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Plotseling stond er een witte bak op de brug, kruising 
Thomsonlaan/Valkenboskade. Een bak om textiel in te 
zamelen: oude kleding, knuffels, tassen en riemen, stond 
erop. Waarom nog zo’n bak? Er zijn toch al kledingbakken van de gemeente en 
het Leger des Heils? En waarom op deze plek? De brug werd er niet mooier op. 
Een van de redacteuren van De Boomgaard snorde een artikel op van Omroep 
West (zie https://tinyurl.com/kledingbak) waaruit bleek dat de containers door 
heel Den Haag zijn geplaatst en dat het onduidelijk was wat er met het ingeza
melde textiel gebeurde. De stichting achter de textielbakken heeft inmiddels de 
website op orde gemaakt, en het doel van de inzameling is nu wel omschreven: 
hulp aan kansarme gezinnen in Irak. De gemeente zei tegen Omroep West van 
niets te weten, maar de bakken werden niet verwijderd. Wel gingen de stickers 
eraf, waardoor het voor de nietsvermoedende voorbijganger onduidelijk was 
wat de functie was van deze straatbeeldvervuiler. Op de laatste zondag voor 
deze Boomgaard naar de drukker ging, werd de bak toch weggehaald. Het hele 
voorval zette ons als redactie wel aan het denken: hoe kan dit zomaar? In een 
gemeentelijke campagne tegen straatintimidatie is de slogan: de straat is niet 
van jou. Maar van wie is die dan eigenlijk wel?

Verschijningsdatum volgende Boomgaard: 7 december 2022

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

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

Elk jaar loop ik in Zwitserland naar de 

gletsjer de Moiry. Een prachtige wande

ling langs een stuwmeer steeds dieper  

de berg tot we niet verder kunnen.  

We maken foto’s van de beekjes, het ijs 

en de bloemen die dwars door het 

gesteente heen groeien. Elk jaar is het 

anders, altijd weer verrassend. Echter  

de afgelopen 5 jaar is de verandering 

zodanig dat het voor mij de jaarlijkse 

wake-up call is geworden die me 

duidelijk maakt wat de opwarming van 

de aarde voor gevolgen heeft. Het ijs 

heeft zich teruggetrokken tot ver in de 

berg, er vallen voortdurend grote stenen naar beneden, het beekje  

is een grote stroom geworden. En dit jaar waren de bloemen er niet, 

de kleine meertjes droog en geen kikkervisjes. 

Veranderingen in het klimaat hebben ook gevolgen voor ons 

bewoners in de stad. De hittestress, het regenwater dat zich 

plotseling in grote hoeveelheden over ons  uitstort, het water tekort… 

Veranderingen

De Boomgaard

INEKE MULDER 
VOORZITTER SBOB
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De BloB is de werkgroep van de SBOB en wijkberaad Bloemen-
buurt die allerlei projecten initieert en stimuleert over energie-
besparing en –opwekking, vervoer, meer groen in de wijk en 
duurzaamheid. Een van de projecten is in samenwerking met 
de Haagse Energie Besparingsaanpak (HEBA).  

De energiecoach helpt!
In de Bomenbuurt staan mooie oude huizen en appartementen die 

helaas qua isolatie vaak zo lek zijn als een mandje. Dat betekent 

vaak een hoog gasgebruik, soms comfortklachten en de laatste tijd 

een hoge energierekening. Wil je in je woning er warmpjes bij zitten, 

tegen een lagere gasrekening, dan is het verstandig om je woning te 

isoleren. Hoe kun je dat aan pakken? Waar begin je mee? Wat zijn 

voor jouw woning de beste slimme maatregelen? Wat gaat dat 

kosten?

Onze energiecoaches wonen in de buurt. Zij kennen onze huizen en 

weten wat diverse andere wijkbewoners al hebben gedaan. Zo kun 

je in een vrijblijvend en gratis gesprek met de energiecoach ideeën 

uitwisselen en kun je nagaan wat er in jouw situatie mogelijk is. 

Indien je dat wilt kan de energiecoach ervoor zorgen dat een 

betrouwbaar (bij voorkeur) Haags bedrijf contact met je opneemt 

voor het offreren van een aantal isolatie maatregelen. 

Hoe werkt het
De Energiecoach is een vrijwilliger. Hij of zij werkt onafhankelijk van 

leveranciers en er zijn geen verkoopvergoedingen van leveranciers 

aan Energiecoaches.

De inschrijving verloopt via HEBA. Na je inschrijving ontvang je een 

bevestiging van ontvangst. Na enige tijd krijg je een welkomstbericht 

en wordt er een Energiecoach uit onze eigen wijk aan je toegewezen, 

die een afspraak maakt voor een gesprek. Zie voor meer informatie: 

duurzaamdenhaag.nl/projecten/de-haagse-energiebesparingsaanpak

we zullen met elkaar moeten bedenken hoe we ook in onze buurt 

met die veranderingen omgaan. In onze wijkvisie, die gemaakt is 

samen met de gemeente, staan naast de feiten ook een aantal 

oplossingen die ons kunnen helpen ons voor te bereiden op deze 

veranderingen. En er worden al een aantal van die oplossingen 

uitgeprobeerd. Er zijn twee mobiele miniparken ontworpen samen 

met bewoners van de Elsstraat en Beukstraat. Ze zien er prachtig uit! 

Ze bieden meer groen en mogelijkheid voor ontmoeting.

Veranderingen geven naast plezier ook pijn. Want het betekent  

ook dat er andere zaken minder kunnen of anders zijn. Waar een 

minipark staat, kan geen auto parkeren. Het is van groot belang dat 

we met elkaar in gesprek blijven over die veranderingen. Dat we 

weten wat de bedoeling is, wat de dilemma’s zijn, hoe we oplos

singen zoeken waar de scherpe kantjes eraf gaan. En dat we elkaar 

de tijd geven om ons aan te passen. 

Van harte hoop ik dat er meer bewoners meegaan doen en praten 

over de wijkvisie en de oplossingen die we in onze dicht bewoonde 

buurt kunnen maken om onze wijk leefbaar te houden. En dat de 

veranderingen snel gaan zie ik ieder jaar met eigen ogen tijdens 

mijn wandeling naar die prachtige gletsjer. 
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FOTO'S Arnaud Roelofsz

ENERGIECOACH HELPT JE ISOLEREN 

Op 20 juni presenteerde de gemeente in de Houtrustkerk het 

Mobiliteitsplan voor de Bomenbuurt. Daarin staat hoe de verkeers

doorstroming in de buurt er straks uit moet gaan zien. Dan moet je 

denken aan eenrichtingsverkeer, beter georganiseerd fietsparkeren, 

en wegafsluitingen tegen sluipverkeer. Het was druk in de Houtrust

kerk en er werden levendige discussies gevoerd, vragen gesteld en 

kritiek geleverd. Op panelen langs de muren hing het stratenplan 

van de buurt met daarin de rijrichtingen aangegeven. Behalve de 

Fahrenheitstraat hebben straks, als alles volgens dit plan wordt 

uitgevoerd, alle straten eenrichtingsverkeer. Dat zal in veel gevallen 

tot nieuwe routes leiden om thuis of de buurt uit te komen en in 

sommige gevallen tot een ingewikkelde puzzel.

Buurtbewoners
Hoe is de gemeente tot dit plan gekomen? Niet helemaal op eigen 

houtje. Vorig jaar is er een enquête gehouden in de buurt. Dat 

leverde 457 reacties op. Daaruit bleek dat de Bomenbuurt moeilijk 

afscheid kan nemen van een eigen auto en die auto ook graag vlak 

voor de deur parkeert. Alleen als dat meer groen oplevert of meer 

veiligheid, dan willen we voorzichtig overwegen om de auto wat 

verder weg te zetten. 

Ondertussen is een klankbordgroep van buurtbewoners gaan 

bedenken hoe het ook anders kan in de Bomenbuurt. Door straten 

op een andere manier in te richten en verkeersstromen anders te 

Mobiliteit in de toekomst

laten lopen. Het valt niet mee om iets nieuws te bedenken in onze 

buurt. Veel ruimte is er niet in de meeste straten.

Uiteindelijk heeft een gespecialiseerd bureau de ideeën voor de 

gemeente uitgewerkt in een mobiliteitsplan. Dat plan hing ter 

discussie in de Houtrustkerk. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: 

een verkeerscirculatieplan en een nieuwe inrichting van de straten. 

Het circulatieplan gaat zorgen voor veel eenrichtingsverkeer en vaak 

minder makkelijk circuleren. Dat levert in de straten waar dat nu nog 

niet bestaat ruimte op voor meer groen bijvoorbeeld, of fietsparkeren. 

De herinrichtingsplannen laten zien wat je op termijn kunt doen met 

de vrijkomende ruimte door eenrichtingsverkeer. 

Hoe gaat het verder?
De gemeente gaat de reacties en dan vooral de kritiek van bewoners 

op de voorgestelde plannen verwerken en gaat ook nog met scholen 

en ondernemers praten. Het verkeerscirculatieplan zal worden 

uitgevoerd na vervanging van de riolering, dus in 2025 (of later). 

Over de herinrichting van straten moeten B&W en gemeenteraad 

eerst oordelen en er geld voor beschikbaar stellen.

Meer informatie
Zie het blog van Operatie Bomenbuurt over de avond:  

https://operatiebomenbuurt.denhaag.nl/nieuws-en-blog/artikel/27

We hebben het er vaker over gehad: wat zullen we eens doen met onze buurt? Dat we daarover serieus kunnen 

nadenken heeft te maken met Operatie Bomenbuurt, waarbij bijna alle straten opengelegd worden voor de 

vernieuwing van de riolering. Meer groen, andere inrichting, ontmoetingsplekken, ideeën genoeg, alles komt 

voorbij. Dus ook mobiliteit, want hoe willen we ons straks door de buurt bewegen en welke knelpunten willen we 

oplossen? Die vernieuwing van de riolering trouwens, is uitgesteld tot voorlopig 2025. Maar plannen voor hoe de 

buurt er daarna uit moet gaan zien kunnen we ondertussen gewoon blijven maken.

door JOHAN VAN ARRAGON

SAMENGEVAT MOETEN DEZE 

PLANNEN HET VOLGENDE BEREIKEN:

•  Sluipverkeer tegengaan door  

'knips' in doorgaande routes 

•  Meer straten éénrichtingsverkeer 

•  Buurt verdelen in segmenten, 

daarmee sluipverkeer tegengaan  

en omrijdafstanden beperken 

•  Vrije ruimte voor fietsers en 

voetgangers

•  Meer ruimte voor ontmoeting, 

groen en fietsparkeren

MOBILITEITSPLAN



Wat is een Minipark?
Een MiniPark is even groot als een parkeerplaats en maakt tijdelijk 

ruimte voor meer groen, spelen en ontmoeten. Het is een autoloze 

plek voor iedereen. Voor het maken van plannen om de leefbaarheid 

in de buurt te vergroten is Operatie Bomenbuurt opgericht, waarover 

we ook in de vorige Boomgaard berichtten. Ruud, van Beukstraat 61, 

las een oproep en meldde zich aan voor een bijeenkomst met 

buurtbewoners in april dit jaar. ‘Veel buurtgenoten vinden dat er te 

weinig groen in de buurt is’, vertelt Ruud: ’Zij zien liever groen, dan 

een auto voor de deur, al zijn er natuurlijk ook bewoners die de auto 

wel graag voor de deur parkeren’. Het idee voor MiniPark Beukstraat 

was geboren. Samen met een aantal omwonenden, de gemeente,  

de SBOB, en DEEL gingen zij aan de slag. Voor het ontwerp van het 

MiniPark werd CitySparks ingeschakeld, het bedrijf van geograaf, en 

stedenbouwer Niels Grootjans. Samen met een aantal internationale 

oud-studiegenoten ontwikkelde hij het MiniPark speciaal voor de 

Beukstraat. Ruud was zo enthousiast over het idee van het park dat 

hij het graag pal voor zijn voordeur wilde. ‘Maar het is natuurlijk  

niet bedoeld als voortuin’, benadrukt hij: ‘Iedereen is er welkom!  

Dat vinden we alleen maar gezellig en het is goed voor de verbinding 

in de buurt.’

Hoe ziet het eruit?
Over het ontwerp van het MiniPark is goed nagedacht. In de vorm 

van de letter F is een bank geplaatst met rondom plantenbakken met 

De Boomgaard6

Veel Bomenburen hebben behoefte aan meer leefruimte en een fijne, groene plek om te zitten, voor een praatje 

met de buren of waar de kinderen een spelletje kunnen doen. Nu staan de straten nog vol met auto’s, maar over 

een paar jaar wordt de riolering vervangen en gaat de buurt op de schop. Dat schept mogelijkheden om de 

leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Een daarvan is het MiniPark. Op 18 juli 2022 is er eentje feestelijk in gebruik 

genomen in de Beukstraat.

daarin onder andere vlinderstruiken en andere planten, die goed zijn 

voor de biodiversiteit. De bank en de plantenbakken zijn gemaakt  

van bewerkt hout met aan de onderkant een vuilafstotende rand.  

De bank heeft comfortabele zitjes en een draaibaar tafeltje om 

spelletjes aan te doen, die kunnen worden opgeborgen in de 

ingebouwde opbergkist. Er is ook een ‘Buurtbord’ en de goede kijker 

kan zelfs een insectenhotel ontdekken. Het geheel is demontabel, 

want het MiniPark is tijdelijk en wordt na drie maanden geëvalueerd. 

Ondertussen in de Elsstraat
Op de hoek met de Fahrenheitstraat heeft de stadsdeeldirecteur op 

zondag 7 augustus in de Elsstraat een tweede MiniPark geopend.  

Zo zijn twee parkeerplaatsen in de buurt omgetoverd tot groene 

ontmoetingsplaatsen. Dat mede dankzij de tientallen huishoudens 

die hun eigen auto hebben ingeleverd en een auto zijn gaan delen. 

Een klein deel van die vrijgekomen ruimte is nu voor iedereen 

beschikbaar om plezier aan te beleven.

Nieuwsgierig geworden?
Je kunt tot eind september een kijkje nemen in deze kleine groene 

oases in Beukstraat en Elsstraat. Misschien is het ook wat voor in je 

eigen straat? Je bent welkom tot 22.00 uur. Alcohol is op grond van 

de APV niet toegestaan, dus houd daar rekening mee.   ■

7De Boomgaard

••• Opening van het Minipark in de Beukstraat/Elsstraat, met stadsdeeldirecteur Annette de Graaf

Operatie MiniPark
Het pand deed het hem. De supermarkt PLUS is gevestigd in het 

voormalige West-End Theater. Elly Hemmelder, samen met haar  

man Frans eigenaar van deze PLUS vestiging, werd er door geprikkeld: 

“Als je je verdiept in het gebouw, krijg je interesse in de geschiedenis 

van de plek en de buurt. Ik deed interessante ontdekkingen en vind  

het leuk om dat ook te delen met de buurt.” Daarom hebben ze in  

de winkel met een gat in het systeemplafond het oude plafond van  

het theater zichtbaar gemaakt. Kijk bij de broodafdeling maar eens 

omhoog. En dit jaar besloten ze tot het maken van een verzamel-

album van historische afbeeldingen van de wijk.

De archieven in
Kunsthistoricus en SBOB-bestuurslid Jan de Lange bood zijn diensten 

aan als eindredacteur. Samen met een groepje mensen uit de redacties 

van wijkbladen uit Segbroek zocht hij thema’s om de geschiedenis te 

belichten en dook hij de archieven in om de mooiste en wonderlijkste 

beelden te zoeken. In het album staan foto’s uit de Bomenbuurt, 

Bloemenbuurt, Vogelwijk, Valkenboskwartier en Regentesssekwartier. 

De bouw van de wijken, de bedrijvigheid, de oorlog en wederopbouw, 

sport en zorg, al deze en nog meer onderwerpen worden er belicht. 

Spaar de geschiedenis bij elkaar

Historisch 
 verzamelalbum 
van PLUS

De oudste afbeelding is een pen en penseeltekening uit de 18e eeuw, 

de ‘nieuwste’ uit 1962. 

Verbeelding
“Er zitten bekendere afbeeldingen tussen, maar ook onbekende 

plaatjes die echt tot de verbeelding spreken”, vertelt Elly. “Ik vond  

de foto indrukwekkend van de wagen die ‘privaattonnen’ ophaalt.  

De inhoud van wc’s dus, dat ging zo in de tijd van voor de riolering. 

Denk je eens in. Ook de weidsheid op de oudste plaatjes, hoe rustig 

het was, dat vind ik mooi om te zien.” Jan vult aan: “Voordat de 

Bomenbuurt gebouwd werd, was dit een duingebied, een oord waar 

kunstenaars kwamen om het landschap vast te leggen. In het album 

zit ook een foto van de Koningin Emmakade met water in de vaart,  

en een molen op de kade. Het is bijzonder om je te realiseren wat er 

allemaal veranderd is de afgelopen anderhalve eeuw.”

Sparen
Van 18 september tot 5 november heb je de tijd om alle 175 plaatjes 

bij elkaar te verzamelen. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij PLUS 

ontvang je vier stickers voor in het album.   ■

Idyllische duinlandschappen, molens, een chocolade-

fabriek... waar we zijn? Gewoon, hier, maar dan wel een  

hele sprong terug in de tijd. Wie zelf wil grasduinen door 

de geschiedenis van Segbroek, kan vanaf september 

mee sparen met het plakboek van de PLUS.

door MIES MIKX

door INEZ POST en JOHAN VAN ARRAGON

•••  De HTM versierde voor de verjaardag van 

Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1908 

uitbundig talloze tramwagens, zoals hier 

De Olifant. Ze reden vrolijk door de hele 

stad. Ze werden gemaakt op de tramremise 

Lijsterbesstraat en waren een groot succes. 

(Foto: Haags Gemeentearchief)
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Herman PoelsmaCOLUMN

Wapen je tegen 
droogte
Hitte periodes, watergebrek en planten en bomen die dood 

gaan. Allemaal verschijnselen van het veranderende klimaat. 

Op tv en op de radio hoor je dagelijks de discussies over wie nu 

wat moet doen en wie de schuld heeft van de verandering van 

het klimaat. We kunnen hier natuurlijk lang over praten, maar 

ook wij zijn schuldig aan dit probleem, want we willen niet te 

veel betalen voor onze producten, gewoon op vakantie kunnen 

en onze auto blijven gebruiken (ook ik maak me hier soms 

schuldig aan). Maar we kunnen wel wat doen op kleine schaal.

Wat je  kan doen is zorgen dat de grond beter water vasthoudt 

door in de winter de tuin een goede compost boost te geven. 

Compost in de grond houdt water vast, verbetert het bodem

leven en geeft voeding. De bodem afdekken (mulchen) met 

snippers, afgevallen blad of schors houdt verdamping tegen en 

je hebt ook nog eens minder last van onkruid. Vang regenwater 

op of laat het in de tuin lopen dan heb je je eigen buffer.

Het allerbelangrijkste is dat we de steenvlaktes (tegels en 

bestrating) verminderen en meer groen aanplanten, hierdoor 

daalt de temperatuur en krijg je minder verdamping. Met goede 

bodembedekkers is het zelfs minder onderhoud dan tegels.  

De tijd dat we kunnen aanplanten start weer, dus denk daar 

eens over na.

Nu begint ook de tijd van snoeien (kent u ze nog) BEDW de 

Berk, de Esdoorn, de Druif en de Walnoot zijn planten die voor 

1 januari gesnoeid moeten zijn. Na die tijd komt de sapstroom 

op gang en kunnen ze doodbloeden. Rozen kunnen we nog 

uitbloemen tot het eerste 5blad en soms geeft hij dan nog een 

nabloei. Snoei ook weg wat echt verdroogd is. Met een laatste 

bemesting proberen we de planten weer te laten herstellen.

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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Een vertrouwd gezicht in de Bomenbuurt: Stadhouder aan het Thomsonplein met alles op witgoed-, elektronica-

gebied en meer. Wist u dat Stadhouder de achternaam is van de familie die al sinds 1940 in de winkel staat? Ted en 

zijn vrouw Rianne (58 en 57 jaar) vormen de derde generatie, na vader Ton en opa Theo.

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 

Stadhouder: de T van traditie  

Ted: ‘Theo, Ton, Ted, de t van traditie haha. Ik ben vernoemd naar 

mijn opa Theodorus en mijn vader naar zijn opa Aart Antonius.  

Mijn vader nam de zaak al vroeg over; hij was 18 toen mijn opa in 

1957 overleed. Samen met zijn moeder heeft hij de winkel destijds 

voortgezet. De winkel zat toen nog aan de Pijnboomstraat, hoek 

Wilgstraat. In 1968 verhuisden we naar het Thomsonplein. Mijn 

moeder werkte toen ook al mee. We hadden een winkel, een 

werk plaats, een kantoor boven en een opslag achter. Ik ben in 1989 

begonnen, maar ik liep al vanaf mijn 15e in de zaak. Dat vond ik heel 

interessant. Eerst mocht ik stofzuigen en de deur openhouden, maar 

al snel mocht ik zelf installeren. Toen we kabeltv kregen, belden 

mensen om de zenders opnieuw in te stellen. Nu gaat dat gelukkig 

vanzelf.’

‘Ik ben trots dat mijn zoons  

hun eigen keuzes maken’

Rianne: ‘Ik ben er in 2000 bijgekomen. We kennen elkaar sinds 1996. 

We hebben elkaar in het café op de hoek van de Eikstraat leren 

kennen (nu De Stamboom). Wij zijn gekoppeld door een nichtje en 

het klikte. Zeven maanden later kwam ik hier wonen. Ted vroeg me 

in 1998 ten huwelijk; in 1999 werd onze zoon Leon geboren, in 2001 

volgde Olaf.’

Ted: ‘Geen T meer, hier stopt die traditie. Leon werkt mee op zater

dagen, maar hij wil de zaak niet overnemen. Hij studeert werktuig

bouwkunde in Delft. Olaf ook niet; hij doet HBO Verpleegkunde.’

Rianne: ‘Ik ben trots dat ze hun eigen keuzes maken. Trouwens, aan 

stoppen denken we zelf ook nog niet.’

Museumpje
Ted: ‘Nee, we hebben zelfs plannen om het magazijn uit te breiden. 

Van oorsprong zijn dit drie panden. In 1978 kochten we het woon

huis op nummer 15 erbij, toen hebben we de winkel doorgebroken 

en ons woonhuis erboven gemaakt.’

Rianne: ‘In 2012 hebben we een deel van het pand hiernaast kunnen 

kopen; in 2019 de rest.’

Ted: ’De letters van Stadhouder op de gevel zijn al meer dan 50 jaar 

oud. De etalage met oude spulletjes uit de jaren zestig, zoals de 

eerste radio, de eerste videorecorder, oude televisies, lijkt wel een 

klein museumpje. Het is de etalage van mijn opa, die hebben we 

naar het plein meegenomen. Er staan geregeld mensen voor. Mooie 

trekpleister ja, het is gewoon leuk. We krijgen nog geregeld spullen 

erbij van mensen uit de buurt.’

Wit, bruin, grijs
Ted: ‘Onze samenwerking? Heel stroef haha. Nee hier is nooit wat. 

We zijn het weleens ergens niet over eens, maar we krijgen er geen 

ruzie over.’

Rianne: ‘Nee, ik kan ook niks verzinnen. We hebben de taken goed 

verdeeld. We hebben een mooi team met 11 mensen.’

Ted: ‘Maar de taken zijn ook niet 100% af te bakenen. Je kunt niet 

zeggen: ik doe het witgoed of het bruingoed… Ja, die kleuren... ze 

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, buurtgarage Fransz en 

meubelrestaurateur JJ van der Gaag.

komen van oorsprong van de kasten. Witgoed waren koelkasten en 

wasmachines, bruingoed de tv’s. Tegenwoordig heb je ook grijsgoed: 

laptops, pc’s en printers. Maar koelkasten zijn er in allerlei kleuren.’

Rianne: ‘Ik doe de administratie, het personeel en de social media. 

De website is bijna vernieuwd. We hebben gelukkig al in 2000 de 

domeinnaam stadhouder.nl vastgelegd.’

'Wat heeft deze buurt nodig?’

Soft franchise
Ted: ‘We horen bij Electro World; dat is de inkooporganisatie.  

Wij zijn een zogenaamde soft franchise: we zijn vrij in onze keuzes. 

Wij willen vanuit kwaliteit adviseren en leveren.’

Rianne: ‘We hoeven geen omzet af te staan, maar betalen wel  

mee aan onder andere de marketing. De lokale ondernemer is de 

belangrijkste speler, daarom staat onze naam met grote letters en 

Electro World met kleine letters ervoor.’

TV van 85 inch
Ted: ‘Voor ons is het belangrijkste: wat heeft deze buurt nodig? Wij 

zoeken uit wat de behoefte van de klant is, want die moet tevreden 

zijn, anders komt ie niet terug.’

Rianne: ‘Onze service stopt niet bij de deur. Wij bezorgen aan huis, 

plaatsen én installeren het apparaat compleet werkend. We hebben  

2 bussen om te bezorgen in Den Haag en omstreken.’

Ted: ‘Laatst hebben we een 85 inch tv opgehangen: 2 meter breed 

ongeveer. Maar die verkopen we niet dagelijks, hoor.’

‘De quooker doet het ook goed’

‘Wat we het meest verkopen? Wasautomaten en drogers boven

gemiddeld vaak. Maar ook inbouwapparatuur voor keukens loopt 

goed; mensen stappen nu over van gas naar inductie. Ook de 

quooker, de kokendwaterkraan, doet het hier goed. We hebben veel 

vaste klanten, sommigen komen alleen voor een praatje binnen

lopen. Deze tafel is eigenlijk de stamtafel geworden…’

Rianne: ‘In de coronaperiode moest de winkel dicht maar mochten 

we wel leveren. Dat deden we via de telefoon en toen we weer open 

mochten aan deze tafel. Koop lokaal, was het motto.’

Ted: ‘Geef je buurtwinkel de kans. Dit is een bloeiend winkelgebied; 

waardeer het en zorg dat het blijft bestaan!’   ■

FOTO Marianne Schijf
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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.

Vakantietijd
Zomertijd, vakantietijd. Het moment waarop de meesten hun 

spullen inpakken om een aantal weken elders in de wereld of  

het land door te brengen. Altijd lekker om er even uit te zijn; 

een andere omgeving, een andere cultuur en een andere 

manier van leven. Bijzonder ook om te zien hoe wij thuis met 

vaatwasser, goede douche en supermarkt om de hoek, in de 

auto of vliegtuig stappen om dan op de camping in een ver 

land neer te strijken.

Zo op de camping vermaken we ons dan met een gaspitje 

voor het diner, aan het einde van een warme zweterige dag 

een douche met een klein straaltje water. Natuurlijk is de 

toilet(rol) ervaring er ook een die we alleen op vakantie 

accepteren. Kamperen met de tent, wie is er niet groot mee 

geworden? Ieder jaar gaan we weer, om ons even op te laden, 

er even tussenuit te zijn en er weer een vol jaar tegenaan te 

kunnen op het werk en in het leven. Dan laten we ons luxe 

leven los om ons een paar weken in een primitieve omgeving 

onder te dompelen.

Na de sluiting van de coronaopvang, nemen sinds mei de 

aantallen tenten in de stad weer toe. Je hebt ze vast wel 

gezien: aan de rand van de parken, achter de bruggen of 

groenstroken. Daar waar we twee jaar verstoken zijn geweest 

van dit uitzicht, is het inmiddels weer onderdeel van het 

stadbeeld in Den Haag. Een tent, niet voor vakantie en 

ontspanning, maar een tent als (t)huis.

Hoe anders is het als je (t)huisloos bent geweest. De associatie 

met tentjes, eentje waar sommigen van ons hun (t)huis hadden 

gemaakt. En als je er niet zelf gewoond hebt, dan heb je er 

zeker wel kennissen gehad. Kennissen van de bekende plekken 

van maaltijd, opvang of dagbesteding. Een schril contrast met 

onze studio in het Willem Dreeshuis.

Hoe anders is het nu, fietsend vanuit je eigen huis naar werk of 

winkel. Confronterend weer met een verleden dat er gelukkig 

voor ons niet meer is. Een verleden met bekenden in die 

tenten wereld die er nog niet zijn in een (t)huis. Voor ons, goed 

een eigen plek te hebben in de Willem Drees Flat, weer een 

eigen stek en plek. Hopend dat er voor onze vrienden van de 

straat net zo’n mooie oplossing komt.

Een Haags initiatief voor verbinding, 
 compassie en inclusie!

Na ruim 20 jaar gaat het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) verder 

als Stichting Kleurrijk Segbroek (SKS). Als vrijwilligersorganisatie die 

zich richt op verbinding van mensen met allerlei levensbeschouwingen, 

ongeacht ieders afkomst en gender. Kleurrijk Segbroek organiseert 

hiervoor onder andere activiteiten en dialooggesprekken. Onder het 

mom “bekend maakt bemind” brengt Kleurrijk Segbroek mensen bij 

elkaar van diverse culturele achtergronden en levensbeschouwingen. 

De ervaring leert dat dergelijke dialogen tot de ontdekking leiden dat 

er meer is wat mensen gemeen hebben, dan wat hen van elkaar  

doet verschillen. Dat wij eigenlijk allemaal hetzelfde willen maar vaak 

’anders’ omgaan met dagelijkse zaken en onze contacten. En in dat 

‘anders’ zitten vaak hele mooie en bruikbare afwegingen. Kortom, 

Kleurrijk Segbroek kiest voor dialoog en verdieping door interesse in 

elkaar te stimuleren, in plaats van het opdringen van een eigen 

mening of levensvisie.

Kleurrijk Segbroek werkt met een team van vrijwilligers vanuit de 

 locatie Wij Weimar (Weimarstraat 284). Als netwerkorganisatie werkt 

Kleurrijk Segbroek zoveel mogelijk samen met allerlei personen en 

organisaties die ook voor verbinding kiezen. Dit netwerk probeert ze 

zo groot mogelijk te laten zijn. Waar mogelijk biedt Kleurrijk Segbroek 

eveneens ondersteuning aan deze “netwerkpartners”, met hun 

verbindende activiteiten.

Interesse om meer van ons te weten te komen of wat te kunnen 

betekenen? Stuur dan een mail naar henk@kleurrijksegbroek.nl

Wij ontmoeten u graag!
Het bestuur: Bart ten Broek, Henk van Bentem, Mala Wallage-Paidin 

en Duncan Wielzen www.kleurrijksegbroek.nl

FOTO Eveline van Egdom, Straatconsulaat
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Het Kunst & Kids Café in de 

Acaciastraat 182 bestaat 5 jaar; 

tijd voor een feestje! Kom je 

ook? Het wordt een gezellige, 

creatieve middag voor jong en 

oud uit de buurt. Met voorstel

lingen, proeflesjes en nog veel 

meer. Of kom gewoon lekker 

spelen. Iedereen is welkom en 

de toegang en activiteiten zijn 

gratis!  Zondag 11 september,  
12 - 16 uur, Acaciastraat 182. 
Zie www.kunstenkidscafe.nl

Het Kunst & Kids Café is 
jarig en geeft een feestje!

ZIJN ER VRIJWILLIGERS?

Het einde van de zomer 

is een tijd voor goede voornemens. 

Wat wil jij de komende maanden gaan doen? 

Meer doen voor je buurt, misschien? 

We zoeken een HOOFDREDACTEUR (zie achterzijde) 

en BEZORGERS voor De Boomgaard 

en BESTUURSLEDEN voor de SBOB. 

Iets voor jou? 

Stuur een mailtje:

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

De Boomgaard12

Vrijdag 21 t/m zaterdag 29 oktober
FESTIVAL DE BETOVERING 2022

Tijdens de herfstvakantie zal Den Haag wederom in het teken staan 

van festival De Betovering, internationaal kunstfestival voor de jeugd.  

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich negen dagen lang onder-

dompelen in theater- en dansvoorstellingen, films, muziek, workshops 

en straattheater. Voor meer informatie kijk op de website  

www.debetovering.nl

Zaterdag 22 oktober
ER WAS WEER... ROODKAPJE 

Theater voor kinderen vanaf 6 jaar.

Over goedmaken, bang zijn en wolven.

LOCATIE bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10-11 uur 

RESERVEREN Aan de balie, via 070 353 69 70 of 

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl

Maandag 31 oktober
HALLOWEEN KASTANJEPLEIN 

Een ouderwets gezellig en ontzettend griezelig 

halloweenfeest met een storyteller, trick or 

treat-tocht en een prijs voor de engst verklede 

kinderen. Extra vrijwilligers zijn altijd welkom, 

dus meld je aan bij hyverboom@planet.nl

LOCATIE Kastanjeplein TIJD 18:30 uur

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Elke maandag en woensdag
HAAGS ONTMOETEN

Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.  

Gezamenlijk een kopje soep eten om 12:30 uur.

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

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 OP 7 OKTOBER,  

4 NOVEMBER EN 2 DECEMBER! 

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  

Zaterdag 17 september en zondag 18 september
MUZIKAAL CABARET

Kleinkunstenaar en pianist Tobias Wenting geeft samen met accorde-

onist Dirk Overbeek een ontroerend en virtuoos inkijkje in het leven 

van een modelbouwer. Want als modelbouwer wil je niets liever dan 

gezien worden. Maar als je altijd werkt met miniatuur dan kan de 

echte wereld angstaanjagend groot zijn. 

TIJD 17/9 om 20.25 uur en 18/9 om 15:00 uur KOSTEN €15
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Donderdag 22 en 29 september
VOORRONDES CAMERETTEN 2022

Cameretten is voor humorliefhebbers die houden van iets nieuws 

uitproberen. Deze cabaretwedstrijd biedt een grote diversiteit op het 

gebied van komische acts. Van oneliners tot persoonlijke verhalen  

en van geëngageerde liedjes tot rauwe stand-upcomedy: dit is een 

avontuurlijke avond voor mensen die een leven vol humor nastreven 

en zichzelf graag zien als talentontdekker.

TIJD 20 uur KOSTEN €15

Vrijdag 7 oktober
LIEN

Lien is maker bij het Huis voor Makers 

in Het Koorenhuis in Den Haag en 

werkt in haar verdere ontwikkeling als 

kleinkunstenaar samen met theater 

Diligentia-Pepijn. In 2022 heeft zij 

hiervoor een makerssubsidie 

ontvangen van de gemeente Den 

Haag. T-pop wordt de hit van het 

seizoen. Terug van nooit geweest. 

Kom langs en ervaar dé nieuwste 

muziekstroming van Nederland. 

TIJD 20:30 uur KOSTEN €12

Zondag 23 oktober 
C’EST UNE CHANSON

Zangeres Nathalie Mees en luitist Wouter Lucassen verrassen u met 

het chanson door de eeuwen heen. Luisterliedjes uit de 15e eeuw tot 

en met de 21ste eeuw zullen de revue passeren van componisten als 

Josquin des Pres, Gounod en Brel.

Fahrenheitstraat 601  |  2561 DB  Den Haag  |  070 363 9182  |  www.koemanssnacks.nl

Patat  |  Softijs  | Glutenvrije producten  |  Hamburgers

Specialiteiten uit eigen keuken  |  Vegetarische Snacks

                    Belegde broodjes                            diverse sausen 

                    Snacks  |  Tosti’s                               Uitsmijters 

    Milkshakes                             Frisdranken

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.

Zondag 11 september
FEESTJE KUNST & KIDS CAFÉ

Het Kunst & Kids Café bestaat 5 jaar - tijd voor een feestje! Kom je ook? 

Het wordt een gezellige, creatieve middag voor jong en oud uit de 

buurt. Iedereen is welkom en de toegang en activiteiten zijn gratis!

LOCATIE Acaciastraat 182

TIJD 12-16 uur

Zaterdag 24 september
WORKSHOP COLLAGE MAKEN

Met een voorraad oude tijdschriften en een assortiment verrassend 

papier zet je je hoofd uit en ga je geweldige collages maken. Helen 

Hartmann vertelt kort over de basistechnieken en legt in drie stappen 

uit hoe je een collage maakt. Dan ga je natuurlijk zelf aan de slag.

LOCATIE bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 16-18 uur

RESERVEREN aan de balie, via 070 353 69 70 of  

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl  

Zaterdag 24 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. Neem bijvoorbeeld een kijkje 

op de Acaciastraat of aan de Valkenboskade (bij de Esdoornstraat). 

Voor meer informatie: burendag.nl/mijn-buurt

Zondag 9 oktober
HOUTRUSTKERKCONCERT

Marieke Stoel speelt op het orgel stukken van J.S. Bach

LOCATIE Houtrustkerk

TIJD 12:00-12.30 uur

Maandag 17 oktober
LEZING: MANHATTAN MASTERS

Ter gelegenheid van het Jubileumjaar van het Mauritshuis een lezing 

over een bijzondere collectie uit Amerika. Het Mauritshuis sluit het 

jubileumjaar af met een zeer bijzondere tentoonstelling: tien schilde-

rijen uit de The Frick Collection in New York.

LOCATIE bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10:30-11:30 uur

RESERVEREN Aan de balie, via 070 353 69 70 of  

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl

Woensdag 19 oktober en woensdag 23 november
PEUTERTIJD 

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s).

Voorlezen kan altijd en overal: thuis, op school en natuurlijk in de 

bibliotheek. Gekke, leuke, spannende en mooie verhalen prikkelen de 

fantasie. Ze ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en breiden 

hun woordenschat uit. En bovendien is voorlezen gewoon gezellig!

LOCATIE bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10-11 uur

RESERVEREN Aan de balie, via 070 353 69 70 of  

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl



WIE KENT ZE NOG?

Namen van voormalige schoolhoofden/directeuren van de Bavinckschool: Bos, Lieffering, Bakker, van der Laan, 

 Uitten bogaard, de Bloois, van Eeden, Winters, Brukx. Ieder heeft zo zijn/haar steentje bijgedragen aan de ontwikkeling  

van de school.

Zeker niet onvermeld mogen de voormalige conciërges blijven: Frits Radder en Jaap van Die. De laatste bespeelde ook  

het kerkorgel wanneer er Kerst gevierd werd.

De lijst met een opsomming van het onderwijzend personeel is een hele lange. Op Schoolbank.nl vind je veel namen van 

leerkrachten en leerlingen, oude foto’s en verhalen. De foto's bij dit artikel komen daar ook vandaan.
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Schoolverslag
Rond de jaren ’20 van de vorige eeuw werd de Bomenbuurt gebouwd. 

De stad breidde zich steeds meer uit; er was grote behoefte aan 

woonruimte. De wijk kreeg allerlei voorzieningen: kerken, winkels  

en scholen. Het nieuwe schoolgebouw van de Bavinckschool werd  

in 1922 opgeleverd. Een bakstenen gebouw met rode dakpannen.  

In die tijd was het de gewoonte dat het Hoofd der School jaarlijks  

een schoolverslag maakte in een notulenboek. Deze notulenboeken, 

uitgevoerd met een gemarmerde kaft en geschreven in een keurig  

dik/dun/ schuin handschrift zijn gelukkig bewaard gebleven. Zij geven 

een inkijkje in het schoolleven vanaf de jaren ’20 tot de jaren ’60.

Blinkende schoolbel
Het eerste schoolhoofd was dhr. Bos. Vol trots beschreef hij de fraaie 

aanblik van het nieuwe schoolgebouw, met een blinkend gepoetste 

schoolbel, een gymzaal en een tekenlokaal. Ook voorvallen met 

kinderen werden vermeld. Zo was er een klacht gekomen over 

kinderen die een spiegel van een der geparkeerde automobielen 

hadden verbogen… Na enkele jaren werd het schoolgebouw te klein. 

Het leerlingenaantal nam flink toe. Aan het schoolgebouw werden 

etages toegevoegd. 

Gedwongen sluiting
De oorlogsjaren braken aan. Een groot deel van de Bomenbuurt ten 

westen van de Hanenburglaan werd afgebroken voor het aanleggen 

van een tankgracht. De bewoners moesten in korte tijd een ander 

heenkomen zien te vinden. Op oude foto’s is te zien dat de Westduin-

kerk van zijn toren is beroofd. Volgens de verslagen is met name het 

laatste oorlogsjaar rampzalig geweest. In de winter van 1944 was er 

gebrek aan voedsel en brandstof. De school moest noodgedwongen 

sluiten.Een tragedie was ook dat een van de kinderen in het aan-

grenzende Sperrgebiet om het leven kwam. Het had daar, tegen de 

regels in, gespeeld en was in aanraking gekomen met een explosief.  

In deze verschrikkelijke oorlogstijd ging de leiding over op  

dhr. L. Lieffering. Bij oudere mensen is hij vast nog wel bekend. 

Koor op de radio
Na de oorlog kwam de “Babyboom” en groeide het leerlingenaantal 

enorm. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw werd weer 

ontoereikend en er moest gebruik worden gemaakt van een 

 dependance.  Jaarlijks werd het Kerstfeest door de Bavinckschool 

gevierd in de Westduinkerk, waarbij het kinderzangkoor een belangrijk 

aandeel had. Ook trad het koor op bij een radio-uitzending van de 

NCRV. In die jaren werd het zangonderwijs geleverd door dhr. Borstlap.

Verhuizing
In de jaren ’60 liep het leerlingenaantal terug en werd het gebouw te 

groot. Ook de Mammoetwet trad in 1968 in werking en het scholen-

stelsel werd op de schop genomen. Dat betekende voor de Aeneas 

Mackayschool in de Acaciastraat (Mulo en lagere school) het einde. Het 

bestuur van de Bavinckschool zag in dit gebouw op deze locatie een 

prachtige kans! Aan de overkant was namelijk sinds de jaren ’20 de 

Bewaarschool (kleuterschool) van de vereniging Elout van Soeterwoude 

gevestigd. Zo werden beide scholen elkaars buren. In de notulenboeken 

valt te lezen, dat de leerlingen bij de verhuizing zelf hun stoelen 

moesten dragen. 

Vieren
In al die 100 jaar heeft de Bavinckschool een enorme ontwikkeling 

doorgemaakt op onderwijskundig gebied. Heel kort samengevat:  

“Van kroontjespen tot ICT”. Wat gebleven is, zijn de kinderen en hun 

ouders, met wie we mogen werken en samenwerken, de juffen en de 

meester, de directeur, de conciërge en die ouwe, trouwe schoolbel, 

waarvan we hopen dat die nog heel lang in onze fijne school mag 

luiden. Het honderdjarig bestaan is in augustus gevierd met een feest 

en een schoolreis.   ■

Als bomen konden spreken... dan hadden de bomen op het Kastanjeplein een mooi verhaal. Ooit stonden zij 

namelijk op een schoolplein. Op 30 augustus 1922 precies 100 jaar geleden dat de Bavinckschool hier werd 

geopend. Deze tweede school van de Christelijke Schoolvereniging Elout van Soeterwoude kreeg een prominente 

plek naast de Westduinkerk aan de Fahrenheitstraat. De kerk is in de jaren ’90 van de vorige eeuw gesloopt en 

heeft plaats gemaakt voor een supermarkt en waar de oude school stond, is nu een gezellige speeltuin. 

door FRANS MIEREMET (leerkracht Bavinckschool) 

Bavinckschool100 jaar

1974

1980

1966
1955

EEN EEUW ONDERWIJS

HET SCHOOLGEBOUW VAN DE BAVINCK  

IN DE  ACACIASTRAAT IS ONTWORPEN DOOR  

DE BEROEMDE ARCHITECT D. OOSTHOEK. 

HIJ ONTWIERP OOK HET VOORMALIGE POSTKANTOOR / 

JAARSMA KACHELFABRIEK  (FAHRENHEITSTRAAT 337),  

DE VAN DER HEEMFABRIEK IN DE BINCKHORST  

EN DE GROTE NIEUWBOUW VAN HET DORPJE  

TER HEIJDE IN DE JAREN VOOR DE OORLOG
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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 
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· complete huisstijlen
·  animated logo’s (e-mail/site)

Wat betekent Palembang eigenlijk?
Rudy: “Palembang is de hoofdstad van het eiland Zuid-Sumatra. De 

naam is gegeven door de vorige eigenaar, mijnheer Romswinckel. Hij 

wilde per se een naam met negen letters omdat het zijn lievelingsgetal 

was en omdat een even getal ongeluk brengt. Dus is het Palembang 

geworden. Zelf kom ik uit Surabaya.”

Wanneer heb jij het overgenomen?
Rudy: “Mijn vrouw Ignatia (Naty) en ik hebben Palembang in 2010 

overgenomen. In september natuurlijk, want dat is de negende maand. 

Mijnheer Romswinckel overleed een maand eerder.” Rudy en zijn vrouw 

waren een goed team: zij deed de administratie en de financiën en 

Rudy deed de rest. Zijn vrouw overleed in 2017 na een lang ziekbed. 

Rudy zorgde voor haar en runde ook het restaurant. Rudy: “Ik kook alle 

gerechten zelf en toen moest ik ook alles eromheen gaan regelen. Dat 

was wel een uitdaging.”

Had je al ervaring in de horeca?
“Nee, helemaal niet haha. Ik werkte tot 2010 bij de ambassade van 

Indonesië in Den Haag.” Dat heeft hij 15 jaar gedaan. Rudy: “Ik werkte  

bij de afdeling Protocollen en in mijn functie had ik regelmatig contact 

met diplomaten en hogere ambtenaren. Zo zijn mijn vrouw en ik ook 

bevriend geraakt met de president van Indonesië en zijn vrouw. Ik heb 

zelfs een keer met de president in paleis Noordeinde gelogeerd.” 

Hoe kwam je hier terecht?
“Een collega van mij werkte in de bediening van Palembang en hij 

vertelde erover. Ik ben een keer meegegaan en ik zag dat het er fijn  

en lekker druk was. Het concept vond ik ook mooi: Indonesisch eten 

op een authentieke manier. Nadat ik was gaan kijken dacht ik ‘wat leuk,  

dit wil ik doen!’ We raakten bevriend met mijnheer en mevrouw 

Romswinckel en zo zijn we erin gerold. Toen besloten we het over  

te nemen in 2010. Het koken heb ik nog geleerd van mevrouw 

Romswinckel. De nostalgie van Indonesisch eten wil ik zelf ook  

zoveel mogelijk behouden. Het is voor de fijnproevers.”

Bijzondere gasten
In de eerste jaren na de overname ging het goed. In 2010 werd 

Palembang beoordeeld met een 7,8 door de rubriek ‘De Gouden 

Pollepel’ van het AD. Er kwamen veel gasten en het was er elke dag 

druk. Tot de recessie in 2012. Toen werd het voor Rudy en Naty steeds 

moeilijker om de boel draaiende te houden. 

Rudy: “Mijn gasten komen overal vandaan. Op een avond heb ik wel 

eens gasten uit Australië, Engeland, Duitsland, Zwitserland, Polen én 

Amerika ontvangen. En Mark Rutte heeft ook bij ons gegeten. Hans 

Biesheuvel en zijn ouders aten hier vroeger ook, want zij hielden ook 

van Indonesië en Indisch eten.”  

Toekomst
Het concept verandert Rudy niet. “Ik probeer zo oorspronkelijk mogelijk 

te blijven. Natuurlijk heb ik wel wat gemoderniseerd, maar de nostalgie 

wil ik behouden. De Corona heeft er ook ingehakt. Het is nu niet te 

zeggen wanneer het druk wordt. Soms is het op dinsdagavond erg 

druk en op zaterdagavond niet. Het verschilt per dag”, aldus Rudy.  

“De Bomenbuurt is een fijne buurt. Ik hoop dat de buurtbewoners  hun 

lokale ondernemingen blijven ondersteunen en ik hoop dat het weer 

gezellig druk wordt bij ons. Je kan bij ons ook afhalen, we verzorgen 

ook catering, ontvangen groepen en wij bezorgen.”

Voor een lekkere rijsttafel en gerechten en delicatessen uit de 

Indo nesische keuken hoef je het dus niet ver te zoeken. Rudy heet je 

van harte welkom. Restaurant Palembang vind je op de Thomsonlaan 17 

en is geopend van dinsdag t/m zondag van 17:00 – 22:00 uur. 

Reserveren kan telefonisch: 070-365 3881 of via de website: 

www.palembangindonesischrestaurant.nl    ■

Authentieke rijsttafels bij Palembang: 
Selamat makan!

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 NICKY DAVED

Zeg je Indonesisch eten, dan zeg je Palembang. Sinds 1991 bestaat restaurant Palembang op de Thomsonlaan, 

maar niet iedereen weet het te vinden. Hoogste tijd om er eens een kijkje te nemen en in gesprek te gaan met 

eigenaar Rudy Erfan, 64 jaar.

UIT ETEN IN DE BUURT

FOTO'S Marianne Schijf
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Wat is er met Drees zijn huis allemaal gebeurd in 
zo’n anderhalf jaar tijd?
Eerst vertrok de Haagse Wijk en Woonzorg  en was Willem ineens 

geen verzorgingshuis meer. Zestig mensen zonder, kregen een vaste 

verblijfplaats. Een groep van deze mensen zijn de tuinen op gaan 

knappen en hebben oude fietsen opgeruimd. Ze hebben een buurt-

feest voor de nabije buren georganiseerd om kennis te maken.

Nu zijn de plannen om er 119 sociale huurwoningen in te bouwen. 

Een kunstzinnige uiting op de dwarse muur moet gaan vertellen hoe  

‘t huis gaat heten en tegelijkertijd is men bezig met verduurzaming. 

Laten we het over dat laatste hebben.

Men wil verduurzamen. Wie is “men”? 
“Men” is veel mensen die het beste met Willem en de buurt voor-

hebben: Bomenburen die in het Dreeshuis wonen, Bomenburen van 

buiten het pand, vooral nabije buren, eigenaar Vestia én de gemeente 

Den Haag.

Het dak is altijd groener
bij de buren
Sla een willekeurige editie van de Boomgaard open en er staat wel iets in over het Willem Dreeshuis aan de 

Morsestraat. Volkomen terecht, want er gebeurt met dit pandje in een week tijd meer, dan in een hele competitie 

curling op topniveau.

Wat zijn de plannen?
Een groen dak, zonnepanelen op het dak, een fietsenstalling in de 

voortuin met een groen dak, de hele voorgevel moet een muur van 

groene planten worden. Kortom: Veel groen.

‘Men’ is dus een klein woordje, maar staat voor veel mensen met eigen 

ideeën en belangen. Om deze te coördineren heeft stadsdeeldirecteur 

Annette de Graaf gezegd dat zij dit, na haar zomervakantie, gaat sturen. 

Michiel, een van de columnisten van onze Boomgaard, en bewoner 

van het Dreeshuis, zegt dat de meeste Dreesbewoners zich prima 

kunnen vinden in de plannen. Er zijn er ook genoeg die blij zijn dat ze 

wakker worden met een eigen dak boven hun hoofd. Of het een groene 

is en of er panelen op liggen is minder belangrijk. 

Samengevat zijn er veel plannen waarvan nog niet helemaal duidelijk 

is welke uitgevoerd gaan worden en wanneer. Wat wel duidelijk is,  

in het Willem Dreeshuis is t nooit saai. Er is altijd wel wat te beleven.

door GERARD KESTER en INEZ POST

door GERARD KESTER

De ‘nieuwe Parel van de wijk.’
Maar hoe zit het nu echt met de verduurzaming van het Willem 

Dreeshuis? Lars Nanninga van de werkgroep Duurzame Bloemen-  

en Bomenbuurt (BloB) licht de plannen toe. 

“De BloB wil samen met buurtbewoners informatie verzamelen en 

delen zodat onze wijken minder afhankelijk worden van fossiele 

brandstoffen. Er leven genoeg duurzame ideeën voor de wijk. De 

noodgedwongen sluiting van het verpleeghuis en transformatie naar 

huisvesting voor 60 voormalig dak- en thuislozen en 119 huishoudens 

leek ons een goed moment om het pand te vergroenen en te verduur-

zamen voor en met de buurt.” De BloB deed een subsidieaanvraag in 

het kader van de ‘Energie uit de wijk Challenge’ en kreeg die ook.

“Het aanbod van zonnestroom voor de bewoners van het Dreeshuis  

is nog maar heel beperkt en dit geldt ook voor de bewoners in de 

omliggende wijken”, vervolgt Lars: “De oplossing: 267 zonnepanelen 

op het dak van het Willem Dreeshuis. Voor zowel de huidige als de 

toekomstige bewoners van het Dreeshuis en de bewoners in de 

postcoderoos kunnen we door middel van dit initiatief en in samen-

werking met Haagse Stroom een deel zonnestroom aanbieden.  
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KLEUR

Want warmte en hoge kosten voor airconditioning in het pand kunnen 

’s zomers zeker met de huidige hoge energieprijzen een probleem 

zijn. Met een aantal oplaadpunten kunnen bovendien ook fietsen van 

bewoners van groene stroom worden voorzien. Daarnaast willen wij 

de lagergelegen daken voorzien van sedum en de gevels voorzien  

van een verticale tuin, met de bedoeling de omgeving te koelen, de 

leefomgeving te verbeteren en het aanzien van het pand te verbeteren.”

Waar staan jullie nu?
“Het plan is af. De offertes zijn binnen. Zodra Vestia, de verhuurder 

van het pand, groen licht geeft kan van start worden gegaan met  

de aanleg van de zonnepanelen, het sedumdak en de verticale tuin. 

De bedoeling is om de kosten voor Vestia, zoals onderzoek aan het 

dak en bekabeling, geheel met geld uit de Challenge te bekostigen, 

en de coördinatie door Haagse Stroom deels. De postcoderoos

subsidie voor de zonnepanelen kan direct na de goedkeuring van 

Vestia worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. De zonnepanelen kunnen dan voor het eind van 2022 

worden gerealiseerd.”   ■

Een inspiratiecafé
Hij stelt zich voor: “Marcel van Dam, buurt-

pastor van deze kerk”. Ik ben de weg volledig 

kwijt. Kerk? Welk geloof dan? Er volgt een 

verhaal dat ik kan samenvatten als:  

Het geloof dat elk mens evenveel waard is.

Iedereen is welkom. Alle lagen van de 

bevolking, gelovig of atheïst, alle culturen.  

Een boeddhist praat hier met een Hells Angel. 

Een erotisch danseres met een vurig 

Pinkster-gelovige. Naar elkaar luisteren, 

respecteren en leren. Daar gaat het om.

Marcel, hoe is dit ontstaan? 
“Mijn moeder werd hulpbehoevend. Ik ben 

voor haar gaan zorgen. Ik kwam erachter dat 

dit is waar het leven om draait. Er zijn voor 

elkaar. Niet alleen familie, voor iedereen die 

het nodig heeft. Met een groep ben ik 

anderen gaan helpen. Klusjes, verhuizen, 

enzovoort. Gratis natuurlijk. De Rotishop  

vond het mooi wat we deden. We mochten 

een leegstaande ruimte gebruiken. Zo kregen 

we een plek hier in de buurt.”

“We klussen nog steeds. Pimpen oude 

meubels, maken kunst, honing en gember-

bier. We koken in het weekend. We moeten 

tenslotte gewoon huur betalen. Daarnaast 

hebben we 17 ontmoetingsgroepen. We 

praten over onderwerpen als: grenzen durven 

aangeven, zingeving, hoe ga je ermee om als 

je boos bent op de hele wereld. Het praten 

gaat heel natuurlijk. Iedereen durft elkaar 

vertrouwen te geven. We zijn een Kerstwandel-

theater aan het creëren voor op de Copernicus-

laan. Ook proberen we een woongroep te 

realiseren.”

Waar komt de naam ‘KLEUR’ 
vandaan? 
“We leven in een wereld met veel schaduwen. 

Kleur kan deze schaduw verdrijven. Met kleur 

in je hart is het mogelijk anderen te kleuren. 

Wij proberen de buurt kleur te geven zodat 

mensen vertrouwen, hoop en liefde kunnen 

ervaren. Pijlers waarop je een gelukkig leven 

kan bouwen. Gegund aan iedereen. 

 Ongeacht cultuur, nationaliteit, religie of 

afkomst. Je mag zijn wie je bent. Laten we 

van elkaar leren.”

Een stuk wijzer vertrok ik. Met een mooie 

blouse voor mijn dochter. Voor wènâgh.

Mijn dochter zocht een ruime bloes, om op het strand over haar bikini te dragen. Op weg naar de kringloop in de Fahrenheitstraat, 

zagen we op de Copernicuslaan iets dat ook tweedehands spul leek te verkopen. “KLEUR” heette het. Wat een rare kringloop is dit dan! 

Luie stoelen met tafeltjes. Niet te koop, maar om in te hangen met koffie en een aardbei-gebakje.  Ook een uitleen voor boeken en 

gereedschap. Achterin zitten mensen om een tafel te kletsen met een “emotiebord” erbij. Ik voel me opgelaten hun groep te storen.  

Dat blijkt helemaal niet nodig. Ze vertellen dat ze persoonlijke ervaringen bespreken. Welke emotie past hierbij? Hoe kunnen we ermee 

omgaan?Een kerel met lang haar en een petje op vraagt of hij kan helpen. Als antwoord zeg ik dat ik niet snap in wat voor zaak ik 

terecht ben gekomen. 



 

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?

Een van de nieuwe miniparkjes zou heel geschikt zijn om praatjes aan te knopen (zie pagina 6), 

maar het miniparkje in de Elsstraat ligt op dit uur pal in de zon; dat gaat op deze hete zaterdag 

niet. Dus spreken we buurtgenoten op het Abeelplein. De miniparkjes zijn de aanleiding om het 

te hebben over mobiliteit. Ze zijn per slot mogelijk gemaakt doordat er buurtgenoten hun auto 

hebben ingeruild voor een deelauto; er zijn dus parkeerplekken ‘over’ nu. Is zo’n deelauto ook  

iets voor de voorbijgangers? 

“Je bedoelt dat ik dan mijn auto moet inleveren?” De dame met het zonnehoedje kijkt ons 

ongelovig aan. “Nee, dat zal niet gaan, mijn man heeft hem dagelijks nodig voor werk. Verder doen 

we heel veel lopend en met de fiets.” Ook andere mensen die we spreken, lopen niet direct warm 

voor een deelauto. “Nodig voor mijn werk,” is de meest gehoorde reactie. Een stel met een 

slapende peuter in de buggy zegt: “vroeger hadden we geen auto. Maar nu, met een klein kind,  

is het wel veel praktischer. Het ov is ons nu te veel gedoe.” “Wij hebben alles, behalve een eigen 

vliegtuig of boot,” lacht een man die met jonge hond aan de lijn voorbijloopt. “We hebben een 

aantal jaar geen auto gehad, maar nu heb ik een leaseauto van mijn werk,” vult zijn partner aan. 

“Het liefst zou ik die auto delen, maar dat mag niet van de leasemaatschappij.” “Groen in plaats van 

een parkeervak is mooi,” vertelt haar man, “maar ik ken de bezwaren. Bij ons in de straat heeft een 

parkeervak plaatsgemaakt voor een fietsnietje. Dat heeft wel discussies opgeleverd in de straat-

app.” 

Ondertussen zien we de mobiliteitsperikelen om ons heen. Een airco wordt op een bij de winkel 

geleend hondje naar de Bloemenbuurt gerold, terwijl er auto ‘s op de rijbaan van de Fahrenheit-

straat stoppen om grote aankopen in te laden. De drukte in de Fahrenheitstraat is een passerende 

buurtgenoot een doorn in het oog. Ze komt voorbij met maar liefst acht wieltjes: een kind in een 

rolstoel en eentje in een buggy. “Kan het hier geen eenrichtingsweg worden?” Met al die wieltjes is 

ze zich ook erg bewust van de mobiliteitsbeperkende dingen in de buurt. “De stoep ligt altijd wel 

ergens open, of er staan fietsen of scooters onhandig geparkeerd. En als de internationale school 

uit gaat, dan moet ik echt omrijden om de wijk uit te komen.”

Zomaar een paar gesprekken op een warme zaterdagmiddag. En dan hebben we veel voorbij-

gangers niet kunnen spreken. Te veel haast om van A naar B te komen. Altijd mobiel.

Heb je ook goede ideeën voor  

De Boomgaard of de buurt?  

Op ZATERDAG 13 NOVEMBER 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. 

Je kunt ons je opmerkingen en ideeën 

ook opsturen: zie het colofon voor 

mail- en postadres.

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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VERHUISBERICHT
Nog niet zolang geleden berichtten we je in de Boomgaard over de opening van de nieuwe 

babywinkel MIA BABY & GIFTS op de Thomsonlaan 102. Onlangs is de babywinkel van Marsha 

en haar zus Nicky verhuisd naar een groter pand aan de Fahrenheitstraat 543. “Naast onze 

vaste klanten weten nu nog meer mensen ons te vinden”, vertelt Marsha: “we hebben nu 

bovendien veel meer ruimte en gaan onze collectie babykleertjes binnenkort uitbreiden naar 

kleding voor wat grotere kinderen.” 

In het pand op de Thomsonlaan opende op 22 juli ook een winkel met kinderkleding, PLUK & 

PALOMA KIDS. Samen met MIES & MUIS komt het aantal kidsstores in de buurt daarmee op 

drie. Bij Mia Baby & Gifts zien ze dat als een voordeel. “Het trekt mensen naar de Bomenbuurt, 

want daar hebben ze iets te kiezen!”

De Boomgaard
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“Ach kassian. Het is voorbij. Den Haag Den Haag, de weduwe van Indië 

ben jij". Wieteke van Dort maakte in haar rol van tante Lien het liedje 

Arm Den Haag bekend. De tekst van het lied verwijst naar de gevoelens 

van gemis en verlangen die veel Indische Nederlanders ondervonden 

na de onafhankelijkheid van Indonesië. Velen van hen kwamen na 

1945 terecht in Den Haag en de stad kreeg daardoor de bijnaam waar 

Wieteke van Dort over zingt. Nog steeds wonen in Den Haag veel 

mensen met een Indische achtergrond. Dat verklaart waarom je hier 

zoveel Indonesische restaurants vindt. 

Saté
De satéspies, meestal van bamboe gemaakt, bestaat er in verschillende 

soorten waaronder saté babi (varken), saté ajam (kip), saté kambing 

(geit) en saté udang (garnaal).                                                                                                            

In Nederland wordt saté en satésaus nogal eens door elkaar gehaald. 

Pindasaus en satésaus zijn van oudsher niet hetzelfde. Pindasaus is een 

saus op basis van pinda's en met satésaus worden alle sauzen voor bij 

de saté bedoeld. In Indonesië wordt veel minder, soms andere (ketjap)

saus of helemaal geen saus bij de saté geserveerd. Ik denk dat de 

belangrijkste reden waarom Indonesische saté zo lekker is, is omdat de 

vleespennen meestal worden gegrild op een heel heet houtskoolvuur, 

zodat het vlees snel gaart, terwijl het rokerig en sappig blijft. 

Saté smikkelen

Indisch in de buurt
Zo in de loop der jaren heb ik mijn voorkeuren ontwikkeld voor waar  

k in Den Haag welke saté eet. Mijn favoriete eetplekken liggen binnen 

één vierkante kilometer van mijn huis. Op een steenworp afstand zit 

PALEMBANG, opgericht in 1991. In 2010 namen Rudy Erfan en wijlen 

Ignatia casas Erfan het restaurant over. Hun saté ajam (kipsaté) heeft 

een mooi zoetje en is mijn favoriet. 

Vanuit mijn huis is het een piepkleine wandeling naar TOKO TOET.  

Al sinds de jaren ‘50 is dit winkeltje een begrip. Het is de oudste toko 

van Den Haag. In dit kleine eethuis in het Regentessekwartier kom  

je veel lokale Indische Hagenezen tegen. En dat is een goed teken! 

Hier bestel ik graag de saté babi. 

Moluks restaurant SANA SINI is een relatieve nieuwkomer in de 

Bomenbuurt, maar wat mij betreft een absolute topper. Sana Sini 

betekent in het Maleis “daar en hier”. Daarmee geeft dit familierestaurant 

uitdrukking aan het idee van een beetje van daar; de Molukken, Azië 

en van hier, Nederland. Ik raad u aan om de saté bowl te proberen 

(ajam of babi). Geserveerd met nasi putih, stokjes saté en sambal 

goreng tahu, sambal goreng telor (ei) en sambal goreng boontjes. 

TOKO BALI MANDERA, de gezelligste toko in Den Haag, zeggen ze 

zelf. Nou, daar kan ik het helemaal mee eens zijn. In de rij staan in deze 

winkel op het Abeelplein levert altijd weer een aangenaam gesprek  

op met wachtende klanten en het personeel. Maar laat ik me hierdoor 

vooral nu niet afleiden. Die zoete kleverige notenmassa van hun kip 

cashew is echt hemels. Om je vingers bij af te likken. Het saté babi 

menu met drie stokjes saté, atjar ketimoen (Indisch zuur), gebakken 

uitjes en kroepoek doet daar overigens niet voor onder. Neem er 

vooral witte rijst bij om de smaken van de gerechten tot uiting te  

laten komen.

Vrij vertaald betekent KERATON DAMAI 'Paleis van de vrede'. Dit Oost 

Javaanse restaurant ligt namelijk om de hoek van het Vredespaleis  

in de wijk Duinoord. De professionele en hartelijke bediening én de 

gerechten bereid zoals de moeders van de eigenaren dat deden, 

zorgen ervoor dat je je bij dit restaurant gelijk thuis voelt. De saté 

Domba Muda, gegrild lamsvlees geserveerd met ketjapsaus is hier 

onalledaags goed.

En vergeef me alstublieft voor al die andere mooie Haagse wijken  

die ik hier niet noem met elk hun eigen Indonesische parel. 

Tekstadviseurs hebben er vaak een hekel aan, je verhaal eindigen met 

“eet smakelijk”. Dat is zó achterhaald. Voor deze ene keer sla ik hun 

advies in de wind: selamat makan!   ■

Indonesisch eten, ik ken echt niemand die daar niet van houdt. Je kan me er ’s nachts voor wakker maken. Het is 

zelfs zo erg dat ik de volgende ochtend een restje Indisch ook nog met gemak kan verorberen. Ik kan dan niet het 

geduld opbrengen om het eventjes in de magnetron op te warmen, maar eet het gewoon koud. Nog net drie 

happen rendang met een beetje sajor lodeh en mijn ochtend verloopt vlekkeloos. Maar het meest geniet ik toch 

van een avondje tafelen in een van de Indische restaurantjes in het Haagse. 

ONNO VAN BUSSEL uit de Thomsonlaan stuurde ons 
spontaan dit stuk over zijn liefde voor Indonesisch 
eten, en waar je de beste saté kunt krijgen in de buurt. Ingezonden

De saté bowl van SanaSini FOTO Farino Aringaneng



 

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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 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).

BLAFFENDE BUREN BIJTEN NIET

MEEUW (23 JAAR), LAAN VAN 
MEERDERVOORT
“Jij blij dat mijn kuikens zijn uitgevlogen, 

ons gekrijs voor dag en dauw is weer 

verstomd. Nog even bij-eten, en dan 

vertrekken we richting Afrika. Aan de 

andere kant van de Sahara heb ik ook 

een vaste lantaarnpaal om op neer te 

strijken. Na de winter kom ik weer naar 

de leukste wijk op het noordelijk 

halfrond om op jullie daken te broeden. 

En patatjes en visjes te eten op de 

Scheveningse boulevard, natuurlijk.”

OBI-WAN KENOBI (2 JAAR), IEPLAAN“Noem me maar Obi. Als je maar niet te dichtbij komt. Ik heb het niet zo op mensen. Als pup op straat in Bulgarije... Ik wil het er niet over hebben. Ik woon hier fijn, hoor,  ik ga graag naar het hondenuitlaatveld of rennen over het strand. Ik chill graag met andere honden en met mijn eigen mensen. Maar vreemden, nee. Dag dus maar weer.”

GIZMO (5 JAAR), FAHRENHEITSTRAAT

“Beroemd, ben ik, de mascotte van Tempo-

fiets. Ik kom hier al sinds ik een kitten ben. Ik 

woon hier niet, mijn baasje neemt me altijd 

mee in de auto. Nee niet in zo’n reismandje, 

waar zie je me voor aan zeg. Ik kan heus 

rustig blijven zitten, beetje naar buiten kijken. 

Weglopen? Alleen omdat de deur openstaat? 

Nee joh. Ik heb het hier toch goed. Ik heb 

hier het beste leven dat je je bedenken kan.”

SLAK (3 MAANDEN), ACACIASTRAAT

“Ja ja, kijk maar goed. Ik zie er niet zo aaibaar 

uit als een kat en ben ook niet zo aanhanke-

lijk als een hond. Ik fluit niet als een kanarie 

en ben niet zo schattig voor de kinderen als 

een hamster. Je wilt het niet zeggen, maar je 

vindt me vies en eng. En toch kruip ik elke 

avond je keuken binnen. In de hoop dat de 

liefde op den duur van twee kanten komt.”

LUNA (4 JAAR) EIKSTRAAT“De hele straat kent me, want ik ben overal wel binnen geweest. Als er een deur openstaat, ga ik naar binnen. Laatst nam dat voormalige zwerfkatje van een paar huizen verderop mijn bezoek niet zo goed op. Dat werd me een vecht partij! De plukken vacht lagen door  de hele kamer. Ik ben trouwens lenig genoeg om van de straat in de achter tuinen te komen. Hoe? Geheim.”

APIE (LEEFTIJD PRIVÉ)

“Vroegah was ik een brutaal en 

onder nemend type, vandaar mijn 

naam. Tegenwoordig ben ik wat braver, 

maar ik neem nog steeds graag het 

voortouw tijdens een wandelingetje. En 

ik ga dus echt niet poseren voor een 

foto. Aju!”

JEWEL (7 JAAR), IEPLAAN
“Die vergelijking met een leeuw snap ik 

wel. Ik ben groot en heb dezelfde kleur. 

Mijn ras, Leon berger, is gefokt om op 

een leeuw te lijken. Aan het eind van de 

middag kuier ik het liefst met mijn baasje 

door de Ieplaan. Altijd over het gras.  

Die dikke vacht was deze zomer wel 

warm, ja. Maar ik houd me wel gedeisd. 

Ik ben geen druktemaker.”

s
e

p
te

m
b

e
r

 2
0

2
2

Hoe het is om als mens in de Bomenbuurt te wonen, 
ervaren we allemaal elke dag. Maar hoe is het voor  
de dieren hier? We voelden een aantal dierlijke 
 buurt genoten aan de (figuurlijke) slagtand.



27De Boomgaard

 Voorzitter Ineke Mulder 
Secretaris Adrie van den Berge (kandidaat) 
Penningmeester Peter Hoogvliet 

Bestuursleden  Jan de Lange 
 Joost van Mierlo
 Judith Wentzler

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


