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Wensen
“De Bomenbuurt leunt tegen zee aan. Het is een volgens de hoekige 

beginselen van Berlage uit baksteen opgebouwde wijk, waar de mensen graag 

wonen”, schreef Marcel Verreck in zijn roman Deventersestraat. Een wijk ook, 

waar meer over geschreven is, zoals je kunt zien in het literaire overzicht op pagina 14 en 15. Met de 

boekenweek in zicht is het een mooi moment om dit ingezonden overzicht van Ton van Rijn met je  

te delen. Graag wonen we hier, maar er blijft altijd wat te wensen over. De nieuwe gemeenteraad kan 

ons verzamelde wensenlijstje [pagina 21] alvast meenemen als huiswerk. Wat ook hoog bovenaan blijft 

staan in de wensenlijst: neem de buurt toch mee in de plannen. Laat ons nou weten welke besluiten  

er genomen (gaan) worden. Rumoer over de huisvesting van daklozen in ‘de Willem Dreesflat’ [lees ook 

de nieuwe columnist op pagina 7], een nieuw zebrapad op de Thomsonlaan, en nu ook over de nieuwe 

trams op de Goudenregenstraat [pagina 5], laat keer op keer zien hoe belangrijk het is dat omwonenden 

zich gehoord en gezien voelen als er plannen zijn voor hun directe leefomgeving. Oog voor de buurt is 

er: een aantal kandidaat-raadsleden nam al een kijkje in de wijk [pagina 23] en praatte met bewoners. 

We kunnen altijd van ons laten horen, maar bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezing kunnen we 

echt invloed uitoefenen op de plannen van de gemeente voor de komende jaren. Kies dus verstandig 

op 16 maart, op een partij die zich inzet voor jouw wensen. 

De grootste wens van de redactie? Een nieuwe hoofdredacteur voor De Boomgaard vinden! Lijkt het je 

leuk om 4x per jaar met een enthousiaste redactie dit blad te maken? Mail ons! We maken graag kennis 

met je: info@redactiedeboomgaard.nl

De bomenbuurt in lectuur en literatuur

We maken een tochtje door de 
Bomenbuurt via zes ‘adressen’ 
die ik tegenkwam in het werk van 
vijf verschillende auteurs.

Pim Hofdorp schreef politie-
romans waarin commissaris 
Aremberg de hoofdrol speelt. 
Terwijl commissaris Aremberg 
met zijn echtgenote een amateur-
toneelvoorstelling bijwoont in het 
West End theater, pleegt een amb-
tenaar zelfmoord in het Rode Kruis 
Ziekenhuis. Een jeugdherinnering 
in de Beukstraat, een ‘vermoeden’ 
op het Thomsonplein.

Spionnen in Segbroek (1973)

Tomas Ross is een zeer productief 
en succesvol schrijver van spannen-
de verhalen die wortelen in de rea-
liteit. King Kong speelt in WO II. De 
hoofdpersoon, Daan Kist, Engeland-
vaarder en geheim agent, komt een 
immens complot op het spoor, waar-
bij we Bernhard (de prins) en King 
Kong (een verrader) ontmoeten. 
Op pagina 195 (vierde druk, 2007), 
loopt Kist de Fahrenheitstraat in 
“….tot hij het Westendtheater her-
kende. Boven de ingang stond in 
grote letters dat de film ‘Drie weken 
huisknecht’  er draaide, met in de 
hoofdrol Paul Steenbergen.” Kist 
loopt door en ontdekt dat de straat 
verderop doodloopt in een soort 
niemandsland.

King Kong (2007)

Willem Brakman beschrijft hoe hij de 
oorlog doorbrengt in de Elsstraat. Als 
zijn moeder denkt dat hij overspannen 
wordt, organiseert ze een avondje uit. Ze 
verlaten het huis na de het begin van de 
Sperrzeit en schuifelen “dicht langs de 
huizen…Al die tijd stond de oude Ad op 
een hoek van ons pleintje om de andere 
straten te overzien…. We verzamelden 
ons ten slotte op de hoek bij mijn moeder 
waarna het hele roedel alleen nog maar 
had over te steken naar de bioskoop.” 
(p.73) Daar is in een klein zaaltje een 
illegaal feestje georganiseerd. Ik neem 
aan dat de tocht via de Elsstraat liep…
naar het West End theater.

Debielen en demonen (1969)

Dit boek van F. B. Hotz, (1922-2000), 
verscheen  in 1980. In het titelverhaal 
Proefspel is de hoofdpersoon Borg 
(Borgesius). Het is 1954, hij is bijna 30 
en verdient net genoeg als jazzmusicus 
om in leven te blijven. Om aan extra geld 
te komen geeft hij bijles: “Die avond had 
Borg een leerling op de Thomsonlaan…
De leerling, die eerst aardig geblazen 
had, liep nu rood aan en telde verkeerd. 
Borg kon een zucht niet onderdrukken. 
De moeder, bebrild en gewatergolfd, 
kwam geërgerd kijken; ze vond dat haar 
zoon niet erg opschoot. Borg antwoord-
de: ’het eerste begin is het moeilijkste, 
mevrouw.’” (p. 46, Grote ABC nr 369) 
Overigens stond Fritz Hotz in zijn goede 
muziekjaren bekend als een van de beste 
trombonisten van Nederland.

Proefspel en andere verhalen (1980)

Net als commissaris Aremberg (op p.62) Drees opvoert die , “al lang oud-minister 
en zelfs minister van staat en in deze buurt zijn woning had….aan de Beeklaan!”, 
noemt Mensje van Keulen in haar Olifanten op een web de minister-president die 
zijn regeerrecord kwijtraakte aan Mark Rutte. Op p. 126 (Pandora-pocket) schrijft 
ze dat ze samen met Tony naar de openbare hbs aan de Beeklaan gaat. “Het gebouw 
ligt tegenover het huis van de beroemde doctor Drees, die vaak gewoon aan het raam 
de krant zit te lezen alsof hij iemand anders is.” De hbs was gevestigd in een houten 
noodgebouw, dat in 1917 was neergezet als tijdelijke behuizing voor tien jaar voor de 
Tweede HBS voor meisjes, maar heeft toch tot 1967, vijftig jaar, dienst gedaan.

Olifanten op een web (1997)

Dit is een bewerkte tekst van Ton van Rijn. Het complete artikel 
bevat -naast beeldmateriaal- nog meer wetenswaardigheden over 
de schrijvers en de buurt. Nieuwsgierig? Lees het artikel op: 
https://bomenbuurtonline.nl/boomgaard/dossiers

Meer lezen?

West End Theater

Beukstraat

Thomsonplein

Beeklaan

Thomsonlaan

Elsstraat

door Ton van Rijn

Opmaak: Afke Kuyper
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VAN HET BESTUUR

Mijn kleindochter lees ik veel voor en ze 

luistert altijd heel aandachtig. Als in het 

boekje een figuur eten krijgt dan valt  

ze altijd in met commentaar: de taart is  

niet voor de muis of ijsjes zijn voor mij. 

Ze houdt heel erg van lekker eten en is 

niet zomaar bereid om dat te delen met 

de personages uit het boek. Als ik haar 

voorstel om een koekje te delen, is ze 

daar wel toe bereid. Delen is soms dus 

wel en vaak ook niet zo vanzelfsprekend. 

Vanuit het perspectief van de ander leren 

kijken en daar vervolgens samen tot  

een oplossing komen, helpt. Daarvoor  

is elkaar kennen en vertrouwen een essentiële factor. 

De afgelopen jaren hebben bewoners meegedacht en meegedaan 

om input te geven over de verbetering van de openbare ruimte van 

de Bomenbuurt. Wat we delen is immers de ruimte buiten onze 

huizen en tuinen. En aangezien we een dichtbevolkte buurt zijn,  

Delen

De Boomgaard

INEKE MULDER 
VOORZITTER SBOB
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De werkgroep Verkeer en Veiligheid houdt zich bezig met  
het verkeer en de veiligheid in de Bomen- én Bloemenbuurt. 
De werkgroep bestaat uit zes personen (drie personen vanuit 
de Bomenbuurt en drie vanuit de Bloemenbuurt) en komt  
circa 6x per jaar bij elkaar. 

De werkgroep richt zich op vijf speerpunten, te weten:

• Herinrichting Goudenregenstraat

• Parkeerproblematiek

• Verkeerscirculatie

• Verkeersveiligheid

• Continue verbetering

De werkgroepleden nemen deel aan specifieke bijeenkomsten 

(wijkvisie, klankbordgroepen, etc), stemmen frequent af met de 

beheerders van de openbare ruimte en het bestuur van de SBOB, 

bewaken bovenstaande thema's en consulteren c.q. informeren 

bewoners over de op handen zijnde ontwikkelingen.  

De werkgroep staat open voor mensen die een bijdrage willen 

leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dat kan 

incidenteel zijn, maar ook bijvoorbeeld als lid van de werkgroep! 

Lijkt het je wat of heb je behoefte aan iets meer informatie, stuur 

dan even een mail naar verkeersveiligheid@bomenbuurtonline.nl. 

Maak het mee: Verkeer en Veiligheid

is het gebruik van die ruimte heel intensief. En dan blijkt dat verschil-

lende activiteiten niet zo gemakkelijk te combineren zijn. Zo is van 

oudsher de auto een dominante factor in de openbare ruimte met 

alle ruimtebeslag die dat vergt. Steeds meer zien we ook allerlei 

andere vormen van vervoer een plek zoeken op stoepen en straten. 

We merken ook dat het in de hete zomer wel erg warm wordt en 

hittestress voorkomt. De stortbuien zorgen voor wateroverlast.  

Veel ruimte om bijvoorbeeld meer schaduw te realiseren of meer 

waterafvoerplekken te creëren, is er niet. Kortom, we hebben veel 

om met elkaar over te praten hoe we de ruimte die we delen zo 

in  richten dat we een veilige buurt zijn met voor iedereen toeganke-

lijke ruimte, plek voor ontmoeting en voorbereid zijn op de toekomst. 

Dat delen van onze openbare ruimte, daar moeten we het dus over 

hebben. Als we ruimte willen bieden voor iedereen kan het niet 

anders dan dat we allemaal een beetje moeten inschikken. En ruimte 

geven aan de ander. Zelfs als je van oude rechten of gewoontes  

een stukje moet afstaan. Vriendelijkheid en begrip voor elkaars 

perspectief als leidraad in die dialoog maken het samen zoeken  

naar oplossingen een prettige zoektocht. 
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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?
Deze vrijwilligersfunctie kost je gemiddeld een paar uur per week. 

Sommige weken zijn drukker dan andere. Elk kwartaal vergadert  

de redactie over het nieuwe nummer, en evalueert het vorige.  

We bedenken onderwerpen en verdelen de artikelen. De hoofd

redacteur 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. In nauwe samenwerking met onze vlotte en kundige 

vormgever werk je aan de layout van het blad, tot het naar de 

drukker gaat. Een tijdje later blader je dan door je ‘zelfgemaakte’ 

kersverse Boomgaard!

Wie zoeken we?
Iemand die er plezier in heeft om mensen te verbinden en te doen 

wat nodig is om een mooi wijkblad te maken. Iemand die overzicht 

kan bewaren, kan communiceren, delegeren en redigeren. Ervaring 

met het maken van magazines of blaadjes is handig, maar is niet 

essentieel.

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

We horen graag van je: info@redactiedeboomgaard.nl

door INEZ POST

Nieuwe trams op lijn 12

Het rommelt in de Goudenregenstraat

Wat is er aan de hand?
Sinds 2015 rijden er nieuwe lagevloertrams in de stad. Deze trams 

zijn breder, comfortabeler, sneller en kunnen meer reizigers 

vervoeren. Ook zijn deze trams beter toegankelijk voor mensen in 

een rolstoel, met een rollator of kinderwagen. Daardoor kunnen 

meer mensen zelfstandig met de tram rijden. De HTM gaat nog 

meer lagevloertrams kopen. Deze komen in de plaats van de 

verouderde trams die er nog rijden op de tramlijnen 1, 6, 12 en 16. 

Niet alle tramsporen en haltes zijn nu geschikt voor lagevloertrams 

en moeten daarom worden aangepast. Voor de Goudenregenstraat 

zijn extra aanpassingen nodig. Om het verkeer met de nieuwe trams 

mogelijk te maken, moet de hele straat op de schop. Want hoe zorg 

je dat bredere trams, auto’s, fietsers en wandelaars zich veilig door 

deze verkeersader kunnen bewegen?

Doe effe normaal…
Bewoners van de Goudenregenstraat zijn er niet gerust op. Bij toeval 

kwamen zij november vorig jaar door een artikel in Wijkwijs, het 

wijkblad van de Bloemenbuurt, achter de plannen van de gemeente 

en de HTM. “De verkeerssituatie in de straat is nu al gevaarlijk”, 

vertelt Yvonne Krösing, die zelf in de straat woont: ”Er zijn regel-

matig verkeersongelukken en er zijn al een paar doden gevallen.  

De nieuwe trams zijn 30 centimeter breder, waardoor er nog minder 

ruimte over blijft voor andere verkeersdeelnemers. De gemeente  

wil de stoep aan de kant van de Bomenbuurt weliswaar versmallen 

om zo ruimte te maken voor een fietspad, maar dan moeten de 

bewoners aan die kant van de straat steeds op hun hoede zijn voor 

fietsers die uitwijken voor de trams, die zes keer per uur heen en zes 

keer terug, voorbij razen.” “De parkeerplaatsen aan die kant van de 

straat gaan daardoor ook verloren, terwijl de parkeerdruk toch al 

hoog is”, vult Fred Kalisvaart, initiatiefnemer van de posteractie, aan: 

“De parkeerdruk in de rest van de Bomenbuurt zal daarom verder 

toenemen. En wat te denken voor de gevolgen voor onze huizen? 

De huizen in de straat zijn oud en staan op zandgrond. Ze zijn niet 

gefundeerd. Ze zijn gebouwd toen er nog kleine gele trammetjes 

met een gewicht van drie ton door Den Haag reden. De nieuwe 

trams wegen meer dan 50 ton… De huizen zijn daar niet op 

berekend. Hebben de gemeente en de HTM wel nagedacht over  

de financiële aansprakelijkheid van bewoners als de bakstenen  

uit de gevel vallen door de trillingen van de trams?” 

Posteractie
Het steekt Yvonne en Fred dat de gemeente en de HTM geen oor 

lijken te hebben voor hun bezwaren. Op informatieavonden kregen 

zij nul op het rekest. Ze zijn bang dat de nieuwe trams hen door  

de strot worden geduwd, daarom zijn ze de posteractie begonnen.  

Veel bewoners hebben de poster zichtbaar achter hun raam geplakt. 

Zij hopen hiermee de aandacht te vestigen op de zorgen die er bij 

hen leven. Yvonne en Fred hopen met de gemeente en de HTM  

in gesprek te komen. Ideeën voor alternatieven zijn er genoeg. 

“Natuurlijk zijn wij voor een betere toegankelijkheid van het 

openbaar vervoer voor mindervaliden! De aanbesteding loopt  

nog, dus waarom kan er niet alsnog worden gekozen voor smallere 

en lichtere trams? Of bussen? Dan zouden er bijvoorbeeld ook 

stoplichten geplaatst kunnen worden, zodat scholieren de straat 

veilig kunnen oversteken?” oppert Fred. “Lijn 12 zou ook kunnen 

worden omgeleid en doorgetrokken tot het vroegere Norfolk-terrein, 

zodat ook de bewoners daar van het openbaar vervoer gebruik 

kunnen maken. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze 

verkeersader. Met de 30 miljoen die er nu voor dit traject is 

 uitgetrokken kun je veel andere dingen doen.”

Wil je meedenken?
Stuur dan een e-mailbericht naar info@kalisvaart.nl   ■

De HTM gaat de vertrouwde rood-crèmekleurige trams op het traject van lijn 12 vervangen door nieuwe  

lagevloertrams. Sinds deze plannen bekend zijn geworden hangt de Goudenregenstraat vol met knalgele posters  

met daarop de tekst: ”Gemeente Den Haag en HTM, doe effe normaal met dit plan… wij willen GEEN bredere en 

zwaardere trams door de Goudenregenstraat.”

••• Fred Kalisvaart en Yvonne Krösing  FOTO Inez Post
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We hebben het dan natuurlijk over het Rode 

Kruisziekenhuis. Gebouwd aan de Sportlaan 

1924, afgebroken voor de Atlantikwall in 1943 

en in een nieuw gebouw weer in gebruik 

genomen in 1960. Na het samengaan met  

ziekenhuis Leyenburg (en Julianakinder

ziekenhuis) tot Hagaziekenhuis, wilde  

de nieuwe organisatie af van de locatie 

Sportlaan. Die kwam dan ook leeg te staan, 

totdat het in 2019 eerst ging dienen als 

noodopvang voor dak en thuislozen en 

vervolgens als Coronapriklocatie van de GGD. 

Maar het Haga wil nog altijd van het gebouw 

af. Het zal verkocht gaan worden. De vraag 

voor ons, in de Bomenbuurt is nu natuurlijk: 

en wat dan? Wat gaat er met het gebouw 

gebeuren en wat met die locatie? Wat gaat 

Frank Bouhuis, HagaZiekenhuis
Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk 

om de locatie Sportlaan, waar we zoveel 

jaren belangrijke ziekenhuiszorg konden 

geven, zo goed mogelijk achter te laten. 

Daarbij is het belangrijk dat we vooraf 

weten wat de mogelijkheden en ideeën 

zijn. Heldere kaders bepalen mede de 

toekomstige ontwikkelingen. De eerste kaders, die we als ziekenhuis 

en gemeente samen met buurtvertegenwoordigers hebben geformu

leerd, staan samengevat in de zogenaamde Kavelvisie. Deze Kavelvisie 

gebruiken we als basis voor de verdere uitwerking in het Planuitwerkings

kader (PUK). Dat is ook het moment dat we niet alleen met de wijk 

 verenigingen, maar met meer buurtbewoners het gesprek aan willen 

gaan. Met als doel: luisteren wat er bij u leeft en speelt aan ideeën voor 

de locatie van het voormalige ziekenhuis Sportlaan.

Marike Pet,  
Gemeente Den Haag
Om het HagaZiekenhuis een andere 

functie, zoals wonen, te kunnen geven, 

moet worden afgeweken van het 

bestemmingsplan. De gemeente  

schrijft daarom een zogenaamd 

Planuitwerkingskader (PUK). Hierin  

staan de voorwaarden waaraan het 

nieuwe plan moet voldoen. 

De gemeente vindt het belangrijk dat de buurt kan vertellen wat  

er speelt rondom dit planinitiatief. In de sessie met de voorzitters 

(Ineke Mulder  Bomenbuurt, Redmar Wolf  Vogelwijk en Jan Vonk 

– Bloemenbuurt) werd bijvoorbeeld aangegeven dat de buurt zich 

zorgen maakt dat historisch waardevolle elementen verdwijnen. 

Daarom komt er een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde. 

Aan het HagaZiekenhuis is gevraagd om de buurt te betrekken, te 

informeren over de plannen, meningen op te halen en laten zien  

hoe dat verwerkt wordt. De reacties worden opgenomen in het PUK. 

Het plan toetsen we op wet en regelgeving en het gemeentelijk 

beleid en uiteindelijk wordt deze vastgesteld door het college van 

B&W. Ook worden voorwaarden voor de communicatie en participatie 

voor het vervolgtraject meegenomen in het PUK. Hierin staat hoe  

de buurt bij de verdere uitwerking van het plan wordt betrokken en 

geïnformeerd. 

Niels de Vries Humel,  
De Mannen van Schuim
Namens het HagaZiekenhuis zijn de 

Mannen van Schuim betrokken bij het 

maken van de Kavelvisie, het opstellen 

van het PUK en het organiseren van het 

participatietraject. Wat kunt u de 

komende periode van ons verwachten? 

Concreet betekent dit dat we voor de 

zomervakantie een buurtparticipatie

bijeenkomst zullen organiseren. Hier nemen we u mee in de Kavel

visie, wat een PUK precies is, de planning en samen met u voeren we 

het gesprek  over de toekomstige herontwikkeling van de Sportlaan. 

We sturen u hiervoor op tijd een uitnodiging. De bijeenkomst 

kondigen we ook aan via de vertrouwde kanalen in de wijk (website 

wijkverenigingen, wijkblad en social media).

Mocht u nu al of in de komende periode vragen hebben, dan horen 

we dat natuurlijk graag. U kunt ons altijd een mail sturen naar 

herontwikkelingsportlaan@gmail.com   ■
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Van Rode Kruis 
naar kruispunt

Met mij gaat het goed, ik ga naar het ziekenhuis. Kent u die uitdrukking? Waarschijnlijk niet, want je hoort hem niet 

zo vaak. Dat zou wel eens kunnen gaan veranderen de komende jaren in onze buurt. 

Vanuit de Willem Drees flatCOLUMN
Michiel van Ommen 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.

Nieuwe stek
Dat waren geen gewone verhuizingen, zestig nieuwe buurt

bewoners naar de Willem Drees flat. Waar je normaal gaat 

bezichtigen, de buurt verkent en de verhuizing regelt, behoor je 

hier tot de geselecteerden. Blij met een eigen voordeursleutel. 

Een verhuizing die niet zoals normaal met busjes en verhuis

wagens gaat, maar veelal met de rugzak. Praktisch als je van 

bank naar bank hobbelt. Maar niet genoeg om je huisraad in 

mee te nemen, dus hebben de meeste van ons geen verhuis

wagen nodig. 

Inmiddels is iedereen goed en wel op zijn plek. Meubeltjes meer 

en meer voor elkaar; je hebt ze vast wel gezien, de busjes en 

bezorgers die het afgelopen jaar af en aan reden. Langzaamaan 

druppelt een vollediger thuis weer bij elkaar. Tijd van overleven 

wordt weer tijd van leven. 

Dat was met kerst goed te zien; her en der zag je kerstbomen 

achter de gordijnen pieken. Wie wat uitbundiger is, had zijn 

raam verlicht. Niet alleen de bewoners begonnen weer te leven; 

de flat zelf leefde mee op. Dat is een goede voorbode voor 

aankomende lente zo direct. 

De buurt wordt steeds bekender, de stekjes, winkeltjes en 

plekjes zijn inmiddels gevonden. Daar waar je lekkere koffie 

koopt, een drankje samen doet of het bankje waar je simpelweg 

even tot rust komt. De Bomenbuurt is een fijne buurt. Een buurt 

met variatie, juist een buurt die aandacht heeft voor haar 

omgeving. Niet perfect overal maar je ziet de beweging.

Zelf veel banken gezien in Den Haag en omstreken, en eerder  

in andere delen van Den Haag gehuisvest. Dit is de eerste buurt 

met een positieve energie. Natuurlijk uit zich dat af en toe in 

felheid om dat zo te houden. Een beetje onhandig soms in het 

contact met de nieuwe buren. Tegelijkertijd, de betrokkenheid 

van de wijk bij de buren is mooi om te zien. Wie de flat 

binnenloopt ziet regelmatig een kleinigheidje bij de ingang. 

Voor sommigen een klein detail, voor anderen een lichtpuntje.

Mooi, om te zien hoe de onze flat met haar bewoners zich 

ontwikkelt, een fijne plek voor een nieuwe start. 
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door JOHAN VAN ARRAGON 

daar komen en kunnen wij daarover mee

praten? Wij zijn niet de enigen die zich dat 

afvragen. Ook in Bloemenbuurt en in de 

Vogelwijk wordt die vraag gesteld en al  

heel wat mensen zijn met ideeën gekomen. 

(Senioren)woningen, een gezondheids

centrum, een buurtcentrum, een café,  

een bibliotheek. Samenwonen binnen het 

gebouw van ouderen en jongeren, gezinnen 

en alleenstaanden met gedeelde voor

zieningen. Het zou een voorbeeld moeten 

worden van duurzaamheid en energieneutraal 

wonen. Autodelen zou er de norm kunnen 

worden. Allemaal ideeën die er leven en er 

leven er vast nog veel meer. Aan ideeën 

ontbreekt het in elk geval niet. Nu nog de  

kans om die ook in te brengen bij gemeente 

en Haga.

Daarover zegt de gemeente:

De Sportlaanlocatie wordt in de nabije 

toekomst verkocht en herontwikkeld als 

woningbouwlocatie. In de afgelopen jaren 

heeft een team van het HagaZiekenhuis en  

de gemeente Den Haag de handen ineen

geslagen om deze verkoop en de latere 

herontwikkeling in goede banen te leiden.  

Het belangrijkste doel is een herontwikkeling 

mogelijk te maken die goed is voor de stad, 

maar zeker ook voor de omliggende buurten 

en wijken.  

Om dit voor elkaar te krijgen is uw 

 betrokkenheid van groot belang. 

In de komende periode gaan we het 

participatietraject met de buurt organiseren. 

We willen daarbij belangrijke zorgen, wensen 

en ideeën van bewoners ophalen. De eerste 

stap is deze update waarin we, vanuit een 

aantal teamleden, u bijpraten waar we nu 

staan en wat u in de komende tijd van ons 

kunt verwachten. 



 
Herman PoelsmaCOLUMN

Het hele jaar 
kleur
Het is eind januari als ik dit schrijf en heb de eerste narcissen  

al zien bloeien. Dit is een leuk gezicht, maar wel aan de vroege 

kant, maar er is best veel kleur te vinden in de tuinen als je 

goed kijkt. Om het hele jaar kleur in je tuin te hebben moet je 

een beplantingsplan maken. De meeste mensen gaan één keer 

per jaar naar het tuincentrum, en kopen daar de planten die er 

leuk uit zien. Ook op tv bij tuinprogramma’s zie je dat. Op dat 

moment ziet het er schitterend uit, maar na een aantal weken 

is alles tegelijk uitgebloeid en is het mooie ervan af.

Een beplantingsplan is complex, maar je kan hem zelf vereen

voudigen. Op internet zijn er heel veel sites waar je planten kan 

bekijken. Kijk welke planten je mooi vindt, of ze op een zonnige 

of schaduwrijke plek moeten staan, wat de hoogte en bloeitijd 

zijn en zet ze direct in een overzicht, bijvoorbeeld zo:

Op deze manier krijg je een overzicht van wat er wanneer 

bloeit en kan je zorgen dat er het hele jaar iets in bloei staat. 

Hoge planten achter en kleinere vooraan. Zorg ook voor 

voldoende groenblijvers zodat in de winter de tuin geen  

kale boel is. Geen echte tuinman? Zoek dan ook op bodem

bedekkers, dan heb je minder last van onkruid.

Als afsluiting geef ik jullie nog wat tips mee voor dit voorjaar. 

Maart is de tijd voor het snoeien van de rozen en de vlinder

struik mag ook weer afgezaagd worden. Verder: ga nu mesten 

met natuurmest en in maart/april komen de nieuwe planten in 

het tuincentrum.

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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Maurice Fransz (48) werkt samen met vader Wim (80) en zoon Dylann van 13 in de garage aan Wilgstraat 16.  

Een echte buurtgarage met meer aandacht en tijd voor de klanten dan grotere garagebedrijven kunnen geven.  

‘Dit is míjn buurt, dus ik zorg dat het hier netjes en veilig blijft.’.

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 

‘De band met de buurt is onze kracht’   

Maurice: ’Toen de vorige eigenaar aan het afbouwen was, kon ik de 

garage overnemen. Ik liep er al sinds 2007 voor het laswerk, dus ik 

kende de buurt. Ik heb hier jaren gewoond: in de Beukstraat en 

tegenover de garage in de Wilgstraat. In 2013 heb ik de garage 

overgenomen.’ Maurice, Wim en Dylann gaan er even echt voor 

zitten; een interview is een serieuze zaak. Laatst stonden ze ook al 

met een mooi artikel in het Algemeen Dagblad.

‘Mijn passie? Oldtimers.  

Dat zijn auto’s met karakter’

Opgebouwd
‘Mijn vader zat 40 jaar in het grafische vak en sleutelde met mijn opa 

in zijn vrije tijd al aan auto’s. Toen mijn vader met pensioen ging,  

kon hij mij mooi hier helpen met een frisse start maken.  

De meeste spullen gingen de container in; ik heb het helemaal 

opnieuw opgebouwd. Een paar jaar later kwam mijn zoon erbij  

voor de website. Je kunt ons vinden via www.apk-laswerk.nl en  

www.garageWilgstraat.nl. Dat heb ik mezelf aangeleerd: veel spellen 

doen en filmpjes op YouTube bekijken. Ik ben niet van het sleutelen’, 

zegt Dylann, dus Maurice heeft geen opvolger in de familie, maar hij 

denkt ook niet aan stoppen. Zolang ik dit leuk vind, blijf ik het doen!’  

Deur open
‘We werken hier heerlijk met zijn tweeën. Mijn vader doet hand en 

spandiensten, een paar uur per dag; hij haalt bijvoorbeeld onderdelen 

of parkeert de auto’s die klaar zijn om de hoek. Dan hoeft de deur 

hier niet dicht. Meestal staan de deuren open als ik werk, maar 

natuurlijk niet als het zo koud is als nu. Vanwege het laswerk heb ik 

klanten uit heel Nederland. Dat doet niet elke garage, het is een apart 

vak, dus daar ben ik best trots op. Maar de meeste klanten komen uit 

de regio: voor de apk en de gewone beurt. Remmerij, uitlaat, banden… 

van ruitenwisser tot ventieldop, zeg maar. 

Ik werk het liefst met auto’s uit de jaren 1960 tot 2015. Aan nieuwe 

auto’s heb ik geen laswerk. Mijn passie ligt bij de oldtimers. Ik heb  

zelf een Opel Manta. Wat ik de mooiste auto vind? De Alfa Spider  

is mooi om te zien, dat is een echte klassieker. Maar ik krijg hier  

ook Porsches, Volvo’s (kattenrug): dat zijn auto’s met karakter.  

De nieuwere auto’s lijken allemaal op elkaar. Ik repareer ze ook  

graag hoor, maar ik heb een voorliefde voor oudere auto’s.’

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 en Moluks Indisch restaurant Sana Sini.

Dubbel nadenken
‘Of er wel eens onenigheid is bij ons? Nee… als ik diep nadenk is er 

wel een verschil: mijn vader vindt het goed zoals het is. Ik wil vooruit, 

ben weleens impulsief. Maar door zijn instelling, denk ik wel dubbel 

na. Bijvoorbeeld? Ik heb eraan gedacht om nog meer apparatuur te 

kopen om auto’s “uit te lezen” (de software), maar dat kost duizenden 

euro’s. Heb je dat nodig als je zo klein bent? Nee. Dus.’

‘Als je je auto hier achterlaat,  

leer je mij ook kennen’

‘De gemeente zou hier later misschien liever een woonhuis zien en 

een garage liever op een industrieterrein, maar ik ben véél liever in 

deze buurt aan het werk. Ik zorg dat er geen overlast is en dat het 

netjes blijft. Dit is een echte buurtgarage. Als je je auto hier achter-

laat, dan leer je mij ook kennen.’

Zwaaien
‘Laatst zag ik de auto van een buurtbewoner met een lekke band 

staan; toen heb ik de eigenaar even geappt en de reparatie gedaan. 

Dat is de kracht van deze garage: de band met de buurt. Ik heb een 

groot netwerk met tandartsen en advocaten, maar ook met 

winkeliers en straatvegers. Het is een fijne buurt, míjn buurt. Mensen 

vinden het prettig dat ze hier een praatje kunnen maken en zwaaien 

altijd als ze langslopen. Het nadeel: als ik naar de supermarkt loop, 

duurt dat heel lang, omdat ik zoveel praatjes maak, haha. Pakketjes 

aannemen? Doe ik ook geregeld. Daarom is het goed dat we nu in de 

Vruchtenbuurt wonen; anders was ik dag en nacht bereikbaar…’   ■

MAURICE, DYLANN EN WIM FOTO'S Marianne Schijf
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••• winterjasmijn

http://www.bomenbuurtonline.nl/boomgaard/archief-2
http://www.bomenbuurtonline.nl/boomgaard/archief-2
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Uitvaartwensen vastleggen

Vrijblijvende kostenopgave

Crematie - Begrafenis

Natuurbegraven

Repatriëring

www.segbroekuitvaart.nl 

Stadhoudersplantsoen 68

PUZZEL    
Hoe goed ken jij de Bomenbuurt? Wie goed om zich heen kijkt, herkent de plekjes hieronder wel. Weet jij in 
welke straten de foto's zijn gemaakt? Mail je oplossing naar info@redactiedeboomgaard.nl.
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Bezoek aan huis, op uw kantoor of bij ons op kantoor. 
 

Dicht bij u in de BOMENBUURT 
www.addwin.nl 

Addwin Advise BV 
Valkenboskade 580, Den Haag 

Administratie- & Belastingadviesbureau 
“Cijfers met AMBITIE“ 

BEL 070 – 820 04 70 

Wilt u ondersteuning en het optimale uit uw aangifte halen? Dan 
helpen wij u graag! Dit kan bij u thuis, op uw kantoor of bij ons op 
kantoor. Kijk op www.addwin.nl/ib voor een uitgebreide checklist. 
 

Tarieven*: 

• 1 persoons particuliere aangifte    € 65,- 
• 2 persoons particuliere aangifte (fiscaalpartner) € 97,50 
• Voorlopige teruggave of toeslagen   € 50,- 
• Ondernemers aangiften      in overleg 

Wanneer u voor 15 april een afspraak 
bij ons maakt ontvangt u € 5,- KORTING! 

De aangifte inkomstenbelasting moet vóór 
1 mei ingediend worden. Voor u misschien 
weer lastig en een drempel? 
Voor onze mensen eenvoudig en simpel. 

 

Persoonlijk 
Contact 

 
NIET  

NODIG 
Volledige 
Checklist 

 
Dag/Avond 
Afspraak 

 * Tarieven zijn incl. BTW 
   Vraag naar de voorwaarden 
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Scholier van De PopulierCOLUMN
Leerlingen van Christelijk college De Populier 

schrijven over wat hen bezighoudt.  

Deze column is van CHAYA BASTIAN,  

15 jaar, uit de vierde klas vwo.

Jong in de 
 coronacrisis
De coronacrisis is voor iedereen zwaar. Ik denk dat we het daar 

allemaal wel over eens zijn. Er is in de media dan ook veel 

aandacht voor de crisis en iedereen is er mee bezig. Toch vind  

ik dat er meer aandacht besteed moet worden aan jongeren  

in de coronacrisis. Begrijp me niet verkeerd, iedereen heeft  

het moeilijk, maar er wordt heel veel aandacht aan mensen  

in het algemeen en ouderen besteed. 

Voor jongeren is dit ook een hele belastende periode en daar 

moet meer aandacht voor komen. Naast het feit dat we in een 

periode in ons leven zitten waarin we ontdekken wie we zijn, 

moeten we ook nog door deze coronacrisis heen. We hebben 

voor langere periodes thuisgezeten en veel dingen die jongeren 

normaal zouden doen, hebben we niet kunnen doen, zoals 

uitgaan met vrienden, regelmatig afspreken en dat soort dingen. 

We hebben veel meer restricties en al dat binnen zitten helpt ook 

niet echt mee voor onze mentale gezondheid. Als je heel lang 

binnen zit dan heb je een grotere kans om depressief te worden. 

Er zijn in deze crisis dan ook een stuk meer jongeren met 

emotionele problemen. We kunnen niet meer de dingen doen  

die jongeren normaal zouden doen. We hebben meerdere keren 

thuis moeten zitten en online lessen moeten volgen. Iedere keer 

als er weer een kans is op online les gaat het weer slecht. 

Het is gelukkig niet allemaal slecht, er zitten ook mooie kantjes 

aan deze crisis voor ons. Het was bijvoorbeeld wel fijn dat we 

tijdens de lockdown langer konden slapen. Nog een lichtpuntje  

is dat we heel erg vooruit zijn gegaan in vaccins en onderzoek 

naar het coronavirus zelf. Hierdoor hebben we dus meer 

versoepelingen en eindelijk meer vrijheid! De grootste opluchting 

voor mij is dat ik weer normaal kan sporten en weer uitgaan met 

mijn vrienden. Samen naar de stad gaan en met grotere groepen 

kunnen afspreken, eindelijk weer met al mijn vrienden leuke 

dingen doen! 

ACTIVITEITEN IN DE BUURTActiviteiten in de buurt? Meld het de redactie via 
info@redactiedeboomgaard.nl
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Controleer vooraf of een activiteit doorgaat, in verband met de coronamaatregelen

Woensdag 6 april
VPRO'S TEGENLICHT: DE TOEKOMST VAN ONZE SAMENLEVING 

Aflevering van VPRO’s tegenlicht bekijken met nagesprek.

ALLEEN VERBONDEN

Meer dan 40 procent van de volwassen Nederlanders voelt zich 

eenzaam. Hoe kunnen we de wereld anders inrichten zodat we elkaar 

weer zien als gezelschapsdieren die veel beter functioneren als we 

samenwerken?

LOCATIE Houtrustkerk, Beeklaan 535

TIJD 20 uur, inloop 19.30 uur 

KOSTEN vrijwillige bijdrage RESERVEREN niet nodig

Zondag 1 mei
FILM MET NAGESPREK EN LUNCH

CORPUS CHRISTI

Een jeugddelinquent wil priester worden. Hij maakt geen schijn van 

kans. Zijn leven krijgt een onverwachte draai als hij wordt aangezien 

voor een jonge priester. De gemeenschap kan hem goed gebruiken 

en Daniel besluit in zijn rol te blijven om het dorp te helpen met een 

onverwerkt trauma. Deze speelfilm is gebaseerd op ware gebeurte

nissen. Deze speelfilm werd voor een Oscar genomineerd en won 

meer dan vijftig internationale prijzen.

LOCATIE Houtrustkerk, Beeklaan 535

TIJD 12.30 uur 

KOSTEN €7 voor film en maaltijd

RESERVEREN via houtrustkerk@gmail.com 

Donderdag 9 t/m zondag 12 juni
STRANDFESTIVAL CLASSIQUE 2022

Klassieke muziek op het strand 

LOCATIE Strand Scheveningen

Zaterdag 11 en zondag 12 juni
STRUINEN IN HAAGSE TUINEN

Eens in de twee jaar openen Haagse tuinenbezitters hun (tuin)deuren. 

U kunt dan tuinen bezoeken die normaal gesloten zijn voor het 

publiek. Boekjes, die tevens gelden als toegangsbewijs, zijn vanaf drie 

weken voor het evenement verkrijgbaar bij diverse verkoopadressen, 

te vinden op struineninhaagsetuinen.nl. 

KOSTEN €5

 

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 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 dinsdag en donderdag
BUURTMAALTIJD DE BOLSTER

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

KOSTEN €6 (2gangenmaaltijd) 

RESERVEREN NOODZAKELIJK via Magda Oversier 0649 877 570 

(dinsdag) of Leonie Schuurman 0641 807 866 (donderdag).

ORGANISATIOR VOOR Welzijn

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 2e vrijdag van de maand 
BINGO 

De bingo gaat weer beginnen! 

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2 

TIJD 13–16 uur 

KOSTEN €5

AAN- EN AFMELDEN via Riet Knijnenburg 070 364 65 53

Iedere 2e zaterdag van de maand 
STRANDWANDELGESPREKKEN 

Wandelen, omdat het gezond is en omdat het mooie manier is om 

met elkaar in gesprek te raken. Reeds de Griekse filosofen deden het. 

Wandelend kom je tot elkaar en ook tot de omgeving waarin je loopt. 

START Houtrustkerk 

TIJD 14 uur 

AANMELDEN via houtrustkerk@gmail.com

CULTUUR OM DE HOEK

THEATER DE NIEUWE REGENTES
LOCATIE Weimarstraat 63  

INFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988  

Dinsdag 1 maart t/m vrijdag 4 maart
KROKUS KABAAL

Het leukste theater en kunstfestival voor Haagse kinderen in de 

voorjaarsvakantie! Ook in De Nieuwe Regentes, bekijk op de website 

wat er begin maart allemaal te beleven is in het theater. 

Zondag 13 maart
ONTBOEZEMINGEN VAN EEN BLIJ MENS

Theo Nijland verpakt de meest intieme ontboezemingen in liedjes. 

Maar juist als je heerlijk weg wilt glijden op een bed van romantische 

pianoklanken, kan hij je opeens de oren wassen. Hij rekt nu eenmaal 

altijd de grenzen op van wat er mogelijk is binnen een liedje. Heel 

slinks en irritant eigenlijk, maar je wilt het, omdat hij er inmiddels een 

meester in is.

TIJD 15 uur 

KAARTJES €16 

Woensdag 23 en donderdag 24 maart
JUBILEE 25 JAAR DEDDDD

De Dutch Don’t Dance Division beleeft in 2022 haar 25jarig jubileum 

en dat willen we vieren met een sprankelende jubileumvoorstelling! 

JUBILEE wordt een veelzijdig, afwisselend programma van zowel 

(neo)klassiek ballet als moderne dans, op zeer diverse muziek, van 

een vioolsonate van Guiseppe Tartini tot popmuziek uit de jaren 80.

TIJD 20.15 uur 

KAARTJES €18

Donderdag 28 april t/m zaterdag 30 april
ZAND & VEEN        

Zand en Veen is een community art project van De Nieuwe Regentes, 

waarin de bijzondere verhalen van gewone buurtbewoners centraal 

staan. Een professioneel team van makers brengt mensen en verhalen 

samen in een strijdtoneel vol woorden en dans, waarbij de kijkers het 

zelden droog kunnen houden.

TIJD nog niet bekend 

KAARTJES €10 
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DE BOOMGAARD ONLINE

WIL JE DE BOOMGAARD DIGITAAL BEWAREN  

OF  DOORSTUREN AAN IEMAND? 

JE KUNT DE BOOMGAARD ONLINE BEKIJKEN EN 

 DOWNLOADEN (PDF) OP DE WEBSITE VAN DE SBOB:

WWW.BOMENBUURTONLINE.NL/BOOMGAARD/ARCHIEF-2

WE ZIJN OOK TE VINDEN OP HOPLR BOMENBUURT!

WWW.HOPLR.COM



De bomenbuurt in lectuur en literatuur

We maken een tochtje door de 
Bomenbuurt via zes ‘adressen’ 
die ik tegenkwam in het werk van 
vijf verschillende auteurs.

Pim Hofdorp schreef politie-
romans waarin commissaris 
Aremberg de hoofdrol speelt. 
Terwijl commissaris Aremberg 
met zijn echtgenote een amateur-
toneelvoorstelling bijwoont in het 
West End theater, pleegt een amb-
tenaar zelfmoord in het Rode Kruis 
Ziekenhuis. Een jeugdherinnering 
in de Beukstraat, een ‘vermoeden’ 
op het Thomsonplein.

Spionnen in Segbroek (1973)

Tomas Ross is een zeer productief 
en succesvol schrijver van spannen-
de verhalen die wortelen in de rea-
liteit. King Kong speelt in WO II. De 
hoofdpersoon, Daan Kist, Engeland-
vaarder en geheim agent, komt een 
immens complot op het spoor, waar-
bij we Bernhard (de prins) en King 
Kong (een verrader) ontmoeten. 
Op pagina 195 (vierde druk, 2007), 
loopt Kist de Fahrenheitstraat in 
“….tot hij het Westendtheater her-
kende. Boven de ingang stond in 
grote letters dat de film ‘Drie weken 
huisknecht’  er draaide, met in de 
hoofdrol Paul Steenbergen.” Kist 
loopt door en ontdekt dat de straat 
verderop doodloopt in een soort 
niemandsland.

King Kong (2007)

Willem Brakman beschrijft hoe hij de 
oorlog doorbrengt in de Elsstraat. Als 
zijn moeder denkt dat hij overspannen 
wordt, organiseert ze een avondje uit. Ze 
verlaten het huis na de het begin van de 
Sperrzeit en schuifelen “dicht langs de 
huizen…Al die tijd stond de oude Ad op 
een hoek van ons pleintje om de andere 
straten te overzien…. We verzamelden 
ons ten slotte op de hoek bij mijn moeder 
waarna het hele roedel alleen nog maar 
had over te steken naar de bioskoop.” 
(p.73) Daar is in een klein zaaltje een 
illegaal feestje georganiseerd. Ik neem 
aan dat de tocht via de Elsstraat liep…
naar het West End theater.

Debielen en demonen (1969)

Dit boek van F. B. Hotz, (1922-2000), 
verscheen  in 1980. In het titelverhaal 
Proefspel is de hoofdpersoon Borg 
(Borgesius). Het is 1954, hij is bijna 30 
en verdient net genoeg als jazzmusicus 
om in leven te blijven. Om aan extra geld 
te komen geeft hij bijles: “Die avond had 
Borg een leerling op de Thomsonlaan…
De leerling, die eerst aardig geblazen 
had, liep nu rood aan en telde verkeerd. 
Borg kon een zucht niet onderdrukken. 
De moeder, bebrild en gewatergolfd, 
kwam geërgerd kijken; ze vond dat haar 
zoon niet erg opschoot. Borg antwoord-
de: ’het eerste begin is het moeilijkste, 
mevrouw.’” (p. 46, Grote ABC nr 369) 
Overigens stond Fritz Hotz in zijn goede 
muziekjaren bekend als een van de beste 
trombonisten van Nederland.

Proefspel en andere verhalen (1980)

Net als commissaris Aremberg (op p.62) Drees opvoert die , “al lang oud-minister 
en zelfs minister van staat en in deze buurt zijn woning had….aan de Beeklaan!”, 
noemt Mensje van Keulen in haar Olifanten op een web de minister-president die 
zijn regeerrecord kwijtraakte aan Mark Rutte. Op p. 126 (Pandora-pocket) schrijft 
ze dat ze samen met Tony naar de openbare hbs aan de Beeklaan gaat. “Het gebouw 
ligt tegenover het huis van de beroemde doctor Drees, die vaak gewoon aan het raam 
de krant zit te lezen alsof hij iemand anders is.” De hbs was gevestigd in een houten 
noodgebouw, dat in 1917 was neergezet als tijdelijke behuizing voor tien jaar voor de 
Tweede HBS voor meisjes, maar heeft toch tot 1967, vijftig jaar, dienst gedaan.

Olifanten op een web (1997)

Dit is een bewerkte tekst van Ton van Rijn. Het complete artikel 
bevat -naast beeldmateriaal- nog meer wetenswaardigheden over 
de schrijvers en de buurt. Nieuwsgierig? Lees het artikel op: 
https://bomenbuurtonline.nl/boomgaard/dossiers

Meer lezen?

West End Theater

Beukstraat

Thomsonplein

Beeklaan

Thomsonlaan

Elsstraat

door Ton van Rijn

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

Wat is het gevaarlijkste dier van Nederland? Het is de piepkleine 

teek. Van een tekenbeet kun je de ziekte van Lyme krijgen, een 

ziekte die elk jaar bij duizenden mensen tot langdurige gezond-

heidsklachten kan leiden. Onder hen onze buurtgenoot Winny,  

die in april in actie komt om geld op te halen voor de bestrijding 

van Lyme en haar eigen behandeling.

•••   Illustratie door Winny Bogaards

Mijn persoonlijke lymeverhaal
Lyme… een ziekte met veel gevolgen, maar nog weinig (medische) 

hulp

Maart 2016. Het is avond, ik speel met mijn kinderen nog heel eventjes 

op het Irisplein, de bal rolt in de struiken en ik haal ‘m er uit. Ik voel iets 

in mijn nek, geef dat weinig aandacht en ga met de kinderen naar huis. 

Binnen 24 uur heb ik dezelfde klachten als een aantal jaren eerder na 

een tekenbeet met Erythema Migrans (zo’n rode cirkel). Ik heb wéér 

Lyme. 

Omdat het nog maart is en ik geen teek heb gezien, besluit mijn 

huisarts dat het geen lyme kan zijn. Ondanks dat ik de klachten 100% 

herken. Dat het wel lyme was vertelde de neuroloog van het Maas

stadziekenhuis zes maanden later. Een wekenlang infuus aan huis  

met antibiotica en maandenlange orale antibiotica hielpen niet meer. 

Regulier was ik uitbehandeld en ik startte mijn zoektocht buiten de 

gebaande (niet vergoede) paden. 

Ik ben bij een arts terecht gekomen in Heiloo. Kleine stapjes maak ik 

vooruit. Mijn complete verhaal kun je lezen op https://www.gofund

me.com/f/lymemeerlevennalyme, want ik ben een crowdfunding 

begonnen om mijn behandeling te kunnen betalen. 

Naast de crowdfunding doe ik ook mee met ‘Lopen voor Lyme’.  

Een iniatief van het Lymefonds. Met de lymeloop wil ik proberen het 

beoogde geld voor de behandeling bij elkaar te krijgen (de helft is al 

gelukt met de crowdfunding die nu bijna afloopt). Met Lopen voor 

Lyme wil ik óók geld ophalen voor het Lymefonds zelf.

Lopen voor lyme landelijke actiedag op zaterdag  
9 april: doe je mee?  
In het Westbroekpark is op 9 april ‘Team Winny’ actief, voor de 

bekostiging van een persoonlijke lymebehandeling én voor het 

Lymefonds. Loop je mee? Of wil je de lopers sponsoren? We zoeken 

lopers die een eigen uitdaging voor die dag bedenken (wandelen, 

rennen, gewichtsvermindering wat dan ook) en hiervoor donateurs 

zoeken.

Wil je meelopen met mijn team (Team Winny) of de teamleden 

sponsoren? Mail mij, Winny, winnybogaards@gmail.com, of houd  

de site van het lymefonds in de gaten: https://www.lymefonds.nl/

lopenvoorlyme.   

Winny Bogaards

Ingezonden Het gevaarlijkste dier  
van Nederland 

070 - 239 01 05
www.babzorg.nl

BabZ biedt zorg op maat,

in uw eigen huis!
#wijzorgenvooru

TEKEN leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen bladeren op de grond en ook op hoog gras. Werk je veel in het groen? Ben je veel in 

de tuin, het park of de natuur? Dan is de kans op tekenbeten groter. Spelen kinderen veel buiten? Dan hebben zij ook meer kans op tekenbeten.

Blijf zoveel mogelijk op de paden. Blijf weg bij plekken waar veel planten, hoog gras en struiken dicht op elkaar staan. Draag dichte schoenen, 

lange mouwen en een lange broek. Stop de pijpen van je broek in je sokken. Smeer de huid die niet bedekt is in met een middel tegen insecten 

waar DEET in zit. Bedek eventueel het hoofd van kinderen met een pet. Teken kunnen zich overal op het lichaam vastbijten. Ze zitten het liefst  

in liezen, holte van de knieën, oksels of tussen de billen. Ook bij randen van het ondergoed, achter de oren en in de nek waar het haar begint.



GEZOND WONEN

De Boomhut
De kinderhoek van De Boomgaard

Tijd voor een proefje!

Stuur e
en fot

o van 
het 

resulta
at naa

r

info@redactiedeboomgaard.nl
Schenk een laagje 

zonnebloemolie in een glas.

Schenk er vervolgens een 
net zo dikke laag water bij.

Giet als laatste een evengrote 
laag stroop in het glas.

Wat gebeurt er? 

Laat nu verschillende kleine voor-
werpjes (zoals een legoblokje) in 
de vloeistof zakken. In welke laag 
blijven ze drijven?

Zie eruit als een echte professor: doe 
een oud wit overhemd aan van je vader 
of buurman en zet een skibril op. 

Tip
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De Boomgaard

UW ADVERTENTIE HIER?

NEEM CONTACT OP MET

INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL

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?

21De Boomgaard

Op 16 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad en daarom vraagt de 

redactie zich af: wat zet jij voor de wijk op je verlanglijstje aan de nieuwe 

raadsleden? We hoorden vooral geluiden over verkeer.

“Geen volwassen bomen meer kappen,” vindt Hannah uit de Acaciastraat. En verder zou ze willen 

“dat trottoirs weer gebruikt kunnen worden waar ze voor bedoeld zijn: namelijk om op te lopen.” 

Dus niet voor fietsen of scooters, containers of maandenalnge werkzaamheden. En ze zou 

wensen: “behoorlijk onderhoud aan de trottoirs, zodat je niet overal struikelt door scheve,  

verzakte of rechtop staande tegels.”

Iris (Segbroeklaan): “Ik zou graag een zebrapad willen over de Segbroeklaan ter hoogte van  

de Ieplaan. En ook een op de kruising van de Hanenburglaan en de Goudenregenstraat.”

Irma (Elsstraat): “En zebrapaden op de Fahrenheitstraat ter hoogte van de basisscholen.  

Of van de Fahrenheitstraat een ‘auto te gast’ straat maken!”

Marjolein (Fahrenheitstraat): “Ik zou willen dat de gemeente meer rekening houdt met de 

belangen van bewoners vwb licht en geluidsoverlast in gebieden waar wonen en horeca  

en bedrijven aan elkaar grenzen. Ik zou ook willen dat de hele grote vrachtwagens buiten  

de woonwijken worden gehouden. Nu wordt elke supermarkt meerdere malen per dag  

met gigantische voertuigen bevoorraad, wat onveilige en onwenselijke situaties oplevert.”

Melle (Fahrenheitstraat): “Maak van de Fahrenheitstraat en de Goudenregenstraat eenrichtings

verkeer. Dat kon eerder niet, vanwege de bereikbaarheid van het ziekenhuis voor ambulances. 

Maar het ziekenhuis is weg uit de buurt.”

Heb je ook goede ideeën voor  

De Boomgaard of de buurt?  

Op ZATERDAG 30 APRIL 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 

Moet je nou  

'es horen!!!
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In 2022 viert het Haagse wereldkoor Voces del Mundo feest.  
 Op 13 februari bestaat het koor officieel twintig jaar. Dat gaat 
groots gevierd worden door het  hele jaar  heen. Op het 
programma staat een workshop Georgische zang op 26 maart, 
een feestmiddag voor de koorleden in mei, een zomerconcert 
in juni en een groot jubileumconcert op 30 oktober. 

In februari beginnen de repetities voor het jubileumconcert, waarin 

het koor nieuw repertoire zal laten horen. Daarom is dit hét moment 

om in te stappen en mee te komen zingen.  Alle stemsoorten zijn 

van harte welkom, vooral bassen en tenoren. 

Voces del Mundo is een meerstemmig koor en het bestaat uit  

25 zangers en zangeressen. Met veel enthousiasme en plezier zingt 

het koor (a capella) onder leiding van dirigent Jorina van Bergen.  

Op het repertoire staan liederen uit alle delen van de wereld, van 

Scandinavië tot Mexico en van de Balkan tot Nieuw-Zeeland.  

Voces del Mundo is voor zover bekend het enige koor in zijn  

soort in de regio Den Haag.

Hou je van zingen in een gemengd koor? En wil je wat anders dan 

pop of klassiek? Dan is wereldkoor Voces del Mundo iets voor jou. 

Iedereen die plezier heeft in zingen en affiniteit heeft met het 

repertoire is welkom. Je hoeft geen noten te kunnen lezen of een 

geschoolde stem te hebben. Je kunt ook als projectzanger mee 

komen doen voor het jubileumconcert. We repeteren op dinsdag-

avond van 20.15 tot 21.45 uur in Wijkgebouw Eltheto, Azaleastraat 2, 

Den Haag. Je kunt ook meedoen met de workshop Georgische zang 

op 26 maart. Kom vrijblijvend kennismaken en laat je muzikaal 

meevoeren naar alle delen van de wereld!

Meer informatie: www.vocesdelmundo.nl of bij Tineke Hafkemeijer, 

voorzitter, tel. 06-15860523.

Zangers gezocht voor jubileumconcert

Wereldkoor 
Voces del Mundo 

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



m
a

a
r

t 
2

0
2

2

23De Boomgaard 23

door JOHAN VAN ARRAGON

KIES JE BUURT

Zestien kandidaatsraadsleden, inclusief de wethouder voor 

 Segbroek, liepen op een zonnige zaterdag in februari mee in de 

wijkwandeling, georganiseerd door de SBOB. Onderweg kregen ze 

van buurtbewoners uitleg over zaken waarvoor de Bomenbuurt zich 

sterk maakt en die in de wijkvisie zijn uitgewerkt. Zoals mobiliteit: 

veel auto’s en autoverkeer in onze smalle straten, gevaarlijke 

situaties op kruispunten en bij scholen. Steeds meer buurtbewoners 

geven de voorkeur aan het delen van een auto en doen hun eigen 

auto van de hand. In die krappe straten is ook heel weinig gelegen-

heid voor kinderen om te spelen en voor iedereen om elkaar te 

ontmoeten, of om evenementen te organiseren. Het Thomsonplein 

zou daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt, net zoals dat met 

het Beukplein is gedaan. Het toenemende aantal fietsen en (deel-)

scooters op de stoepen is een grote ergernis in de buurt. De hoek 

Beukstraat/Elsstraat is daarvan een voorbeeld. Bewoners van de 

Ieplaan deelden hun idee van de laan als een “groene vinger”:  

een brede middenberm waar je, met of zonder hond, in het groen 

kan wandelen. Die herinrichting zou ook voor een veiliger verkeer-

situatie moeten zorgen. Met trots, maar ook met kritiek op de  

trage en tegenstrijdige ambtelijke molens, toonde de werkgroep 

Duurzaamheid de prijs met geldbedrag die ze had gekregen voor 

het plan om het Dreeshuis met groene planten te bekleden.

Waar te beginnen? vroegen de raadsleden. Ze kregen mee vooral 

aandacht te geven aan verkeersmaatregelen, zoals de in- en 

uitgangen van de buurt en aan klimaatmaatregelen. De vernieuwing 

van de riolering die de komende jaren de buurt op z’n kop zal 

zetten, biedt daarvoor de mogelijkheden. Dat momentum moeten 

we pakken, aldus de wethouder. Wees daarbij niet te krenterig met 

de centen! benadrukte tenslotte de buurt.   ■

Je bent ambitieus, je wilt iets voor de stad doen en dan ook meteen maar aan de top. Dus stel 

je je verkiesbaar voor de gemeenteraad. 16 maart is de grote dag, gaat het lukken? En dan,  

wat ga je doen, bijvoorbeeld voor de Bomenbuurt? Dus ga je ter plekke kijken. En luisteren.

••• Wijkwandeling georganiseerd door de SBOB
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WIL JIJ INVLOED OP HET 
 VERBETEREN VAN JE WIJK? 

Gemeente Den Haag hoort dan graag 
JOUW MENING!

De gemeente maakt een Mobiliteitsplan. Hierin brengt 

zij in kaart hoe wij ons vervoeren in de Bomenbuurt  

én hoe het gezonder, veiliger en duurzamer kan.

Jij weet precies wat er speelt in jouw wijk.  

Daarom wil de gemeente het Mobiliteitsplan graag  

met jouw hulp maken. Je mening telt écht mee!

ENQUETE OPERATIE BOMENBUURT

Wat moet je doen?

Ga naar www.operatiebomenbuurt.denhaag.nl

en vul de vragenlijst Jouw Vervoer in.

Tot en met zondag 13 maart 2022 kun je meedoen!



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!

10
0

 JA
AR Van Boetzelaerlaan 1 

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).

Worden die fietsendieven ook wel eens gepakt? 
“Jazeker”, zegt Koopmann, “Onlangs zijn twee fietsendieven op 

heterdaad betrapt en opgepakt in de Sleedoornstraat.” 

En wat kunnen we zelf doen? 
“Tegenwoordig kun je een chip in je fiets laten plaatsen. Dan is je fiets 

te volgen. En als je aangifte doet, benoem dan specifieke kenmerken 

van je fiets, zoals een sticker of een nummer. Dat helpt bij het terug

vinden”, aldus Koopmann.

En gebeurt er verder nog wat vervelends in de 
buurt? 
“Gelukkig niet vaak. Van auto’s als de Toyota Prius en de Volkswagen 

Uno wordt de katalysator weggehaald. Ook airbags en lampen van 

andere automerken worden gestolen en doorverkocht. In december 

waren zakkenrollers en oplichters langs de deuren actief. Nu is het 

gelukkig wat rustiger.” 

Een tip van de wijkagent? 
“Ga nooit zelf achter de dieven aan. Bel 112. Ook als je een verdacht 

busje ziet rondrijden, maar vergis je niet met de busjes van pakket

bezorgers.”

Op de website www.allecijfers.nl/buurt/bomenbuurtdenhaag  

staat een top tien van de meest voorkomende criminaliteit in de 

Bomenbuurt. Deze cijfers komen uit 2020.   ■

In gesprek met wijkagent Willem Koopmann 

Veilig wonen in de Bomenbuurt: 

het is niet vanzelfsprekend

door NICKY DAVED

Met plezier en veilig wonen en werken willen we allemaal. In gesprek met onze wijkagent, Willem Koopmann, 

hebben we het over de veiligheid in de Bomenbuurt. Koopmann: “Electrische bakfietsen zijn momenteel erg 

populair bij dieven. Ook de accu’s van elektrische fietsen worden regelmatig gestolen. Het stelen van deze fietsen 

neemt landelijk toe. Wij controleren hierop extra in de wijken. Het stelen gaat snel: de dieven laden de fietsen in 

een busje, vaak met een buitenlands kenteken, en rijden weg. Deze busjes rijden veelal in de binnenwegen en niet 

op de doorgaande routes, dat is opvallend.”
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INTERVIEW IN DE BUURT

‘Het is niet niks’
Willem Koopmann heeft een boek geschreven, genaamd ‘Het is  

niet niks’. Een verhalenbundel over zijn ervaringen bij de politie.  

Het eerste exemplaar van het boek is in december 2021 over

handigd aan burgemeester Jan van Zanen. In het 115 pagina’s 

tellende boekje staan verhalen over de meest bijzondere dingen  

die Koopmann in de afgelopen dertig jaar heeft meegemaakt. 

 Koopmann werkte eerder als wijkagent in onder meer het 

 Regentessekwartier en het Valkenboskwartier.

Het boekje is te koop op politiebureau Segbroek voor € 5. 

De opbrengst wordt geschonken aan drie goede doelen: de 

Voedselbank, het Straatconsulaat en de stichting Dieren In Nood.   
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 Voorzitter Ineke Mulder 
Secretaris Gerrit Zijlmans 
Penningmeester Peter Hoogvliet 

Bestuursleden  Jelle Bluemink 
 Meggie Janssen
 Jan de Lange 
 Joost van Mierlo

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) 
 email: 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 GFTafval: begin een wormenhotel! Met het GFTafval 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
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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



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 
 (mavr 917u; ma 1721u)
  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

WINNAARS KERSTPUZZEL 2021
De oplossing van de puzzel uit het december

nummer was: KERSTAVONDRECEPT.

De winnaars zijn:

1Koen Wackers (cadeaubon Ed Boele €30)

2Munda Garcia Lechner (cadeaubon Vom Fass €20)

3Ben van Groningen (cadeaubon WAAR €15 )

Bedankt voor jullie inzendingen en bedankt  

Ed Boele, Vom Fass en WAAR voor het beschikbaar 

stellen van de prijzen!


