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Heb je het ook gezien? In april ontstonden er spontaan 
buurtinitiatieven. Zo kon de vrijmarkt op Koningsdag toch 
doorgaan, op een veel lager pitje dan voorgaande jaren, 
maar echt niet minder gezellig. En een tijdje later was daar de eerste echte 
buurtborrel op het Thomsonplein. Zie pagina 25 voor een impressie. De buurt 
fleurt op van dit soort initiatieven, en van mensen die daar een paar uur van 
hun tijd in willen investeren. Ook iets voor jou? Op pagina 11 staan een aantal 
'vacatures' voor vrijwilligers in de wijk. Ook deze redactie zoekt nog een 
hoofdredacteur (zie achterpagina) en ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat 
het een leuke club is om mee samen te werken. 
De redactietafel was afgelopen kwartaal heel even veel groter dan normaal.  
In maart was er namelijk een bijeenkomst van redacteuren van wijkbladen uit 
de hele stad. We staken de koppen bij elkaar om van elkaar te leren. Iedereen 
loopt tegen uitdagingen aan zoals de afnemende subsidies, het vinden van 
adverteerders en vrijwilligers en het vinden van de mooiste verhalen van de 
buurt. Het is dan goed om te horen hoe anderen dat aanpakken. Dat gaan we 
vaker doen, want het was niet alleen heel gezellig, samen staan we ook sterker.

Verschijningsdatum volgende Boomgaard: 7 september 2022

Sluitingsdatum kopij: 17 augustus 2022 
> per e-mail info@redactiedeboomgaard.nl 

> per post Kastanjestraat 2, 2565 NA Den Haag
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VAN HET BESTUUR

Lopend door de buurt is te merken dat 

het leven aan alle kanten in volle bloei 

staat. Het groen van de bomen en 

struiken dat uitgelopen is, de bloemen  

in de bermen die gelukkig niet gemaaid 

worden staan je vriendelijk toe te wuiven 

en de mensen op terrasjes genieten van 

het zonnetje en elkaar. Het geeft een 

prettige gevoel en het doet de corona-

jaren verbleken. Je zou bijna denken dat 

er niets is veranderd! We gaan weer op 

vakantie, de verkeersbewegingen zijn 

toegenomen, in de Fahrenheitstraat 

wordt weer geshopt zonder afstand en 

mondkapjes. Allerlei activiteiten zijn weer gestart. De jaarvergade-

ring van de SBOB kon weer met een echte ontmoeting in levende 

lijve georganiseerd worden. Er zijn straat- en buurtfeesten, er komt 

weer een zomerfeest aan op het Kastanjeplein, zelfs Halloween en 

de ijsbaan staan op de planning!  

We zijn er klaar voor

De Boomgaard

INEKE MULDER 
VOORZITTER SBOB
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Het was een verademing om weer een echte ontmoeting te kunnen 

organiseren en elkaar te inspireren en te informeren over alles wat 

we met elkaar doen om de Bomenbuurt een prettige wijk te laten 

zijn om in te wonen en te verblijven! Alle werkgroepen, actie-

groepen en initiatieven waren aanwezig en hebben verslag gedaan 

van hun activiteiten in de coronajaren maar vooral hebben ze 

toegelicht welke activiteiten ze komend jaar organiseren! En dat  

zijn er weer heel veel. Ook het bestuur heeft haar werkzaamheden 

toegelicht. Gerrit Zijlmans onze zeer gewaardeerde secretaris nam 

afscheid, evenals Meggie Jansen en Arjen Looijenga. Ze verhuizen 

alle drie (Arjen tijdelijk) uit de Bomenbuurt. We zijn ze dankbaar voor 

de 5 jaren die ze zich hebben ingezet. Gelukkig kunnen we Judith 

Wenzler begroeten als nieuw algemeen bestuurslid. De oproep voor 

een secretaris is nog steeds actueel. 

Wil je meer weten over de jaarvergadering? Onze bewoners-

ondersteuner Saskia de Swart heeft een uitgebreid verslag gemaakt 

en dat vind je op de site van de SBOB, www.bomenbuurtonline.nl. 

Daar vind je overigens allerlei informatie over actuele onderwerpen 

zoals bijvoorbeeld de voortgang van een aantal grote projecten als 

het Dreeshuis, het gebouw van het Rode Kruis Ziekenhuis/Haga 

Sportlaan, de operatie Bomenbuurt maar ook een agenda van 

komende activiteiten. 

JAARVERGADERING  

Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt

De Vrijmarkt was dit jaar veel kleinschaliger, maar minstens zo 

gezellig! Het leek weer op hoe het oorspronkelijk bedoeld was met 

veel kleedjes voor en door kinderen uit onze eigen buurt. En dat is 

toch wat we vooral beogen met de SBOB. Een buurt waar we met 

elkaar op een prettige manier samenleven! Van belang is om elkaar 

te kennen, te weten wat de ander nodig heeft en om samen dingen 

te doen. Daarom ondersteunen we activiteiten die buurtbewoners 

willen ondernemen door bijvoorbeeld een vrijwilligersbestand  

bij te houden en die te ondersteunen met raad en daad, door  

De Boomgaard en de nieuwsbrieven, de sociale media te stimuleren 

om elkaar op de hoogte te houden en te informeren. 

Wil je ook anderen leren kennen in de wijk, meehelpen bij 

 activiteiten of bestuurswerk doen, of heb je ideeën over hoe  de 

leefbaarheid in onze mooie Bomenbuurt nog beter kan? Laat het 

weten of ga aan de slag! Wij zijn er klaar voor. Maak het mee in de 

Bomenbuurt!

Arjen Looijenga maakte sinds 2016 deel uit van het bestuur  
van SBOB. Hij verhuist (tijdelijk) naar buiten de Bomenbuurt  
en zwaait af als bestuurslid.

Waarom ben je bestuurslid bij de Bomenbuurt 
geworden?
Ik ben in 2015 in de Bomenbuurt komen wonen. Ik vond de wijk 

boven verwachting knus en gezellig. Ik zag toen in de Boomgaard 

dat ´ze´ vrijwilligers zochten. Ik heb me toen gemeld bij Ineke.  

Het was oorspronkelijk de bedoeling mee te draaien als algemeen 

bestuurslid, maar ik was al snel de penningmeester.

Wat houdt het eigenlijk in, bestuurslid zijn bij de 
bomenbuurt? 
De SBOB heeft als doel het bevorderen van een goed woon- en 

leefklimaat in de wijk. Wat je dus in feite moet doen is het open-

houden van ogen en oren. Je signaleert knelpunten en/of ziet 

kansen in ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Om een 

voorbeeld te geven: binnenkort wordt de riolering vervangen. Dat 

leidt tot overlast, maar biedt ook kansen om de straat daarna een 

andere inrichting te geven. Hoe denken de bewoners daarover, wat 

voor ideeën leven er? Als bestuur is het je taak dat te kanaliseren. 

Nu je eenmaal bestuurslid bent, komt de praktijk 
overeen met je verwachtingen?
Nee, maar dat is nergens zo. Je kunt je van tevoren een beeld 

vormen, maar je weet het pas op het moment dat je daadwerkelijk 

aan de gang gaat. Bij de SBOB werd ik in positieve zin verrast. 

Wat vind jij er leuk aan?
We hebben de afgelopen jaren een leuke bestuurssamenstelling 

gehad met veel gezelligheid. Daarnaast kom je de wijk een bonte 

stoet aan mensen tegen die niet direct in je eigen bubbel zitten.  

Ik vond dat een verrijking .

Wat heb je bereikt?
Ik ben niet van het borstkloppen. Wat we als bestuur in ieder geval 

hebben bereikt is dat er weer een stevige basis staat waarmee de 

SBOB in de Bomenbuurt voor de bewoners weer jaren vooruit kan. 

Heb je bijzondere dingen meegemaakt? Verhalen…?
Ik denk dat het vrij bijzonder is dat er activiteiten worden neergezet 

van ongekende omvang zoals de Vrijmarkt met een minimaal 

budget. Niemand denkt daar bij na. Het is ongekend knap.

Zijn er ook dingen die je lastig vindt of die 
 tegenvallen?
Je hebt natuurlijk ook werkgroepen die soms jarenlang dezelfde 

samenstelling hebben en daardoor het doel uit het oog verliezen. 

Voegen ze nog iets toe aan de wijk vind ik dan een goede vraag om 

te stellen. Dat heb ik nog wel eens lastig gevonden zoals bijvoorbeeld 

bij de straatvertegenwoordigers waarvan onduidelijk was wat ze  

nu precies deden en voor wie. Die zijn gestopt. Dan is het wel van 

belang om dat ook duidelijk te markeren en af te ronden. Daar ben 

ik trots op. 

Mensen met interesse kunnen zich opgeven. 
Waarom zouden ze dat doen? Wat moet je eigenlijk 
goed kunnen om een goed bestuurslid te zijn?
Je hebt een gezonde dosis enthousiasme nodig. Wat je ervoor 

terugkrijgt is dat je de wijk tot in de haarvaten leert kennen.  

Hoeveel tijd kost het je?
2 uur per week.

Wat kun je zeggen over het team?
Erg gezellig, het zijn allemaal toppers. Ik zou vooral jonge mensen 

onder de 30 willen aanmoedigen zich te melden.   ■

Arjen Looijenga

INTERVIEW MET...
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NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT. WAAROM JIJ NIET?
 

In het SBOB-bestuur gaat het net als in een ander bestuur: bestuursleden komen en bestuursleden gaan. En als er 

bestuurders gaan, dan zien we graag weer nieuwe komen. Jou bijvoorbeeld. Het bestuur zoekt twee tot drie nieuwe 

bestuursleden. Jong, oud, of daar tussenin, we hebben graag een afspiegeling van de buurt in het bestuur.

Het vergaderen valt mee: een keer per maand. Daarnaast heb je de mogelijkheid om leuke dingen te helpen organise-

ren in de buurt en daadwerkelijk bij te dragen aan een mooie Bomenbuurt. Je leert bovendien de buurt goed kennen. 

Wil je meer informatie? Stuur ons een mailtje: info@bomenbuurtonline.nl

Op de cover zie je het beschilderde elektriciteitshuisje op de 

hoek van de Thomsonlaan en de Valkenboskade. De huisjes 

op de foto's hiernaast staan aan de Ieplaan. De elektriciteits-

huisjes in de stad zijn beschilderd met 'street art'. Er zijn 

wandelroutes in verschillende afstanden langs de huisjes. 

Meer informatie: www.thehaguestreetart.nl



In totaal heb ik 92 appartementen gecreëerd waar maximaal 370 

personen kunnen wonen. Het betreft hierbij een mix van (rolstoel)

toegankelijke/senioren appartementen, gedeelde appartementen  

en appartementen waar meerdere generaties onder één dak wonen. 

Natuurlijk zijn er ook  gemeenschappelijke voorzieningen voor de 

hele buurt, waaronder een ontmoetingsplek met café,  stomerij, 

apotheek, muziekoefenruimtes, bibliotheek, en kantoor- en 

kunstruimtes die je kan huren, én het voormalige kinderziekenhuis  

is omgetoverd tot zwembad met een sportschool. Het idee was dat 

de opbrengsten hiervan terug in het gebouw worden geïnvesteerd 

en zo de huur betaalbaar houden. Daarbij komt ook al dat er voor al 

deze voorzieningen personeel nodig is, en er zo ook nog eens een 

groot aantal banen worden gecreëerd.  

De buitenruimte is  vernieuwd met paden en bankjes,  een 

 ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan vooral deelauto’s, 

 deel fietsen, en deelscooters.

Voor de complete details verwijs ik jullie graag door naar mijn 

website https://www.violabehringer.com/hospital-redesign,  

maar hier volgt alvast een voorproefje.

Ingang/Receptie
Op de foto, rechts van de hond, is de hoofdingang. De lange balie  

in het midden van de foto is voor de gasten, hier kunnen ze services 

boeken of informatie aanvragen. Ertegenover zijn stoelen, tafels, en 

banken om lekker te kletsen. Helemaal links zie je een stukje van  

de balie voor bewoners, deze neemt bijvoorbeeld pakjes aan. 

Linksachter in de foto zie je een stukje van de balie van het café.  

Niet zichtbaar achter het café zijn de andere voorzieningen zoals  
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Het Rode Kruis Ziekenhuis. Daar staat het dan. Leeg. Rond 40.000 vierkante meter onbenutte ruimte (afgezien van 

de huidige opvang van Oekraïners en statushouders - red). Schandalig, zeker met de huidige woningcrisis. Dat kan 

en móet beter, dus voor mijn afstudeerproject voor mijn studie Interieurarchitectuur heb ik het hele gebouw 

heringericht, met een oog op duurzaamheid, samenleving, en betaalbaarheid. 

Denk mee over de toekomst van het ziekenhuis

In maart schreven we over de toekomst van het Rode Kruisziekenhuis. Haga Ziekenhuis, nu nog eigenaar, en de 

gemeente willen de omwonenden bij de plannen betrekken. Daarvoor organiseerden ze op 10 mei de eerste 

bewonersavond. Aanwezigen werden geïnformeerd over het proces en konden zelf ideeën aandragen.  

Meedenken kan nog steeds via de speciale website: www.herontwikkelingsportlaan.nl en op de site van de SBOB:  

www.bomenbuurtonline.nl/nieuws/herontwikkeling-sportlaan. Onderstaand alvast een idee voor een nieuwe 

inrichting van de hand van buurtgenoot en student Interieurarchitectuur Viola Behringer. Ter inspiratie.

door VIOLA BEHRINGER

Van leegstaand ziekenhuis naar 
buurtcentrum en appartementen

de stomerij, apotheek, artsen, muziekleslokalen en nog meer. Achter 

de fotograaf gaat het richting de kinderopvang, welke ook een eigen 

ingang heeft.

Bibliotheek
De bieb is ook zo ontworpen dat hij makkelijk toegankelijk is voor 

rolstoelgebruikers. De gangen zijn breed en de boekenkasten zijn 

laag gehouden zodat iedereen overal bij kan. Aan het einde is een 

ruime, lichte leeshoek ingericht.

Toegankelijke appartementen
Dit appartement van 9x9m is rolstoel klaar en ook anderszins zo 

toegankelijk mogelijk. Er zijn geen drempels of andere obstakels  

op de vloer. De keuken en badkamer zijn speciaal ontworpen  

voor rolstoelgebruikers, maar kunnen natuurlijk ook gemakkelijk  

en comfortabel worden gebruikt door niet-rolstoelgebruikers.

Meer-generatie appartementen
De meer-generatie appartementen zijn ontwikkeld om de druk op  

de zorg en jonge gezinnen te verlichten. Door de grootouders in  

de buurt van het gezin te laten wonen, kunnen zij helpen voor de 

kinderen te zorgen terwijl de ouders weg zijn voor hun werk. In ruil 

daarvoor kunnen de grootouders zorg ontvangen van het gezin.  

De omgang tussen de kinderen en de ouderen is goed voor iedereen 

en helpt de zelfstandigheid van de ouderen in stand te houden, 

waardoor hun geestelijk welzijn verbetert en eenzaamheid wordt 

tegengegaan. De familie kan geld besparen op dagopvang en 

verzorgingstehuizen voor de grootouders.   ■
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••• Plattegrond  van de begane grond

••• De bibliotheek

••• Meergeneratie appartement 

De ouders met kinderen wonen in het linker deel, de grootouders 

in het rechter deel. In tegenstelling tot andere meergeneratie 

appartementen zijn deze volledig zelfstandig, d.w.z. elk met eigen 

voordeur, keuken en badkamer. Zo blijven de appartementen 

flexibel voor toekomstige bewoning.

••• Rolstoel appartement 

Zicht op de keuken vanuit de 

woonkamer. Naast de keuken 

bevindt zich de voordeur.



 
Herman PoelsmaCOLUMN

Klimaat in je 
stadstuin
Klimaatverandering is iets wat je overal hoort en leest en wat 

langzamerhand een groot probleem begint te worden. De 

temperatuur gaat gemiddeld omhoog en de hoeveelheid 

neerslag wordt steeds extremer. Hier in Den Haag en in onze 

wijk valt de hoeveelheid water nog mee in verhouding tot de 

rest van Nederland, maar ook bij ons is het al meer.

Nu denkt u misschien: dat is ver van mijn bed en de grote 

bedrijven moeten hier maar wat tegen doen, maar ook wij 

kunnen in het klein ook onze bijdrage leveren door zuiniger te 

zijn op het groen en sterker nog om het groen verder uit te 

breiden. Een aantal jaren terug begon de actie Steenbreek 

(tegel eruit, plant erin) en die is nog steeds actueel.

Elke plant zorgt voor opname van CO
2
, wateropname, vangen 

van fijnstof , verlagen van de temperatuur en het afgeven van 

zuurstof. Waarom zorgen we dan niet voor meer planten?  De 

meeste mensen denken dat groen ook veel werk is en vinden 

een steentuin met grote tegels makkelijker. Ik kan u vertellen 

dat als je de juiste planten kiest dat het minder onderhoud is 

dan bestrating.

Zorg voor een solitair (een kleine boom of struik) en beplant de 

ondergrond met bodembedekkers. Welke bodembedekker is 

afhankelijk van de hoeveelheid zon en wat je mooi vindt. Op 

het balkon kan je werken met potten en bakken, daar heb je 

dan wel meer onderhoud omdat deze plantjes meer water en 

voeding nodig hebben.

Nu we het er toch over hebben, we gaan op vakantie en de 

plantjes willen water, hoe doen we dat? Neem een plastic fles, 

snij de bodem eruit en prik aan de dopkant 2 speldenprik 

gaatjes. Dop erop en met dopkant in de aarde zetten. Vul met 

water en de plant krijgt water.

Fijne vakantie.

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord in 

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

op een landbouwschool.
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‘Ik weet niet beter’, zegt Jasper van der Gaag (43) als hem gevraagd wordt hoe het is om met familie samen te 

werken. Er hangt een gemoedelijke, ambachtelijke sfeer in het atelier vol werkbanken, materialen, gereedschappen 

en meubels ‘met een krasje’. Jasper vertelt samen met zijn vrouw Stephanie (41) wat hier allemaal gebeurt: 

 restaureren, stofferen, meubels maken én lesgeven. Maar eerst natuurlijk: hoe het allemaal begon bij zijn pa en ma. 

FAMILIE IN DE ZAAK

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

door MARIANNE SCHIJF 

’Wat beneden is blijft beneden,  
wat boven is boven’   

Jasper: ‘Mijn pa begon deze zaak in meubelrestauratie en stoffering 

aan het Thomsonplein 43 jaar geleden samen met mijn ma. Tien jaar 

daarvoor had hij al een zaak aan het Lijsterbesplein; mijn opa werkte 

ook als meubelmaker en stoffeerder. Sommige werkbanken zijn nog 

van mijn opa. Ik ben dus eigenlijk de derde generatie. Als kind liep ik 

al in het bedrijf rond. Inmiddels zijn pa en ma 76 en 74 jaar en wat 

meer op de achtergrond bezig, maar nog steeds werken ze mee.  

Pa vooral in de weekenden; ma komt nog dagelijks beneden een 

handje meehelpen. Ze wonen boven de zaak.’

‘Het is me niet door  

de strot geduwd hoor’

Jasper (lachend): ‘Waarom ik in de zaak ging? Het is me niet door  

de strot geduwd hoor. Ik heb eerst MTS bouwkunde gedaan, maar 

dat was niet wat ik voor ogen had; een opleiding restauratiebouw 

bestond toen nog niet. Ik ben op mijn 20e hier begonnen. Pa en ik 

zijn mede-eigenaars; dat is spelenderwijs gegaan. Als er mensen 

binnenkomen, zegt hij grappend naar mij wijzend: “daar is de 

directeur”. Maar aan hiërarchie doen we hier niet.'

Stephanie: ‘Ik? Ik ben 20 jaar geleden aan deze mooie man blijven 

hangen, we hebben een zoon van 7 (Seb) en ik werk aan de zijlijn 

mee, naast mijn werk bij de politie. Het leek mij dit jaar, na de 

coronaperiode, een goed moment om helemaal in het bedrijf te 

stappen. Dat is me ook niet door de strot geduwd, haha. Het is goed 

om je geregeld af te vragen: wat wil ik doen als ik later groot ben? 

Nou dit dus.’

Jasper: ’Samenwerken met familie? Ik weet niet beter. En het gaat 

heel gemoedelijk hoor. Als mijn pa in het weekend om een uur of 

tien beneden komt, steekt ie eerst een pijpje op en dan begint hij 

met een stoffeerklus. We houden zaken en privé goed gescheiden: 

wat beneden is, blijft beneden; wat boven is boven. Dus ruzie maken 

met pa en ma? Doen we niet.’

’We houden het echte  

ambachtelijke werk in stand’

Jasper: ‘Wat er zo leuk aan dit vak is? Creëren en herstellen. Zo mooi 

om te zien dat een antieke kast er weer piekfijn uitziet. Mooier werk 

is er niet. We zijn eigenlijk al jaren bezig met recyclen: meubels van 

8

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, Noten- en loempia-

kiosk VU, Moluks Indisch restaurant Sana Sini en buurtgarage Fransz 

aan de Wilgstraat

soms meer dan 200 jaar oud in ere herstellen. Elk meubel heeft zijn 

eigen karakter. Als bij ons in de Vruchtenbuurt de wekker om 7 uur 

gaat dan is het weleens moeilijk om op te staan, maar als ik dan hier 

achter mijn werkbank sta, ben ik helemaal gelukkig. We houden het 

echte ambachtelijke werk in stand. 90% gaat met de hand en we 

gebruiken alleen middelen die vroeger werden gebruikt, zoals 

beenderlijm en politoer bijvoorbeeld. Waarom? Alle restauraties 

moeten weer terug te draaien zijn. We zijn trouwens ook een erkend 

leerbedrijf en nemen stagiaires van het HMC (hout en meubel-

stofferingscollege) aan als ze zich na 2 jaar moeten specialiseren.’ 

’De oudste cursist is 93 jaar’ 

Jasper: ‘Ook bijzonder: 43 jaar geleden is pa met de cursus begonnen 

om een vaste basis te hebben. We zijn een van de eerste in Nederland 

en we doen het nog steeds op dezelfde manier. Mensen uit heel 

Nederland komen naar ons toe; ze nemen hun eigen meubel mee 

om te restaureren of te stofferen en wij leren ze het zoals wij dat  

ook doen. Dat doen we op maandag, dinsdag en op woensdag-

avond. De rest van de tijd zijn we aan het restaureren en stofferen. 

We hebben mensen die al 30 jaar komen, ook omdat het gezellig is. 

De meesten zijn tussen de 40 en 70, de oudste cursist is 93 jaar.’

Stephanie: ‘De cursus is een soort begrip geworden, mensen komen 

vooral binnen via mond-op-mondreclame. De groepen zijn niet 

groot: minimaal 3, maximaal 8. Tijdens corona zijn we 13 maanden 

dicht geweest. Gelukkig konden we door met aangenomen werk, 

dus hebben we het overleefd.’   ■

FAMILIE VAN DER GAAG FOTO'S Marianne Schijf

••• De planten water geven tijdens de vakantie
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Uitvaartwensen vastleggen

Vrijblijvende kostenopgave

Crematie - Begrafenis

Natuurbegraven

Repatriëring

www.segbroekuitvaart.nl 

Stadhoudersplantsoen 68
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Vanuit de Willem Drees flatCOLUMN
Michiel van Omme is een van de nieuwe 

bewoners van het voormalige Zorghuis  

dr. W. Drees, ook wel ‘de Willem Drees flat’ 

genoemd. Hij vertelt over zijn ervaringen in 

zijn nieuwe buurt.

Voorjaars-
schoonmaak
Een bestemming van zorg en verpleging wordt een 

bestemming voor nieuwe start. Plots woon je als  

(t)huisloze in die studio die ooit een andere bestem

ming had. Een bestemming die niet voor niets verlaten 

was, die sinds vorig jaar stapje voor stapje weer tot 

leven wordt gewekt. Naar een nieuw begin en een 

nieuw leven. Het gebouw groeit mee met de bewoners.

Waar je ziet dat bij ons bewoners de focus tot dusver 

naar binnen gericht was; eigen studio, eigen apparte

ment, eigen herstel, verandert met het voorjaarsweer 

de blik van binnen, mee naar buiten. Het leven bloeit 

weer op, zowel achter de voordeur als de wereld 

daarbuiten.

Intussen vallen veel dure woorden zoals participatie, 

herbestemming, wijkfunctionaliteit en sociale hub  

in verschillende overleggen. Wat maak je van zo’n 

omgeving? Of hoe maak je hem samen leefbaar?  

Wie begrijp nog hoe we hier een fijne plek van maken 

voor bewoners en omwonenden? Er wordt gepraat, 

geparticipeerd, nagedacht en plannen voorgesteld. 

 

Een team van bewoners is ondertussen “gewoon” 

begonnen in de achtertuin. Van struikelen in het leven, 

naar het snoeien van struiken. Oude rommel eruit, 

schoonmaken, opruimen, mooi maken. Niet te veel 

praten, zeker niet teveel over nadenken, ergens 

beginnen met de eerste stap. En van daar uit verder 

groeien. Niet eenvoudig met zoveel achterstand; de 

ommezwaai van verwaarlozing naar een fris begin heb 

je niet zomaar voor elkaar. Het is een grote voorjaars

schoonmaak om de tuin weer een plek van ontmoeting 

te laten zijn.

Parallel met het leven. Soms struikel je, verwaarloost 

daardoor dat wat essentieel is. Dan is het fijn in een 

land te leven, waar je mag struikelen en de kans  

krijgt een grote schoonmaak te houden. Om met de 

elementen die gegeven zijn, levenswijzer opnieuw  

te starten. 

De plek om te ontmoeten, initieert weer ambitie. 

Plannen worden groter en mooier. Van tuin, misschien 

wel moestuin, door naar een tuin vol verhalen, of een 

theetuin. Zoals vlinders, vliegen de dromen van de 

verschillende bewoners op en aan. Een tuin om te 

ontmoeten, de ontmoeting van bewoners onderling is 

in gang gezet. Wie helpt de plek van ontmoeting breder 

te maken? 

AKWAFlorateam: doe mee en houd de 
Bomenbuurt groen! 
Ieder jaar zijn er "te" droge weerperiodes. Als bewoners van de 

Bomenbuurt kunnen we de gemeente een handje helpen met het 

groen, door het inzetten van het AKWAFlorateam Bomenbuurt! 

Meestal is het twee of drie keer per jaar nodig om plantenbakken en 

borders in de wijk van water te voorzien. Het AKWAFlorateam zoekt 

hiervoor nog naar "waterdragers". Drie keer per jaar pakweg twee 

uurtjes werk met een aantal bewoners en de klus kan geklaard!

Wil jij ook meehelpen? Dan kom je op een lijst van gegadigden.  

Kun je niet? Geen probleem, dan bellen we gewoon de volgende  

op de lijst. Aanmelden bij Akkie Akkerman,  

Valkenbosplein 13. suusenak @gmail.com of  

een appje naar 0610938544.

Zomer tennis bij HTV Hanenburg
Wie eens wil kennismaken met de tennissport, kan 

dit komende zomer heel erg gemakkelijk bij HTV 

Hanenburg aan de Daal en Bergselaan 3. Zonder 

verplichtingen, langdurige verbintenissen of wat 

dan ook, kan ieder die wil drie maanden zo vaak  

vrij komen tennissen als diegene wil.  

Deze Zomer challenge geldt voor juni, juli en 

augustus 2022. Ook zijn er drie clinics van de 

tennistrainers van Van Hal Tennis die erbij horen en 

activiteiten en evenementen zoals rackettrekken, 

clubkampioenschappen, zomercarnaval toernooi 

en de interne laddercompetitie.

Andere sporten liggen vaak stil tijdens de zomer-

maanden, tennis gaat gewoon lekker door. Via een 

online reserveringssysteem kunnen leden spelen 

op elk moment van de dag of de week. Het gehele 

pakket voor drie maanden  onbeperkt tennissen  

en deelnemen aan alle activiteiten kost slechts  

100 euro. www.hanenburg.com/zomerchallenge

Vrijwilligers vacatures WIJKZ Segbroek 

VRIJWILLIGER BOODSCHAPPENDIENST

De ouderenconsulenten van Wijkz Segbroek zijn 

op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk 

vinden om een uurtje per week vrij te maken om 

boodschappen te doen voor ouderen, die wegens 

omstandigheden hier niet meer toe in staat zijn. 

In overleg met een (vaste) klant haalt de vrijwilliger 

éénmaal per week de boodschappen bij één 

supermarkt in de buurt. Bel of mail voor meer 

informatie met de ouderenconsulent van Segbroek.

VRIJWILLIGER VRIENDSCHAPPELIJKE  HUIS BEZOEKEN

De ouderenconsulenten van Wijkz Segbroek zijn 

op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk 

vinden om 1 x per week op bezoek te gaan bij een 

oudere in zijn of haar wijk. Het doel hiervan is om 

samen een kletspraatje te maken, een wandeling  

te maken of een uitstapje te maken met elkaar.

Neemt voor meer informatie en/of aanmelden contact op met de 

ouderenconsulent Jeroen, 06-42 46 58 93, j.vanrossum@wijkz.nl 
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VERFRISSEND, EIGENTIJDS
DE PLEK WAAR JE JE VRIJ VOELT!

KOM LANGS! 

WIJ ZITTEN AAN DE  

THOMAS SCHWENCKESTRAAT 30 IN DEN HAAG,  

IN BUURT-EN-KERKHUIS BETHEL.

ONZE VIERINGEN ZIJN STEEDS OP ZONDAG  

OM DE 2 WEKEN, OM 10.30 UUR.

WIL JE MEER? 

MAIL INFORMATIE@HAAGSEDOMINICUS.NL 

OF BEL 0629578123
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Scholier van De PopulierCOLUMN
Leerlingen van Christelijk college De Populier 

schrijven over wat hen bezighoudt.  

Deze column is van MAUD VAN DEN 

EIJNDEN, V4

De schoolbel
Als de bel gaat is de les eindelijk voorbij, op de lange school

dagen kan de bel maar niet snel genoeg gaan. Helaas ging  

voor de vakantie de bel bij ons op school kapot. Heel jammer 

natuurlijk, hoe komt er dan een einde aan de les? Alleen buiten 

deed de bel het nog. Daar hebben we natuurlijk helemaal niks 

aan, want als je die bel hoort zou het betekenen dat de pauze 

voorbij is. 

De oplossing was het geluid van de bel door de speakers af te 

spelen die normaal bedoeld zijn voor aankondigingen tijdens 

Kerst of Pasen. Dit werkte prima voor een paar dagen, maar de 

bel moest wel gemaakt worden. Na de vakantie was het alleen 

maar erger. De eerste dag waren er een stuk of drie verschillende 

bellen te horen. Eentje klonk zelfs een beetje als een treinbel. 

Soms waren er geluiden van buiten waar ik me van afvroeg of 

dat de bel was, maar nee hoor het waren gewoon kinderen of 

auto's. De volgende dag klonk de bel als een soort feeëngeluidje 

of iets magisch, het zou beter in de Efteling passen dan op 

school. De eerste keer dat het afspeelde dacht ik: waar ben ik  

nu weer beland, is dit het beste dat ze ervan kunnen maken? 

Toch was de bel nog niet helemaal gemaakt, op donderdag werd 

onze les onderbroken om te vertellen dat de conciërge er niet 

zeker van was of de bel op de bovenverdieping het wel deed (de 

bel deed het gewoon).

Nu hebben we de magische bel nog steeds, maar de oude 

normale bel speelt erna nog eens af, dus het zijn er nu twee.  

De meningen over de bel zijn verdeeld, sommigen worden er gek 

van en vinden het vreselijk, anderen boeit het niet. Nu, na twee 

weken, ben ik er een beetje gewend aan geraakt, ik begin het 

stiekem wel een beetje leuk te vinden hoe belachelijk het ook 

klinkt. Of de bel nog zal veranderen? Geen idee  vast wel, het zal 

me ook niks verbazen.

ACTIVITEITEN IN DE BUURTActiviteiten in de buurt? Meld het de redactie via 
info@redactiedeboomgaard.nl

De Boomgaard12

Zaterdag 18 en zondag 19 juni 
OPEN ATELIERS DUINOORD EN OMGEVING

Bent u geïnteresseerd in kunst en wilt u graag in een ongedwongen 

sfeer in contact komen met kunstenaars? Kom dan naar de  

Open Ateliers in de wijken Duinoord, Zeeheldenkwartier en 

 Regentessekwartier. U bent hartelijk welkom van 12.00 tot 18.00 uur.  

U herkent de locaties aan een raambord met het logo van Open 

Ateliers Duinoord e.o. www.openateliersduinoord.nl

Maandag 20 juni
LEZING: CONSTANTIJN HUYGENS, PARFUMEUR

Kom dichter bij het verleden en ruik de 17e eeuw.

LOCATIE bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10-11 uur

RESERVEREN Aan de balie, via 070 353 69 70 of  

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl  

Woensdag 22 juni
ZOMERFEEST KASTANJEPLEIN

De werkgroep Kastanjeplein zal dit jaar weer een feestelijk zomerfeest 

organiseren. Er worden nog vrijwilligers gezocht, dus meld je aan 

bij hyverboom@planet.nl

LOCATIE Kastanjeplein

TIJD 14-17 uur

Zondag 3 juli
GLUREN BIJ DE BUREN 

Optredens in deelnemende huiskamers en tuinen.

TIJD 13-18:00 uur 

LOCATIES EN KAARTJES www.glurenbijdeburen.nl

Maandag 5 september
IN EN UIT HET KEURSLIJF – 400 JAAR VROUWEN

Eeuwenlang was het keurslijf (korset) een onmisbaar kledingstuk  

voor vrouwen. Maar een keurslijf staat ook symbool voor een 

belemmerende bepaling. Een lezing over het beeld van vrouwen  

in vier eeuwen geschiedenis.

LOCATIE bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10-11:30 uur

RESERVEREN Aan de balie, via 070 353 69 70 of  

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl

Zaterdag 10 en zondag 11 september
OPEN MONUMENTENDAG 

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

Op 10 en 11 september kunt u vanaf 10 uur een groot aantal 

 monumenten in Den Haag bezoeken.

Zaterdag 25 september
BURENDAG

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

is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is 

een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen 

iets goeds doen voor elkaar en de buurt. 

 

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Elke maandag en woensdag
HAAGS ONTMOETEN

Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.  

Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.

LOCATIE Kastanjestraat 2 
TIJD 10 – 14 uur KOSTEN € 0,50. Koffie, thee en kopje soep inbegrepen.

AANMELDEN NOODZAKELIJK via 070 3636032 of l.hagen@xtra.nl

Maandag t/m vrijdag
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

Iedere 1e dinsdag van de maand
OPEN COFFEE BLOEMENBUURT

Ondernemende Bloemenbuurtbewoners ontmoeten elkaar, wisselen 

ideeën uit en delen kennis. Iedere maand een ander thema. Ook 

Bomenbuurtondernemers zijn welkom.

LOCATIE Lokaal 7, Anemoonstraat 25

TIJD 9 – 11 uur

Iedere dinsdag en donderdag
BUURTMAALTIJD DE BOLSTER

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2 
TIJD Welkom vanaf 17.15 uur

KOSTEN €6 

RESERVEREN Vooraf opgeven, dinsdag: 06 4987 7570 (Magda); 

donderdag: 06 4180 7866 (Leonie)

Iedere donderdag 
MBVO 

Meer bewegen voor ouderen. Op een plezierige manier werken aan 

conditie en souplesse. 

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2 

TIJD 14–15 uur 

KOSTEN €10 per maand 

Iedere 1e vrijdag van de maand 
KOM LANGS BIJ DE BOEKENBABBEL! 

Iedere eerste vrijdag van de maand komen Bomenbuurters even 

buurten over boeken in de bibliotheek! Gewoon voor de gezelligheid, 

om inspiratie op te doen of anderen op een nieuw idee te brengen.

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt 

TIJD 10–11 uur 

RESERVEREN VERPLICHT via 070 353 69 70 of  

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl  

Iedere 2e vrijdag van de maand 
BINGO 

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2 

TIJD 13–16 uur 

KOSTEN €5, consumptie verplicht

CULTUUR OM DE HOEK

THEATER DE NIEUWE REGENTES
LOCATIE Weimarstraat 63  

INFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988  

Zondag 12 juni
KLASSIEK IN 'T KETELHUIS - KETEVAN ROINISHVILI & DAAN TREUR

Ketevan Roinishvili is een Georgische celliste, geboren en getogen in 

Tbilisi, en woonachtig in Nederland. Sinds de eerste stappen in haar 

muzikale ontwikkeling is sprake van een veelbeduidende invloed van 

volksmuziek. Daan Treur is pianist en studeerde aan het Koninklijk 

Conservatorium te Den Haag en Conservatorium Amsterdam.

TIJD 11.00 uur

KOSTEN €27,50 inclusief brunch. Ooievaarspas 17,50

Zondag 12 juni
DE AARDE IN VOGELVLUCHT - KINDERDANSSTUDIO

Alle leerlingen van Kinderdansstudio Kirsten de Boer dansen samen 

de voorstelling ‘De Aarde in Vogelvlucht’. We nemen je mee naar de 

mooiste stukjes natuur op aarde. Ga lekker zitten en vlieg mee!

TIJD 14.30 en 16.30 uur (voorstelling van ruim een uur zonder pauze)

KOSTEN €11. Ooievaarspas 5,50. Kinderen t/m 3 jaar gratis

Zondag 19 juni
RONDLEIDING - VAN WATER NAAR THEATER

Neem samen met een van de doorgewinterde rondleiders een duik in 

de geschiedenis van De Nieuwe Regentes. Ontdek alle overgebleven 

zwembadelementen in het gebouw, neem een kijkje achter de 

schermen van het theater en bewonder de expositie(s).

TIJD 11-12

KOSTEN €5

Donderdag 23 juni
HAAGSE SPOT

De Haagse Spot is het try-out podium waar cabaretiers, stand-up 

comedians en liedschrijvers hun allernieuwste materiaal uitproberen. 

Het is een unieke ervaring om grappen te horen die misschien nooit 

meer een podium halen en een mooie kans om aan de basis te staan 

van een debuut dat zijn weerga niet kent.

TIJD 20.30

KOSTEN €12.50

Zondag 17 juli
THE WIZ

De leerlingen van de Vrije Theaterschool wagen zich aan het begin 

van de zomervakantie van 2022 aan deze swingende musicalklassie-

ker voor het hele gezin.

TIJD 13.00

KOSTEN €17.50
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Frans, vertel eens iets meer over de verkiezing?
‘De verkiezing ‘Queen of the West’ is een regionale voorronde. In deze 

Haagse show strijden vier dragqueens om de titel, de winnaar gaat 

door naar de nationale verkiezing in Rotterdam in. Zelf doe ik ook  

aan drag. Dit jaar niet als deelnemer, maar ik presenteer de show in  

de rol van Shady Lady. Het animo in Den Haag om mee te doen aan 

de verkiezing is niet heel groot, terwijl er best veel dragqueens in  

Den Haag wonen. Waarschijnlijk komt dit door meerdere factoren,  

de verkiezing heeft helaas geen grote naamsbekendheid, terwijl 

‘Queen of the West’ toch de enige officiële regionale voorronde is. 

Ook worden er -na de opheffing van de coronamaatregelen- best  

veel activiteiten op hetzelfde moment georganiseerd, waardoor een 

geschikt moment lastig te vinden is. Tenslotte is het niet altijd makkelijk 

om openlijk dragqueen te zijn.’ Het is best een stap om te zetten. 

Iedereen die ik ken in deze wereld heeft helaas wel eens een nare 

opmerking naar zijn hoofd geslingerd gekregen.’

Kan je daar iets meer over vertellen? 
‘Tegenwoordig merk je gelukkig dat de acceptatie groeit, drag mag 

gezien worden! Er is meer bekendheid door de programma’s op  

tv en er is daardoor ook steeds meer mogelijk binnen de scene.  

Als dragqueen kan je bijvoorbeeld gerust je baard laten staan, dat  

was vroeger niet zo. Natuurlijk verwacht de jury dan wel op z’n  

minst een baard vol glitter haha.’ 

Hoe lang treed jij al op als Shady Lady?
‘Ik treed zelf een jaar of drie op als dragqueen, ik ben er een beetje 

ingerold. Ooit ben ik bij een toneelvereniging in de buurt begonnen, 

dus een show opvoeren en in de huid van een ander kruipen zat er 

altijd al in. Ik vind het heel prettig om te doen, van mezelf ben ik best 

verlegen en niet zo outgoing als Shady Lady. Op het podium kan en 

mag ik iemand anders zijn, daar wordt het ook van me verwacht. 

Shady Lady is in die zin een masker waar ik me achter kan verschuilen. 

Het publiek komt voor entertainment, ze verwachten een spectacu-

laire show te gaan zien en daar zorg ik voor. De mensen een mooie 

avond geven, daar geniet ik van. Het is erg fijn om in Den Haag een 

groep te kennen waarbinnen er vrijheid is om te zijn wie je bent. In  

een grote stad is het redelijk makkelijk om gelijkgestemden te vinden. 

Naast het uiterlijk vertoon gaat drag ook zeker over de binnenkant van 

de persoon achter het masker. Maar als ik eerlijk ben, geniet ik toch het 

meest van de glitter en glamour waaruit een dragshow is opgebouwd.’

Hoe lang ben je gemiddeld bezig met de 
 transformatie van Frans naar Shady Lady?
‘Ik zit ongeveer 2,5 tot 3 uur voor de spiegel, maar dat is gemiddeld 

genomen niet erg lang voor een dragqueen. Er zijn mensen die hier 

veel meer tijd aan kwijt zijn. Het gaat tenslotte niet om dagelijkse 

make-up, de make-up van een dragqueen is een grote optische illusie. 

Een niet bestaand decollete, smalle neuzen, hoge jukbeenderen, alles 

is mogelijk. En alles mag natuurlijk over-the-top! Enorme wimpers, 

lange nagels, grote kleurrijke sieraden en een jurk met zoveel mogelijk 

glitter. Daarnaast is de pruik natuurlijk een belangrijk onderdeel van de 

outfit.’

Hoeveel pruiken en jurken heb je zelf?
‘Ik heb zelf een stuk of veertig pruiken, best wel veel. De een nog 

groter en kleuriger dan de ander. Een pruik maakt je outfit af en heeft 

invloed op je gezicht en totale verschijning. Voor elk optreden wil ik er 

anders uitzien. Als man is het moeilijk om goed passende vrouwen-

kleding te vinden, na een tijdje weet je de adressen gelukkig wel te 

vinden. Ik heb inmiddels een behoorlijke collectie opgebouwd, met 

daarin een stuk of zestig verschillende jurken, die zijn allemaal op maat 

gemaakt. Passende schoenen vinden is ook een drama! Én de goede 

maat én een leuk paar hakken vinden is een lange zoektocht. Naast 

alle kledingstukken heb ik heel veel accessoires, denk aan grote 

parelkettingen, glimmende ringen met stenen, velours handschoenen, 

verenboa’s en diamanten armbanden, geen echte natuurlijk. De 

pruiken kunnen altijd groter, er kunnen altijd meer glitters op de jurk 

en de hakken kunnen altijd hoger. Alles bij elkaar is drag daardoor 

absoluut geen goedkope hobby, maar dat heb ik er graag voor over. 

Gelukkig kan mijn pruiken zelf verzorgen en uitkammen, dat scheelt 

een hoop geld. Drag is echt een vorm van kunst, het gaat om de 

moeite en aandacht die je in je outfit en make-up steekt. Bij elke  

show is er weer een deelnemer die me compleet weet te verrassen.’

Het fenomeen dragqueen is de laatste tijd steeds bekender geworden door programma’s als ‘RuPauls dragrace’  

en ‘Make up your mind’. Een stuk dichterbij huis vindt dit jaar de dragqueen en travestie verkiezing ‘Queen of the 

West’ plaats. We maken kennis met buurtbewoner Frans, organisator en presentator van de show.

door AFKE KUIPER 

Dragqueen Shady Lady

Zijn er ook nog misopvattingen waar je mee te 
maken krijgt?
‘Jazeker! Wist je bijvoorbeeld dat het niet alleen mannen zijn die aan 

drag doen? Er zijn enkele vrouwen die het ook geweldig vinden om 

zich op deze manier te transformeren, maar zij zijn wel in de minder-

heid. De lat ligt voor hen misschien nog wel hoger. Een vrouw hoeft 

bijvoorbeeld minder moeite te doen om de juiste maten kleding te 

vinden, waardoor de verwachtingen nog hoger zijn. Daarnaast wil ik 

••• Buurtbewoner Frans a.k.a Shady Lady

••• Queen Of The West-verkiezing verkiezing in 2021 

nog even delen dat travestie niet hetzelfde is als een dragqueen, bij 

drag gaat het echt om de show en om het spektakel.’

Iedereen die vragen of interesse heeft kan contact opnemen met 

shadyladydenhaag@gmail.com. Deelnemers zijn altijd welkom en  

er zijn ook nog kaarten te koop voor de show. De datum van  

‘Queen of the West’ staat nog niet vast, maar hou de facebook pagina 

in de gaten!   ■

INTERVIEW MET...
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Buitenspelen in de zomer is van alle tijden. Deze foto is in 1929 gemaakt, op de Valkenboskade  
ter hoogte van nummer 510. De Bomenbuurt was toen net gebouwd. 

Fotograaf: Frederik Peder, collectie Haags Gemeentearchief
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VROUWENCENTRUM DEN HAAG

JOKE TER HARMSEL 

0624268737 · INFO@COWBOYJO.NL

COWBOYJO geeft jouw communicatie vorm!

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

www.COWBOYJO.nl 

· fl yers, brochures, magazines · fl yers, brochures, magazines 
· boeken, boekomslagen· boeken, boekomslagen
· bewegende online banners · bewegende online banners 
· beurswanden, beursstands · beurswanden, beursstands · beurswanden, beursstands · beurswanden, beursstands 
· infographics, illustraties· infographics, illustraties
· video en animatie· video en animatie

www.COWBOYJO.nl www.COWBOYJO.nl 

VROUWENCENTRUM DEN HAAG

· fl yers, brochures, magazines · fl yers, brochures, magazines 
· boeken, boekomslagen
· bewegende online banners 
· beurswanden, beursstands · beurswanden, beursstands · beurswanden, beursstands 
· infographics, illustraties
· video en animatie

www.COWBOYJO.nl 

· logo’s, visitekaartjes· logo’s, visitekaartjes· logo’s, visitekaartjes· logo’s, visitekaartjes· logo’s, visitekaartjes
· complete huisstijlen
·  animated logo’s (e-mail/site)

Jeanette kreeg flink reacties. Mensen die interesse hadden, mensen 

met tips. Ik heb afgesproken bij haar thuis. Chris Pezzoli was er ook.  

Bij de Oekraïense ambassade had zij gemeld, mensen thuis op te 

willen vangen. Drie andere buurtgenoten hadden TAKECAREBNB 

benaderd, een organisatie die vluchtelingen plaatst bij opvangadressen. 

Wij hebben die avond gesproken over hoe het zou zijn een vluchteling 

in huis te hebben. Als je een hele etage kan missen, leek de impact ons 

minder dan als je, net als Chris, één kamer hebt te vergeven en verder 

je leven deelt. 

Je moet het vooral niet romantiseren zeiden wij tegen elkaar.  

“Overdag leren we ze onze cultuur kennen en ’s avonds onze taal met 

hulp van Jip en Janneke boekjes.” Zo zal het in werkelijkheid niet zijn. 

Want wat als diegene alleen maar huilt, door het verlies van familie?  

Of jouw huis wordt gezien als pauzeplek tot de oorlog over is, en 

diegene geen behoefte heeft zich in te passen. Stel dat hij/zij alleen 

Oekraïens spreekt? Wij vinden “Goedemorgen, lekker geslapen?” 

normaal. Of “Dankjewel”. Hoe is dat in Oekraïne? Stel dat wij niet de 

dankbaarheid krijgen die wij verwachten?

Het zijn mogelijkheden waar wij bij stil hebben gestaan. Er zit namelijk 

geen retourbon op vluchtelingen.

Het is nu 9 mei. Twee maanden na de oproep van Jeanette. Zij heeft 

besloten niet een kamer, maar zichzelf aan te bieden. Samen met een 

andere vrijwilliger gaat zij 30 gastgezinnen ondersteunen.

Chris heeft, via de ambassade, een dame met haar zoon op bezoek 

gehad om de kamer te bezichtigen. Dit was geen succes. Het contact 

was stug. Chris laat het traject nu via Takecarebnb verlopen, net als de 

andere drie. Deze organisatie lijkt nu op gang te komen. Dat dit even 

duurde, is logisch als je bedenkt dat ze grotendeels uit vrijwilligers 

bestaat die eerst ingewerkt moeten worden. Onze buurtgenoten 

hebben allemaal kortgeleden een intakegesprek gehad. 

Als je binnenkort bij de Appie een vreemde taal hoort spreken, zou dit 

best Oekraïens kunnen zijn. Dan kan je vragen: “Yak ty?“ (Як ти?) Hoe 

gaat het?

Opvang Oekraïense vluchtelingen in het Rode Kruis 
Ziekenhuis
De gemeente laat weten dat er vooralsnog geen formeel besluit/

overeenkomst is met het HagaZiekenhuis over de opvang van 

vluchtelingen en tijdelijke huisvesting op de Sportlaan. Het is dus niet 

zeker of de plannen doorgaan. Op het moment dat een positief besluit 

wordt genomen, zal vrijwel direct erna het inhuizen van Oekraïense 

vluchtelingen starten. Het is belangrijk dat de gemeente omwonenden 

goed en tijdig informeert en dat er goed contact is met de wijk. 

Vandaar dat de gemeente op 12 april een inloopbijeenkomst heeft 

georganiseerd in de OBS Houtrust, die speciaal voor de gemeente de 

ruimte beschikbaar stelde. 

Bij de inloopbijeenkomst waren er verschillende aanschuiftafels om 

het gesprek op gang te brengen. Ongeveer 60 belangstellenden 

hebben de bijeenkomst bezocht. Bezoekers konden persoonlijke 

zorgen uiten, vragen stellen aan medewerkers van de gemeente,  

naar elkaar luisteren en ideeën uitwisselen. 

Mariska van der Velde, communcatieadviseur van gemeente  

Den Haag: “Er was een gemoedelijke sfeer. Daarnaast was de  

grote betrokkenheid van omwonenden goed merkbaar. Zo’n 80%  

van de bezoekers heeft aangegeven zich te willen inzetten voor  

de vluchtelingen die worden opgevangen in de wijk. Ter plekke 

werden ideeën uitgewisseld over vrijwilligerswerk en nagedacht  

over collectieve  initiatieven. Al met al een mooie avond vol 

 betrokkenheid en verbinding.”   ■

Як ти?

070 - 239 01 05
www.babzorg.nl

BabZ biedt zorg op maat,

in uw eigen huis!
#wijzorgenvooru

BLOEIENDE STEM 
Durf je stem te laten horen! 

Door zingen win je aan gezondheid & zelfvertrouwen 
 Alleen het verlangen om te zingen is genoeg.

 

 
 

•     Zangles
•     Koren
•     Zangvakanties
•     Mantra zingen
•     Stembevrijding

www.bloeiendestem.nl                 06.12424776  
 

BLOEMENBUURT

door GERARD KESTER

12 maart schreef Jeanette van der Meer een oproep in de Hoplr app. Ze wilde praten 

met Bomenbuurtelingen die ook vluchtelingen uit Oekraïne in huis wilden nemen.  

Dat leek mij ook een goed idee. Niet het in huis nemen, maar ik wilde wel graag horen 

hoe dit in zijn werk gaat. Dan kan ik daar een artikel over in de Boomgaard schrijven.

HULP AAN OEKRAÏNE
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Mr. Buffalo Burgers en cocktails. Opvallend aan  

Mr. Buffalo is de door eigenaar Arya zelf gemaakte wandvullende 

illustratie in nineties-stijl en de verzameling likeuren en siropen voor 

cocktails. En dat begrijp je als je Arya’s verhaal kent. In 2010 begon de 

IT’er zijn horecaloopbaan als bartender bij Le Garage, het restaurant 

van Joop Braakhekke in Amsterdam. Hij groeide door naar barmanager 

en verhuisde naar Den Haag. “Ik heb vijf jaar in de Lindestraat gewoond, 

nu woon ik in Wateringse Veld.” Een kenner van de buurt dus, en  

toen het na een aantal banen bij verschillende Haagse toprestaurants 

begon te kriebelen om een eigen zaak te beginnen, liet Arya zijn oog 

vallen op de Fahrenheitstraat. En ging hij burgers bakken. Niet echt 

haute  cuisine? “Burgers lust iedereen. En je kunt ze laten bezorgen.  

Dat is in deze tijd -we begonnen hier net voor de tweede lockdown- 

ook echt een voordeel. Mijn burgers zijn huisgemaakt, niet kant en 

klaar. Ik gebruik heel veel eigen producten en recepten.” Hij bestiert  

de zaak met passie en vol plannen: “Borrelen gebeurt hier in de wijk 

nog niet veel, maar ik hoop op een terrasvergunning zodat iedereen  

hier ‘s avonds lekker cocktails of speciaalbier komt drinken.” 

Adres: Fahrenheitstraat 442 www.mr-buffalo-den-haag.nl

Mies & Muis “Een kinderrijke omgeving en een erg 

leuke straat”, dus Michelle kon zich geen betere plek wensen voor een 

winkel voor kinderkleding en speelgoed. Het kleurrijke zaakje Mies & 

Muis is sinds maart open. Misschien herken je Michelle nog van Keets 

Fashion, de winkel die hier zat tot Michelle en haar compagnon uit 

elkaar gingen (Keets ging verder op nummer 440a, zie pagina 23).  

Bij Mies & Muis vind je kleertjes en assecoires van natuurlijke materialen 

en van merken die je niet overal vindt, bijvoorbeeld Tumble N Dry, 

Tocoto Vintage en Konges Sløjd. “Stoere en lieve kleertjes, die bewust 

zijn geproduceerd. Ik denk dat meer mensen graag producten willen 

die duurzaam zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook speelklei op basis van 

zonnebloemolie, zonder troep. Dan is het ook niet zo erg als een 

kindje eens een hapje neemt. Of houten, handgemaakte bijtringetjes 

van gecertificeerd hout.” En terwijl papa of mama shopt, kan je kleintje 

spelen in het gezellige kinderhoekje. Adres: Fahrenheitstraat 611  

www.facebook.com/Miesenmuis

Treasures Redesigned “Met wat verf en 

goede ideeën kun je alles omtoveren,” glimlacht Johanna Cuesta van 

de kleurrijke showroom mét atelier Treasures Redesigned. Het saaie 

eikenhouten dressoir van opa of dat gedateerde bureautje: Johanna 

zet haar kennis en kunde graag in om er weer iets moois van te 

maken, zodat het nog jaren mee kan. “Gooi oude dingen niet weg!” 

drukt ze ons op het hart: “Recycle het, breng het tot leven!” Ze gebruikt 

verschillende technieken, zoals stencillen, transfers, figuurzagen en 

lijstwerk en werkt bij voorkeur met duurzame krijtverf en silicaatverf. 

Ieder item is uniek. Wat ooit startte als een hobby in haar thuisland 

Argentinië, is uitgegroeid tot een passie en nu deze eigen zaak. Met 

kennis van houtsoorten, oog voor het vakwerk wat vintage en antieke 

meubels vaak zijn en een grote dosis creativiteit transformeert ze 

uiteenlopende voorwerpen. Ze maakt eigen werk en werkt ook in 

opdracht. Adres: Laan van Meerdervoort 545 telefoon: 06-84066599 

Voertaal: Engels of Spaans. www.Treasuers-Redesigned.nl

True Home Peter Huisman en Yvonne Tol zijn al jaren 

ondernemers met achtergronden in de reiswereld, overheid, farma-

ceutische en beauty industrie. Hun grote wens was om iets gezamen-

lijks op te zetten en dat werd True Home. Op 9 april 2021 openden 

Peter en Yvonne in stilte de deuren van hun interieurwinkel. 

“Er is bij buurtbewoners een grote behoefte aan lokale ondernemers. 

We merken dat mensen toch vaak de producten ook zelf willen voelen 

en zien. Als lokale ondernemers bieden wij daarnaast ook extra service, 

zoals bijvoorbeeld interieuradvies aan huis. Woon je in de buurt en  

is je aankoop net wat groot of te zwaar? Dan brengen we die zonder 

problemen gratis bij je thuis.” Bij True Home kun je niet alleen terecht 

voor persoonlijk woonadvies en ondersteuning, maar ook voor stoelen, 

banken, kasten, lampen, bijzondere serviezen, woonaccessoires en 

wandkleden van Urban Cotton. Peters favoriete producten in de winkel 

zijn de zwart metalen wijnrekken. Bij Yvonne zijn de wandkleden, de 

eetkamertafels en de banken favoriet. Adres: Laan van Meerdervoort 451 

www.truehome.nl

NIEUW IN DE BUURT OPERATIE BOMENBUURT

Mr. Buffalo Mies & Muis True HomeTreasures 
Redesigned

De Bomenbuurt is een bruisende, maar ook een volle buurt. Zowel 

mensen met en zonder auto, buren met een beperking, jonge en 

minder jonge bewoners, lokale ondernemers en verenigingen,  

– eigenlijk iedereen dus – heeft ruimtetekort in de buurt.  

Maar binnenkort komt er een ideale kans voorbij om daar wat aan te 

doen: vanaf 2023 wordt de riolering in de wijk vervangen en zullen  

de straten helemaal opengebroken zijn. Dat is hét moment om de  

wijk te herinrichten en de openbare ruimte fijn leefbaar te maken  

voor alle buren.

Operatie Bomenbuurt is een initiatief vanuit de gemeente om samen 

met alle Bomenburen, lokale ondernemers en verenigingen (SBOB, 

Bomenbuurt DEELt) een plan van aanpak te maken voor ruimte in de 

wijk. Wanneer dit plan wordt goedgekeurd door de raad, zal naast  

de geplande rioleringsvervanging meteen ook de leefomgeving van 

de Bomenbuurt worden verbeterd. En dat is dus al vrij snel.

Vanuit het initiatief worden voor de verbetering van kwaliteit, veiligheid 

en duurzaamheid van de wijk meerdere ‘operaties’ uitgevoerd. Daarbij 

is de inzet en inbreng van bewoners hard nodig, zoals met een tijdelijk 

MiniPark voor meer leefruimte. Maar ook bij het Mobiliteitsplan  

– er raast namelijk nogal wat verkeer door de smalle straten –  

mogen Bomenburen niet ontbreken. Hiervoor is een klankbordgroep 

samengesteld met vertegenwoordigers van diverse belangen van en 

uit de wijk.

Op dinsdag 29 maart, 19 april en 24 mei kwam de klankbordgroep 

bijeen – samen met de gemeente en specialisten – voor het 

Mobiliteits plan van de Bomenbuurt. De eerste werksessie bestond  

uit het scherp krijgen van de problemen in de wijk en hoe die op te 

Samen de wijk leefbaar maken
Neem drie avonden, zestien Bomenburen, acht bevlogen ambtenaren en je hebt één Mobiliteitsplan voor de wijk. 

En op maandag 20 juni wordt deze vanuit Operatie Bomenbuurt gepresenteerd aan de bewoners. Maar wat 

houden het Mobiliteitsplan en Operatie Bomenbuurt precies in, en waarom zijn ze zo belangrijk voor de wijk?

lossen. Zo werd er gekeken naar eenrichtingsverkeer, het autoluw 

maken van straten en meer speelgelegenheid. Voortbordurend hierop 

lagen er de tweede dinsdagavond 3 scenario’s op tafel: ‘Lopen en 

fietsen voorop’, ‘Groen verschijnt waar blik verdwijnt’ en ‘De auto één 

richting in’. Met de feedback werd één scenario gemaakt die op de 

derde werksessie werd gepresenteerd en becommentarieerd. Op de 

website van Operatie Bomenbuurt zijn verslagen van deze avonden te 

vinden.

Miranda Vermeulen, 64 jaar, woont op de Egelantierstraat en wilde 

graag meedoen met de klankbordgroep om mee te denken over hoe 

de wijk leefbaar, veilig en groen wordt voor álle leeftijdsgroepen in de 

buurt. Is dat gelukt? “Ik vind het een hele goede manier om input te 

leveren en werd heel enthousiast van de gestructureerde opzet van  

de werksessies. Op alle punten was volop de gelegenheid om ideeën 

en feedback te leveren, én op elkaar. Al met al dus een positieve 

ervaring!”, aldus Miranda.

Op dit moment wordt met alle input van de werksessies het Mobiliteits-

plan gemaakt en zal deze door de klankbordgroep en gemeente op 

maandagavond 20 juni worden gepresenteerd in de wijk. Wil je daarbij 

zijn? Meld je aan via operatiebomenbuurt@denhaag.nl. Kun je niet 

maar wil je graag op de hoogte blijven van Operatie Bomenbuurt? 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op:

www.operatiebomenbuurt.denhaag.nl

Iris Schut

Gemeente Den Haag

Maandag 20 juni, presentatie Mobiliteitsplan Bomenbuurt aan bewoners van de wijk
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'Griepprik' voor bomen
Vanaf mei krijgen 8.100 Haagse iepen een prik. Een team van boomverzorgers geeft de 'griepprik' aan iepen in de stad. Het vaccin moet 
de bomen beschermen tegen de iepziekte. De iep is een boom die veel voorkomt in Den Haag. De stad telt ongeveer 14.000 iepen die 
langs straten en lanen staan. Net als mensen kunnen ook bomen ziek worden. Voor de zeer besmettelijke iepziekte is een klein beestje 
verantwoordelijk: de iepenspintkever. Het diertje brengt een schimmelziekte over, die de dodelijke iepziekte veroorzaakt. Ongeveer de 
helft van alle iepen krijgt prikjes rondom in de stam, de andere helft bestaat uit grotendeels nieuwere iepsoorten die van nature beter 
zijn beschermd tegen iepziekte.

Zie je een zieke iep? Meld het!
Een zieke iep herken je aan zijn droge, dorre bladeren. Na verloop van tijd verliest de iep al zijn blad. Als je een zieke iep ziet, meld het 
dan via www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-groen/iepenziekte-melden.htm

Plotseling gebeurt het: je wordt verliefd op een koopwoning. In deze tijd moet je dan  
snel toeslaan. Maar hoe hoog moet je bieden? En waar moet je allemaal aan denken? 
ARE Makelaars geeft je deskundig advies, bij elke stap: van het zoeken van een woning 
tot een succesvol bod of met zorgen dat jij voor je woning de beste prijs krijgt.  
Wil je weten hoe we dat aanpakken? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak op  
070 30 40 141! Of kijk op are.nl.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

are.nl

De Eerensplein 8 
2593 NA  Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA  Den Haag

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

Dat huis wil ik! 

Wat moet ik 

bieden?

De redactie ging weer de straat op om te peilen wat er na de coronapandemie zoal 

leeft in de buurt en om bewoners te attenderen op de Hoplr-buurtborrel die middag 

op het Thomsonplein. 

Een meisje dat ons op rolschaatsen passeerde vertelde dat je in de buurt goed kunt rolschaatsen, 

omdat de stoepen goed zijn. “Ook zijn er veel speeltuinen om in te spelen, al zou een zwembad 

natuurlijk ook heel fijn zijn”, gaf ze aan. Een passant uit de Druivenstraat (oké, niet helemaal een 

buurtbewoner) benoemde de parkeeroverlast. Er zijn volgens hem gewoon te veel auto’s. Ook de 

verkeerssituatie is lastig. “Kan de Fahrenheitstraat niet autovrij of eenrichtingsverkeer worden?” 

vroeg hij zich af. Een transferium buiten de stad leek hem ook wel wat: “Dan kunnen mensen met 

het openbaar vervoer verder.” Andere voorbijgangers pleitten voor meer groen/bomen en vooral 

geveltuintjes in de buurt. “Tegel eruit, plantje erin!” Een voorbijganger met een zoontje in een  

Mega Mindy outfit vond het thuiswerken in coronatijd wel lekker, maar had graag wat meer 

koffie-to-go tentjes gehad in die periode. Nu week hij vaak uit naar de Chocolate Store op de 

Limoenhof. Wel kun je, volgens hem, in de Bomenbuurt fijn wandelen.

Heb je ook goede ideeën voor  

De Boomgaard of de buurt?  

Op ZATERDAG 13 AUGUSTUS 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.

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? We vragen buurtgenoten op 
straat en op Hoplr naar hun wensen voor de buurt. 

EEN BOOMPJE OPZETTEN 

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

W W W. K A A S S P E C I A A LZ A A K . N L

45688 Ed Boele Verpakking.indd   145688 Ed Boele Verpakking.indd   1 11-11-2020   09:2411-11-2020   09:24

OFFERED: PRIVATE TUTORING
For secondary bilingual- and IB education

(ik geef ook bijles en huiswerkbegeleiding aan Nederlandse scholieren)

I am an experienced multilingual 1st degree teacher who offers 
tailor-made tutoring in the courses Dutch, English, French, 
German, History and Geography. I also coach students in 
preparing for tests and exams, and look at the individual needs. 
Tutoring via Skype is an option as well. The hourly rate is  
€ 37,50. References are available upon request.

Chris van der Aa (M.A., M.Ed.)
Contact: cabvanderaa@gmail.com  06-12139732
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EN, WAT VIND JE ER VAN?
Is het je al opgevallen dat De Boomgaard er anders uit ziet? Anders voelt? Dit nummer is gedrukt op houtvrij offset en  

het papier is ook iets dunner. We zijn benieuwd wat je er van vindt! Laat het ons weten via info@redactiedeboomgaard.nl.
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De Boomhut
De kinderhoek van De Boomgaard

Stuur een foto va
n 

het resultaat naa
r

info@redactiedeboomgaard.nl

Tip

Maak een 
bloemenschilderij!
Zorg dat je zeker 
weet dat je de bloemen 
die je wilt gebruiken 
mag plukken!. 

Kies bloemen uit met een 

felle kleur blaadjes.

Leg ze op een mooi papier en 
bedek ze met een keukenpapiertje.

Sla ze voorzichtig plat 
met een hamer.

verwijder het keukenpapiertje 
en de bloemen

Tadaa! Een mooi schilderij!
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In de Boomgaard maken we melding van 

nieuwe bedrijven en winkels in de buurt  

(in dit nummer op pag 18). Maar soms mis 

je ook ineens bekende winkels. Waar is 

bijvoorbeeld Keets Fashion gebleven?  

Die blijkt te zijn verhuisd naar elders in de 

Fahrenheitstraat, namelijk naar nummer 

440a. Wij gingen eens kijken.

Naamsverandering
“Ik ben al vanaf mijn 26e werkzaam in de 

retailmarkt”, vertelt Moniek Köhler, eigenaresse 

van Keets: “Ik heb voor de Bodyshop de 

wereld af gereisd. Ook heb ik veel winkeliers 

begeleid. Ik ben maatschappelijk betrokken 

en wil graag weten waar de spullen die ik 

verkoop vandaan komen. Ik houd van 

Scandinavische kleding, bijvoorbeeld van  

het merk Modström, en van natuurlijke 

stoffen. Ik wilde ook graag eigen baas zijn  

en heb daarom besloten Keets Fashion alleen 

en onder de nieuwe naam Keets voort te 

zetten. Ik heb vele panden in Den Haag 

bekeken, maar er uiteindelijk voor gekozen 

toch in de Fahrenheitstraat te blijven, deze 

keer aan de andere kant, vlakbij de Plus. De 

winkel is nu - na een grondige verbouwing 

-  drie maanden open. Gelukkig weten trouwe 

klanten mij nog steeds te vinden. Ik houd van 

de verbinding met klanten. Daarom heb ik 

ook geen webwinkel. Sinds de coronacrisis 

hebben mensen meer behoefte aan winkels 

in hun buurt. Wat dat betreft biedt de 

Fahrenheitstraat voor ieder wat wils. Er is 

aanbod voor iedere portemonnee, groot of 

klein. Bij Keets kun je terecht voor dames-

kleding in de maten van klein tot groot.  

Ik heb mij ook aangemeld bij de winkeliers-

vereniging om mee te denken hoe we het 

winkelgebied zo aantrekkelijk mogelijk 

kunnen maken. Dingen als straatverlichting 

komen er immers niet vanzelf.”

Verhuisbericht 
Keets, Fahrenheitstraat 440a

••• Moniek Köhler



Wij verrassen!100
JAAR

Wij vieren dit jaar onze 100e verjaardag!  
Dit feestje vieren we graag met jullie. Het hele jaar door gaat  

Korff de Gidts verrassen. Houd onze website en sociale media in de gaten!
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Den Haag 
T 070-3558400 
info@korffdegidts.nl 
www.korffdegidts.nl
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Margrietes Handen
massage en triggerpoint-therapie

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

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

n
i 2

0
2

2

Vrijmarkt
Via de Hoplr app (echt een aanrader, zie www.hoplr.com) stuiterde de 

hele buurt over elkaar heen. Sommigen negatief, maar de meesten 

kwamen met oplossingen en ideeën. Marijke Vandenende regelde dat 

we van de burgemeester op de stoep op een kleedje mochten zitten. 

Met z’n allen zorgden wij ervoor dat de straat voor verkeer was 

afgesloten. Niet via een vergunning, maar door zo massaal op straat  

te lopen, dat de enige fiets die je zag een ‘te koop’ bordje had.

Spontane bewonersinitiatieven

Buurtborrel
Gido Broer werd ook gestimuleerd door de SBOB. Hij riep 'buurtborrel' 

in de Hoplr app. 50 reacties volgden. Sandra Kluijt maakte er verder 

een dik succes van. Zo’n 20 buurtgenoten (Thomson zelf niet 

mee gerekend) kwamen op 30 april buurten en stonden al snel zwaar te 

bomen. Hap en drank werd zelf meegenomen. Dit smaakt naar meer. 

Volgens velen was dit een voorbeeld dat corona ook mooie dingen 

had achtergelaten. De buurt was naar elkaar toe gegroeid. Wat is 

gebleken? Dat we in korte tijd veel kunnen bereiken. In onze buurt is  

er enthousiasme, daadkracht en kennis genoeg om veel moois neer  

te zetten. De vrijmarkt en de buurtborrel? Het is nog maar het begin.

••• De Bomenbuur borrel••• Vrijmarkt op Koningsdag

Opeens was er paniek. Want we kunnen toch weer? Na jarenlange beperkingen komt er weer een vrijmarkt, toch? 

Want de Stichting Bewoners Organisatie Bomenbuurt  (SBOB) heeft altijd een werkgroep klaar staan die alles even 

organiseert. Maar wat bleek? Een tekort aan vrijwilligers in combinatie met de onzekerheid of de vrijmarkt door 

mocht gaan, zorgde dat er niemand klaarstond die alles even ging regelen. Daardoor bereikte de SBOB precies 

waar ze voor bestaan. Het stimuleren van bewonersinitiatieven.

door GERARD KESTER

8 JUNI - NATIONALE BUITENSPEELDAG!

Eens per jaar is de straat van de kinderen. Geen auto’s en fietsers, maar van stoep tot stoep ruimte om te spelen.  

Woensdagmiddag 8 juni 2022 is de Nationale Buitenspeeldag. Doet jouw straat ook mee? Vraag dan op tijd een  

vergunning aan. Kijk voor meer informatie op de site van de Gemeente Den Haag: 

www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/buitenspeeldag-vraag-op-tijd-een-vergunning-aan.htm
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BESTUUR EN WERKGROEPEN BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)

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

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in WERKGROEPEN. 

Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KENNISGROEP BEWONERSPARTICIPATIE 
Of en wanneer de Omgevingswet ingaat, blijft een vraag, maar de ontwikkeling naar meer zeggenschap van bewoners 
over hun eigen buurt is niet meer te stoppen. Hoe kunnen we invloed uitoefenen op plannen van gemeente en 
projectontwikkelaars en zelf initiatieven nemen? De kennisgroep bestaat uit bewoners uit Bomen- en Bloemenbuurt 
die participeren in lopende projecten, ervaring opdoen en verzamelen en die weer aan de buurten beschikbaar stellen. 
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

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

Therapie bij onder meer: 
- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- in het hoofd leven
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare 
  lichamelijke klachten

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

®

workshops 
yoga en 
hechting
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Belangrijke contactgegevens
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 
06 42 013 657 Wijkorganisatie SBOB, Kastanjestraat 2 
 Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190
070 353 37 42   Stadsdeelwethouder Segbroek Robert van Asten
 Robert.vanasten@denhaag.nl 
14 070 Gemeente Den Haag
 contactcentrum@denhaag.nl 
06 81 289 486 Ouderenconsulent Segbroek
070 205 24 80 VóórWelzijn Servicepunt XL 
 (ma-vr 9-17u; ma 17-21u)
  Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd,  

ouder worden en vrijwilligerswerk
 Ook: Ouderenconsulent, steunpunt Mantelzorg,  
 Algemeen Maatschappelijk Werk, Burenhulpcentrale
 Begeleiden & Rijden
 Wijkcentrum 't Lindenkwadrant
 2de Braamstraat 6
 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
070 368 50 70  Wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

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

rol van hoofdredacteur van De Boomgaard op zich 

wil nemen. Heb je hart voor de buurt, oog voor 

nieuws en gevoel voor taal? Vind je het leuk om vier 

keer per jaar een verbindende, diverse, verrassende 

en kleurrijke editie van het wijkblad te maken, 

samen met een bevlogen redactie en vormgever? 

Dan is dit iets voor jou. 

Wat ga je doen? De hoofdredacteur houdt de 

balans in het blad in het oog, communiceert met 

redactieleden en de SBOB, houdt de mailbox van 

De Boomgaard in de gaten en schrijft en redigeert 

artikelen. Ook het maken van een jaarplanning en 

advertentiebeheer horen erbij. 

Ben je enthousiast, wil je meer weten of  

heb je een vraag? We horen graag van je:  

info@redactiedeboomgaard.nl


