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Bijna twee jaar geleden heb ik blijmoedig besloten te beginnen aan het
hoofdredacteurschap. Mijn gezin is gegroeid sinds een jaar en daar zijn
we natuurlijk heel blij mee, maar het is ook druk op een manier die ik me
van tevoren niet goed kon voorstellen. Het familiegebeuren combineren met mijn baan en het
leven buiten de deur is me tegengevallen. Mijn kleintjes slapen vaak goed, maar soms ook niet.
Ze zijn nog zo klein, ze hebben veel aandacht nodig. De tijd die ik te besteden heb, is daardoor
onvoorspelbaar. De dingen die ik wil doen voor De Boomgaard komen in de knel, ik vind het zelf
ook vervelend dat ik het niet zo (goed) kan doen als ik wil.
Dus ga ik stoppen als hoofdredacteur. Dat vind ik jammer, want het is een heel leuk klusje.
Maar het past me nu niet. Ik blijf wel in de redactie actief. De redactie heeft voor dit nummer de
meeste taken van me overgenomen, en er ligt een verse editie voor je neus, dus het is ze goed
gelukt!

DEEL
en de Wijkvisie 6

Het is weer een nummer over buurtgevoel en saamhorigheid. Met veel persoonlijke verhalen
van mensen die op verschillende manieren actief zijn in de wijk. Met informatie over de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen en een heel uitdagende puzzel - er zijn prijzen te
winnen! Dus geniet ervan.
Misschien wil jij wel mijn opvolger worden? Op pagina 5 vind je meer informatie over wat de
functie inhoudt. Ik en de andere redactieleden maken heel graag kennis met je!
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Adverteren?
Bij 4150 adressen op de mat en u steunt dit
wijkblad. Verschijnt 4x per jaar: in maart, juni,
september en december. Informatie:
info@redactiedeboomgaard.nl
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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.
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VAN HET BESTUUR

Benieuwdheid
Ik zat al een half uur naar mijn 92-jarige
moeder te luisteren. Ze heeft sinds 10 jaar
in toenemende mate alzheimer en woont
al een paar jaar niet meer zelfstandig. Ze
klaagt en zeurt vandaag over van alles
en nog wat. Het eten, haar kamer, de
verzorgsters, de andere bewoners, het
weer… en opeens valt ze stil, kijkt me aan
en vraagt: “Heb jij nou niks te klagen?”
Ik ben even van mijn à propos en zeg na
enige aarzeling: “Nee bij ons gaat alles
goed.” Als ik terug naar huis loop blijft
LDER
INEKE MU
OB
haar vraag me bezighouden. Wat maakt
SB
ER
VOORZITT
toch dat zij veranderd is van een vrouw
met veel belangstelling voor de wereld om haar heen in een oude
dame die ik aanhoor en haar litanie aan klachten mijn ene oor in
laat gaan en het andere oor weer uit. Klagen is kennelijk niet erg
inspirerend om echt contact te maken en serieus in te gaan op
wat ze zegt. Neem ik niet te veel als uitgangspunt dat ze niet moet

Duurzaam Doen
klagen maar dragen? En nog meer zette me haar vraag aan tot
nadenken. Voor het eerst sinds tijden beluisterde ik iets van
benieuwdheid in haar vraag aan mij. Een vraag die aansloot bij haar
situatie, namelijk die van het verlies van vat op haar leven. Een vraag
waar ik niet zo een, twee, drie antwoord op wist maar die me wel
aanspoorde tot nadenken. Ik realiseerde me opeens dat we in dit
tijdsgewricht elkaar zo weinig vragen stellen die aanzetten tot
nadenken en innerlijke dialoog. Meningen en (voor)oordelen zijn
er genoeg en kun je overal horen. Het opmerken van een vraag
die je mee kan nemen om over na te denken voor je een reactie
(of niet) geeft is de les die mijn moeder op haar oude dag me bood.
De volgende keer zal ik met meer benieuwdheid naar haar luisteren.
Wie weet welke lessen ik nog meer kan uitvinden.
Ben je benieuwd wat je komend jaar allemaal kan beleven in onze
Bomenbuurt, volg ons dan op Hoplr, Facebook of op onze website
door je te abonneren op de nieuwsbrief.
'Maak het mee in de Bomenbuurt’ Ik wens iedereen in de komende
feestmaand veel benieuwdheid! En natuurlijk mooie gesprekken en
samenkomsten.

Na de “leerzame lunch over duurzaam eten” in de Plus supermarkt en “energie en wonen” op het Goudsbloemplein staan
er nog drie activiteiten op het programma.
“Gooi niks weg maar geef het weg” is het motto van de eerste
activiteit! De eerste WEGGEEFMARKT van de Bomen- en Bloemenbuurt vindt plaats op 22 januari 2022 in de Hyacint. Sint en Kerst is
weer achter de rug en het geven willen we graag blijven stimuleren.
In onze kasten staan vast nog spullen, cadeaus, kerstpakketten weg
te kwijnen. Een kinderspeel- en kledingruilbeurs is zeker ook een
onderdeel. En naast tastbare zaken kun je natuurlijk ook je kennis
of je tijd weggeven of met een ander delen. Zo willen we graag een
REPARATIECAFÉ gaan organiseren in onze buurt.

Daarvoor hebben we mensen nodig die dingen kunnen repareren.
Denk aan kleine elektrische apparaten, computers, kleding. En
wellicht heb je zelf nog meer ideeën! Natuurlijk is er informatie
over wat er allemaal gedeeld kan worden, bijvoorbeeld auto’s of
gereedschap. Aan het einde van de dag gaat wat over is naar de
voedselbank of de kringloop. Alles wat over is gaan we aanbieden
voor hergebruik! En dat is tevens een mooie opmaat voor de
activiteit in april.
De groenste activiteit is in maart en staat in het teken van: MAAK JE
WIJK EEN OASE VOOR BLOEMEN EN BIJEN DEZE ZOMER. Deze
activiteit is op zaterdag 9 maart en vindt plaats op het Kastanjeplein
en Onder de Bolster.

POLITIEK CAFÉ - 17 FEBRUARI 2022
Net als in 2018 organiseren de bewonersorganisaties van de Bomen- en Bloemenbuurt weer een politiek café.
Vooraf gegaan door drie thema-avonden. Deze zijn gepland op 12, 19 en 26 januari in De Stamboom, Eikstraat 1,
hoek Thomsonlaan. Zie het artikel op pagina 28.

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
voor het gezellige bestuur van de SBOB
Maak het mee in de Bomenbuurt!
Het bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt zoekt versterking van het bestuur/dagelijks bestuur.
We zijn op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die tijd en energie willen besteden aan het bevorderen van de
leef- en bewoonbaarheid van onze buurt, het stimuleren van gezelligheid en betrokkenheid, en het onderhouden van
contacten binnen en buiten de buurt. Voor de invulling van de functies is het van belang een paar dingen te weten.
De personen die wij zoeken:
• kunnen goed samenwerken met mensen van verschillende achtergronden
• zijn gericht op verbinding, leggen gemakkelijk contacten
• zijn omgevingssensitief
• kunnen goed plannen en organiseren
• zijn gemiddeld 6 tot 10 uur per maand beschikbaar.
In het bijzonder zijn wij, naast algemeen bestuursleden, ook op zoek naar iemand die de secretarisrol wil vervullen
en iemand de voorzittershamer wil overnemen.
Wil je reageren op deze oproep? Neem dan contact op met Ineke Mulder via info@bomenbuurtonline.nl of telefoon
0623935334.

Wijkvisie
De werkgroep Wijkvisie verzamelt ideeën over herinrichting van
de Bomenbuurt op het moment dat de riolen worden vervangen.
De werkgroep is onder aanvoering van de gemeente de volgende
stap aan het voorbereiden. Na het opstellen van de conceptvisie en
het peilen van de reacties via de enquête onder wijkbewoners is het
nu tijd om de visie aan te bieden aan de politiek. Het is belangrijk
om naast vervanging van de riolering ook te investeren in een

verbetering van de inrichting van de openbare ruimte, en daar is
geld voor nodig. Deze volgende stap heet ‘Operatie Bomenbuurt’.
In dat kader vinden er al kleine proefopstellingen plaats en bereidt
de werkgroep een ‘Bomenbuurtdag’ in januari voor. Wijkbewoners,
politiek en ambtenaren kunnen dan met elkaar in gesprek gaan
over realisatie van de visie. Uiteraard zal dat ook een onderwerp
zijn tijdens het politiek café!

DE BOOMGAARD ZOEKT HOOFDREDACTEUR
We zijn op zoek naar een leuke buurtgenoot die de rol

Ook het maken van een jaarplanning en advertentie-

van hoofdredacteur van De Boomgaard op zich wil

beheer horen erbij. In nauwe samenwerking met onze

nemen. Heb je hart voor de buurt, oog voor nieuws en

vlotte en kundige vormgever werk je aan de lay-out van

gevoel voor taal? Vind je het leuk om vier keer per jaar

het blad, tot het naar de drukker gaat. Een tijdje later

een verbindende, diverse, verrassende en kleurrijke editie

blader je dan door je ‘zelfgemaakte’ kersverse Boomgaard!

van het wijkblad te maken, samen met een bevlogen
redactie en vormgever? Dan is dit iets voor jou.

WIE ZOEKEN WE?
Iemand die er plezier in heeft om mensen te verbinden
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Zoals ieder jaar organiseren we weer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het nieuwe jaar. Op zondag
23 januari toasten we op het nieuwe jaar en zullen de besturen toelichten wat de plannen voor komend zijn.
U bent van harte uitgenodigd in De Hyacint van 15 tot 17 uur. We houden ons uiteraard aan de coronaregels van
de overheid.

De Boomgaard

en te doen wat nodig is om een mooi wijkblad te maken.

Deze vrijwilligersfunctie kost je gemiddeld een paar uur

Iemand die overzicht kan bewaren, kan communiceren,

per week. Sommige weken zijn drukker dan andere. Elk

delegeren en redigeren. Ervaring met het maken van

kwartaal vergadert de redactie over het nieuwe nummer,

magazines of blaadjes is handig, maar is niet essentieel.

en evalueert het vorige. We bedenken onderwerpen en
verdelen de artikelen. De hoofdredacteur houdt de balans

Ben je enthousiast, wil je meer weten of heb je een vraag?

in het blad in het oog, communiceert met redactieleden

We horen graag van je: info@redactiedeboomgaard.nl

en de SBOB, houdt de mailbox van De Boomgaard in de
gaten en schrijft en redigeert artikelen.
De Boomgaard
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WAT GA JE DOEN?
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door GERARD KESTER

Nou even geen gezwam
over duurzaamheid! Of toch?
148.750kg. Zoveel gebruiken wij per jaar. Daar houden we 148.750kg afval aan over.
Pleur, leut en troost, daar drinkt Nederland 4.550.000 liter per jaar van weg. Koffie dus.
Zonde toch? Niet de koffie natuurlijk, maar die berg afval.

••• Artist impression van de Thomsonlaan

door JOHAN VAN ARRAGON

DEEL en de wijkvisie
De wijkvisie, weet u nog wel? Hoe willen wij bewoners dat onze buurt er over vier jaar uitziet? Dat was vorig jaar
de vraag en die heeft veel reacties uit de buurt opgeleverd. Die reacties zijn door SBOB en gemeente verwerkt
in de wijkvisie 2020-2024. De vervanging van de riolering, vanaf 2023, biedt kansen om de ideeën uit te voeren.
Eén daarvan komt voort uit het autodeelproject DEEL, waarover de Boomgaard al verschillende keren heeft
geschreven. Daardoor vrijgekomen parkeerplaatsen kunnen een andere bestemming gaan krijgen.
DEEL, weet u nog wel? Twee jaar geleden startte dat project met een proef in onze buurt, waarna de proef een
half jaar later overging in een echte coöperatie, waaraan inmiddels 50 buurtbewoners (33 huishoudens) meedoen.

Annelies Goedbloed was manager
op een ICT afdeling. Een vriendin
zei op een dag: “Ik ga naar een
lezing van Gunter Pauli, heb je zin
om mee te gaan?” Een lezing van
wie? Net zoals de meesten van
ons, had Annelies nog nooit van
deze man gehoord. Maar na even
koekelen, kwam zij erachter dat
Gunter graag wil, dat wij wat
zuiniger zijn op onze aardbol.
Dat kan geen kwaad, dacht Annelies. Hij vertelde tijdens de lezing, hoe
wij beter voor onze aarde kunnen zorgen. Annelies raakte geïnspireerd.
Zij wilde tegengas gaan geven aan onze wegwerpmaatschappij. Maar
hoe dan?
Toen het oude Tropicana zwembad in Rotterdam leeg kwam te staan,
groeiden er al snel paddestoelen aan de muren. Dat bracht een groep
mensen op een idee. We gaan in dat oude zwembad “Rotterzwam”
oprichten. Zij gingen paddestoelen kweken. Niet de soort die al aan
het plafond groeide natuurlijk, maar oesterzwammen. Dat is een
eiwitrijke delicatesse die steeds populairder wordt, doordat veel
mensen tegenwoordig wat vaker vlees laten staan. Wat is nou het
mooie? Deze zwammen zijn echte koffiedikkijkers. Met een beetje
liefde en toewijding groeien ze als een malle op die bruine drab.

Zo’n zak koffieprut kun je natuurlijk niet eindeloos gebruiken. Na zo'n
3 oogsten wordt het vervangen. De oude koffie wordt als compostmateriaal gebracht naar volkstuinencomplexen van de gemeente
Den Haag en naar Pluk!Den Haag. Hier leren kinderen, door zelf te
kweken, waar groente en fruit eigenlijk vandaan komen. Maar je kan
daar ook op het terras of in de lunchroom een biologische daghap
bestellen.
De zwammen worden afgezet aan meerdere restaurants in Den Haag.
Op de fiets natuurlijk! Via de webshop en Lekkernassûh zijn ze ook
bereikbaar voor particulieren. Bitterballen, bier, burgers, meerdere
soorten tapenades, zet het woord oesterzwam er voor, en het is
verkrijgbaar.
Ikzelf heb een growkit gekocht. Wat is er duurzamer dan mijn eigen
prut te recyclen? Dus als je dadelijk trek hebt in een oesterzwammetje,
dan kom je bij mij nooit meer op de koffie. Hoewel, dan heb ik dadelijk
geen koffiedik meer natuurlijk. Een vicieus cirkel probleem. Ik ga er
vast wel uitkomen. ■

Kostenbesparing en een efficiënter gebruik van weinig gebruikte auto’s waren doelstellingen. Maar ook minder
geparkeerde auto’s in de buurt, zodat er ruimte vrijkomt om mooie dingen mee te doen. Dat lijkt nu werkelijkheid
te gaan worden. De gemeente heeft een nieuwsbrief gestuurd aan de deelnemers aan de Hoplr-enquete waaruit
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Meedenken

Proef MiniPark

Afgelopen voorjaar heeft een groot aantal mensen meegedaan
aan de Hoplr-enquête “Wijkvisie Herinrichting Bomenbuurt”.
Hierin werden vragen gesteld over belangrijke onderwerpen voor
de wijk, zoals groen, verkeersveiligheid, en toekomstbestendigheid.
Verschillende deelnemers hebben aangegeven met hun straat mee
te willen denken over hoe ruimte in de parkeerstrook vrijgemaakt
kan worden.

In de Bomenbuurt delen tientallen bewoners met hun buren auto’s
in een coöperatie. Omdat hierdoor het aantal auto’s in de wijk is
verminderd, is er ook meer parkeerruimte ontstaan. Zo ook in de
Cypres- en Egelantierstraat.

Operatie Bomenbuurt
Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden wil de gemeente
de komende jaren samen met de bewoners nadenken over de
toekomst van de Bomenbuurt. Om te ontdekken wat écht belangrijk
is in de straat en wat goed of minder goed werkt. Hiervoor wordt
op dit moment een programma opgesteld. Eén van de eerste
activiteiten binnen dat programma is de Proef MiniPark Bomenbuurt.

De Boomgaard

Voor deze straten ontwikkelen startups de komende maanden een
innovatief MiniPark, ter grootte van een parkeerplek. Dit gebeurt in
samenwerking met de straatbewoners en de gemeente. De startup
bedenkt en voert uit, enkele bewoners, die hebben laten weten
mee te willen denken, en de gemeente beslissen of het ook aansluit
op de wensen. Het is een proef en als de proef slaagt kunnen
andere straten ook in aanmerking komen voor een MiniPark. Wat
dat precies is en hoe dat georganiseerd wordt maakt deel uit van
de proef en het programma Operatie Bomenbuurt. ■

HET KOFFIEDIK WORDT MET DE FIETS
DOOR HEEL DEN HAAG OPGEHAALD
Haagse Zwam is erg groen. De zwammen zelf niet natuurlijk, maar
het bedrijf wel. Het koffiedik wordt met de fiets door heel Den Haag
opgehaald. Annelies (eigenaresse) stuurt met Abel (operationeel
manager) de overige personeelsleden aan. Meer dan 30% van de
werknemers zijn mensen met een (verre) afstand tot de arbeidsmarkt
zoals dat zo mooi genoemd wordt. Dat houdt vaak in: Prima lui die
moeite hebben zich in te passen in het sociale plaatje dat verwacht
wordt bij een standaard baan. Oesterzwammen zwammen niet aan
je hoofd. Ze willen alleen maar een schoon en rustig leefklimaat.
Wat een perfecte combinatie!

december 2021

december 2021

de wijkvisie is voortgekomen. Hieronder een samenvatting van die nieuwsbrief.

Annelies kwam hen op het spoor. En ondanks dat oesterzwammen
in den beginne in het donker tot ontplooiing moeten komen, zag
Annelies het licht. Zij had een missie en gaf zichzelf een jaar om haar
eigen bedrijf op te zetten. Want laten we eerlijk zijn, een nobel streven
is natuurlijk prima, maar er moet ook huur, gas, licht en water betaald
worden. Al snel rook het hele huis heerlijk naar koffie. Maar toen alle
nisjes, laatjes, kastjes en hoekjes met groeikits van oesterzwammen
gevuld waren, vond haar man het toch wel prettig dat er naar een
bedrijfsruimte gezocht werd.

De Boomgaard
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FAMILIE IN DE ZAAK

Sana Sini: Meer dan écht Moluks eten
De naam van restaurant “Sana Sini’ betekent “daar hier”, leggen eigenaren Leila de Fretes (60) en Roberto Traxel (60)
uit. ‘En “daar” staat dan natuurlijk voor Indonesië - de Molukken, “hier” is Nederland. Er zijn nog meer betekenissen,
maar het belangrijkste is: aan de Thomsonlaan zit een écht Moluks Indisch familierestaurant met bijbehorende
gastvrijheid en gezelligheid.
Leila: ‘Ik ben in Palembang geboren op Indonesië; in 1966, toen ik
5 was, zijn wij met het vliegtuig naar Nederland gekomen. Later dan
de meeste Molukkers ja, de KNIL-militairen en hun gezinnen waren
al in 1951 gekomen.’
Roberto: ‘De Molukse KNIL-militairen waren loyaal met Nederland
geweest en moesten daarom weg uit het onafhankelijke Indonesië.
Zo ook de broers van mijn schoonvader. Maar mijn schoonvader
bleef met zijn gezin bij zijn moeder in Indonesië. Na de machts
wisseling in Indonesië in 1966 wilde Leila’s familie er ook weg.’

‘Toen we 13 waren,
kwamen elkaar tegen op de Uithof’
Leila: ‘We kwamen in de “Molukse” wijken van Zutphen en
Hoogeveen terecht, maar al snel kwamen we in een pension
in Scheveningen, omdat mijn vader werk vond in Den Haag.’

Roberto: ‘Den Haag was de stad van de oud-Indiëgangers. Veel
mensen uit voormalig Nederlands-Indië zijn toen in zuidwest Den
Haag gaan wonen. En daar ben ik geboren, in 1961. Ik ben een echte
Hagenees dus, maar mijn Surinaamse vader is in 1957 naar Nederland
gekomen om aan de Haagse kunstacademie te studeren. Leila en ik
kwamen elkaar tegen op schaatsbaan de Uithof, we waren 13 jaar.’

Ware liefde
L: ‘Ware liefde ja, al 45 jaar. Ik was 17 toen ik moeder werd; mijn
dochter Jickey is nu 43. Ik werkte in de avonduren en Roberto
studeerde. Ik heb altijd in de horeca gewerkt. Ik was onder andere
bedrijfsleidster van de “Fox”, een eetcafé in Voorburg en eigenaar
van de horeca op tennispark Hanenburg.’
R: ‘Ik vond na de HTS chemische technologie een baan bij het
ministerie van VWS maar vond het er verschrikkelijk. Toen ben ik
voor mezelf begonnen in de automatisering, daarna heb ik 22 jaar
bij Mojo Concerts gewerkt, de organisator van festivals en pop
concerten. Leila en ik zaten samen in het bestuur van Paparisa,

een Molukse vereniging uit de jaren 80; Leila deed de horeca, ik
de organisatie van activiteiten, sport, muziek, dans enzovoorts.’
L: ‘Toen we in 2016 stopten, hebben we een jaar in Portugal
gewoond. Maar onze kinderen Jickey en Djanomi (33) zeiden
telkens: “we missen het Molukse-Indisch eten en de gezelligheid van
vroeger”. Eten is in de Molukse cultuur een belangrijk onderdeel van
het sociale leven: bij bruiloften, geboortes, begrafenissen komen
altijd maaltijden op tafel.’
R: ‘In Den Haag wonen zo’n 1400 Molukse gezinnen. Paparisa is er
niet meer, de oude Indonesische restaurants zijn bijna allemaal weg.
Maar gelukkig zijn wij er nu met ons restaurant. Dit is een goede plek
gebleken en een leuke buurt.’

Huiskamer
L: ‘We wilden er de uitstraling van een gezellige huiskamer aan
geven; de mensen moeten zich hier meteen thuis voelen, vandaar
de kleurrijke inrichting en de kamerplanten. In augustus 2019 zijn
we opengegaan.’
R: ‘We moesten wel wennen aan weer werken. Maar door corona
moesten we in maart 2020 alweer dicht. We zijn niet echt van het
afhalen, maar hebben dat toch gedaan om de kosten te dekken en
de binding met de mensen te behouden. Voor de wat oudere
Indische tantes hebben we soms toch een bezorging gedaan.’
L: ‘Het is gelukt om te overleven. Er komen nu steeds meer gasten:
uit de Bomenbuurt en ook veel Molukkers, uit heel Nederland, omdat
ze via via horen dat hier een echt Moluks Indisch restaurant zit.’
R: ‘We kunnen 28 mensen tegelijk kwijt. Je moet wel reserveren
want het zit snel vol, zeker nu het terras er niet is.’
L: ‘Ik doe de keuken, Roberto doet de administratie. Samen doen we
de bediening.Op vrijdag en zaterdag zijn mijn zusje Cora en mijn
nichtje Shakeji hier; op drukke dagen helpen mijn zoon, dochter en
kleindochter Jelina. Mijn oudste zus Inge maakt koekjes en mijn
moeder Sil de Fretes-Bos (86) helpt mee met het snijden en
voorbereiden. Dat luistert heel precies. Ik kook en bak, voeg kruiden
toe op mijn gevoel. Mijn zoon staat ook vaak in de keuken; hij gaat
het waarschijnlijk overnemen als mama ophoudt. Of misschien zegt
onze kleindochter wel: “gaan jullie maar met pensioen”.’

‘Straks ook lessen
over Molukse cultuur’
Onderwijs
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Een boom in de
achtertuin: een
kostbaar bezit!
Den Haag, de stad die verrees naast een bos dat ooit reikte tot
Haarlem, draagt haar naam niet voor niets. Vele Hagenaren
genieten al generaties van de vele tuinen, parken, bossen en
bosjes die de stad rijk is. Velen koesteren daarnaast de bomen
die de straten en lanen in onze buurt sieren. De ontsteltenis is
dan ook telkens groot als door gemeentelijke plannen bomen
moeten wijken.
Het belang van bomen mag inmiddels algemeen bekend zijn;
ze nemen CO2 op, produceren zuurstof, geven schaduw en
verkoeling op hete dagen, nemen water op en bieden
bescherming en voeding aan vogels, vleermuizen en insecten.
Zeker in deze tijd van klimaatproblemen moeten we dus extra
zuinig op ze zijn.
Natuurlijk zijn er gevallen dat het niet anders kan en dat er
gekapt moet worden, leeftijd, zware schade en ziekte kunnen
redenen zijn, maar liever sparen we ze. Populieren werden
massaal gekapt omdat ze allemaal direct na de oorlog waren
geplant en nu op en leeftijd kwamen dat ze gevaarlijk werden.
Populieren behoren tot de groep van de wijkers (snel groeiende
bomen) die blijvende bomen moeten beschermen totdat die al
wat grootte hebben. Wist u trouwens dat voor het kappen van
een boom altijd een vergunning nodig is? Minder zon of blad
en vruchtval zijn zelden argumenten om een kapvergunning
te krijgen. Blad van vele bomen verteert snel en is prima mest
voor de tuin, bovendien is het prima verstopmateriaal voor vele
nuttige insecten die uw planten vrijhouden van ongewenste
gasten.
Wil u meer weten over bomen en kapvergunningen kijk
dan is bij de website van de bomenstichting Den Haag.
www.bomenstichtingdenhaag.nl. Hier kunt u altijd advies
krijgen. Wees zuinig op bomen en groen, want het is
wetenschappelijk bewezen dat groen mensen gelukkiger,
gezonder en slimmer maakt.
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R: ‘Het belangrijkste is dat het verhaal en de cultuur van de Molukkers
ook door ons levend blijft. We merken in het restaurant dat er meer
informatie over rituelen en gewoonten nodig is. We willen dit graag
aan onze jongeren meegeven, maar ook aan de Nederlandse
samenleving. Daarom gaan we op de dagen dat we dicht zijn
(maandag, dinsdag en woensdag) ook lessen organiseren over de
taal, de geschiedenis, de tradities van de Molukken. We hebben net
een Stichting Moluks Erfgoed opgericht, dat is al een eerste stap.’ ■

Foto: MARIANNE SCHIJF

Herman Poelsma

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

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

door MARIANNE SCHIJF

COLUMN

Lees alle afleveringen van de rubriek FAMILIE IN DE ZAAK in het
online archief van De Boomgaard www.bomenbuurtonline.nl/
boomgaard/archief-2. Vanaf juni 2019 schreven we over: Slagerij
Bulsing, DuOOptiek, Otten groente en fruit, Thomson Tweewielers,
IJssalon De Lorenzo, Vishandel Kleinee, De Haagsche Gordijnerie,
De Notenkoning, Dierenspeciaalzaak Zandvliet en Noten- en
loempiakiosk VU.

De Boomgaard

9

06 2458 7672

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

www.advieseninzicht.nl
Sweelinckplein 11

Erna de

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over
al je persoonlijke financiën:
Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning
Wil je voor het eerst een huis kopen?
Of wil je verhuizen en heb je ook nog
een huis te verkopen? Laat je adviseren
over de hypotheekmogelijkheden en
(fiscale) regels. Zo ben je goed voorbereid
bij het volgende open huis!

PNE

Echografie

FOTOSERIE STRAATBIBLIOTHEEKJES

door MIES MIKX
Herman Reis (75) woont in de Acaciastraat en loopt en fietst veel door de buurt. Op doktersadvies, hij moet
in beweging blijven. Tijdens zijn tochtjes viel hem op dat er op verschillende plekken in de Bomenbuurt
minibiebs hangen. ‘Toen dacht ik: die ga ik fotograferen,’ vertelt Herman. Fotograferen doet hij graag.
Toen hij voor zijn werk nog heel het land door reisde, maakte hij een serie over ‘leugenbankjes’, bankjes waar
ouderen samenkwamen om nieuwtjes uit te wisselen. En nu dus die bibliotheekjes. Hij pakte de plattegrond
achterop de Boomgaard erbij en begon kriskras door de buurt te fietsen. Wat hij met de kastjes heeft? ‘Ik vind
het wel een aantrekkelijk idee dat ze er zijn. Je komt een hoop troep tegen, maar ook boeken waarvan je
denkt: hee, die ga ik lezen. Zelf lees ik graag non-fictie. En een keer vond ik een mooi boek, Alleen op de
wereld van Hector Malot. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik zet er ook zelf geregeld wat in. Laatst nog, over
campings. Want kamperen deed ik vroeger graag, maar die tijd ligt wel achter me. De volgende dag waren
ze al weg.’
Weet jij in welke straat de minibiebjes staan? Oplossing zie pagina 28.
1

Shockwave

Flywheel Training

Jeroen Coster Sportfysiotherapeut en Sportrevalidatietrainer
Sven König

2

3

Manueel Therapeut

Berend Kaster Algemeen Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut i.o.

4

Oók voor niet sport
gerelateerde klachten.

5

6

7

8
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Activiteiten in de buurt? Meld het de redactie via
info@redactiedeboomgaard.nl

Controleer vooraf of een activiteit doorgaat, in verband met de coronamaatregelen
Zondag 14, 21, 28 december

Iedere 1e dinsdag van de maand

BETHELMUZIEKMATINEE
WERELDKOOR VOCES DEL MUNDO
Dit Haags wereldkoor van 25 leden onder leiding van Jorina van
Bergen zingt wereldmuziek, traditionele liedjes uit de hele wereld,
soms met en soms zonder begeleiding van instrumenten. Met
kerstliederen uit allerlei culturen brengen ze je alvast in kerststemming.
LOCATIE Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
TIJD 17 uur
KOSTEN Vrijwillige bijdrage

OPEN COFFEE BLOEMENBUURT
Ondernemende Bloemenbuurtbewoners ontmoeten elkaar, wisselen
ideeën uit en delen kennis. Iedere maand een ander thema. Ook
Bomenbuurtondernemers zijn welkom.
LOCATIE Lokaal 7, Anemoonstraat 25
TIJD 9 – 11 uur

Zondag 16 januari, 6 maart
LUNCHBIOS
16/1 FOR SAMA is de eerste documentaire van de 26-jarige Syrische
burgerjournalist Waad al-Kateab. Ze draagt de film op aan haar
pasgeboren dochter. “Ik wil dat je begrijpt waarom je vader en ik deze
keuzes hebben gemaakt, waarvoor we vochten.” Met een eenvoudige
digitale camera legt ze de Syrische opstand tegen dictator Assad in
rebellenbolwerk Aleppo vast, vanaf het begin tot aan de gedwongen
evacuatie eind 2016.
6/3 WHALE RIDER vertelt hoe een jong Maori-meisje opgroeit tot
held van haar stam, als blijkt dat zij de gave van de "ouden" bezit om
te kunnen praten met walvissen.
LOCATIE Houtrustkerk, Beeklaan 535
TIJD 12.30 uur
KOSTEN 7 euro voor maaltijd en film

Woensdag 23 februari – De aarde draait door
VPRO’S TEGENLICHT
Gesprekken over de toekomst waarin we ons laten leiden door het
programma Tegenlicht. Paul Kingsnorth was één van de kopstukken
van de milieubeweging. Tot hij besefte: de mensheid kan de wereld
niet redden. Portret van een eindtijddenker die blijft geloven in de
kracht van de natuur.
LOCATIE Houtrustkerk, Beeklaan 535
TIJD 20 uur
KOSTEN Vrijwillige bijdrage

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Buurtcentrum de Bolster heeft een aangepast rooster in
verband met de coronamaatregelen

NIEUW IN DE BUURT

ACTIVITEITEN IN DE BUURT
door INEZ POST

Pantopoleio
Onze buurt heeft sinds kort een echt Griekse supermarkt, waar
Bomenbuurters van Griekse komaf en buurtbewoners die van
Grieks eten houden hun hart kunnen ophalen. Tijd voor een
kennismaking!

Elke donderdag
BUURTMAALTIJD DE BOLSTER
LOCATIE Kastanjestraat 2
TIJD Welkom vanaf 17.15 uur
KOSTEN €6,00
RESERVEREN NOODZAKELIJK Via Leonie Schuurman 06 41 80 78 66

Eerste vrijdag van de maand
KOM LANGS BIJ 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, reserveren is verplicht

CULTUUR OM DE HOEK
THEATER DE NIEUWE REGENTES
LOCATIE Weimarstraat 63
INFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988

Zaterdag 11 december
WIE ZOUDEN WIJ ANDERS ZIJN?
Muziek, literatuur en filosofie. Gaat dat samen? Ja! Dat bewijzen
Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet al jaren. Steeds opnieuw
slagen ze erin een wonderbaarlijke sfeer te scheppen van weemoed
en verlangen, absurde redenaties en feestelijke avontuurlijkheid.
In Wie Zouden Wij Anders Zijn… brengen ze een poëtische selectie
uit de dierenverhalen. Over de tijd, over afscheid nemen en over te
zijn of niet te zijn.
TIJD 20.15 uur
KAARTJES €18

Supermarkt
In een omgebouwde garage aan de Ahornstraat 84 is sinds begin dit
jaar Pantopoleio gevestigd, een Griekse supermarkt en webwinkel.
“We zijn onze winkel begonnen omdat we de Griekse producten die
we wilden hebben, niet konden vinden in Den Haag of ze waren heel
duur. We hebben ook veel Grieken en Nederlanders ontmoet die op
zoek waren naar de typisch Griekse producten die ze van thuis kenden
of die zij op vakantie in Griekenland hadden leren kennen. Daarom
verkopen we alleen Griekse etenswaren voor mensen die van Grieks
eten houden”, vertelt eigenaresse Kyra Ntrapou enthousiast. Ze woont
sinds acht jaar met haar Nederlandse man en dochter in de Bomenbuurt in het huis naast de winkel. Zij heeft haar man ontmoet in een
bar in Utrecht. Het was liefde op het eerste gezicht en Kyra is alleen
nog naar haar vaderland terug gegaan om haar kleding op te halen.
Toen hun dochter eenmaal naar school ging zag Kyra haar kans
schoon en is zij in de garage naast haar huis haar Griekse supermarkt
begonnen. Er wonen veel Grieken in de buurt en door de aanwezigheid van de Europese school in de buurt en social media groeide het
aantal klanten snel. Grieken zijn blij dat ze op deze manier contact
hebben met hun vaderland, maar ook veel Nederlandse en internationale klanten weten hun weg naar Pantopoleio inmiddels te vinden.

“Eigenlijk kun je in deze kleine supermarkt van alles kopen. Het is een
soort Griekse Winkel van Sinkel”, vertelt Kyra: “We zoeken steeds naar
nieuwe producten om ons assortiment te verbreden en brengen
daarom regelmatig nieuwe producten om te blijven verrassen.”
In augustus is de winkel opnieuw verbouwd en uitgebreid met de
ruimte van nog een naastgelegen garage. Sinds september dit jaar kun
je ook binnenlopen voor een heerlijke kop koffie of ‘Greek mountain tea’.

Lekker voor onder de kerstboom
“Rond de Griekse feestdagen brengen we de typische producten die
hierbij horen”, vervolgt Kyra. Speciaal voor deze decembereditie van
de Boomgaard heeft ze een recept uitgezocht voor een zoete lekkernij
voor onder de kerstboom (recept zie pagina 21).

Winkel van Sinkel

Nieuwsgierig?

Je kunt bij Pantopoleio terecht voor typisch Griekse producten als
vlees voor gyros, olijfolie, diverse zoetigheden en olijven, honing,
vruchten in siroop, feta en tzatziki, maar ook voor allerhande
pastasauzen, kruiden, bieren, wijn en koekjes. Daarnaast heeft de
supermarkt de grootste sortering Griekse kazen van Den Haag.

Ben je nieuwsgierig geworden? Loop gerust eens binnen in de winkel
aan de Ahornstraat. Pantopoleio is geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Op zondag en maandag kun je de winkel op afspraak bezoeken.
De webshop (www.pantopoleio.nl) is 24/7 open. ■

ENGLISH
Pantopoleio is a Greek web supermarket and a real shop in the Ahornstraat. We started our business because we couldn't find the product we
wanted in The Hague. We met many Greek people and Dutch people that were searching for the typical Greek things they know from home
or they learned to know while on vacation in Greece. Therefore we sell only Greek food for people who love Greek food.
(https://www.pantopoleio.nl/about)

Zondag 19 december
Elke maandag en woensdag
HAAGS ONTMOETEN
Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.
Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.
LOCATIE Kastanjestraat 2
TIJD 10 – 14 uur KOSTEN € 0,50. Koffie, thee en soep inbegrepen.
AANMELDEN NOODZAKELIJK via 070 3636032 of l.hagen@xtra.nl

IT’S CHRISTMAS TIME
Dit spetterende kerstconcert zit vol glitter, glamour and a touch of
magic. Van Happy Holiday tot White Christmas. De swingende Very
Merry Christmas Band speelt het dak eraf en belooft een sprankelend
samenzijn voor familie, vrienden en collega’s, waar iedereen nog lang
van zal nagenieten.
TIJD 13.30 en 16 uur
KAARTJES €22.50
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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 leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld peutergym of
peutermuziek.
LOCATIE Acaciastraat 182
TIJD ma/di/do 8.30 – 13.30u, wo/vr 8.30 – 11.30u
KOSTEN €2,50
INFO kunstenkidscafe.nl

De Boomgaard

Zondag 13 maart
ONTBOEZEMINGEN VAN EEN BLIJ MENS
Wonderlijk, dat je zomaar gewillig achterover zakt voor iemand die je
niet persoonlijk kent. Alleen omdat hij de meest intieme ontboezemingen verpakt in liedjes, wil je met hem mee. Ook al weet je dat,
juist als je heerlijk weg wilt glijden op een bed van romantische
pianoklanken, hij je opeens de oren kan wassen. Theo Nijland rekt
de grenzen op van wat er mogelijk is binnen een liedje.
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Maandag t/m vrijdag
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COLUMN
helemaal vol met fietsen waardoor je alsnog aan het slalommen bent
om erlangs te kunnen, terwijl er in theorie plek genoeg is voor zowel
fietsen als voetgangers. Dat moet toch handiger kunnen. Er bestaan
bijvoorbeeld fietsplateaus waarmee wel tien fietsen geparkeerd
kunnen worden op de oppervlakte van een parkeerplaats. Een andere
interessante ontwikkeling is de opkomst van autodelen, die in
Bomenbuurt aan een opmars bezig is. Hoe meer mensen daar gebruik
van maken, hoe sneller de parkeerdruk afneemt.’ De commissie volgt
deze ontwikkelingen op de voet.

Claartje de Smit

De buurt verandert. Na de vervanging van
de riolering in 2022 wordt de wijk opnieuw
ingericht zodat deze beter aansluit bij de
wensen van bewoners. Vaak is verandering
nodig om een nieuw evenwicht te vinden.
In ons persoonlijke leven gaan we ook op
zoek naar verandering als we balans missen.
Claartje de Smit, integratief therapeut,
voorziet je hierbij van inspiratie en tips.

Gedrag weggebruikers

De nieuwe commissie Verkeer en
Veiligheid timmert aan de weg

Verkeersveiligheid is een ander speerpunt dat hoog op de agenda
staat: in de recente enquête van de gemeente welke onderwerpen
aandacht zouden moeten krijgen in de Wijkagenda Bomen- en
Bloemenbuurt, eindigde verkeersveiligheid met voorsprong op de
eerste plaats. ‘Iedereen kent de voorbeelden waar we dagelijks mee te
maken hebben: de drukte bij het Goudsbloemplein, de Thomsonlaan
of de Goudsbloemlaan, zeker in de spits en wanneer de scholen
beginnen of uitgaan. Ook hier geldt weer dat de oplossing niet ligt
bij één partij: de gemeente kan mooie plannen maken en de weg
beheerders oplossingen bedenken, maar als het gedrag van de
weggebruikers niet mee verandert, zal het probleem blijven bestaan.’
Een interessant voorbeeld is het verkeer op de Hanenburglaan, vaak
op weg naar het kinderdagverblijf of het consultatiebureau. Er geldt
eenrichtingsverkeer, vanaf de Goudenregenstraat staan de borden
Verboden in te rijden. Maar tegelijkertijd is de weg daar erg breed, als
een soort rode loper ligt hij klaar om er toch eventjes snel in te rijden.
Welke maatregelen kun je treffen om mensen te ontmoedigen dat te
doen? Weer een vraagstuk waarover de commissie zich wil buigen en
het gesprek wil aangaan met de wegbeheerder.

Teun Dekker woont in de Pijnboomstraat en is lid van de nieuwe commissie Verkeer en Veiligheid van de

Sparringpartner

TEUN DEKKER

door TAKE PADDING (eerder gepubliceerd in WijkWijs, het blad van de Bloemenbuurt. Foto's: Karel van der Bent)

Bomen- en Bloemenbuurt. Teun is zelf werkzaam in de civiele techniek en heeft veel ervaring met werken
in de openbare ruimte. Hij vertelde in Wijkwijs, het magazine van de Bloemenbuurt, over de plannen van
de commissie.

Waarom een nieuwe commissie Verkeer en
Veiligheid?
‘Er bestond al een commissie Veiligheid, Gezondheid en Milieu in
de Bomenbuurt, waarop we hebben voortgebouwd,’ aldus Teun.
‘Tegelijkertijd wilden we meer proactief aan de slag met een duidelijker
nadruk op verkeer en veiligheid. Milieu is ondertussen al grotendeels
opgepakt door een andere werkgroep, de Duurzame Bomen- en
Bloemenbuurt (BLOB). Met het bestuur van de SBOB (Stichting
Bewonersorganisatie Bomenbuurt) is toen besloten de commissie te
transformeren tot wat het nu is. We wilden ook echt samen optrekken
met de Bloemenbuurt, omdat veel van de verkeers- en veiligheids
problemen in de twee buurten overlappen. Het meest zichtbaar is
dat natuurlijk bij de herinrichting van de Goudenregenstraat, en de
verkeersproblematiek bij het Goudenregenplein: beide precies op
de grens tussen Bomen- en Bloemenbuurt. Dan moet je als buurten
gezamenlijk optrekken. Samen hebben we ook een sterkere positie
richting bijvoorbeeld de gemeente of de wegbeheerder.’
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De commissie wil zich richten op vijf onderwerpen: herinrichting van
de Goudenregenstraat, parkeerproblematiek, het verkeerscirculatieplan, verkeersveiligheid en werken aan continue verbetering.
Teun: ‘Die herinrichting van de Goudenregenstraat is een goed
voorbeeld van de verschillende belangen die spelen bij herinrichting
van de openbare ruimte. Het is een drukke straat, zonder fietspaden,
waar ook de tram rijdt, met aan beide zijden parkeerplekken.

De Boomgaard

Intermediair
‘We gaan geen partij kiezen voor de fietsers, automobilisten of
OV-gebruikers,’ benadrukt Teun. ‘Waar we ons wel hard voor willen
maken is dat alle belangen worden meegenomen in de beslissingen
en dat dat zorgvuldig gebeurt. Daarbij willen we optreden als
intermediair vanuit de Bomen- en Bloemenbuurt naar partijen als de
gemeente of de wegbeheerder. We willen daarbij zo vroeg mogelijk
betrokken worden in het besluitvormingsproces: je wilt aan tafel zitten
voordat er knopen worden doorgehakt. Hiervoor hebben we vanuit de
commissie een brief gestuurd naar de gemeenteraad om ons zo snel
mogelijk te betrekken bij de planvorming.

Gevecht om ruimte
Een ander speerpunt is de parkeerproblematiek, van zowel auto als
fiets. ‘Wonen in de grote stad betekent heel veel mensen samen op
een kleine plek: een continu gevecht om de ruimte,’ aldus Teun. ‘Ik
woon zelf in de Pijnboomstraat, waar we boffen met een breed trottoir
waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Desondanks staat het trottoir

Enquete verkeersveiligheid
Wist u dat... meer dan 75% van de respondenten op de enquête
Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt het niet erg vindt om een
stukje om te rijden als dat de verkeersveiligheid ten goede komt?
Bron: www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl

We kunnen op meerdere manieren gevangen zijn. Als je achter
de tralies zit, ben je fysiek opgesloten. Je kunt ook opgesloten
zitten in een systeem, een disfunctioneel gezin bijvoorbeeld.
Een derde vorm van gevangenschap is de gevangenis die je
zelf creëert met bepaalde overtuigingen (iets dat je gelooft).
Toen mijn kinderen geboren werden geloofde ik dat ik alles
aan moest kunnen. De zorg voor de kinderen, mijn baan en
de huishoudelijke taken. Toegeven dat dat niet lukte was geen
optie omdat ik geloofde dat mensen die de moeite waard zijn
zulke omstandigheden aankunnen. En daar was ik er natuurlijk
één van. Mijn geloof was zo krachtig dat ik mezelf volledig
uitputte. Toen ik zelfs mijn pink niet meer kon optillen van
vermoeidheid maande ik mezelf nog door te gaan, maar dat
lukte gewoonweg niet meer. Hoezeer ik mijn stem ook verhief,
het lijf kwam niet meer in beweging. Dat was de sleutel
waarmee ik uit de gevangenis van mijn overtuigingen werd
bevrijd. Pas toen het lijf ‘nee’ zei, realiseerde ik me hoe irreëel
het was wat ik van mezelf verlangde. Het was een eye-opener
die mij ertoe bewoog bewuster te zijn van mijn overtuigingen
en daarin vervatte oordelen. De wetenschap dat oordelen geen
feiten zijn, maakt een mens milder. Vriendelijker voor zichzelf
en voor anderen.
Wie zich realiseert de waarheid niet in pacht te hebben, staat
open voor een ander gezichtspunt. Er komt ruimte voor begrip,
empathie, compassie en respect voor eigen en andermans
grenzen. Deze vormen van liefde hebben we nodig om vrij te
kunnen zijn. Iets waar we in deze tijd zo zeer naar verlangen.

Vragen aan of ideeën voor de comissie Verkeer en Veiligheid?
Neem contact op via: info@bomenbuurtonline.nl
Auto delen zie https://wijzijndeel.nl/den-haag/bomenbuurt

Hartekreet van Teun: Gebruik de BuitenBeter app!
Met de BuitenBeter app kun je via je smartphone heel eenvoudig
meldingen maken van problemen in de openbare ruimte. Het kan
in minder dan één minuut! Je maakt een foto en kiest een korte
beschrijving van de situatie, bijvoorbeeld zwerfvuil, kapotte verlichting,
et cetera. De app registreert meteen de GPS-locatie van het probleem
en zorgt dat de melding terechtkomt bij het wijkteam van de gemeente.
Het is heel gebruiksvriendelijk en de gemeente pakt de meldingen
snel op. Op deze manier houden we onze wijk schoon en veilig.
BuitenBeter is te downloaden in de Apple App Store of Google
Playstore of via de QR code.
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Vijf speerpunten

 egelijkertijd heeft de straat relatief smalle trottoirs. Op termijn gaan er
T
bredere trams van het type Randstadrail rijden waardoor de tramrails
verder uit elkaar moeten worden geplaatst. De hele straat gaat
daarvoor open. Wat betekent dat voor de rest van de straat? Het zal
impact hebben op auto’s, fietsers, tramreizigers en voetgangers, met
elk hun eigen belangen. Welke afweging maak je dan? Dit zijn precies
de vraagstukken waar we ons als commissie mee bezig willen gaan
houden.’

Als laatste noemt Teun de aandacht voor wat hij aanduidt als continue
verbetering. ‘Veel plannen worden nadat ze zijn uitgevoerd nauwelijks
geëvalueerd, terwijl daarin nu juist kansen liggen om niet opnieuw
dezelfde fouten te maken.’ Als voorbeeld noemt hij de vervanging van
het riool in de Bloemenbuurt anderhalf jaar geleden: de Bomenbuurt
staat aan de vooravond van eenzelfde soort operatie. ‘Laten we leren
van wat er toen goed ging, en wellicht minder goed. Als commissie
willen we daarbij ook de ervaringen en meningen van de bewoners
ophalen en doorgeven aan de gemeente. We willen echt een
spreekbuis zijn voor de hele Bomen- en Bloemenbuurt.’ ■

Vrijheid
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EEN BOOMPJE OPZETTEN
Voordat er een nieuw nummer van De Boomgaard wordt samengesteld, polst de redactie de buurt: wat leeft er, waar
kunnen we aandacht aan besteden, wat wordt wel en niet gelezen in onze wijkglossy? Dit keer waren we niet op straat
te vinden om praatjes aan te knopen, maar vroegen we op Hoplr naar duurzame ideeën.

Dit artikel is per ongeluk niet in het septembernummer terechtgekomen. We wilden het jullie niet
onthouden.
Hoe denkt de Bomenbuurt over duurzaamheid? Op een regenachtige zaterdag eind juli vragen
we het voorbijgangers op het Abeelplein. Een man die peinzend uitkijkt over de Fahrenheitstraat
maakt duidelijk geen zin te hebben over het onderwerp na te denken. Dat begint goed.
Een volgende man zegt niks met het onderwerp te hebben. Is het het weer, of is duurzaamheid
geen onderwerp voor de buurt?

Foto's: MARIANNE SCHIJF

door MARIANNE SCHIJF

Bosoptiek: een eeuw lang vertrouwd
‘Als mensen binnenkomen, scan ik het gezicht en pak ik de bril die het beste bij hen past. En dat klopt heel vaak.’
Roland Bos is samen met zijn vrouw Monique de trotse eigenaar van Bos optiek aan Thomsonlaan 40. Opa en

Of is het geen onderwerp voor een man? Want de twee winkelende dames die hierna passeren
beginnen aarzelend: ach, duurzaamheid, tja. Maar ze scheiden hun afval, ze lopen zoveel mogelijk
in plaats van de auto te gebruiken en hun ramen thuis bestaan uit dubbel glas. Of dat ook telt?
Natuurlijk, alle beetjes helpen. En dan de mevrouw die net met haar dochter uit een winkel komt.
Nee, geen twijfel, duurzaamheid is belangrijk. Zelf hebben ze thuis zonnepanelen op het dak
liggen. Ze zijn nu op de fiets en dat is ook waar ze de voorkeur aan geeft. Ze zou er geen bezwaar
tegen hebben als er meer groen, bomen, planten, in de straten zou komen in plaats van parkeerplaatsen. Zo’n initiatief als DEEL, waarin buren auto’s delen, vindt ze dan ook heel goed.
Maar dan de man op de scooter, die op het plein een sigaret zit te roken. Duurzaamheid? Ja, daar
heeft hij wel een mening over. Dat is een zaak van oplichters. Duurbetaalde lobbyisten die hun
dure projecten aanpraten bij politici die geen idee hebben met welke problemen gewone mensen
te maken hebben. Terwijl die projecten niks oplossen. Maar hij weet de oplossing: minder mensen.
Zo’n drie miljoen zou voor Nederland een mooi aantal zijn. Iedereen een huis, iedereen een baan,
iedereen rijk. Zo simpel kan het zijn.

Moet je nou
'es horen!!!

Heb je ook goede ideeën voor
De Boomgaard of de buurt?
Op ZATERDAG 29 JANUARI zetten
we weer een boompje op bij de
boombank op het Abeelplein,
dan ontmoeten we je graag.
Tijd: zie www.bomenbuurtonline.nl
of volg ons op Hoplr.
Mailen: info@redactiedeboomgaard.nl
Per post: Kastanjestraat 2, 2565 NA
Den Haag.

vader gingen hem sinds 1921 op deze historische plek voor.
Op de gevel met het brilletje staat in gouden letters ‘W.D. Bos & Zn
opticiens sinds 1921’. W.D. staat voor William Dingeman, de naam
van de grootvader van Roland Bos, die deze zaak 100 jaar geleden
begon. Roland Bos: ’We hadden het eeuwfeest dit jaar groots willen
vieren, en zijn jaren bezig geweest met de voorbereidingen voor de
verbouwing en voor de receptie in mei, maar ja: corona gooide roet
in het eten. Gelukkig komt er wellicht nog een mooi feestelijk
moment, want mijn opa heeft het Kamer van Koophandel-nummer
wat later aangevraagd. Ook zijn we nu bezig om hofleverancier
te worden en als dat lukt, dan kunnen wij een feestje geven in
december 2022. Kijk, hier op de gevel kan het schildje er nog
mooi bij.’
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‘Dit pand stond er in 1905 al, helemaal alleen in de duinen. Er zaten
een oranjerie en een boomgaard bij tot aan de Laan van Meerdervoort. Een pand met historie dus. 37 jaar geleden ben ik bij mijn
vader en moeder in de zaak gekomen. Mijn opa was er toen al uit.
Ik volgde de Christiaan Huygens optiek opleiding en liep stage bij
Schmidt optiek in Amsterdam, een gerenommeerd bedrijf uit 1860
ongeveer. Waarom ik in de zaak ben gegaan? Ik vond het een mooi
vak. Nee, ik ben nooit gepusht hoor, mijn ouders vonden dat ik het
echt zelf moest willen. Eerst deed ik het samen met mijn broer Ed,
maar die wilde na vier jaar iets anders. Hij werkt nu bij een grote
glasfabrikant. Ik heb nog een tijdje samen met mijn moeder
gewerkt, maar al snel kwam mijn vrouw Monique voor haar in de
plaats. Dat is nu alweer 28 jaar geleden. Toen wij kinderen kregen
is collega Ben Borst erbij gekomen.’

De Boomgaard

‘Wat dit vak mooi maakt? De techniek, de mode, de klanten, de
brillen. En de vertegenwoordigers van de leveranciers, daar bouw je
in de loop der jaren een echte band mee op. We hebben een goede
reputatie ja, dat is waar. Gelukkig kunnen we nu weer naar beurzen,
ook internationaal, om te voelen, ruiken en proeven aan de nieuwe
trends op brillengebied. In januari gaan we naar München. We
importeren veel zelf, ik zoek vooral naar wat anderen niet hebben,
exclusiviteit. De trends nu? Wat rondere vormen en goud, roségoud
en champagne kleuren. Gold is the new black, zeg maar. Maar fijner,
grover, vintage zijn ook trends, er zijn nu meerdere stijlen tegelijk.’

Schaapje
‘We hebben een zeer uitgebreide collectie, voor alle leeftijden.
Van 3 maanden tot 100 bij wijze van spreken. Laatst heb ik bij een
schaapje van 7 maanden een brilletje aangemeten. En toen dat
jongetje zijn papa en mama voor het eerst echt zag… ach, ik krijg
er nu weer kippenvel van.’

••• ‘Brillen aanmeten, daar nemen we de tijd voor.’ Opa en vader
Bos kijken op de achtergrond mee.

••• ‘Als je bijblijft, loop je achter.’ Bosoptiek werkt met de nieuwste
apparatuur voor oogmetingen.

‘Ik ken de klanten zo goed, dat ik vaak al op een beurs weet: dat
is een mooi montuur voor die of die. En dat klopt vaak. Ik scan
mensen als ze in de winkel binnenkomen en pak dan de bril uit het
rek waarvan ik denk dat het beste bij hen past. Ook dat klopt vaak.
Veel klanten komen uit de buurt en blijven generaties lang komen,
ook al verhuizen ze. Ze houden van vertrouwd en wij hebben tijd
voor de klant. Ook veel nieuwe klanten komen binnen en de website
“bosoptiek.nl" wordt goed bezocht.

‘Of ik al een opvolger heb uit de nieuwe generatie? Mijn dochters
zijn 22 en 24, maar ik denk niet dat ze in de zaak komen. De één
werkt als HRM’er business, de ander doet een opleiding voor
kraamverzorgster. Maar zeg nooit “nooit” natuurlijk. Ik ga voorlopig
nog lang door, we hebben niet voor niks zo’n mooie en grote
verbouwing gedaan, en we investeren altijd veel in de allernieuwste
apparatuur. “Als je bij blijft, loop je achter”, zeg ik weleens.’
Meer informatie op www.bosoptiek.nl. ■
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NIEUW IN DE BUURT
vorm!
COWBOYJO geeft jouw communicatie

door NICKY DAVED

Mid-century vintage: JalaBala

heeft het!

Opeens was daar dat leuke winkeltje, nieuw in de Fahrenheitstraat: JalaBala. Wat een grappige naam. En wat een
leuke spulletjes in de etalage. Tijd om eens naar binnen te stappen. JalaBala verkoopt én verhuurt mid-century
vintage, zoals meubels, vazen en lampen. Jacqueline Eckhardt is de trotse eigenaresse van JalaBala en werkt er
samen met haar dochter Annebel.

VROUWENCENTRUM DEN HAAG

· logo’s, visitekaartjes
· complete huisstijlen
· animated logo’s (e-mail/site)
· flyers, brochures, magazines
· boeken, boekomslagen
· bewegende online banners
· beurswanden, beursstands
· infographics, illustraties
· video en animatie

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

www.COWBOYJO.nl

JOKE TER HARMSEL
0624268737 · INFO@COWBOYJO.NL

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

Jacqueline werkte als zelfstandig communicatieadviseur en zoals de
meeste mensen werkte ze in 2020 thuis, tijdens de lockdown. “Ik zat
toen wel érg veel typend achter mijn bureau en bedacht dat ik het
anders wilde. Ik moet kunnen rommelen. Met oude spulletjes. En
liefst in een echt winkeltje. Na het schrijven van een plan en veel
uitzoekwerk, kwam er een pand vrij en deze kans heb ik gegrepen.”
Op 1 september kreeg Jacqueline de sleutel en op 11 september ging
JalaBala open. “Toen was de braderie en ik wilde zó graag meedoen!
Dus nog snel alles verven en spulletjes overbrengen. Even heel druk,
maar ik heb genoten van de opening.”

JalaBala
“Vroeger werkte ik voor Artsen zonder Grenzen en kwam ik veel
in Centraal-Europa. Ik houd van vintage uit bijvoorbeeld (Oost-)
Duitsland, Tsjechië, Polen en Roemenië. Net even anders dan
Scandinavische of brocante meubels. Tijdens mijn verblijf daar kwam
ik in aanraking met de mid-century meubels van de Tsjechische
ontwerper Jindřich Halabala. Zijn achternaam vond ik geweldig,
dus ik hoefde niet lang na te denken over de naam van mijn winkel.”

Mooi duurzaam is niet lelijk
“Ik verkoop vintage uit de jaren 50, 60 en 70. Alles is tweedehands.
De spullen zoek en haal ik zelf op, waarvoor ik regelmatig binnen en
buiten Nederland rijd. Als de winkel gesloten is, ben ik vooral bezig
met afstoffen, oliën of onderweg naar ‘nieuwe’ vintage. Mijn dochter
Annebel (19) staat op maandag in de winkel en helpt graag mee.
We vinden het allebei belangrijk om duurzaam bezig te zijn.

••• Jacqueline en Annebel voor hun winkel JalaBala

Zo krijgen mooie, oude spullen nog een kans. Naast de winkel heb ik
ook een website. Hier bied ik vooral grotere meubels aan en kun je
ook items huren. Voor bijvoorbeeld een beurs, bedrijfsevenement,
themafeest of theatervoorstelling.”

Alleen in de Fahrenheitstraat
”Ik wilde per se een winkel in mijn geliefde Fahrenheitstraat, want
ik woon zelf ook in de Bomenbuurt. Het contact met de andere
winkeliers is fijn en ik wil ook best actief worden in de winkeliers
vereniging. Om mee te werken aan een nóg leukere Fahrenheitstraat.
Ik hoop dat mijn winkel een soort buurtwinkel wordt, waar mensen
ook graag binnenlopen voor inspiratie en een praatje.

De toonbank is niet te koop
Mensen maken graag foto’s en komen soms met een zoekopdracht,
vertelt Jacqueline. “Dan zoeken ze iets specifieks. Ik krijg ook weleens
de vraag of de toonbank te koop is. Dat begrijp ik, want hij is echt
mooi, maar die is niet te koop, haha. Mijn droom was altijd om
‘s morgens met een koffietje in de hand naar mijn eigen winkeltje te
lopen. Dat dat nu kan, vind ik fantastisch. Ik voel me bevoorrecht op
deze plek.”

BURGERHULPVERLENERS BEST BELANGRIJK!
Een burgerhulpverlener uit de buurt meldt dat hij van

Nieuwsgierig?

juli tot nu elf keer is opgeroepen voor een reanimatie,

JalaBala is geopend van vrijdag t/m maandag van 12:00 – 17:00 uur.
Fahrenheitstraat 671A, www.jalabala.nl. ■

elf! Dat is ruim twee per maand! Het is dus niet voor

F A H R E N H E I T S T R A A T 625, 2561 D C D E N H A A G
T E L . 070 – 363 18 19

niks dat de SBOB trainingen organiseert voor
reanimisten, werk genoeg.

OVERGANGSCAFÉ

45688 Ed Boele Verpakking.indd 1

In het voorjaar plant de werkgroep AED Bomenbuurt

Vanaf je 40e verandert er hormonaal veel in je lichaam. Praat erover met andere vrouwen en ervaar dat je zeker niet alleen

weer Burgerhulpverleningstrainingen. Hou voor de data

bent. Meld je aan voor het Overgangscafé en ontmoet andere vrouwen die in hetzelfde schuitje zitten, stel je vragen en

de SBOB-site in de gaten: www.bomenbuurtonline.nl.

deel je ervaringen. Deelname is gratis: https://brendavanwegen.nl/overgangscafe

11-11-2020 09:24
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Griekse Kerstkoekjes (Melamakarona)

Maak deze aromatische kleine traditionele Griekse Kerstkoekjes en je huis ruikt naar sinaasappel, honing, kaneel en kruidnagel…
elke hap is een hap Kerstmis. Het wordt gegarandeerd je favoriete koekje tijdens de Kerst!

INGREDIËNTEN:
Voor de siroop
500 ml water
800 gram kristalsuiker
150 gram honing
3 kaneelstokjes
3 kruidnagels
1 bio sinaasappel schoongeboend,
gehalveerd
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IS VERNIEUWD

ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen
we Hagenaars bij de koop of verkoop

Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je
hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op
bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan?
ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we
dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we
dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren.
Of kijk op are.nl.

De Eerensplein 8
2593 NA Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA Den Haag

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

vinden we daarbij net zo belangrijk als

400 ml sinaasappelsap
400 ml zonnebloemolie
180 ml olijfolie

Mengsel 2
1 kg bloem
200 gram fijn griesmeel

Voor het serveren
honing
gehakte walnoten

BEREIDINGSWIJZE:
Voor de siroop
Breng de ingrediënten voor de siroop, behalve de honing, aan de
kook. Zodra alle suiker is opgelost en de siroop kookt, haal het van
het vuur en voeg daarna pas de honing toe om de smaak van de
honing te behouden. Roer en laat de siroop afkoelen.
Houd er rekening mee dat de siroop 3 à 4 uur voor de bereiding van
de melomakarona klaar moet zijn zodat deze afgekoeld is als de
melomakarona uit de oven komen. Je kan de siroop ook een dag
voor het bakken maken.

Let op, het deeg voor de melomakarona heeft niet veel kneedwerk
nodig omdat anders de olie eruit komt en de koekjes daarna niet
knapperig worden!
Vorm de melomakarona in een uniforme vorm (3-4 cm in diameter,
30 g elk). Het beste resultaat krijg je als de koekjes op een roostertje
gerold worden om zo een patroon te krijgen voor meer oppervlak en
betere hechting later. Bak de koekjes in ongeveer 20-25 minuten tot
ze knapperig en mooi goudbruin zijn.

een deskundig advies. Daar kun je ook

Voor de melomakarona

de komende tien jaar op rekenen!

Verwarm de oven voor op 190° C (heteluchtoven) en neem 2 grote
kommen. Doe vervolgens alle ingrediënten van mengsel 1 in een
grote kom en meng ze met een garde goed door elkaar.

Als ze klaar zijn, leg je de hete melomakarona in de koude siroop en
laat je ze 10-15 seconden staan. Laat ze uitlekken op een rooster en
besprenkel ze daarna met honing en de gehakte walnoten.

Meng in een tweede kom de ingrediënten van mengsel 2.

Tip

Voeg het mengsel 1 (met de vloeibare ingrediënten) toe aan het
mengsel 2 met de vaste stoffen en meng heel voorzichtig met de
hand met een grote lepel of spatel, gedurende een zeer korte tijd
(maximaal 10 seconden) om het mengsel niet te kapot te slaan.

Kijk hoe Akis ze maakt via https://bit.ly/boomgaardkerstkoekjes.
Geen zin om te bakken? Je kan ze ook kopen bij Pantopoleio vanaf
medio november tot Kerst zo lang de voorraad strekt.

Lees ook het interview op pagina 13 met Kyra Ntrapou van de nieuwe Griekse s upermarkt Pantopoleio in de Ahornstraat 84.

De Boomgaard
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Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

van een woning. Een persoonlijke klik

Mengsel 1

50 gr poedersuiker
½ theelepel gemalen kruidnagel
2 à 3 theelepels kaneel
¼ theelepel nootmuskaat
1 theelepel baking soda
Sinaasappelrasp van 2 sinaasappels
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De Boomgaard plaatjespuzzel
Er is nog nooit zoveel geklust, verbouwd en ge-doe-het-zelfd als in de afgelopen
twee jaar. Heeft u twee linkerhanden? Bent u een professional? Om uw kennis te
toetsen, heeft de redactie van De Boomgaard een plaatjespuzzel voor u gemaakt
rondom klussen en verbouwen.

a

1609,344

Wat moet u doen?
In deze plaatjespuzzel zijn woorden verbeeld rondom het thema klussen en verbouwen. Alles in
het plaatje kan een hint zijn, zoals de kleur en het formaat. Het kan helpen om hardop te zeggen
wat u ziet, om synoniemen te gebruiken of om het op te schrijven.
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AMBEDKAR
COLONY

UNION PARK
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Stuur uw oplossing voor 15 januari per mail naar info@redactiedeboomgaard.nl, o.v.v. uw naam
en telefoonnummer. Onder de goede inzendingen worden prijzen verloot die zijn aangeboden
door de plaatselijke winkeliers.
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12

DANDA VILLAGE

13

Prijzen

11

Veel puzzelplezier!

De Boomgaard
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VOOR DE BUURT

hanenburglaan 266
2565 hC den haag
telefoon 070 - 3605292

Huis

Snijbloemen
Perkgoed
Zaden
Kamerplanten
bollen
Vaste planten
Potten
heesters
Manden

tuiN

balkoN

(biologische) bestrijdingsmiddelen
(fruit)bomen
Sfeerartikelen
gras
groenteplantjes
grond
gereedschap
al mE
Vijverplanten
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N
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iN
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Therapie bij onder meer:
- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- in het hoofd leven
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare
lichamelijke klachten

workshops
yoga en
hechting
®

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

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

••• Hedwig en haar zus

door GERARD KESTER

Grijpen wat je pakken kan
aak je bij
Een bloeiende start m
euw Hanenburg
stadstuincentrum Ni
www.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

bEzorgEN mogElijk

Veel mensen ergeren zich eraan. En ik geef toe, het mooist zou het zijn, als alle straten er vrij van waren. Maar tot
het zover is, kunnen wij er veel plezier aan beleven. Als er niets ligt, valt er ook niets op te ruimen. Waar ik het over
heb? Peuken, plastic en proppen. Zwerfafval.
Ik spreek BBB (Bomen Buurt Bewoonster) Hedwig Miessen bij
Anne & Max.

“Hoe kwam het zo Hedwig?”

“Dat klopt helemaal.” zegt BBBB (Bijna Bomen Buurt Bewoonster)
Iris Schut. Net over de Laan woont ze in de Fahrenheitstraat. Ze is
oprichtster van groeneogen.com. Een mooi platform voor opgeruimde
ideeën in de buurt. “Met een grijpstok op pad is echt een leuke bezigheid. Ik was in samenwerking met de gemeente een permanent
uitleenpunt totdat het te succesvol werd en Den Haag wilde centraliseren. Nu ben ik alleen nog uitleenpunt in de actieweek 'Schone
Buurt'. Niet alleen ouderen zijn verstokte grijpers hè. Veel jonge
gezinnen melden zich. De gewone wandeling wordt een grijpstok
wandeling. Kinderen vinden het fantastisch. Ze zien het ook beter
omdat ze wat lager bij de grond leven. Het wordt vaak een wedstrijdje.
‘Ik heb al 17 peuken, en jij?’ Bovendien krijgen ze veel complimenten
van anderen. Leuk voor hen én de ouders.”
Een prikstok haal je al voor €9,99 bij Blokker. Dat is hier in de buurt de
enige winkel die ze verkoopt. Als ze niet uitverkocht zijn. Ze zijn ook
via de website van Blokker te bestellen.

••• Servicemedewerkers Jimmy, Appie, Iwan, Bama en Kayahan

zuigen. Maar we kunnen sinds kort ook zelf weer aan de gang.
De gemeente zorgt ervoor dat er het hele jaar door grijpstokken in
bruikleen op te halen zijn bij Anne & Max. Dus bakkie doen, de straat
op en weer terugbrengen. Ook kan je daar gratis gele antimeeuw
afvalzakken halen.
Via de app MyCleanCity of telefoonnummer 14070 kan je aangeven
dat er ergens vuil ligt. Dat wordt dan opgeruimd. Ook ORAC criminelen
mogen gewoon bellen, zodat hun natte matras, kreupele stoel of
overleden LCD tv niet dagenlang op straat zwerft.
Ondanks dat dit een smeekbede lijkt om je vuil vooral op straat te
gooien zodat wij gezellig massaal op pad kunnen met onze grijpstok,
is het toch echt beter om peuken, plastic en proppen gewoon zelf op
te ruimen.

Wat doet de gemeente voor een schone straat?
De servicemedewerkers (dat zijn de professionele grijpstokkers) lopen
dagelijks door onze wijk. De stadsstofzuiger (dat is dat handige witte
karretje) komt drie keer per week de Fahrenheitstraat en Thomsonlaan

In het kort:
Gooi je vuil en peuken in een afvalbak, haal bij Anne & Max een
grijpstok en een gratis antimeeuwenvuilniszak. ■

De Boomgaard
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“In tijden van lockdown ben ik, zoals velen, gaan wandelen. Gewapend
met zus en grijpstok gingen wij, eerst nog wat onwennig, op pad. Maar
al snel was het niet alleen gezellig, maar ook heel bevredigend. Als wij,
na zo’n vijftig meter, omkeken zagen we wat een impact dat grijpen
had. Er groeide zelfs een soort fanatisme. Geen peukje mocht achterblijven. Als bonus werkte het heel ontspannend. Lopen, kletsen, knijpen
en grijpen. Na 10 minuten is je hoofd leeg en je werkdag vergeten.”
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VOOR DE BUURT

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

door INEZ POST

Tuintje in mijn hart

Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich
snel weer goed!

Initiatieven van buurtgenoten die de saamhorigheid in de buurt kunnen vergroten belichten we altijd graag in de

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

lijsterbes in haar straat. Buurtgenoten mogen gerust takjes en blaadjes uit het tuintje meenemen voor in de soep

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

Boomgaard. Zo legde Brenda Grobe uit de Larixstraat een kruidentuintje aan in de boomspiegel van de Zweedse
of om een kop verse kruidenthee te zetten. En een gezellig praatje bij de boom is ook altijd welkom.

Wat is een boomspiegel?
Een boomspiegel (ook wel boomkrans genoemd) is het stuk grond
rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor
lucht, licht en water. Idealiter is de boomspiegel minstens zo groot als
de kruin van de boom. De boomspiegel van Brenda is beplant met
een plantencombinatie die de boom helpt om gezond te blijven en
ondersteunt bij de groei. “Ik heb het tuintje in een lage spiraal
opgebouwd met bakstenen die vocht vasthouden, warmte afgeven
en kiertjes overlaten voor insecten, wormen en kruipdiertjes”, vertelt
Brenda. ”De kruiden die in deze spiraal in de aarde staan, hebben hier
baat bij. Ze worden bezocht door bijen, vlinders, lieveheersbeestjes
en insecten, wat weer goed is voor de biodiversiteit.”

Welke kruiden staan er in het tuintje?

Korff de Gidts
Makelaardij:

Dé brug naar een succesvolle verkoop!

De beplanting van de boomspiegel is gifvrij gekweekt, dus bijvoorbeeld biologisch geteelde bloemzaden, kruiden, bloembolletjes en
plantjes. In deze boomspiegel staan onder meer verschillende soorten
munt, lavendel, Oost-Indische kers, calendula (goudsbloem),
brandnetel, bieslook, boekweit, citroenmelisse, gewoon duizendblad,
blauwe winde, een zonnebloem, krokusbolletjes en sneeuwklokjes.
“Het is prima als iemand een takje meeneemt voor een vers kopje
muntthee of voor in de soep”, zegt Brenda. Ze krijgt enthousiaste
reacties en hoopt dat haar initiatief navolging zal vinden. Ze heeft de
aanleg van het tuintje gemeld bij de gemeente om te voorkomen dat
de plantsoenendienst per ongeluk de kruiden maait. ■

GOEDE ZANGERESSEN GEZOCHT VOOR HOUTRUSTCANTORIJ
Onze cantorij bestaat uit enkele goede amateurzangeressen, graag willen we er nog een paar bij hebben. Goed notenlezen,
zelfstandig een (solo)partij kunnen instuderen en uitvoeren, zangles (gehad) hebben is noodzaak. Leeftijd is onbelangrijk.
Er is telkens maar één repetitie van twee nieuwe korte muziekstukken, op donderdag van 11.30u tot hooguit 12.30u, waarna
de muziek op de daaropvolgende zondagochtend wordt uitgevoerd in de Houtrustkerk. Meedoen kan een of twee keer per
maand naar keuze en op afspraak.

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

Daar worden geen eisen gesteld aan stem of notenkennis. Elke repetitie begint met zangoefeningen. De repetities zijn
wekelijks op donderdag van 10.00u tot 11.00u. Daarna is er koffie. Ongeveer vijf keer per jaar treedt het Houtrustkoor op in
de Houtrustkerk op zondagochtend, ook met Kerst en andere bijzondere dagen. Het repertoire bestaat uit korte cantates uit
de Barok (Telemann, Purcell) en gematigd moderne muziek op hedendaagse gedichten.
De Houtrustkerk ligt op de kruising Beeklaan 535 en Houtrustweg 3, bij de Europese School. Inlichtingen bij de dirigent
Marieke Stoel, telefoon 070 3604517 of per mail mariekestoel@xs4all.nl. Of gewoon langskomen op een donderdagochtend
om te kijken, dat mag ook!
De Boomgaard
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OOK IN HET HOUTRUSTKOOR ZIJN ZANGERS WELKOM, VAN ALLE STEMTYPEN EN LEEFTIJDEN
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VERKIEZINGEN

De Boomhut

door JELLE BLUEMINK

Politiek café B&B

De kinderhoek van De Boomgaard

Mail je inzending naar:

gaard.nl

info@redactiedeboom

Net als vier jaar geleden organiseert de Bomenbuurt samen met de Bloemenbuurt een politiek café ongeveer een
maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat vindt plaats op donderdag 17 februari 2022. Dan kunnen alle
inwoners, jong en oud, meedenken en praten over de toekomst van onze mooie buurten met (kandidaat-)
gemeenteraadsleden. Ineke Mulder en Joost van Mierlo, beide bestuurslid van de SBOB, vertellen graag over
de bedoeling.

“Nee, nee, het gaat ons niet om het doorgeven van een wensenlijst,”
zegt Joost. “Het gaat om het goede gesprek, zodat de kandidaatgemeenteraadsleden weten wat er in de buurt leeft en waar ze
het best mee aan de slag kunnen als ze eenmaal zijn gekozen.
En dat beeld willen we laten ontstaan door uiteindelijk met
goede stellingen te werken in het politiek café onder leiding
van een aansprekende voorzitter. Daarbij hoort ook dat de buurt
bewoners zelf alvast nadenken over reële oplossingen bij door
hen gesignaleerde problemen.”
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schrijf een verhaal of gedicht

teken een stripverhaa
l
je eigen idee

••• Politiek Café 2018

Foto BRUNO VAN DEN ELSHOUT

definitief vast, maar we hebben goede hoop dat we bij een
horecaondernemer in de buurt terecht kunnen.In de nieuwsbrief
van de SBOB, op Hoplr en Bomenbuurtonline.nl komt zo snel
mogelijk nadere informatie. We verwachten per avond zo’n
25-30 deelnemers.”
Op die 3 avonden worden de volgende thema’s besproken,
die ook een plek hebben in de wijkvisie:
1. fysiek: openbare ruimte, wonen, duurzaamheid, verdichti
ng, parkeren en mobiliteit
2. sociaal: participatie, burgerschap, rol van bewoners organisaties
en de verhouding gemeente, stadsdeel/bewoners
3. leefbaarheid, sociale cohesie, zorg voor ouderen en jongeren,
culturele en sportactiviteiten
Afhankelijk van de ideeën uit de buurt, die tijdens de bijeenkomsten
op tafel komen, zullen er over deze thema’s stellingen worden
gemaakt voor het politiek café.
(zie ook: Wijkvisie Bomenbuurt - SBOB Bomenbuurtonline
https://bomenbuurtonline.nl/cgblog/711/Wijkvisie-Bomenbuurt)

Hoe ziet de voorbereiding van het politiek café
er uit?

Moet je per se een stelling inbrengen als je komt?

“Samen met de organisatoren uit de Bloemenbuurt hebben we
al 3 voorbereidingsavonden gepland in januari 2022: op 12, 19
en 26 januari. De locatie van de bijeenkomsten staat nog niet

Nee, zeker niet. Je mag ook gewoon luisteren naar wat anderen
willen en je gedachten daarover laten gaan. Voel je in ieder geval
van harte welkom om deel te nemen! ■

OPLOSSING VAN DE FOTOSERIE OP PAGINA 11, DE STRATEN WAAR DE MINIBIEBJES STAAN:
1 =Ahornstraat, 2 = Elsstraat, 3 = Cederstraat, 4 =Aucubastraat, 5 = Acaciastraat, 6 = Hanenburglaan, 7 = Larixstraat, 8 = Egelantierstraat

De Boomgaard
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Haagse Dominicus

We zijn net zo noodzakelijk als een supermarkt
Wat heb je nodig als mens? Water, voedsel en zuurstof. Sommigen
hebben daar veel van, anderen veel minder. Maar wie bekommert
zich daarom? Er zijn zoveel noden en zoveel meningen. Hoe blijf
je daarin staande zonder de neiging om nergens meer over te
willen nadenken en je terug te trekken uit de ratrace en het
gekrakeel?
Door meer gemeenschappelijkheid met elkaar te zoeken volgens
HENK BAARS, voorzitter van de Haagse Dominicus.

Elke eerste en tweede zondag om 10.30 is er een viering en de
vieringen worden ook gestreamd: https://haagsedominicus.nl
“Maar het fysiek meemaken is natuurlijk veel mooier. We staan klaar
om je te verwelkomen”, aldus Henk Baars.
De vieringen vinden plaats in Buurt- en Kerkhuis de Bethel.
Thomas Schwenkestraat 30 in Den Haag
E-mail: informatie@haagsedominicus.nl

Baars: “De behoefte aan integriteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid
is groot. Bij de meesten van ons is de zondagochtend niet meer
gereserveerd voor een ritueel van bezinning en reflectie. Toch is er in
de wijk een groepering die op hoog niveau vieringen organiseert die
we soms zelfs pareltjes van evenwicht noemen. De vieringen worden
degelijk voorbereid en er is een koor dat kwaliteitszang biedt inclusief
prachtig piano en fluitspel. We staan in de joods christelijke traditie,
dat wil zeggen dat we de bijbel hanteren als uitgangspunt, maar
leggen hem wel onmiddellijk op de krant. De Haagse Dominicus
is een open gemeenschap voor nieuwe bezieling. We zingen aansprekende liederen van de dichter Huub Oosterhuis met een koor
die daarin is gespecialiseerd. We zijn verbonden met de drukbezochte
Amsterdamse Dominicus, die dezelfde stijl heeft. Mocht je meer
gemeenschappelijkheid met elkaar zoeken, dan zijn er eetgroepen
en activiteiten buiten de vieringen om.”
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“Vier jaar geleden vond de buurt bijvoorbeeld het thema van de
verkamering belangrijk om te bespreken in het politiek café. Toen is
in de voorbereiding gefocust op onder welke voorwaarden dat voor
de bewoners acceptabel is,” gaat Ineke verder. “Daar kwam uit, dat
een minimaal aantal vierkante meters en een eigen voordeur heel
belangrijke criteria waren. Dus die criteria zijn meegegeven in het
politiek café. En ze zijn later door de gemeenteraad overgenomen.
En nu is het zelfs landelijk beleid geworden. Ook Radio 1 heeft er
zelfs kort aandacht aan besteed. Heel mooi om te zien dat we
als klein buurtje zo veel invloed kunnen hebben op de landelijke
politiek!”
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“We willen een echt gesprek organiseren tussen inwoners van de
Bomen- en Bloemenbuurt en (kandidaat-)gemeenteraadsleden met
de blik op de toekomst. Zeker geen afrekencultuur. En het mag ook
best een beetje gezellig zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang.
We hebben al alle partijen in de Haagse gemeenteraad gevraagd,
om met ons als bewoners een avond in gesprek te gaan,” vertelt
Ineke. “We willen graag dat ze als ze volgend jaar maart eenmaal
herkozen zijn, de goede dingen voor onze buurten doen. Wie er
precies komt op 17 februari, dat weten we nu nog niet. De vorige
keer waren van bijna alle partijen of de lijsttrekker of een raadslid
dat woont in Segbroek aanwezig.”

Dus kan iedereen alvast zijn of haar wensen
doorgeven aan jullie?

ge?
Wat is jouw bijdra

gsrece
deel je lievelin

Wat houdt een politiek café in?

Jouw inzending in de volgende
Boomgaard?

De Boomgaard
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BESTUUR EN WERKGROEPEN BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ineke Mulder
Gerrit Zijlmans
Peter Hoogvliet

Bestuursleden

Secretariaat

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

Jelle Bluemink
Meggie Janssen
Jan de Lange
Joost van Mierlo

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in WERKGROEPEN .
Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl
AED BOMENBUURT

Uitvaartwensen vastleggen
Vrijblijvende kostenopgave
Crematie - Begrafenis
Natuurbegraven
Repatriëring

www.segbroekuitvaart.nl

Zowel bewoners als winkeliers vinden AED's in de Bomenbuurt belangrijk. Het resultaat is inmiddels te zien in de
wijk met AED's op allerlei plekken. Voor het onderhoud van de AED's en voor het regelen van trainingen voor
burgerhulpverleners die weten hoe zo'n AED werkt is de werkgroep AED opgericht.
Contactpersoon Ellen Simon E-mail info@bomenbuurtonline.nl

DUURZAME BLOEMEN- EN BOMENBUURT
De werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie
te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s.
Contactpersoon Lars Nanninga E-mail duurzameblob@gmail.com

EGELANTIER- BERBERIS- EN AUCUBASTRAAT (EBA)
De werkgroep werkt aan het leefplezier in de straten rondom het plein van de school De Bonte Vlinder.
Contactpersoon Christien Stoker E-mail christienstoker002@gmail.com

FIETSENSTALLINGEN BOMENBUURT
Contactpersoon Hans Verboom E-mail hyverboom@planet.nl

Stadhoudersplantsoen 68

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

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

RED DE POPULIER (ACTIEGROEP)

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

Bel Michael: 06 28 77 86 63

SPEELTUIN DE BOOMHUT EN FIETSENSTALLING ACACIASTRAAT
De werkgroep houdt zich bezig met de speeltuin en fietsenstalling in de Acaciastraat. Het gaat voornamelijk om
onderhoud en reparaties. Daarnaast organiseert de werkgroep regelmatig activiteiten zoals speelmiddagen voor
kinderen. Contactpersoon Ilona Eikhoudt E-mail ilonavandelft@hotmail.com

VERKEER
De werkgroep houdt zich bezig met het verkeer en de veiligheid in onze wijk.
E-mail info@bomenbuurtonline.nl

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

VRIJMARKT
De werkgroep coördineert jaarlijks op Koningsdag de Vrijmarkt op de Thomsonlaan en het Thomsonplein.
Contactpersoon Sijmen de Goede E-mail vrijmarktbomenbuurt@gmail.com
De Boomgaard
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8 proeflessen voor 20€, ieder moment starten!
Interesse?

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
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK
(BUDDY) IN SEGBROEK
De ouderenconsulenten van Segbroek zijn op
zoek naar vrijwilligers om aan de toenemende
vraag voor vriendschappelijk huisbezoek te
voldoen. Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks
een oudere die behoefte heeft aan gezelschap.
De ouderenconsulenten zijn op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die een goed gesprek willen voeren
en kunnen luisteren en/of bijvoorbeeld een
wandeling willen maken. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de ouderen
consulent van Segbroek.
Eugenie de van der Schueren
Telefoon 0639437725
E-mail e.devanderschueren@xtra.nl

Belangrijke contactgegevens
112
ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
	Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192
06 42 013 657 Wijkorganisatie SBOB, Kastanjestraat 2
Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190
070 353 37 42 Stadsdeelwethouder Segbroek Robert van Asten
Robert.vanasten@denhaag.nl
14 070
Gemeente Den Haag
contactcentrum@denhaag.nl
06 81 289 486 Ouderenconsulent Segbroek
070 205 24 80 VóórWelzijn Servicepunt XL
(ma-vr 9-17u; ma 17-21u)
	Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd,
ouder worden en vrijwilligerswerk
Ook: Ouderenconsulent, steunpunt Mantelzorg,
Algemeen Maatschappelijk Werk, Burenhulpcentrale
Begeleiden & Rijden
Wijkcentrum 't Lindenkwadrant
2de Braamstraat 6
wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
070 368 50 70 Wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

