerp.
De explosie ging voorbij, de droogte zette in en het grondwater
verdween uit onze belangstelling. Zo niet in de Vogelwijk. Daar
ruziet de grondwatercommissie van de wijk al lange tijd met de
gemeente over de verantwoordelijkheid voor de wateroverlast.
Moet de gemeente zorgen dat het grondwater niet zo hoog komt,
of moet de keldereigenaar zelf maatregelen nemen om z’n kelder
droog te houden?

Regenopvang
De riolering is daar een paar geleden vernieuwd en in de wijk
zijn negen regenopvangbekkens geïnstalleerd die de neerslag
opslaan en in de ondergrond infiltreren. Volgens de bewoners
is de problematiek hierdoor alleen maar verergerd.
Na tussenkomst van een arbiter heeft de gemeente een paar
noodmaatregelen getroffen, maar volgens een nieuw onderzoek
zou dat in tijden van hevige neerslag niet voldoende zijn om de
kelders droog te houden. Een gesprek met wethouder De Mos heeft
wel iets opgeleverd, maar naar de zin van de Vogelwijkcommissie
te weinig.

We hebben even gedacht er een prijsvraag van te
maken: waar is dit? Maar de kenners weten het
natuurlijk wel. Het is het plafond van het vroegere
West End theater, gevestigd aan het eind van de
Fahrenheitstraat, lang voordat supermarkt Plus
het gebouw betrok.
Precies een jaar geleden – in september 2018 verbouwde Plus de winkel en kwam dit mooie
stukje geschiedenis bloot te liggen. Letterlijk,
want ook vanaf de winkelvloer valt je oog erop.
Deze foto’s vertellen een verhaal waar we graag
in het volgende nummer op teugkomen samen
met de bedrijfsleider Frans Hemmelder.
En Plus heeft plannen met dit verleden. Je leest
er alles over in het decembernummer.

Foto's Erna de Klerk

Meer overlast
Wat betekent dat voor onze buurt? De norm voor een aanvaardbare
grondwaterstand, volgens de Gemeente, is tenminste twee meter
onder het maaiveld. In delen van onze buurt staat het grondwater
daar permanent flink boven, zie onderstaande grafiek. En ook bij
ons gaat over een paar jaar de riolering vernieuwd worden,
waardoor grondwater niet langer meer door gaten en kieren in het
riool kan weglopen. Het is goed mogelijk dat ook bij ons de overlast
weer toenemen.

Oplossing

••• Grondwaterstanden in meters onder maaiveld
Bron https://opendata.munisense.net/portal/wareco-water2/group/289/DenHaag

We moeten dan ook bij de plannen die we nu aan het bedenken
zijn voor de buurt rekening houden met deze gegevens. Daarbij
komt dat er voorspellingen zijn die wijzen op extremere weers
omstandigheden in de toekomst. Dit alles betekent dat er voor het
grondwater een juiste oplossing moet komen. ■
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Organisator Hans Verboom: “Het was een druilerige middag,
de opkomst was daardoor iets minder dan andere jaren, maar
ondanks dat was het erg gezellig.
We hebben een hindernisbaan uitgezet waar kinderen in
tweetallen tegen elkaar konden strijden. Er was een knutselhoek
waar je een houten sleutelhanger kon maken, er werden volop
suikerspinnen uitgedeeld en er was een hele leuke inktvis waar
je eindeloos op kon klauteren en glijden.

september 2019

september 2019

Kinderzomerfeest
Kastanjeplein 10 juli

We bedanken Plus en Albert Heijn die ons allemaal hebben
voorzien van drankjes en (gezonde) hapjes.”

De Boomgaard

De Boomgaard
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Bibliotheek (Let op: vrijdagavond!)
Lezing energietransitie 		
Om warm te draaien organiseert de
bibliotheek op vrijdagavond een lezing.
Een team van de Gemeente licht de
energietransitie toe: wat doet Den Haag
om de stad – op tijd - aardgasvrij te
krijgen en hoe worden bewoners
ondersteund en gestimuleerd om
duurzame maatregelen in huis te
nemen.
Tijd Vrijdagavond 20 sept. om 19.30u
Locatie Bibliotheek Bomenbuurt

De Bolster 			
Tentoonstelling stoeptegels
In de Bolster is een tentoonstelling van kindertekeningen die zijn
gemaakt voor de boomstoeptegels, een project uit het wijkbudget
(zie ook elders in het blad).

BIBLIOTHEEK

Abeelplein 			
Muziek, dans, modeshow, make-over
Dit plein staat in het teken van persoonlijke energie. Vanaf 13 uur
zijn er optredens van dansschool De Dansbende en diverse bandjes.
Er is een modeshow met kleding van verschillende kledingwinkels
uit de wijk. Deze wordt geshowd door deelnemers die zich hebben
opgegeven voor een make-over verzorgd door kap/schoonheidsalons in het winkelgebied. Iedereen wordt ‘voor’ en ‘na’
geportretteerd door Ringfoto, zodat je tijdens de presentatie
een duidelijk de verandering kunt zien.
Wil je meedoen aan de make-over/modeshow? Geef je dan
op bij een van de deelnemende zaken*. Let op de posters,
kijk op de Facebookpagina (BiZfahrenheit) of meld je aan via:
bizfahrenheit@gmail.com
*Voorlopige lijst: Rikki Mode, Passie Fashion Café, Martin Hair,
Teamkappers, @Uzz, Restyle, ‘t Blauwe Huys, Ici Paris.

Thomsonplein 		
Duurzaamheid in huis
Op het Thomsonplein vind je activiteiten en informatie rondom het
thema energiebesparing en duurzame energie. Er is een markt waar
je informatie kunt inwinnen over energieverbruik en -besparing in
en om het huis. Duurzaam Den Haag staat er met een Woonwijzerwagen en er is een duurzame ergieleverancier. Diverse energie
werkgroepen uit de omliggende wijken zoals de Groene
Regentes, Vogelwijk Energiek en natuurlijk de werkgroep
Duurzame Bloemen- en Bomenbuurt presenteren hun
activiteiten.
Je kunt een ‘ritje’ maken op een smoothiefiets: met een beetje
doortrappen heb je zo je eigen drankje geshaked. Bij Stadhouder
kun je kennis maken met koken op inductie en Revro 2-Wielers
demonstreert een elektrische scooter.

thomsonplein

Hulp gevraagd
Wilt je meehelpen op 21 september met het begeleiden van
activiteiten? Meld je dan aan bij de SBOB via info@bomenbuurtonline.
nl of bij de evenementencommissie van de Winkeliersvereniging via
bizfahrenheit@gmail.com
abeelplein

Op zaterdag 21 september organiseren bewoners en ondernemers gezamenlijk een festival
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activiteiten voor jong en oud te beleven die het onderwerp op verschillende manieren vormgeven. Het gaat om energie in de meest brede zin van het woord, zowel persoonlijke energie
als energie(besparing) in en om het huis.

september 2019

september 2019

met als thema ‘eNeRGie’. Van 13 tot 17 uur zijn er op drie pleinen rondom de Fahrenheitstraat

Kastanjeplein 		
Verbouw je wijk Massage
Hier staat de make-over van de wijk centraal. Vanaf 13 uur zijn er
verschillende activiteiten voor jong en oud in het kader van verbouw
je wijk. Je kunt reageren op en meepraten over de eerste contouren
van de wijkvisie. De hele middag kunnen bewoners terecht in de
Bolster om hun eigen straat te ontwerpen. Op het plein zelf kun je om
13 uur, 14.15 uur en om 15.30 een maquette helpen bouwen voor het
ontwerp van Thomsonplein en Valkenbosplein. Je kunt je opgeven in
tweetallen. Zo’n duo werkt samen aan de invulling van een ‘inzetstuk’,
dat wil zeggen een onderdeel van een thema-gebied. Alle ontwerpen
worden bewaard en later gebruikt voor de verdere uitwerking van de
wijkvisie. Geef je op als maquettebouwer via info@bomenbuurtonline.
nl of vanaf 12.30 uur op het plein.

kastanjeplein

Na gedane arbeid is het goed rusten: er worden stoelmassages
verzorgd in of rond De Bolster.

De Boomgaard

De Boomgaard
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nieuw 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

Zomer 1994

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

Zomer 1994, een zinderende zomer. Nederland floreerde tijdens
het WK, juli was de heetste maand ooit gemeten en iedereen
danste op "Dreams will come alive" van de Nederlandse
2 Brothers on the 4th floor. Voor Ed Boele was deze zomer
extra bijzonder. Het was zijn eerste zomer als eigenaar van
de Kaasspeciaalzaak op de Fahrenheitstraat. Met slechts tien
verstreken weken, zat hij vol hoopvolle verwachtingen over
de toekomst.

KOM EENS EEN LEKKER
TAARTJE ETEN!

ONS TEAM HEET U
GRAAG WELKOM

THE UPSIDE CAFE

ONTBIJT - LUNCH - BORREL - CATERING

THOMSONLAAN 90E, DEN HAAG

In de Bomenbuurt ben ik verliefd geworden op Den Haag.
Mijn naam is Anne Weenink, van oorsprong Achterhoekse die zes
jaar geleden een kamer vond aan de Thomsonlaan 104. Iedere dag
geniet ik van de gezelligheid en fijne plekjes in onze buurt, waar ik
tegenwoordig woonachtig en werkzaam ben op Thomsonlaan 72.
Sinds mei ben ik daar gestart met Praktijk Anne.
Praktijk Anne biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen
bij ziekte, rouw en verlies. Ziekte, rouw en verlies zijn ingrijpende
gebeurtenissen waar iedereen mee te maken krijgt. Ieder persoon
beleeft en ervaart dit op zijn of haar eigen manier en gaat hier
verschillend mee om. Wanneer sprake is van verlies heeft dit impact
op het gehele gezin.
‘Wat ga ik mijn kind wanneer vertellen?’
‘Hoe beantwoord ik de vragen van mijn kind?’
‘Hoe help ik mijn kind bij het uiten van emoties?’
Vragen die horen bij ziekte, rouw en verlies. Praktijk Anne biedt
antwoorden op vragen en handvatten voor ouders. Voor kinderen
en jongeren een plek voor hun verhaal, hun vragen, hun beleving
en begeleiding in het uiten van emoties.
De begeleiding is zoveel mogelijk praktisch en laagdrempelig. De
vraag, wens en persoonlijke situatie van kind en gezin staan tijdens
de begeleiding centraal.

Hoe snel kan alles veranderen
Op 9 juli verloor Nederland de kwartfinale tegen Brazilië. Een
groepje teleurgestelde supporters stak onderweg naar huis de
markiezen van Ed's kaaswinkel in brand. Binnen enkele minuten
was de gehele pui totaal verwoest. Uit zijn bed gebeld, stond
Ed met zijn handen in het haar voor de winkel. Hij was dankbaar
dat de omwonenden ongedeerd waren gebleven, maar wat
moest hij nu? Hij had geen rooie cent, hoe kon hij de renovatie
betalen? Verslagen belde hij zijn vrouw om te zeggen dat hun
droom voorbij was. "Voorbij?" had zijn vrouw uitgeroepen.
"Zo snel geven we niet op!" Een aantal vrienden hielpen
's ochtends alle verbrande onderdelen van de gevel af, en hup:
de winkel ging om 12 uur weer open.
Een dag later stond de schade-expert van de verzekeraar op
de stoep. Ed raakte gelijk in paniek en toen de schade-expert
vroeg of hij de brand dan zelf had aangestoken, schreeuwde
hij woedend van niet. "Kalm aan, je bent gewoon verzekerd.
We drinken even een kop koffie en dan geef ik je vast een
voorschot. Ik zal zorgen dat de rest snel volgt". Een last viel van
Ed's schouders. De schade-expert deed wat hij zei en binnen
een week was alles opgelost.
Jaren later liep een klant de winkel in, wiens gezicht Ed vaag
ergens van kende. "Ik heb vroeger de schade van de brand aan
je pui opgenomen en afgehandeld". Ed liep achter de toonbank
vandaan, schudde de man de hand en sloeg hem op zijn
schouder. "Hartstikke bedankt, je hebt me toen mijn zaak, mijn
vertrouwen én mijn zomer teruggegeven." Nu, 25 jaar na hun
eerste ontmoeting, komt de schade-expert regelmatig langs
voor een stukje kaas én een praatje. Altijd is Ed blij hem te zien.

september 2018
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Door mijn ervaring als medisch pedagogisch zorgverlener in het
Juliana Kinderziekenhuis ben ik gespecialiseerd in begeleiding en
verwerking van psychotrauma rondom een medische handeling of
ziekenhuisopname. Met een aantal basistips en -tools zorg ik samen
met ouders dat kinderen weer met meer vertrouwen naar het
ziekenhuis gaan.
Wil je meer van Praktijk Anne weten? Op www.ziekterouwenverlies.nl
vind je meer informatie. Ook kan je mij bellen op 0683338769 of
mailen naar praktijkanne@ziekterouwenverlies.nl. Ben je ook
zorgprofessional in de Bomenbuurt? Ik kom graag met je in contact
om samenwerking te zoeken en krachten te bundelen.

De Boomgaard
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In het vorige nummer stond een artikel over Afke Kuyper die een boek had
geschreven over haar eigen ziekteproces. Toen meldden zich ineens meer
wijk-boekschrijvers, of eigenlijk -schrijfsters. Leuk hoor. Kom maar op!

bomenbuurt - boekenbuurt

Buurtgenoot schrijft
historische thriller
over Den Haag
Een bijzonder gezin

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

Julia Vriends woont in De Sleedoornstraat. In een van die
weinige ‘echte’ huizen in onze buurt, met een tuin waar plaats
is voor een trampoline en een boomhut. Ze woont hier sinds
2015 met Dagmar, haar vrouw, en de beide kinderen.
Julia schreef een boek: Saar, Roos en de mama’s, maar eigenlijk was
het een familieproject. Zij schreef het verhaal, mama Dagmar en de
kinderen Roos en Saar tekenden en kleurden. Voor Julia ontstond
het idee om te schrijven over hun bijzondere en toch ook gewone
thuissituatie nadat ze stopte met haar baan als beeldend therapeut
bij de GGZ.

Lid van

GOEDE START:

1 KOFFIE

CADEAU
*Actie geldig op werkdagen
tussen 10 en 11 uur,
tot 1-10-’19.

ONTBIJT
KOFFIE
TAART
LUNCH
HIGH TEA
BORREL

ONTBIJT
KOFFIE
TAART
LUNCH
HIGH TEA
BORREL

BEGIN HET NIEUWE SCHOOLJAAR OOK GOED EN ONTVANG TEGEN INLEVERING
VAN DEZE ADVERTENTIE BIJ ONS EEN KOFFIE OF THEE CADEAU*.

FAHRENHEITSTRAAT 472
2561 DH DEN HAAG

WWW.ANNEMAX.NL

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

Julia werkte als beeldend therapeut met mensen die te maken
krijgen met traumaverwerking of borderline, ze werkte ook in de
jeugdgevangenis. Zwaar werk, maar wel bevredigend. “Toen een
sessie geen twee maar nog maar één uur mocht duren en ik
uiteindelijk ook binnen die tijd de administratie af moest hebben,
was ik er klaar mee. Ik heb mijn baan opgezegd en ineens kwam
het idee voor dit boek voorbij.”

Esther, ambtenaar en bestuursadviseur voor het bureau van
regioburgemeesters, al 13 jaar wonend in de Lindestraat, houdt van
onze buurt, maar ook van de stad Den Haag, die haar inspireerde
tot het schrijven van dit spannende verhaal. “Den Haag is een
bijzondere stad tenslotte. Alle wijken hebben hun eigen sfeer, ze
zijn allemaal verschillend. Daarbij is het de Residentie. Wat hier
gebeurt straalt uit over het hele land.”
Iedere dag fietst ze langs de historische plekken in het centrum
die in haar boek centraal staan, zoals de Gevangenpoort en het
Binnenhof. “Ik bedacht mij dat ik niet alleen maar een spannend
boek wilde schrijven, maar ook een verhaal dat je nieuwe kennis
oplevert, in dit geval over de geschiedenis van Den Haag. Daar zijn
eigenlijk niet veel boeken over; ik miste dat zelf in ieder geval en
vind dat de stad meer aandacht verdient.”
De verkoop van de 1e druk van 1500 exemplaren loopt goed, er is
al ruim twee derde van verkocht. De titel Duimkruid betekent geld,
of het gebaar dat je maakt met je duim als je geld telt. Het verhaal
beschrijft een moord, een vijftienjarige verdachte en diens moeder
die overtuigd is van de onschuld van haar zoon. In een wanhopige
poging om haar kind van de doodstraf in kokende olie te redden,
stuit zij op leugens, geheimen, valsemunters en politieke belangen.
Tien jaar geleden verscheen er een ander boek van Esthers hand:
Let op voor vallende kokosnoten, dat antwoord geeft op allerlei
vragen die wereldreizigers tegen kunnen komen onderweg.
Ze is (nog geen) professioneel prozaschrijver, maar voor haar werk
schrijft ze al jaren allerlei ambtelijke stukken. Een cursus op de
schrijversacademie bracht haar op het pad van het schrijven van
een ‘echt’ boek. En inmiddels heeft ze de smaak te pakken: “Ja zeker,
het is leuk om te doen, naast mijn werk. Het volgende boek gaat
weer over Nederland, over het rampjaar 1672. Over Duimkruid
heb ik ruim drie jaar gedaan. Hopelijk gaat dit wat sneller.” ■

Onderwerpen zoals het zoeken van een donor, de angst om niet
zelf je dochter te dragen, mislukte kinderwens, kinderen die zich
gepest voelen om het anders zijn, komen in dit boek heel open aan
bod.
Uit het boek: “Hoe kan Quinten mee spelen? Wie mag hij zijn?'
Luus kwam met de geniale oplossing: 'Dan ben jij de donor’.
'Jaaaaa!' Quinten was tevreden. Zo gezegd zo gedaan, ze speelden
die middag moedertje, moedertje en de donor.”
De kinderen – 4 en 7 jaar oud – spelen soms de hoofdrol in het
boek en hebben zelf ook ideeën aangeleverd voor verhalen.
Ook hebben ze de tekeningen ingekleurd die moeder Dagmar
maakte. “Natuurlijk zijn ze heel erg trots nu.”
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Bij ons ben je elke dag welkom voor ontbijt, koffie, lunch, high tea, borrel
en hartige hapjes in de middag. We werken met verse, authentieke en
gezonde producten. Maar boven alles willen we een huiskamer in de stad
zijn, een plek waar je elk moment van de dag thuis bent.

Het werd een luchtig boek met autobiografische korte verhaaltjes
over het dagelijkse leven van twee lesbische vrouwen en hun
twee dochters. Een heel gewoon leven en eigenlijk ook een
beetje bijzonder. De eerste druk is al voor driekwart uitverkocht.
De recensies op de website spreken van: ‘open, eerlijk, warm, tranen,
oprecht, kippenvel, verhaaltjes die je in één ruk uitleest, grappig en
serieus.’ “Dat is te gek en natuurlijk wat je wilt horen als schrijver,
maar de mooiste verhalen zijn die van mensen die zelf twijfelen over
het ouderschap in een lesbische relatie, bijvoorbeeld vanwege hun
geloof en die laten weten dat het hen ruimte heeft gegeven en
inzicht opleverde.”

Op 2 mei presenteerde buurtgenoot Esther Teunissen haar boek
Duimkruid. Het is een Hollandse historische thriller die zich afspeelt
in het jaar 1525 rond het Binnenhof. Verschillende – ook landelijke
- kranten waren lovend over het boek.

Het schrijven bevalt ook. “Ik vind het heerlijk, ben er ook beter,
scherper van gaan kijken en ben me zelf meer bewust van wat
ik heb.” Er komt dus zeker een nieuw boek. ■

De Boomgaard
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werkgroep uitgelicht
door inez post

De Haagse worm

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

Sinds een maand of vier heeft onze buurt een nieuwe werkgroep: ‘de Haagse worm’.
Naar aanleiding van een Smaakmakers-avond vorig jaar kwamen vier enthousiaste
buurtgenoten bijeen om te kijken of er wellicht energie kan worden opgewekt uit
GFT-afval. Dit idee bleek echter niet haalbaar, omdat het teveel ruimte kost voor
de Bomenbuurt. Was er dan iets anders mogelijk met het GFT-afval in de buurt?
Het idee voor een wormenhotel in de buurt was geboren.

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!

Duurzaam
Een wormenhotel is een duurzame oplossing voor de verwerking
van groenafval. Er hoeft minder groenafval te worden opgehaald,
dus dat is goedkoper. Daarnaast bevordert het de samenhorigheid
in de buurt en heeft het een sociale functie. Wormen zijn net
huisdieren. Bovengrondse wormenhotels, die nog het meest lijken
op termietenheuvels, hebben ramen, zodat je de inwoners goed
aan het werk kunt zien. Aangezien ze ook verzorgd moeten
worden, zou het ook nog banen kunnen opleveren, bijvoorbeeld
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

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

Vergunning

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
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Het hotel zou ergens op straat moeten komen, bijvoorbeeld op het
Thomsonplein of op de Valkenboskade. Daarvoor is toestemming
nodig van de gemeente. Die moet het wormenhotel aanschaffen
en bepaalt uiteindelijk of en waar het komt te staan. De aansprakelijkheid moet ook goed worden afgedekt, want wat als er wat mee
gebeurt? Je wilt geen ongedierte in de buurt. “De aanvraag voor
een vergunning kwam moeilijk van de grond”, aldus voorzitter
Meggy Jansen: “De gemeente wist niet wat een wormenhotel was,
hoewel er ook een exemplaar staat in het Zeeheldenkwartier.”
De werkgroep hoorde lange tijd niets, onduidelijk was of en
hoeveel handtekeningen nodig waren voor dit burgerinitiatief.
Uiteindelijk werd de vergunning ook nog afgewezen, tot grote
teleurstelling van de werkgroep en andere bewoners die inmiddels
hun interesse hadden kenbaar gemaakt. De gemeente staat niet
positief tegenover de plaatsing van dit soort hotels. Het beheer
vergt veel tijd en aandacht en is kwetsbaar in de openbare ruimte,
omdat ook kwaadwillenden er makkelijk bij kunnen.

De gemeente wijst er op dat je ook in je eigen tuin of op je eigen
balkon wormen kan huisvesten.

En nu?
De werkgroep geeft niet zomaar op. Na de zomer worden
mogelijke vervolgstappen besproken. Als er voldoende draagvlak
is voor een wormenhotel kan de plaatsing ervan misschien
ook worden meegenomen in de wijkvisie voor de buurt.
Wil je je ook inzetten voor de Haagse Worm? Meld je dan aan
via info@bomenbuurtonline.nl. In een volgende Boomgaard
informeert de werkgroep ons verder. ■

Wormenhotel?
Hier wonen wel duizend wormen die leven van de schillen van groente en fruit. Ze eten ook graag bladeren, koffiedik en
theezakjes, ze smullen van papier en nat karton, stro of dunne takjes. De wormen kunnen niet tegen gekookt eten, saus of

aak je bij
Een bloeiende start m
euw Hanenburg
stadstuincentrum Ni

goed voor ze, dan ontstaat vruchtbare compost die wij bij onze planten strooien, op het balkon en in de tuin. Meer bloemen,
bijen, vrolijke mensen en meer gezelligheid. (zie www.wormenhotel.nl).
illustratie Joke ter Harmsel

B.a.B Zorg biedt thuiszorg op maat

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

olie, ook brood, gebak, vlees en pasta voeren wij niet. Natuurlijk eten ze ook geen (bio)plastic of grof tuinafval. Zorgen we

www.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

bEzorgEN mogElijk
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jubileum

bewonersinitiatief

15 jaar massagepraktijk

Margrietes Handen
massage en triggerpoint-therapie

in Bomenbuurt

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!

Deze zomer viert AHA Massage aan het Thomsonplein in
De Haagse Bomenbuurt haar 15de verjaardag. Eigenares
Paulien Stikkelman maakt er een feestje van waarin ze haar
buurtgenoten wil laten delen.

Sport-, ontspannings-, zwangerschaps-,voetmassage,
Javaanse pidjit en triggerpoint-therapie (geen erotiek).

AHA staat voor Aardige Handen in Actie. Paulien begon in 2004
met een werkkamer in huis. Ze werkte eerst alleen, maar omdat
de praktijk bleef groeien kwam er een collega bij en toen nog een.
De praktijk ‘aan huis’ groeide op den duur uit haar jasje en in 2010
betrok ze het Thomsonplein 1. Daar beschikt AHA Massage over
een pand van 120 m3 met drie ruime massagekamers en een grote
ontvangstruimte waar ook trainingen en workshops kunnen
worden gegeven.

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

Ahornstraat
De Ahornstraat is een leuke en kinderrijke straat. Al jaren
wordt er spontaan een zomerfeest georganiseerd en vorig
jaar ontstond het idee om de straat wat leuker, veiliger en
misschien wat groener te maken.
Daarvoor zijn in het Dreeshuis twee bijeenkomsten gehouden waar
alle bewoners welkom waren. Heel veel ideeën - sommige haalbaar,
andere niet - zijn de revue gepasseerd: eenrichtingsverkeer,
auto-te-gast straat, zomerbarbecues, winterborrels, hobbyclubjes,
een minibieb en nog veel meer. Er werd gesproken door voorstanders
van verandering en tegenstanders, mensen die meer parkeerruimte
willen of minder, de vele fietsen op de stoep en de op straat
spelende kinderen, niet altijd ongevaarlijk.

Originele • INKT & TONER • Huismerk

VHS * DVD €12,50

Een oplossing voor de vele fietsen op de stoep is een fietsvlonder.
Met 1 of 2 fietsvlonders zullen de stoepen heel wat leger zijn
waardoor mensen met rolstoelen en rollators zonder problemen
door de straat kunnen. Voor meer groen op straat is niet heel veel
ruimte maar de boomspiegels kunnen er wel voor worden gebruikt.

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl
De groei is er sindsdien goed in blijven zitten. In de groepspraktijk
werken nu al negen vakbekwame en bevlogen vrouwelijke
masseurs met elkaar samen en de klantenkring blijft zich uitbreiden.
Daar gaat Paulien niet onder gebukt, want het massagevak is al die
jaren haar grote passie gebleven. “Wat is er mooier dan een klant
te helpen de stress van zich af te schudden en die vervolgens
huppelend het pand te zien verlaten? Of de stijfheid in de spieren
te verdrijven met een massage die activeert, stimuleert en nieuwe
energie geeft?”

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

Paulien wil het jubileumfeestje graag delen met de buurt.
Nieuwe klanten kunnen twee voordelige massages boeken.
Bel 070-3462093 of mail info@aha-massage.nl. Voor meer info
over de actievoorwaarden: zie www.aha-massage.nl/15jaar.
Voor buurtbewoners is de actie geldig tot 1 november.

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig uit.

Sinds vorig jaar zomer staat ook de DebatMobiel (‘de boot’) in de
Ahornstraat. Deze is in eerste instantie bedoeld om bewoners op
ideeën te brengen voor positieve veranderingen in de straat. In de
praktijk wordt hij gebruikt om een kopje koffie met elkaar te drinken
en de kinderen spelen er of maken er huiswerk. Inmiddels is ‘de
boot’ vol gezet met mooie bloemen en planten (sommige eetbaar).
Kortom, de Ahornstraat is een leuke straat en door goed naar elkaar
te luisteren en rekening met elkaar te houden kan de straat nog
leuker worden. Graag betrekken wij zoveel mogelijk bewoners van
de straat bij het overleg. In aanloop naar de herinrichting na de
vervanging van het riool zijn ideeën welkom.
Namens de Kerngroep Ahornstraat Overleg
Mark Overbeeke ahornstraatbomenbuurt@gmail.com

De gemeente laat het
gratis verwijderen.

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

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

bij komt!

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

DPZ 2016

kans dat er meer graffiti

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

foto Joke ter Harmsel
05-07-16 08:53

Ook deze zomer nestelen de boomvalken weer in de populier aan
de Valkenboskade (zie het maartnummer). Er is met succes gebroed:
Twee jongen zijn er gespot. Moeder Valk zit niet - zoals vorig jaar in een boom ernaast, maar in een boom bij het Rode Kruisziekenhuis.
Maar ze kan met goede ogen en oren haar kindertjes in de gaten
houden, als er bijvoorbeeld meeuwen in de buurt komen.
Fotograaf Wim van Yperen ziet de kinderen al op de rand van het
nest zitten. Hij vertelt dat er steeds volwassenen en kinderen een
praatje komen maken, vragen stellen en meeleven met het broeden,
de geboorte en het uitvliegen.

foto Wim van Yperen
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Beschuit met muisjes

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar
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COLUMN
OPROEP
Buurtgenoot, socioloog en schrijver Shervin Nekuee nodigt je uit om je levensverhaal
met hem te delen in verhalen van de bomenbuurt.

De keuze van Theo
Niet terugkeren, maar herinneringen
koesteren
Mijmerend staar ik in de verte
aan ’t koude Noordzeestrand,
en ik denk aan het warme Java,
Java, mijn geboorteland . . .
‘k zie weer sawahs, blauwe bergen,
felle zon en volle maan,
‘k hoor de tjitjaks en de gladtik
‘k zie de klapperbloemen staan .…
Java, steeds in mijn gedachten,
laat mij dromen van je sfeer,
‘k blijf met weemoed aan je denken
want we zien elkaar nooit meer ….

26

De moeder van Theo wilde niet weg uit Indonesië. In Makassar
waar zij woonden hadden ze een goed leven, met baboes en
jongos, de bedienden. Ook kwam ze graag op Ambon waar ze een
huis had. Ze hadden al zoveel geleden. De Tweede Wereldoorlog
met zijn Jappenkampen waar vader in terecht was gekomen en
vaak werd opgepakt en mishandeld door de gewelddadige
Kempetai, vergelijkbaar met de SS in Nederland. Daarna moest het
gezin vluchten van de ene stad naar de andere om te ontkomen
aan de Indonesische opstandelingen.
De onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië was een grote afrekening
geworden met ieder die pro Nederland was zoals zij. Moeder was
het vluchten moe. Maar de oudste zoon had tuberculose opgelopen
midden in chaos die Indonesië teisterde tijdens deze oorlog. De
overlevingskans was voor hem erg klein in Indonesië.

De Boomgaard

“Red je oudste zoon”
Het werd een pijnlijk afscheid en het werd een pijnlijke aankomst.
Om het in Theo’s eigen woorden te zeggen: “Wij zijn toen met
het 10e bataljon van Molukse soldaten van het KNIL (Koninklijk
Nederlands Indische Leger) vanuit Batavia op 22e Mei 1951
ingescheept en vertrokken naar Nederland met als einddoel
Rotterdam. Op de 22e juni, mijn moeders verjaardag, voeren wij de
Nieuwe-Waterweg op richting Rotterdam waar we zijn aangemeerd
aan de Loyd-kade. Vervolgens werden we in bussen naar het eerste
opvangcentrum in Amersfoort overgebracht. Vandaaruit zijn wij
uiteindelijk in Zeeland, in Serooskerke terecht gekomen in een
voormalig concentratiekamp.”
En weer komen de gedachten van de oorlogstijd terug, opgevangen
in een voormalig concentratiekamp van de Duitsers! “Hoe ironisch
klinkt dit allemaal als ik eraan terugdenk! Wij hebben hele moeilijke
tijden meegemaakt, eerst de Japanners, daarna de opstandelingen
in Indonesië en nu in Nederland! Weliswaar was er hier geen oorlog
meer, maar wij zaten toch maar in een voormalig concentratiekamp!”
De jonge Theo was al dat slaan van zijn vader goed zat. Hij gluurde
naar een kans om het huis te ontvluchten, die kwam op zijn
zeventiende. De marine zocht jonge matrozen. Theo werd
aangenomen en zeilde zes jaar lang de hele wereld rond met de
Nederlandse marinevloot. Toen hij aan wal kwam, zag hij dat de
vader zijn moeder weer eens had geslagen. Theo ging deze keer
breeduit op de trap staan, zijn moeder en broers achter hem, en
schreeuwde naar zijn vader dat als hij dit nog een keer zou doen,
hij hem in elkaar zou slaan. De vader was boos geworden maar ook
geschrokken, hij heeft Theo nooit meer geslagen.

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

Molukse Eilanden uit zijn beleving als een zeven, achtjarige jochie
bestaan geografisch niet meer, het meest kostbare juweel van zijn
herinneringen, bestaat nog alleen in zijn geheugen, daar is het
veilig geborgen.
Theo droomt wel eens over zijn ouders. Het zijn heldere dromen.
Ze ogen blij en gelukkig samen, de vader spreekt hem of zijn
moeder nooit bevelend aan in deze dromen, maar liefkozend en
zacht. De as van de vader is volgens zijn eigen wens naar de
Molukken gebracht en in een urn bijgezet in het familiegraf onder
de palmbomen. De moeder wilde in Nederland begraven worden,
waar ze op haar geboortedag was aangekomen, hier zou zij blijven.
Haar voorouders hadden haar voorgoed naar de Lage Landen
gestuurd.

“We kwamen terecht
in een voormalig
concentratiekamp”

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.

Vlinders in de
chaos
In veel culturen wordt de natuur gezien als een leerboek.
Bekend is de Chinese wijsheid die zegt dat we moeten zijn als
water. Van water kun je veel leren. Het is zacht en hard tegelijk.
Wie ’s morgens onder de douche staat en zich laat verwennen
door de warme waterstralen, heeft niet het idee dat water in
staat is om een steen uit te hollen. En toch is dat de kracht van
druppels water.
Bij genoeg geduld is het ook de kracht van onze eigen inspanningen. Net als een druppelende kraan die een stenen wasbekken
uitholt, doen ook onze voetstappen de stenen trappen slijten.
Misschien heb je in de vakantie wel eens zo’n stenen trap
beklommen, van een hoge toren. We gaan helemaal naar boven
om het uitzicht te bewonderen, maar het wonder dat zich onder
onze voeten voltrekt is minstens even groot.
Je kunt je ergeren aan die uitgeholde treden waar nauwelijks
op te lopen valt. Maar je kunt ook besluiten je erover te
verwonderen en ze voor je te zien. Al die mensen die dezelfde
trap beklommen. Misschien al wel in de Middeleeuwen, toen die
stenen trappen nog vlak leken. Maar ook toen al begon het
proces van uitholling, vrijwel onzichtbaar.
Zo voegen ook onze daden iets toe. Ze hebben zin. Alles wat we
doen maakt verschil. Het is zelfs wetenschappelijk erkend: een
paar vleugelslagen van een vlinder aan deze kant van de wereld
kunnen een storm doen ontstaan aan de andere kant van de
planeet. Men noemt dat het vlindereffect. Het is een onderdeel
van de chaostheorie. Een misleidende naam, want de chaos
theorie leert niet dat het leven een chaos is, maar dat er achter
alles een verborgen causaliteit ligt.
Dat is wat de natuur ons leert: dat het leven meer orde kent dan
we denken en dat ons menselijk handelen minder zinloos is dan
het lijkt.

Theo ging studeren. Grafische vormgeving en binnenhuisarchitectuur.
Zijn broers en zijn ouders gingen in die jaren terug op bezoek naar
de Molukken. Hij niet. Hij had zulke mooie herinneringen aan de
eilanden, aan de zon die zijn jonge ziel streelde en de ongerepte
natuur, de eenvoud van het geluk van een jonge jongen. Zijn vader
was in die tijd nog een fijne man die veel ondernam met het gezin.
Hij koesterde deze gelukzalige herinneringen zo en toch wilde hij
niet terug. Of juist daarom. Hij wilde die herinneringen en hun
warme gevoelstinten niet verstoren. Java, Djokjakarta, waar hij is
geboren en Celebes, waar ze het laatst woonden, Makassar en de
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De vader was een dichterlijk mens. Een doorzetter ook, hij had
zolang achter de moeder- die tien jaar ouder was en uit een hogere
Molukse kaste kwam - aangezeten tot zij en haar familie hem het ‘ja
woord’ gaven. Maar de vader werd later in Nederland gewelddadig.
Huiselijk geweld is een niet uit te wissen herinnering van Theo aan
zijn jeugd. Alleen hij, de middelste zoon, en zijn moeder werden
geslagen. De oudste zoon was chronisch ziek en zwak, de jongste
te jong en astmatisch. Theo had het karakter en kracht van de
moeder.
Zij waren de huiselijke slachtoffers van de man die niet had geleerd
om het strelende van zijn woorden in daden om te zetten. De vader
nam Theo en zijn moeder telkens weer onder handen, alsof hij
ervan overtuigd was dat deze twee niet zouden breken. Zelf was
hij grootgebracht in een internaat waar slaan de meest gangbare
manier van opvoeden was.

Toch twijfelde de moeder heel erg. Totdat haar voorouders haar
bezochten en het op haar hart drukten: “Red je oudste zoon. Hier
in ons land zal hij het niet overleven, ga in vrede, en wel meteen!”
Het was een droom, een heldere droom en een niet te betwisten
boodschap van de wijze zielen van haar voorouders. Ze heeft het
aangenomen.

deel je verhaal met Shervin Nekuee

Karl van Klaveren
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door erna de klerk

Wethouder komt terug op afspraak in coalitieakkoord

Sloop De Populier lijkt een feit
De Populier wordt gesloopt. Grotendeels of helemaal. Dat lijkt
de uitkomst te zijn na een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Dit overlegorgaan is op verzoek van de Wethouder
Onderwijs door de school in het leven geroepen om belanghebbenden te informeren. De architect van de school werkt
twee varianten uit, maar in beide is sloop opgenomen.
De werkgroep Red De Populier blijft voor behoud van
het huidige gebouw.

2e SET
Op verzoek GRATIS
digitaal aangeleverd!

€1

THOMSONLAAN 96 2565 JE DEN HAAG 070-3638398

Na een druk bezochte informatieavond over de voorgenomen
verbouwing van de school is een klankbordgroep in het leven
geroepen. Hiervoor waren belanghebbenden - ouders en buurt
bewoners/omwonenden die zich hiervoor hadden aangemeld uitgenodigd, evenals de SBOB. De eerste bijeenkomst ging
over doel en positie van het gezelschap: het bevorderen van
communicatie tussen alle betrokkenen: uitvoerenden houden
zo beter feeling met gevoelens in de wijk en belanghebbenden
kunnen mee praten en denken over de plannen van de verbouwing
en op de hoogte blijven van de voortgang. De positie is informatief,
belanghebbenden hebben geen stemrecht.

De sloop biedt ook gelegenheid om meer leerlingen te kunnen
huisvesten. Hoewel de wethouder in het Coalitieakkoord
nadrukkelijk heeft gezegd dat scholen niet onbeperkt kunnen
blijven groeien, komt ze daar dus nu op terug.

Sloop

Werkgroep

In de zomer zijn twee ontwerpen uitgewerkt. Een sloop-nieuwbouw variant en een gedeeltelijke renovatievariant, waarbij alleen
de voorgevel en het trapportaal als belangrijkste monumentale
elementen behouden blijven. Volgens de Gemeente zijn dit de
onderdelen die de meeste cultuurhistorische waarde hebben.
Deze maand wordt een schetsontwerp gepresenteerd aan de
klankbordgroep met beide varianten.

De werkgroep Red De Populier blijft bij haar eigen uitgangspunten.
1. Behoud van het volledige gebouw. De werkgroep is onaangenaam
verrast dat deze variant niet serieus is overwogen en meegenomen
in de ontwerpfase na een eerdere gesprek op het Stadhuis.
2. Niet meer leerlingen op deze locatie. Dat past niet in onze krappe
wijk

Teken de petitie: kijk op de achterpagina.
Monument
In feite heeft het gebouw natuurlijk meer onderdelen waardoor
het bijzondere waarde als erfgoed heeft. De opname van de school
in de gemeentelijke uitgave ‘10 met een griffel’ opende vorig jaar
eigenlijk de deur voor een nieuwe rondgang langs bijzondere
Haagse scholen, om te kijken of ze alsnog een plaats verdienen op
de Monumentenlijst. De verbouwing van de school komt dus net
een paar jaar te vroeg.
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Stadsdeel
Uit de klankbordgroep kwam naar voren dat er behoefte is aan
betrokkenheid van de Gemeente in de rol van belangenbehartiger
van de bewoners en als mediator tussen school en belanghebbenden.
De stadsdeeldirecteur of –wethouder lijken daar de meest
aangewezen personen voor. De vraag is of een van hen gaat
aanschuiven bij de klankbordgroep.
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Fahrenheitstraat 625 | 2561 DC Den Haag
Telefoon 070 3631819
kaasspeciaalzaak@gmail.com | www.kaasspeciaalzaak.nl

Vier keer per jaar polst de redactie de buurt: wat leeft er, waar
kunnen we aandacht aan besteden, wat wordt er wel en niet
gelezen in onze wijkglossy. We zitten in de bibliotheek aan de
leestafel of in de speeltuin op het Kastanjeplein en horen wat je
ons wilt vertellen. Kijk voor de volgende datum in november op
www.bomenbuurtonline.nl

3 augustus
Vandaag horen wij in de bibliotheek van een bewoner van de
Ahornstraat dat daar vorig jaar een ‘Debatmobiel’ is geplaatst.
Enkele bewoners namen het initiatief en polsten de straat.
De meningen waren verdeeld en niet iedereen reageerde,
maar het meubel is er vervolgens gekomen en staat ter hoogte van
huisnummer 51 in een parkeervak. De gemeente gedoogt de mobiel.
Niet iedere bewoner is er blij mee. Het kost weer een autoplek
tenslotte en ‘ja, maar niet zomaar voor mijn deur’. Er kan ook
geluidsoverlast optreden ’s avonds voor het raam door babbelende
buren. En: ‘waarom is mij niks gevraagd’?
Meer over de Ahornstraat-initiatieven vind je op pagina 25.
Misschien kunnen voor- en tegenstanders elkaar tegemoetkomen
en op Burendag samen koffie drinken in de Debatmobiel?

De Boomgaard
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Bestuur en werkgroepen Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
door mies mikx

5G: Hoezee of weg ermee?
‘Heel Den Haag in 2020 over op 5G-Netwerk’ kopte het AD
begin dit jaar. Volgens provider T-Mobile gaat 5G ons leven
veranderen. Moeten we daar blij mee zijn? Volgens sommige
mensen niet. De golven van 5G reiken minder ver dan die van
4G. Daarom heeft een 5G netwerk veel meer antennes nodig
om dekkend te zijn. Voorlopig komen er nog geen antennes
bij, omdat toepassingen die zo’n dekking nodig hebben, er nu
nog niet zijn. Maar de basis voor 5G wordt gelegd, dus in de
toekomst kunnen die antennes er wel komen. In lantaarnpalen
en bushokjes, bijvoorbeeld. Mensen die gevoelig zijn voor
elektromagnetische straling, vrezen de overlast die het
intensieve gebruik van het nieuwe netwerk zal veroorzaken.

Waarom zouden we 5G willen?
Volgens wethouder Saskia Bruines is 5G (de ‘5e Generatie’ mobiele
netwerken) goed voor het vestigingsklimaat van Den Haag, en
hebben ook inwoners er profijt van. 5G kan apparaten sneller
met elkaar laten communiceren en daar wordt de stad volgens
haar ‘veiliger, efficiënter en duurzamer’ van. Lantaarnpalen met
sensoren kunnen bijvoorbeeld verkeersovertredingen registreren
en bekeuringen versturen, of doorgeven aan een app waar nog
parkeerplekken vrij zijn. Er zijn nog veel meer toepassingen te
bedenken.

Glasvezel in Segbroek
In Scheveningen wordt al getest met 5G. Maar als je door
Scheveningen loopt, zie je geen extra antennes. Dat komt volgens
de wethouder doordat de 5G-techniek die de komende jaren
wordt uitgerold, qua bereik niet zo veel verschilt met 4G. Voorlopig
voldoen de bestaande antennes. ‘Pas over een aantal jaar komt
er 5G-techniek beschikbaar die alleen over korte afstanden werkt.
Als er in de toekomst meer antennes bij moeten komen, is het
belangrijk dat er mogelijkheden zijn om daar slim mee om te gaan
in de buitenruimte. T-Mobile onderzoekt dan ook samen met de
gemeente hoe je bijvoorbeeld een antenne in een lantaarnpaal
of kiosk weg kan werken.’ De uitrol van glasvezel, die in juni in
Segbroek is begonnen, heeft ook te maken met de 5G-ambitie:
het glasvezelnetwerk is snel, en daardoor geschikt voor de
gegevensuitwisseling via 5G.
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Secretariaat

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

5G betekent niets meer dan de ‘vijfde generatie’ mobiele

Bestuursleden

Meggie Janssen
Bruno van den Elshout
Annemiek van Gurp
Jelle Bleumink
Peter Coppoolse

netwerken. Het verschil met de vorige generatie, 4G,
zit hem in de snelheid van het uitwisselen van data.
5G straalt met radiofrequenties die hoger liggen dan die
van 4G. Het kost minder energie en kan gerichte stralings

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in

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

bundels uitzenden naar gebruikers.

Overgevoelig voor straling
‘Het is nu echt erop of eronder’, zegt Ineke. Wereldwijd zijn er meer
en meer protesten tegen het uitrollen van 5G, maar de telecom
sector zet druk en wil verder ontwikkelen. Ineke zit in het bestuur
van Stichting EHS, die zich inzet voor mensen met elektrohyper
sensitiviteit, overgevoeligheid voor elektromagnetische straling.
‘Wij willen een stop op de uitrol van 5G, er moet eerst beter worden
uitgezocht wat de effecten zijn en hoe de volksgezondheid kan
worden beschermd.’

Ontregeld
Naar schatting van Stichting EHS is drie procent van de mensen
overgevoelig voor straling. ‘De klachten van bijvoorbeeld burn-out
overlappen met elektrogevoeligheid’, legt Ineke uit. ‘Zou het dan
niet zo kunnen zijn dat mensen die een diagnose krijgen voor
burn-out, eigenlijk gevoelig zijn voor elektromagnetische straling?
De hersenen worden ook gestuurd door elektromagnetische
pulsjes, het lijkt me aannemelijk dat straling dat kan ontregelen.’

Proefkonijn
Het is niet bewezen dat straling in de frequenties van 4G en 5G
schadelijk is voor mensen, maar het is ook niet bewezen dat
mensen er níét ziek van kunnen worden. ‘De WHO noemt straling
van mobiele communicatie “mogelijk kankerverwekkend”’, weet
Ineke. ‘Dat zou toch beter onderzocht moeten worden, voor we
nóg meer nieuwe antennes gaan plaatsen? In andere steden,
waaronder Brussel, hebben ze de uitrol van 5G gestopt, de
burgemeester zei: onze burgers zijn geen proefkonijnen.
Wil jij wel proefkonijn zijn?’

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

de Haagse Worm
Deze groep bewoners weet een goede bestemming voor je GFT-afval: begin een wormenhotel! Met het GFT-afval van
20 deelnemende huishoudens kun je een wormenhotel realiseren. Gezocht: deelnemers, locaties en hotelmanagers.
Contactpersoon Meggie Janssen E-mail info@bomenbuurtonline.nl

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

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

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

••• De uitrol van het glasvezelnetwerk in onze wijk wordt goed
voorbereid. Voordat de bekabeling wordt aangelegd wordt door
middel van grondmonsters onderzocht of de grond is vervuild.

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
Buurtgenoot Ineke van der Klaauw,
bestuurslid van de Stichting Elektro
hypersensitiviteit (EHS), vertelt meer
over de bezwaren tegen 5G.

De Boomgaard

Op 9 september is er een landelijke demonstratie in Den Haag
tegen 5G. 5gdenhaag.weebly.com.
Meer weten? www.denhaag.nl/5g Meer informatie over straling
en gezondheid vind je op www.eerlijkoverstraling.nl

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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Ineke Mulder
Gerrit Zijlmans
Arjen Looijenga

Wat is 5G?

Wat is er op tegen
De techniek van 5G heeft gevolgen voor privacy en veiligheid,
en de straling heeft mogelijk invloed op weermetingen en de
gezondheid van mensen en dieren. Er wordt weinig onderzoek
gedaan naar de effecten van de straling van 5G antennes, omdat
wordt aangenomen dat die straling, beneden de normen, veilig
is voor mens en dier. Maar er is kritiek op die normen en er zijn
onderzoeken die wijzen op het gevaar van de straling. Er is een
mogelijke relatie tussen mobiele straling
en kanker, en mensen die gevoelig zijn
voor elektromagnetische straling, ervaren
wel degelijk klachten en vrezen dat die
toenemen, wanneer 5G er nog eens
bovenop komt.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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Zet je handtekening

Red De Populier
van de sloop
Natuurlijk moet het monumentale schoolgebouw van
De Populier blijven staan. Nieuwbouw betekent ook:
meer leerlingen op deze locatie.
Onderteken de PETITIE die wordt aangeboden aan
Burgemeester en Wethouders. We komen in
september bij je langs voor een handtekening.
Of teken alvast online: bit.ly/reddepopulier
Wil je helpen om handtekeningen op te halen in jouw
straat? Meld je aan via reddepopulier@gmail.com
Dan brengen we een formulier bij je langs.

Werkgroep Red De Populier

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

