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Marcel Verreck schreef in het vorige nummer voorlopig zijn laatste column na vijf jaar 

lang trouwe bijdragen. “Nee, zes jaar” verbeterde hij me, en dat klopt zie ik, teruglezend. 

Ik heb zeer genoten van zijn gedachten die hij met ons wilde delen, lopend door de 

straten van de wijk, of zittend voor zijn raam, overpeinzend wat de tijd doet met de 

buurt, haar bewoners en het groen. Soms tijdloos, soms actueel, maar altijd waren het 

persoonlijke verhalen. 

Zijn columns raken een andere snaar dan de stukken over thema’s als politiek café en 

herinrichting van doorstroomroutes en hebben het in zich om je te beroeren, voorbij de 

waan van alle dag. Dank je wel Marcel dat je mij en ons meenam op reis door de buurt 

en daarbuiten. 

Tegelijkertijd gaat er iets nieuws van start. Shervin Nekuee, buurtgenoot en onder meer 

curator van het literaire festival Winternachten, beschrijft in dit nummer een fragment uit 

zijn leven, als uitnodiging om iets van jouw levensverhaal met hem en met ons te delen. 

Hij ontvluchtte op jonge leeftijd zijn vaderland en is inmiddels neergestreken in onze 

buurt. Zijn openheid en warme belangstelling raken me. De nieuwe serie die hij gaat 

verzorgen heet Het verhaal van mijn buren en zal vooral een menselijk verhaal laten 

horen. Ik verheug mij erop. 

–– < Brasserie Quiz > ––––––––––––––––––––

Op 25 maart organiseert Brasserie Beekink een 
Brasserie Quiz. Ga samen met je team de strijd  
aan en win eeuwige roem én een fles over heerlijke 
Vergel voor alle leden van je team. Vanaf 18:00 uur 
serveren wij een daghap en om 19:00 uur starten we 
met de quiz.

Per team max. 4 personen
Daghap vanaf 18:00 uur
Aanvang quiz 19:00 uur

Schrijf je nu in!
Mail naar: info@brasseriebeekink.nl of 
Bel naar:  06-54630506
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SBOB 12 APrIl 2018

Het bestuur van de SBOB nodigt alle bewoners  

uit voor de jaarvergadering op 

dOnderdag 12 april Om 20.00 uur

Ben je nieuwsgierig naar wat de bewoners enquête 

heeft opgeleverd? Wil je meepraten over en mee-

doen aan de plannen voor de buurt? Heb je zin in 

een gezellige avond met buurtgenoten? 

dan ben je van harte welkom. 

mail naar info@bomenbuurtonline.nl en je  ontvangt 

een uitnodiging en de vergaderstukken. 

lOcatie: lunchroom lot, thomsonlaan 100a.

datum: donderdag 12 april, 20 uur 
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van Het BeStuur

Deze leus is de leidraad geweest bij  

het organiseren van het politiek café.  

Je hebt hem kunnen lezen op de affiches, 

op de website, Facebook en Nextdoor! 

Een oproep om actief te worden! Maak je  

wensen kenbaar, bedenk wat je zelf kunt 

doen om onze mooie Bomenbuurt leef- 

en bewoonbaar te houden en bespreek 

dat met elkaar en de politici. De enquête, 

de vier thema-avonden en het debat op 

14 februari met de politici die onze stad 

willen gaan besturen, zijn onderdeel  

van onze voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van  

21 maart. Het was een mooi traject waarin meer dan honderd 

bewoners actief hebben geparticipeerd! Verderop in de Boomgaard 

lees je over de uitkomsten van zowel de enquête als de debatavond. 

Nu is het aan jou om te kiezen op 21 maart. 

En aan ons allen is het nu aan de slag te gaan met de uitkomsten!  

Ik voel mezelf erg gemotiveerd om de punten die naar voren 

gebracht zijn ook om te zetten in daden. De weesfietsen, de 

hondenpoep, kauwgum opruimen maar ook de wijk fraaier maken 

door meer groen, meer fietsenstallingen en meer ruimte voor 

spelen en ontmoeten. Op de jaarvergadering willen we graag met 

zoveel mogelijk bewoners de opgedane ideeën omzetten in een 

actieplan. We hebben al actieve werkgroepen die wellicht in hun 

plannen een aantal ideeën mee kunnen nemen, er ligt een initiatief 

voor een werkgroep Groen en Duurzaamheid, en wie weet  

wat voor acties we nog meer kunnen gaan ondernemen! 

Als ik terugkijk op het eerste jaar als voorzitter, kan ik niet anders 

dan blij worden. Het is een feest om te lezen uit de enquête dat 

zoveel mensen zich thuis voelen in de Bomenbuurt. Dat gevoel deel 

ik dus met velen van jullie! Onze buurt is veilig, prettig om in te 

wonen, werken en te winkelen. Onze kinderen kunnen er naar school 

en onze ouderen kunnen een beroep doen op voorzieningen als 

Voor Welzijn, de ouderenconsulent, de dagopvang in de Bolster.  

Wat zou je nog te wensen hebben…. Nou… de tijden veranderen. 

De beweging die de overheid maakt is de verantwoordelijkheid en 

het initiatief steeds meer bij de burger leggen! Voorbeelden daarvan 

zijn de nieuwe Omgevingswet. Het is een wet die veel mogelijk 

maakt, maar ook veel vraagt aan betrokkenheid en actie van de 

burger zelf.  Later in het jaar komen we daar nog op terug,

De gemeente Den Haag is aan het uitproberen hoe het werkt als  

je de bewoners meer zeggenschap geeft over de leefbaarheid in 

haar buurt. In 2017 mogen de bewoners van de Bomenbuurt zelf 

initiatieven nemen en uitvoeren ter waarde van maximaal € 50.000, 

waarover de buurt ook zelf de besluitvorming moet organiseren! 

Een spannend maar ook uitdagend traject waar we op onze jaar - 

vergadering een aftrap voor gaan geven!

mAAK het mee In De BOmenBuurt!

Ineke Mulder, voorzitter SBOB 

verBeter de Wereld,  
                 Begin Bij je Buurt! 

5De Boomgaard
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Zet de volgende stap 
naar gasloos wonen

Kom naar de Haagse  
WoonWijzerWinkel
Goudsbloemlaan 82
-    Acties en aanbiedingen

-   Technisch en praktisch advies 

-   Voorbeelden van installaties

-   Advies over subsidies en leningen

gemeente & duurzaamHeid

Objectief
In de winkel aan de Goudsbloemlaan 82 kan je terecht voor technisch 

advies over bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en zonne -

boilers. Er staan voorbeelden van installaties zodat je een indruk  

krijgt van de mogelijkheden. De winkel geeft objectieve informatie  

en voorlichting. Hoewel er ‘merknamen’ op producten staan, dienen 

deze alleen zodat je producten ter plekke kunt vergelijken op basis 

van eigenschappen zoals functie of terugverdientermijn. In de winkel 

is behoorlijk wat uitstal-ruimte. Posters illustreren hoe je tot nul op de 

meter kunt komen en wat de kosten daarvan zijn. Zo blijkt dat er dit 

jaar rijkssubsidies zijn op zonneboilers en warmtepompen. 

dit jaar gingen andere buurtgenoten je al voor met 
de volgende vragen. 
Iemand die tien maanden geleden na een bezoek aan een Woon-

WijzerWinkel voor vloerisolatie heeft gekozen: “Ik ben hier om te zien 

welke maatregelen ik nog meer kan nemen om mijn energieverbruik 

te verminderen. Ik ben toe aan de volgende stap.” Verduurzamen 

heeft het effect dat als je eenmaal de eerste stap hebt gezet, er vaak 

meer volgen.

energiescan 
Voor een andere bezoeker  kent verduurzamen weinig geheimen 

meer. Het dak van zijn eengezinswoning is in 1986 geïsoleerd.  

Kort daarna volgden de spouwmuren en in 2000 werd geïnvesteerd 

in een zonneboiler. Het eerstvolgende project is het plaatsen van 

HR+++-glas in de achtergevel.  “Maar voor ik van het aardgas af ben, 

heb ik nog wel een paar stapjes te zetten. Ik wil gewoon geen CO₂ 

meer in de lucht.”  Voor zijn dochter, die lid is van een slapende VvE, 

heeft hij in de winkel een gratis energiescan aangevraagd.

grondwaterpomp
Het huis van een volgende buurtgenoot heeft al zonnepanelen op 

het dak, de kruipruimte is geïsoleerd en er is een waterpomp. Die 

laatste zou hij graag willen vervangen door een grondwaterpomp die 

ook bij temperaturen lager dan 4° goed functioneert. Verder staat er 

dakisolatie op het wensenlijstje. “Maar dat komt nog.” Met een aantal 

folders gaat hij weer naar huis.

gaskachel
En dan meldt zich nog iemand die een pand heeft dat wordt verwarmd 

met gaskachels. Niet dat hij daardoor een hoge energie rekening 

heeft, maar al die geluiden over gasloos zetten wel aan tot denken. 

“Moeten we ons huis aanpassen of verhuizen? Ik dacht dat we met 

een warmte pomp misschien geholpen zouden zijn, maar ik begrijp 

nu dat het begint met isolatie. Genoeg stof weer om over na te 

denken.” Ter inspiratie krijgt hij een gratis exemplaar mee van  

Het NOM boek, voorbeelden van Haagse woningen op weg naar  

nul op de energiemeter.

Wanneer
De WoonWijzerWinkel in de Goudsbloemlaan is open woensdag en 

vrijdag van 13 tot 17 uur, donderdag van 13 tot 19 uur en iedere eerste 

zaterdag van de maand van 12 tot 6 uur. Op vrijdag zijn er adviseurs 

aanwezig, die gespecialiseerd is in energiebesparende appratuur. Op 

de andere dagen kun je ook van alles vragen over subsidieregelingen 

en -procedures.  

In de Hou van je huis winkel aan de Fluwelen Burgwal 54 is ook de 

VvE-balie gevestigd. Hier krijgen VVE leden informatie krijgen  over 

gezamenlijke duurzame maatregelen en subsidiemogelijkheden voor 

de vereniging. 

duurzaam wonen is hip en trendy. anno 2018 kun je niet meer zeggen 
dat je niks wilt weten van warmtepompen, zonnepanelen, groene daken 
en isolatie materialen. Of dat je er nog nooit van hebt gehoord. dat kan 
echt niet meer! Om die reden krijgt het gemeentelijke projectteam van 
HOu van je HuiS dit jaar van ons een podium om alle producten, 
subsidies en ervaringen op dit gebied met de buurt te delen. projectleider 
arthur de Kruijff vertelt de komende nummers wat er zoal gebeurt op het 
duurzaamheidsvlak voor je eigen huis. Of dat van je huisbaas natuurlijk. 
reacties zijn welkom!

Vorige maand kon je op energiesafari in Den haag. De dag was bedoeld om meer aandacht te vragen voor duurzaam wonen, want in 2040 

wil de stad energieneutraal zijn. een aantal bijzondere locaties waar duurzame energie wordt opgewekt konden worden bezocht. Om het 

thema te promoten is er in de afgelopen paar jaar een tweetal voorlichtingswinkels geopend door de gemeente en dit jaar komt er nog een 

derde bij in het laakkwartier. Wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller opende tijdens de safaridag de vernieuwde informatiewinkel aan 

de goudsbloemlaan, die nu ook de naam WoonWijzerWinkel draagt. hij laat zich als lid van een Vereniging van eigenaren graag bijpraten 

over de nieuwste warmte  pompen, zonneboilers en zonnepanelen. Want nee, zijn woning heeft nog geen nul op de meter en ja, op den duur 

wil ook hij van het gas af. 

energieSafari alS nieuWe  impulS 
vOOr duurzaam denKen 

“ik wil gewoon niet 
meer cO₂ in de lucht”

De Boomgaard
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vorige week sprak politiek commentator jasper Klapwijk op npO radio 1 over een uitstekend voorbeeld dat hij 

in den Haag had meegemaakt ter voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen: Het politiek café in de 

Bomen- en Bloemenbuurt. dit was wat hem betreft zoals het moet gaan. Burgers verzamelen thema’s over hun 

eigen leefomgeving die hen bezighouden en leggen deze middels stellingen voor aan de lokale politici. Klapwijk 

noemt dit de verantwoordelijkheid van de burger: laat je informeren, spreek politieke stadsvertegenwoordigers 

aan en baseer je stem op de keuze die de politiek maakt. daarnaast vond hij de avond goed voorbereid met 

aansprekende stellingen en een professionele presentator die de partijvertegenwoordigers niet liet wegkomen 

zonder heldere uitspraken. 

            enquête en thema-avonden  

leveren concrete stappen op

door ErnA DE KlErK

Dat mag je een opsteker noemen voor het wijkbestuur, dat 

vanavond 21 februari vergadert over de uitslag van enquête en de 

thema-avonden, die uitmondden in dit Politiek café, waarvan je het 

verslag elders in dit nummer leest. De opzet van de vragenlijst die 

in december in De Boomgaard zat, was om duidelijk te krijgen wat  

er leeft in de buurt en welke plannen voor de komende paar jaar 

hier uit worden gedestilleerd, met of zonder hulp van de politiek.

gewoon
De conclusie in het kort: we zijn een gewone Haagse buurt met  

de gebruikelijke kleine dagelijkse ergernissen, niets ernstigs.  

We zijn heel tevreden; er is waardering voor de wijkactiviteiten. 

Deze worden als waardevol gezien om verbondenheid in de  

buurt te krijgen. En… het bestuur vond de belangrijkste uitkomst:  

Er is enthousiasme aanwezig om het nog beter te maken, mensen 

willen hier graag aan bijdragen. Mailadressen en telefoonnummers 

werden achtergelaten en zelfs zijn er concrete afspraken gemaakt 

over de aanpak van verschillende thema’s. 

gedrag
Natuurlijk ergeren we ons ook. En vooral aan het gedrag van andere 

buurtgenoten. Dat er veel auto’s zijn, is voor de meesten een 

gegeven, maar het menselijk gedrag in het verkeer is heel vervelend. 

Ergernissen zijn er vooral over rotzooi die we op straat achterlaten, 

fietsen op de stoep, hondenpoep en asociaal gedrag in het verkeer. 

En gelukkig weten we goed hoe dit is op te lossen: de Gemeente 

mag dat doen. Op geen enkel formulier is te lezen hoe we dit zelf 

kunnen aanpakken of wordt gerept over eigen verantwoordelijkheid. 

de tHema-avOnden

tuin of auto
De vier thema-avonden werden goed bezocht aldus het 

 wijk bestuur, er waren gemiddeld zo’n 30-35 mensen. 

De eerste avond ging over de openbare ruimte, de derde over 

 woon- en leefbaarheid. Hier kwamen vooral de dagelijkse 

 ergernissen naar boven. Bij de opgeworpen stelling ‘heb je liever  

een auto of een tuin voor je deur’ hebben we allemaal liever  

een tuin, maar niet ten koste van de eigen auto. 

Parkeerplaatsen inruilen voor een – mooi ontworpen - fietsen-

stalling, zodat we verlost zijn van overal hangende en slingerende 

fietsen? Ook een gevoelig thema. Maar gezien de grote irritatie bij 

veel bewoners over de straatfietsen wordt hierover doorgedacht. 

En verschillende buurtgenoten zouden graag eenrichtingsverkeer  

in de (smalle) zijstraten zien. 

Omgevingswet
De op handen zijnde omgevingswet, waarin de overheid ons 

voorhoudt meer inspraak te krijgen, kwam bij deze onderwerpen 

aan de orde. We denken liever op voorhand mee of worden 

betrokken in de besluitvorming in plaats van achteraf te moeten 

procederen tegen een opgelegd besluit. Zo vinden we belangrijk 

dat het karakter van de buurt blijft behouden, geen hoogbouw 

bijvoorbeeld. Ook het opkopen van appartementen en splitsing 

voor kamerverhuur stuit op veel bezwaar in de buurt.

Door veel aanwezigen wordt het grote vrachtverkeer in Fahrenheit-

straat als ‘overlast’ ervaren. Ideeën werden geopperd voor kleine 

elektrische laad- en bezorgauto’s, waarbij dan distributiecentra 

buiten de stad zouden moeten komen voor het overladen, al langer 

gelukkig
De enquête leverde ruim tweehonderd reacties op, voornamelijk uit 

de Bomenbuurt en minder uit de Bloemenbuurt. Wij zijn bovenal 

tevreden, slechts vier respondenten gaven aan ontevreden te zijn over 

de buurt. De meest gelukkige straat blijkt de Acaciastraat. Voor veel 

mensen zijn de sociale aspecten in de wijk belangrijk. De buurt mist 

in algemene zin een (centrale) ontmoetingsplek en activiteiten voor 

jongeren. Ouderen mogen we vooral niet vergeten. En er blijkt een 

gebrek aan activiteiten voor de groep die hier tussen zit: de 30-ers.

actief
Wat vinden we vooral leuk? Buurt- en straatfeesten, de vrijmarkt, 

activiteiten zoals die op het Kastanjeplein plaatsvinden: de ijsbaan, 

Halloween en opvallend afval, en het wijkblad wordt gewaardeerd. 

Het bestuur ervaart het als zeer positief dat zowel uit enquête als 

thema avonden naar voren kwam dat mensen actief willen mee-

denken en zich graag willen inzetten om ergens aan bij te dragen. 

Aanmeldingen voor organisatie bij concrete activiteiten, meedenken 

over buurtzaken, notuleren en hulp bij markten werden ontvangen. 

een idee dat leeft bij het gemeentebestuur. Ook het autoluw maken 

van de winkelstraat, die dan middels beweegbare palen in de grond 

alleen bereikbaar is voor laden en lossen, vindt volgers.

Bomenhuis
Hoe actueel ook, de thema-avond over duurzaamheid werd  

het minst goed bezocht. Wel kwam er direct een team tot stand  

dat zich gaat richten op kennis delen, mensen mobiliseren tot 

collectieve aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen en warmte-

pompen of deelauto’s en het inrichten van straattuinen. 

Rond het onderwerp veiligheid, zorg en  sociale activiteiten bleek 

dat sommigen het wijkcentrum of een centrale ontmoetingsplek 

blijven missen. Dit nieuwe ‘Bomenhuis’ moet er dus toch komen.  

De stelling ‘spreek ik iemand aan die over de stoep fietst’ was een 

lastige. En ook onze wijk kent waarschijnlijk eenzame mensen,  

niet per se ouderen, hoe houd je daar zicht op?

en nu verder
Het is dus duidelijk geworden wat mensen in de buurt bezighoudt. 

Wat gaat het bestuur doen met de nieuw verworven kennis?

√  Het uitgangspunt is dat je zelf in actie moet (op)komen voor je 

eigen belangen en wensen. Het bestuur faciliteert. Dit kan zijn in 

coördinatie, meedenken en ondersteuning of subsidieaanvragen

√  Het buurtteam duurzaamheid is opgericht. Nieuwe leden en 

graag een voorzitter kunnen zich aanmelden bij Johan van 

Arragon: johanvanarragon@gmail.com. 

√  Het wijkcentrum nieuwe stijl blijft actueel. Heb je ideeën, wil je 

betrokken worden, mail met Ineke Mulder: mulderwg@xs4all.nl.  

√  Ter voorbereiding op de nieuwe omgevingswet willen we een 

lijst opstellen met criteria waar we graag bij betrokken worden. 

Buurtgenoten worden uitgenodigd mee te denken. Meld je aan 

via Arjen Looijenga: a.w.looijenga@gmail.com. 

√  Stallingsproblemen voor de fiets: zijn we bereid auto’s in de 

leveren voor meer fietsenstallingen? Denk mee met Gerrit 

Zijlmans en Hans Verboom: hyverboom@planet.nl. 

√  Wel een bestuurstaak: zorgen dat het duidelijk is waar mensen 

terecht kunnen in de wijk of stad die zich eenzaam voelen en 

geen sociale aansluiting vinden. 

√  Ruim 85% kent het begrip of de eigen straatvertegenwoordiger 

niet. Hoe kunnen deze mensen zich beter profileren? Het bestuur 

denkt hierover na. 
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enquête & tHema-avOnden

••• 'Graag nieuw'

••• 'Vervelend'
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Samen een autO 
autodelen is in. Heb je een auto die je niet vaak gebruikt en 

die je wilt delen met buurtgenoten? je kunt ook kiezen voor 

een vaste groep gebruikers. Of je huurt voor langere tijd met 

je buren een auto waar alle kosten zijn inbegrepen en deelt 

deze met elkaar. de gemeente ondersteunt verschillende 

mogelijkheden om meer duurzaamheid op dit gebied op 

gang te krijgen.

BuurautO

in een aantal wijken, waaronder de Bomenbuurt, komen 

elektrische deelauto’s. de gemeente verstrekt subsidie voor 

de aanschaf en de opstartkosten. Hiervoor is een samen-

werkingsverband met het bedrijf Buurauto opgezet. 

 Buurtgenoten huren via een leasecontract een auto en 

kunnen deze voor een afgesproken aantal kilometers  

per maand gebruiken tegen een vast maandbedrag. 

andere OptieS

je eigen auto delen, kijk op www.mywheels.nl en  

www.snappcar.nl. delen met een vaste groep gebruikers: 

www.deelauto.nl. deel je auto als je met vakantie bent:  

via www.parkflyrent.nl verhuur je jouw auto tijdens je 

vliegvakantie. in ruil hiervoor krijg je een gratis parkeerplek 

bij het vliegveld en een deel van de opbrengst. zelf een auto 

huren of leasen: greenwheels, Snappcar, myWheels of 

Buurauto. 

parKeren

je kunt bij de gemeente een parkeervergunning aanvragen 

en in sommige gevallen een parkeerplaats reserveren voor 

een deelauto. 

KOrting

Wil je een deelauto proberen of je eigen auto verhuren? 

greenwheels, Snappcar, mywheels en de gemeente bieden 

een tegoed aan van € 35. verzilver het tegoed bij een van  

de deelauto-aanbieders en gebruik bij je boeking de 

 kortings code: denhaag2018. de code is geldig tot en met  

31 december 2018 of zolang de voorraad strekt. Waarom 

stimuleert de gemeente het gebruik van deze initiatieven?  

er komen hierdoor minder auto’s op straat, wat natuurlijk 

goed is voor het milieu, maar ook voor de parkeerdruk in  

de wijken. 

meer algemene informatie over autodelen lees je op  

www.autodelen.info.

Herinrichting 

 Segbroeklaan van start
de gemeente gaat dit voorjaar van start met de verbouwing 

van de Segbroeklaan vanaf de Houtrustbrug tot bij de 

machiel vrijenhoeklaan.  Het plan dat een jarenlange 

voorbereiding kent, is inmiddels goedgekeurd door de 

gemeenteraad. er komt een groene middenberm en een 

versmalling van de rijbaan naar twee éénbaanswegen.  

de kruising met de Kwartellaan wordt verrijkt met een 

rotonde.  als je deze helemaal rond rijdt keer je om en kun 

 je na 50 meter rechtsaf naar de goudsbloemlaan. Op de 

kruisingen met de ieplaan, rode Kruislaan en larixlaan  

wordt de mogelijkheid om linksaf te slaan – en dus de 

Segbroeklaan over te steken met je auto – afgesloten. 

in maart wordt gestart met het traject vanaf Kijkduin.  

volgens de planning wordt vanaf week 27 (in de zomer)  

bij de Houtrustbrug met de werkzaamheden begonnen.  

er is een folder verspreid met verkeerstips en omrijdroutes. 

Onderdeel van het hele project is de gigantische bomenkap. 

totaal zijn er zo’n 300 bomen de klos, waarvan een deel 

wordt verplaatst. er komt grotendeels nieuwe aanplant  

voor terug.  zie www.kijkduinhoutrust.nl.

In 2016 verschenen er opvallende posters in het straatbeeld 
van Den Haag. ‘Gezocht: cultuuroptimisten’ stond erop, met 
daaronder de ietwat mysterieuze afzender We Are Public.  
Zo ook in de Bomenbuurt, waar Ben Terwel nu bijna drie jaar 
woont in de Esdoornstraat. Hij was op dat moment actief 
betrokken als vrijwilliger om dit initiatief succesvol te lanceren. 
Inmiddels heeft hij er een betaalde functie en vertelt hij graag 
over zijn werkzaamheden.

nieuwe dingen ontdekken
De ‘cultuuroptimisten’ blijkt de geuzennaam te zijn voor de leden van 

een lidmaatschap We Are Public geheten. “Het betekent zowel: wij 

zijn publiek/toeschouwer, maar het gaat ook over publiek in de zin 

van openbaar” aldus Ben. De kern van het platform is namelijk om op 

avontuur te gaan, de deur uit en nieuwe ervaringen opdoen. “Den 

Haag is uniek als het om het culturele aanbod gaat,” vertelt hij verder. 

“Naast de bekendere, grote podia en instellingen heb ik tijdens mijn 

studie ontzettend veel fantastische plekken ontdekt. Juist deze kleine, 

verborgen en bijzondere plekken maken de stad zo bijzonder.” We Are 

Public is ontstaan om cultuurliefhebbers de weg te wijzen in dit enorme 

aanbod. “De zalen zitten regelmatig half leeg en makers en instellingen 

hebben moeite om (nieuw) publiek te vinden en genoeg inkomsten 

te genereren. Dit proberen we met het lidmaatschap op te lossen.” 

Bevlogen redactie
Samen met hoofdredacteur Tim Terpstra en een groep enthousiaste 

cultuurprofessionals uit het veld spit de redactie elke maand alle 

agenda’s door van de aangesloten partners. Hieruit maken ze een 

brede en scherpe selectie en plaatsen deze overzichtelijk op de 

website. Zo krijg je een veelzijdige agenda met muziek, theater, dans, 

film, beeldende kunst, en literatuur. Leden betalen een vast bedrag 

per maand en krijgen een pasje waarmee ze gratis toegang krijgen tot 

deze selectie.

een soort vriend
Hoe werkt het precies? Ben: “Wat ik zo tof vind aan We Are Public, is 

dat het niet zomaar een kortingspas is. Ik zie het als een soort sociale 

cultuurverzekering; iedereen betaalt hetzelfde bedrag en ga je een 

keer niet, dan betaal je mee voor het bezoek van een ander. Ga je wel, 

dan betalen wij voor je bezoek. En we helpen om te kiezen, een soort 

vriend die vertelt welke dingen écht de moeite waard zijn. Door deze 

combinatie ga je makkelijker en vaker op stap en bovendien naar 

dingen die je anders misschien nooit had ontdekt.”

de impact in de stad
Na een succesvol eerste jaar is Ben nog enthousiaster dan toen hij als 

vrijwilliger begon: “Ik ben heel erg blij om te zien dat het écht doet 

door MIES MIKx 

wat het belooft. Zowel jong als oud bedankt ons voor alle mooie 

dingen die ze hebben meegemaakt. Steeds meer instellingen en 

makers sluiten zich graag aan, we werken nu samen met meer dan  

95 partners! Allemaal zijn ze verrast met de nieuwe opkomst en de 

extra inkomsten. Daar kan ik alleen maar blij van worden.  

We Are Public is ook op weg om een landelijk platform te worden.  

Je kunt nu al met je pas naar Amsterdam, Haarlem en Brabant en dit 

voorjaar lanceren we in Leiden en Delft.”

cultuurtips in de buurt
De Bomenbuurt beschikt, behalve de bibliotheek, helaas niet over 

eigen culturele plekken. Maar om de hoek zijn een paar theaters waar 

Ben met veel plezier naar toe gaat. “Buurttheater De Nieuwe Regentes 

in de Weimarstraat vind ik erg gezellig. Ze hebben een ontzettend 

goed (klassieke-) filmprogramma, waarbij een docent filmweten-

schappen altijd een boeiende inleiding geeft. In maart vindt daar ook 

het Sounds of Silence festival plaats. In dit festival worden stille films 

voorzien van nieuwe, live uitgevoerde muziek. Echt een aanrader!”

Het lokale kantoor van We Are Public bevindt zich in Zaal 3, een klein 

theater aan het De Constant Rebequeplein, waar jonge makers de 

kans krijgen om nieuw werk te maken en uit te voeren voor publiek. 

Met steun van de buurt is er recent een keuken gebouwd en kun je er 

van donderdag tot zondag voor een bescheiden prijs eten, al dan niet 

voorafgaand aan een voorstelling. 

Ook aan dit plein staat De Electriciteitsfabriek, een oude turbinehal 

die nu dienst doet als spectaculaire locatie voor tentoonstellingen  

en zelfs concerten. Op dit moment is er een grote overzichts-

tentoonstelling te bewonderen van Zoro Feigl. Een kunstenaar die 

luidruchtige, maar erg poëtische bewegende sculpturen maakt.

meedoen
Het programma op deze locaties zit ook regelmatig in het We Are 

Public aanbod. Maar iets verder buiten de buurt kun je bijvoorbeeld 

ook naar het Zuiderstrandtheater. Op 14 maart speelt daar de 

succesvoorstelling 'Inside Out' van choreografe Conny Janssen.  

Dit bijzondere dansprogramma met live muziek is gratis te bezoeken 

voor We Are Public-leden.

Draag jij de kunst en cultuur in de stad ook een warm hart toe?  

Of heb je gewoon zin om vaker de deur uit te gaan en nieuwe dingen 

te ontdekken? Je kunt je in een paar minuten aanmelden op de 

website www.wearepublic.nl. Je ontvangt dan meteen een tijdelijke, 

printbare pas per mail waarmee je direct het programma kunt 

bezoeken, als kersverse cultuuroptimist.

een vernieuwend
cultureel lidmaatschap in de stad

cultuurOptimiSten 
                      in den Haag
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9••• sfeerimpressie rotonde Sportlaan - Savornin Lohmanlaan

••• verkeerssituatie start werkzaamheden

door ErnA DE KlErK
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De zestig zitplaatsen in Uitzicht in de Zonnebloemstraat zijn 

vanavond voor het grootste deel bezet. Op het podium nemen 

kandidaten voor de gemeenteraad van maar liefst elf verschillende 

partijen plaats. Het stembiljet is ook voor deze verkiezingen weer 

groot, maar valt er ook echt iets te kiezen? Aan de hand van vier 

stellingen gaan de kandidaten met elkaar in discussie en vertellen 

ze over hun standpunten. Dit alles onder leiding van Hans Nijenhuis, 

hoofdredacteur van het AD. 

fiets of auto
In januari zijn er ter voorbereiding op dit Politiek Café vier thema-

bijeenkomsten geweest met buurtbewoners op het gebied van 

woon- en leefbaarheid, inrichting openbare ruimte, duurzaamheid 

en energiebesparing en sociale voorzieningen, zorg en veiligheid. 

Uit elke bijeenkomst is een stelling geformuleerd. De eerste stelling 

waarover gedebatteerd wordt, is Elke straat die drie parkeerplaatsen 

inlevert, krijgt daarvoor een overdekte fietsenstalling terug. De Haagse 

Stadspartij vindt dat een uitstekend idee, zegt Gerwin van Vulpen: 

“Betrokken bewoners vindt de Haagse Stadspartij belangrijk, dus  

als burgers samen vinden dat er minder openbare ruimte moet 

worden ingenomen door auto’s, dan zou dit een mooi idee zijn.” 

Weesfietsen
Marieke van Doorn, D66, is ook roerend met de stelling eens:  

“De fiets is in de stad vervoermiddel nummer 1. Iedereen heeft  

een fiets, niet iedereen heeft een auto of dagelijks zijn auto nodig. 

Die fiets moet rolstoelen en rollators op de stoep niet in de weg 

staan. Je fiets goed kunnen parkeren bevordert de mobiliteit en 

toegankelijkheid in de stad.” Voor dit heldere standpunt krijgt  

Van Doorn applaus van het publiek. Andere partijen zijn niet 

meteen voor. CDA en NIDA (door de islam geïnspireerde politieke 

door MIES MIKx 

er valt echt ietS te Kiezen

••• Foto's Bruno van den Elshout
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partij) vinden dat de parkeerdruk in deze wijk al hoog is, en dat het 

beter is om meer ruimte te maken voor fietsen door weesfietsen 

sneller te verwijderen, bijvoorbeeld. Volgens de VVD is de auto  

voor veel mensen pure noodzaak, en zijn ov en fiets niet het beste 

alternatief. Lijsttrekker van 50+ Frans Hoynck van Papendrecht wil én 

én: hij zegt dat er óók plek moet zijn voor auto’s en scootmobielen 

voor wie die nodig heeft.

groener en veiliger
De tweede stelling die wordt voorgelegd, luidt: De gemeente 

verordonneert: Alleen kleine elektrische vrachtauto’s in onze 

buurten. “Ja!” vindt Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren:  

“Dat komt de leefbaarheid ten goede, want het is veiliger en beter 

voor de luchtkwaliteit.” Van alle andere partijen vindt ze bijval.  

Er wordt gesproken over een distributiecentrum in Kerketuinen  

of op de Binckhorst, waar ladingen uit grotere vrachtauto’s kunnen 

worden verdeeld over kleinere en schonere wagens, die de wijken 

in gaan. Het publiek mort. Als iedereen het hier over eens is, waarom 

is er hier dan nog geen verordening voor? “Régel het met elkaar!” 

roept Ineke Mulder, voorzitter van de SBOB. De zaal applaudisseert.  

Woningsplitsing 
Kopers van appartementen moeten ook minimaal twee jaar bewoner 

ervan zijn is de derde stelling. Zo zou voorkomen moeten worden 

dat huizen worden opgekocht door commerciële partijen, die het 

pand vervolgens splitsen in verschillende woningen. “De stelling 

vind ik te boud,” zegt Maarten de Vuyst, GroenLinks: “Dat hangt 

helemaal af van de wijk. In de Vogelwijk is er misschien juist wel 

ruimte om woningen te splitsen. De leefbaarheid moet voorop 

staan.” Daniëlle Koster van het CDA is het met De Vuyst eens.  

“De stad groeit en er is veel vraag naar woningen.  

Maar we moeten voorkomen dat het met het splitsen in de hele 

stad zo erg wordt als rond de Regentesselaan en het Valkenbos-

kwartier.” 

ChristenUnie/SGP is voor een verbod op woningsplitsing, vertelt 

lijsttrekker Pieter Grinwis. “Om te voorkomen dat huizen worden 

verkocht aan vastgoedhandelaren in plaats van gezinnen, vind ik 

een zelfbewoningsplicht een goed idee.” Hij vindt bijval van Jelle 

Meinesz van Groep de Mos en van Judith Oudshoorn-van Ginderen 

van de VVD. Maar Janneke Holman van de PvdA is tegen een 

verbod op splitsen: “Er zijn steeds meer alleenwonenden in Den 

Haag. Laten we de stad niet op slot gooien. We hebben natuurlijk 

wel een hekel aan investeerders die geen rekening houden met de 

buurt.” Van Vulpen van de Haagse Stadspartij kan zich niet vinden 

in de stelling. “Dit grijpt in op de vrije markt. Maar het beleid op 

woningsplitsing is nu: ‘nee, tenzij’, dus aan voorwaarden gebonden. 

In veel gevallen zal hier in de buurt niet aan die voorwaarden 

kunnen worden voldaan, dus in de praktijk zullen er in de Bomen- 

en Bloemenbuurt nog maar weinig woningen gesplitst worden.”

Bewoners betrekken
Bij de laatste stelling draaien de neuzen bijna allemaal dezelfde kant 

op. Besluiten van invloed op veiligheid, gezondheid, omgeving en 

leefbaarheid in de buurt kunnen op initiatief van bewoners worden 

opgeschort, als zij niet vooraf betrokken zijn luidt deze. Alleen 50+ 

in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de SBOB samen met  Wijkberaad 

Bloemenbuurt op 14 februari het politiek café. een laatste bijeenkomst in een reeks van vijf 

waar bewoners in gesprek en debat konden gaan over belangrijke thema’s die in de wijk 

leven. tijdens de eerste vier bijeenkomsten is met de buurt bewoners zelf gesproken over  

de verschillende onderwerpen die spelen in de  Bomen- en Bloemenbuurt. Op deze laatste 

avond werden de belangrijkste issues die hieruit naar voren kwamen aan de partijen voor-

gelegd: wat zijn zij op deze gebieden van plan? 

pOlitieK café 14 feBruari 2018

zegt “half tegen” de stelling te zijn. “Bewoners hebben al heel veel 

rechten, maar daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. Je moet 

niet vragen om wat je al hebt.” De zaal en verschillende andere 

partijen roeren zich. Koster (CDA): “Nog voordat je tegenover elkaar 

komt te staan, moeten initiatiefnemers bewoners betrekken bij de 

plannen. Dat levert mooiere voorstellen op.” 

te laat
“Communicatie met de bewoners is echt een pijnpunt”, weet Adeel 

Mahmood, NIDA. “Bij de sluiting van de Koningskade/Raamweg is 

heel goed gecommuniceerd, dus het kán wel! Maar als er iets in  

de wijk gebeurt en er een bewonersbijeenkomst wordt gepland, 

krijgen bewoners veel te laat een brief daarover en blijkt op de 

avond zelf vaak dat alle besluiten al zijn genomen. Dat moet anders. 

Betrek bewoners tijdig.” ChristenUnie/SGP pleit ervoor om te toetsen 

bij een vergunningsverstrekking of bewoners wel gekend zijn in de 

beslissing. Ook de PvdA sluit zich hier bij aan en de Partij voor de 

Dieren oogst een applaus als Hoogerwerf het publiek oproept:  

“Het is aan u om voorstellen te doen en besluiten te dragen.” 

Stemmen
Aan het einde van de avond concludeert Hans Nijenhuis twee dingen. 

Ten eerste: de kandidaten op het podium en de mensen in de zaal 

zijn fatsoenlijke mensen, die elkaar laten uitpraten en op een 

constructieve manier de discussie aangaan. En ten tweede: er valt 

echt iets te kiezen, de standpunten van de verschillende partijen 

lopen behoorlijk uiteen. Wat je ook kiest, ga vooral stemmen op  

21 maart, want het gaat over onze wijk en onze stad en jouw stem 

kan het verschil maken.

meedoen?
De SBOB heeft een werkgroep opgericht om bewoners mee te 

laten denken over thema’s die de Bomenbuurt aangaan. Wil je 

meedoen? Houd de website van de SBOB in de gaten of mail naar 

info@bomenbuurtonline.nl.

Verslagen van de thema-avonden vind je op de website van de SBOB: 

www.bomenbuurtonline.nl •••  Frans Hoynck van Papendrecht (50+), Daniëlle Koster (CDA) en 

judith Oudshoorn-van ginderen (vvd)

•••  SBOB-voorzitter Ineke Mulder



Klaar  
integratieve 
 psychotherapie 
Het is een misvatting dat therapie alleen nuttig is voor mensen 
met 'problemen'. Therapie kan bijvoorbeeld ook dienen om met 
meer diepgang naar jezelf te kijken, om te ontdekken waarom je 
iets denkt, voelt of doet. Om erachter te komen of je in je werk of 
relatie op de goede weg bent of omdat je jezelf ondersteuning 
gunt in een stressvolle periode in je leven. 

In januari 2018 ben ik mijn eigen praktijk gestart aan de Ieplaan. 

Een belangrijk moment voor mij! Toen ik op 19-jarige leeftijd 

voortijdig stopte met mijn studie psychologie, had ik niet gedacht 

dat dit vak toch erg goed bij mij paste. Ik koos intuïtief voor deze 

studie maar liep stuk op het abstracte karakter ervan. Ik wilde weten 

wat er in mensen leefde, wat hen motiveerde, wat zij dachten en 

voelden. Dat las ik niet in de academische literatuur. Ik ben toen 

rechten gaan studeren en heb vele jaren als jurist gewerkt. Totdat  

ik door een persoonlijke crisis besloot minder te gaan werken en  

op zoek ging naar wat ik werkelijk wilde. 

Na communicatietrainingen en een yoga-opleiding kwam ik uit bij 

een praktische kant van psychologie: integratieve psychotherapie. 

Deze vorm van therapie sprak me aan vanwege de combinatie van 

verschillende technieken die elkaar aanvullen. Verder kon ik mij 

goed vinden in het uitgangspunt dat verschillende aspecten van 

een mens, zoals emotie, gedachten en fysieke gevoelens, elkaar 

beïnvloeden. Door de wisselwerking tussen deze aspecten in 

therapie te onderzoeken, begrijp je jezelf beter en kun je de 

kwaliteit van je leven verbeteren. 

Het doet mij goed om mensen daarbij te mogen begeleiden. Ik kijk 

ernaar uit om jullie in mijn praktijk te ontmoeten!

Hartelijke groet, 

Claartje de Smit

www.klaartherapie.nl
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

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

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

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

wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

€ 12,50 
korting

op een 
complete set 

van ons 
huismerk

Margrietes Handen
praktijk voor massage

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

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

De stichting Bewoners organisatie Bomenbuurt (SBOB) is in 

1961 opgericht. De stichting heeft als doel om de belangen  

te behartigen van buurtbewoners en zich in te zetten voor de 

leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De bewonersorganisatie  

is een belangrijk aanspreekpunt voor de gemeente in vraag-

stukken die bewoners aangaan. 

Omgekeerd kun je als wijkbewoner bij ons terecht voor vragen 

aan de gemeente. Niet voor individuele zaken als een nieuw 

paspoort, maar wel voor ideeën of problemen die betrekking 

hebben op woonplezier op straat- of wijkniveau. Zo kun je via  

de bewonersorganisatie gemakkelijk subsidie aanvragen voor  

een straatfeest. Wel is het belangrijk dat de aanvraag tijdig gedaan 

wordt: drie maanden van tevoren.

Werkgroepen
De bewonersorganisatie onderhoudt contacten met alle mensen 

en instellingen die belang hebben bij een levendige en veilige 

Bomenbuurt: de politie, scholen, winkeliers, handhaving, welzijns-

organisaties, vrijwilligers - en kan je als het goed is bij elke vraag 

de weg wijzen.

Wanneer je een vraag of idee hebt, brengen we je graag in 

contact met mensen die jouw wens, interesse of belang delen.  

Zo zijn er bijvoorbeeld voor bepaalde thema's werkgroepen die 

met een vaste regelmaat bij elkaar komen. Een werkgroep Verkeer 

en Veiligheid die zich onder andere bezighoudt met de aanstaande 

herinrichting van de Segbroeklaan. Een werkgroep die de vrijmarkt 

op Koningsdag organiseert. En natuurlijk de redactie van de 

Boomgaard, die ervoor zorgt dat er ieder kwartaal een mooi 

wijkblad verschijnt. De werkgroep Acaciastraat beheert een 

speeltuin en een fietsenstalling. De werkgroep EBA werkt aan het 

leefplezier in de straten rondom het plein van de school De Bonte 

Vlinder. En om de belangen van de buurt op de politieke agenda 

te krijgen is, samen met de Bloemenbuurt, een werkgroep 

begonnen om een Politiek café voor te bereiden, in de aanloop 

naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

Straatvertegenwoordiger
Vanuit de SBOB wordt ook het netwerk van straatvertegenwoor-

digers aangestuurd. Straatvertegenwoordigers zijn wijkbewoners 

die met extra aandacht volgen wat er in hun straat gebeurt.  

Zo kunnen zij bij de gemeente melding maken wanneer straat-

lantaarns het niet doen of als de vuilcontainers vol zijn. Ook 

fungeren ze als aanspreekpunt bij werkzaamheden aan telefoon-, 

gas-, water- of elektriciteitsnet, of als gangmakers bij het 

organiseren van activiteiten waarvoor de straat moet worden 

afgezet, zoals een straatfeest.

De SBOB is altijd op zoek naar mensen die graag meedenken of 

de handen uit de mouwen steken, of allebei. We wonen in een 

wijk waarin veel mensen met talent wonen. Bedenk eens wat 

jouw talent voor de buurt kan betekenen. Dat kan meer zijn dan  

je zelf vermoedt! En wanneer je zelf in de buurt woont, heb je 

gegarandeerd plezier van alles wat je bijdraagt. Schroom niet  

om mee te denken of je aan te melden als bestuurslid. 

Bruno van den Elshout

BeWOnerSOrganiSatie SBOB 
Wat voor Wie
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activiteiten in de Buurt

17 maart t/m 7 april 
KunStStuKKen 101 tentOOnStellIng

HeDenHaagsKeramiek en fotografie van Leonora Bakker

Opening van deze expositie is op 17 maart

lOCAtIe Thomsonlaan 101

tIJD:Open vrijdag en zondag van 13-17u en zaterdag van 11-17u

KOSten geen

maandag 19 maart
VerrIJK Je Buurt InSPIrAtIe CAfé fOnDS 1818

Doe inspiratie op voor een buurtplan en wellicht kom je in aanmerking 

voor een bijdrage van het fonds.

lOCAtIe Theater de Nieuwe Regentes

tIJD 20-21.30 uur

KOSten geen

vrijdag 13 april en 11 mei 
fIlm 'Au reVOIr leS enfAntS' (13/4) en 'SImOn' (11/5)

Na afloop van de film een glas en een goed gesprek, over de 

betekenis van de film, over wat we eraan beleefd hebben en wat we 

ermee kunnen in het dagelijks leven.

lOCAtIe Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

tIJD 19.30 uur

KOSten vrijwillige bijdrage

Woensdag 18 april
tegenlICht BelICht

Het VPRO-programma Tegenlicht heeft een goede antenne voor  

de toekomst van de wereld. Steeds weer weten de makers licht te 

werpen op nieuwe vraagstukken. Daarom zijn er in heel het land 

tegenwoordig Tegenlicht-meetups.

lOCAtIe Houtrustkerk

tIJD 18 uur maaltijd, rond 18.45 uur Tegenlicht-aflevering en gesprek

KOSten €5 voor maaltijd en filmvertoning, reserveren via  

houtrustkerk@gmail.com

vrijdag 20 t/m zondag 22 april
tOneelVOOrStellIng InternOS 

Jaarlijkse toneelvoorstelling door wijktoneelgezelschap  

lOCAtIe Haags Popcentrum

KOSten € 10. Reserveren via www.hoenu.nl 

vrijdag 27 april
JAArlIJKSe VrIJmArKt en VIerIng KOnIngSDAg

lOCAtIe: Thomsonlaan/plein en Fahrenheitstraat

zaterdag 28 april
OPVAllenD AfVAl

Voor kinderen vanaf 3 jaar 

lOCAtIe Kastanjeplein

tIJD 11-18 uur 

zondag 13 mei
lunChBIOS hOutruStKerK

A man called Ove, Ove, een slecht gehumeurde, geisoleerde 

gepensioneerde slijt zijn dagen door het opleggen van regels aan de 

buurt en het bezoeken van het graf van zijn vrouw. Hij heeft het leven 

opgegegen tot hij een onwaarschijnlijke vriendschap krijgt met zijn 

nieuwe, luidruchtige, Iraanse buren.

Bij aanvang lunch, na afloop napraat.

lOCAtIe Houtrustkerk

tIJD 12.30 uur

KOSten €5 voor maaltijd en koffie, reserveren via  

houtrustkerk@gmail.com

zondag 27 mei
KOffIeCOnCert: PIAnODuO Beth&flO met WerKen VAn De 

mOlDAu VAn SmetAnA

De twee pianisten maken een klassiek recital tot iets vrolijks en 

verrassends! Verhalen vertellen, flirten met het publiek en ondertussen 

muziek laten horen– dat is wat Beth & Flo het liefste doen.

lOCAtIe Houtrustkerk

tIJD 12-12.30 uur 

terugKerende activiteiten

Woensdag 7 maart, 4 april, 6 juni, 4 juli
VOOrleeSPret PeuteruurtJe

Voorleesuurtje met muziek en knutselen. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

lOCAtIe Bibliotheek Bomenbuurt

tIJD 10 – 11 uur

KOSten geen, reserveren noodzakelijk.

iedere 2e zondag van de maand
Bethel muzIeK mAtInee 

Elke tweede zondag van de maand van november tot en met april 

2018 heeft u de gelegenheid om te genieten van een muzikaal uurtje 

van 15.00 – 16.00 uur en elkaar te ontmoeten onder het genot van 

een drankje en versnapering. 

lOCAtIe Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

tIJD 15 – 16 uur

KOSten Vrijwillige bijdrage

iedere woensdag
50+ zWemmen

Wil je gezellig met leeftijdgenoten bewegen in lekker warm water  

dan ben je welkom bij de aqualessen op woensdag in zwembad  

De Escamphof.

lOCAtIe Zwembad Escamphof, Escamplaan 57

tIJD 10 – 14 uur

InfOrmAtIe Trees Loots, 0174295436

iedere maandag en woensdag
huISKAmer De BOlSter

Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.  

Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.

lOCAtIe Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tIJD 10 – 14 uur

KOSten €2,50. Koffie en thee gratis.

iedere donderdag
BuurtmAAltIJD De BOlSter

lOCAtIe Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

KOSten €5,-, reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66

Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het  
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl iedere donderdag

meer BeWegen VOOr OuDeren

Op een plezierige manier werken aan conditie en souplesse.

lOCAtIe Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tIJD 14 – 15 uur

KOSten geen

iedere 2e vrijdag van de maand
BIngO

lOCAtIe Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tIJD 13 – 16 uur

KOSten €4,- per middag

iedere 3e vrijdagavond van de maand
mAhJOng

lOCAtIe Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

tIJD 19-22 uur

KOSten € 3 incl. koffie/thee

meer InfO Rini van der Ark, g.vanderark@ziggo.nl 

dinsdag t/m vrijdag
KunSt & KIDS CAfé

Het Kunst & Kids café biedt ouders en jonge kinderen van 0 tot 4 de 

gelegenheid elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. De kindjes 

kunnen gezellig met elkaar spelen, binnen of buiten of deelnemen 

aan de kunstlesjes (tegen betaling).

lOCAtIe Acaciastraat 182

tIJD dinsdag/donderdag 8.30-13.30u woensdag/vrijdag 8.30-11.30u 

KOSten €2,50 toegang 

meer InfOrmAtIe? Kijk op de website kunstenkidscafe.nl

iedere 2e donderdag van de maand
VrOme freule

Een gesprek over lastige zaken die je bezighouden. Je visie op het 

leven delen. Of gewoon gezellig uitblazen. Dat kan in ‘De Vrome 

Freule’, een ontmoetingsplek voor jong en oud. In een ongedwongen 

sfeer bespreken we zinnige zaken of praten we en zien we waar het 

schip strandt.

DAtA donderdag 8 maart, 12 april en 10 mei

lOCAtIe Café De Freule, Fahrenheitstraat 558

tIJD 20.00 uur

InfOrmAtIe ds. Axel Wicke, 070 3316432

cultuur Om de HOeK

tHeater de nieuWe regenteS
De Nieuwe Regentes is een buurtgericht theaterhuis waar  

kunst- en cultuuruitingen voor en door de buurt plaatsvinden. 

Behalve eenmalige voorstellingen zijn er regelmatig terug-

 kerende series muziek en theater. We noemen er hier enkele van.  

Kijk op www.denieuweregentes.nl voor meer info. Kaarten zijn  

in de online voorverkoop goedkoper!

lOCAtIe Weimarstraat 63 (vlak bij het Regentesseplein).

vrijdag 16 maart, 20.30 uur
IeDere tWee WeKen PuB flAmenCO

Flamenco-artiesten brengen daar de kunsten van deze Spaanse 

dans- en muziekstijl ten gehore. Met een open podium, waar 

iedereen kan laten zien wat er allemaal mogelijk is op flamenco-

gebied.

entree € 10/€ 12,50

zondag 15 april, 16.00 uur 
VerreCK KOnKreet

Live Talkshow over Konkreet nieuws; in Segbroek door Marcel Verreck

Live zondagmiddagtalkshow in het Ketelhuis over onze buurt. In de 

spotlight komen actuele onderwerpen uit de kersverse editie van 

wijkkrant ‘KonkreetNieuws’. 

Cabaretier Marcel Verreck ontvangt verschillende gasten en praat  

met hen over verrassende culturele activiteiten en ontwikkelingen  

in Segbroek. Met veel humor, muzikale omlijsting en een gezellige 

buurtborrel na afloop. 

InlOOP vanaf 15:00 uur.

entree € 10 incl. drankje

zondag 18 maart en 15 april
zOnDAgOChtenDCOnCert met BrunCh nA AflOOP 

Klassiek in ‘t Ketelhuis is een klassieke concertserie met topmusici  

uit het Nederlandse muziekleven die in de intieme setting van het 

Ketelhuis hun kunsten verklanken. De perfecte sfeer en akoestiek  

voor kamermuziek van internationale allure.

AAnVAng 11 uur 

entree € 20/€22 (incl. brunch)

dinsdag 20 maart en 17 april
De hAAgSe SPOt 

Beginnende en gevestigde cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Met een dynamische programmering van vier artiesten in verschillende 

disciplines, kun jij als Spotter elke derde dinsdag van de maand talent 

en ongeslepen rauw materiaal van de beginnende en gevestigde 

cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers zien. 

lOCAtIe De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63 

entree € 12,50/€ 14,50

Verder zijn er prachtige jazz concerten, Franstalige theatervoorstellingen, 

intieme concerten met onder andere een Portugese singasong writer 

en voor de kleintjes onder ons Krokuskabaal, het Boekidsfestival, een 

babyconcert, peuter- en ukkiedansen.

mAhJOng SPelen In De BOlSter 

Elke derde vrijdag van de maand wordt in het buurtcentrum de 

Bolster door een enthousiast groepje mensen het eeuwenoude 

Chinese spel Mahjong gespeeld. Een spel dat wordt gespeeld met  

132 stenen met diverse beeltenissen (tekens, ballen, bamboe, winden, 

seizoenen en draken) op de stenen en vier houten latten waar de 

stenen opgezet worden.

Het spel wordt gespeeld met drie of vier spelers, die beginnen om  

van de stenen een vierkante muur van elke zijde met 18 x 2 stenen  

te maken. Hierna wordt er door degene die de oostenwind heeft aan 

elke speler 13 stenen gegeven. Daarna pakt elke speler steeds een 

steen van de muur en kijkt of hij die steen kan gebruiken, zo ja dan 

houdt hij deze steen en legt een steen die hij niet kan gebruiken  

met de kant van de beeltenis open in het midden van de muur.

Het is de bedoeling om combinaties van drie (een Pung) of vier 

stenen (een Kong) te maken met tekens, ballen, bamboe, winden,  

en draken. Met de e seizoenen als men die uit de muur haalt kan  

geen Pung of Kong gemaakt worden maar geven wel extra punten. 

Degene die als eerste mahjong maakt door een combinatie van  

3 of 4 pungen of kongen en eindigt met een paar van twee gelijke 

stenen wint de ronde. 

Kom je voor het eerst? Dan leggen we graag alle spelregels en 

mogelijkheden van dit spel uit. Iedere derde vrijdag van de maand 

dus. De avond duurt van 19 tot 22 uur en de kosten bedragen € 3.00 

incl. koffie of thee. Meld je aan via: g.vanderark@ziggo.nl
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cursussieraden.nl – Aucubastraat 2 – 070 7533614
Kralen, leer, slotjes en nog veel meer onderdelen voor sieraden. 

Workshops en cursussen. Feestjes en bedrijfsuitjes. Welkom!
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OP VERTOON VAN DE 
HOFPAS 10% KORTING

Boeket-, trouw en rouwwerk. 
Ook bezorging.

Tel.  06 – 24 45 45 12 of bestel via 
www.bloemenvandenise.nl

Echte bloemisten kwaliteit om de hoek 
voor een marktprijs!

Al fl eurig actief op het  Thomsonplein sinds 2014

	

Geopend	van	08.00	uur	tot	18.30	van	maandag	tot	en	met	vrijdag.	

Tevens	huisbezoek	mogelijk.	

Specialisatie:	Sport-fysiotherapie	;	nek-schouderklachten	;	Lid	van	het	
ClaudicatioNet-werk.	

Aangesloten	bij	alle	zorgverzekeraars.	

Beste buren,
Iran, het land waar ik vandaan kom, het land van mijn jeugd,  

is in tegenstelling tot de Lage Landen een en al ongerijmdheid,  

ook in haar landschappen. Ik kan het me nog herinneren als de 

 dag van gisteren. Ik, mijn broer, vader en moeder, in onze kleine 

Volkswagen. Heuvel op, heuvel af. We passeerden de ene stad na de 

andere, op weg naar het noorden van het land waar de Kaspische 

zee ligt - die geen zee is maar het grootste meer van de wereld. 

Mijn vader kwam van dat kustgebied. We woonden er vijf uur rijden 

vandaan in de miljoenen-hoofdstad Teheran. Daar miste hij de 

zachte geur van de zee en het brullen van de golven. We zaten  

vaak in onze kleine Volkswagen op weg naar de kusten, naar zijn 

jeugdherinneringen. 

mensenvolk
Hij reed graag in de avonden, het was rustig op de weg. En dus 

passeerden we telkens de dorpen en steden terwijl alle huizen-

lichten branden, schitterden als een hoopje goud. Ik vond het  

een betoverende gewaarwording, uit de duisternis van de weg, 

vaak plotseling, na een flinke bergbocht, stond de stad of het  

dorp te schitteren. Ik ervaarde het telkens als een openbaring.  

De openbaring van een schitterend wezen dat mensenvolk is.

Als we naderbij kwamen, veranderde het gouden hoopje in  

te onderscheiden fragmenten van vierkante huizenblokken.  

De verscheidenheid liet zich zien. 

eenzaam
Mijn kindergedachten kruipen achter de voordeuren. Ik zag 

gezinnen net als de onze. Soms samen lachend, samen  

huilend, soms diep ongelukkig met elkaar. Net als de onze.  

Ik zag om hel zingen van jonge echtparen, en ik hoorde lief gelach 

van een baby. Maar ook vrouwen die in eenzaamheid van de 

slaap  kamer een traan wegpinkten, vaders die boos met de deuren 

smeten en het huis verlieten. Kinderen die niet konden slapen 

omdat ze te bang waren voor wat morgen het gezin brengen zou. 

Ik zag een moeder en vader hun puberdochter moed inpraten en 

hun opstandige zoon tot de orde roepen. Ik zag een geliefde opa 

sterven in het huis van heel zijn volwassen leven, in zijn liefdesnest. 

Ik zag een in het zwart gestoken vrouw haar grijze vlechten voor  

de  spiegel wegknippen en alleen maar met één koffer in de hand 

de deur achter zich dichttrekken, op weg om bij dochterlief in te 

trekken.

vertelling
Ik zag fragmenten van honderden mensenlevens die naast elkaar 

woonden en wiens verhaal - hoewel meer dan de moeite waard - 

nooit opgetekend zou worden. Samen vormden ze de raam-

vertelling van die stad, dat dorp. Een verborgen raamvertelling.

Vanaf het moment dat ik in vrijheid mocht schrijven en spreken 

– vanaf het moment dat ik in Nederland kwam en mij de taal eigen 

kon maken – heb ik fragmenten uit mijn leven verhaald en verteld. 

In boeken, tijdschriften, soms gewoon op mijn eigen Facebook 

pagina.

verhaal van mijn buren  
Nu, in deze zachtaardige wijk vlakbij de enige ontembare in de 

Lage Landen, de zee, zou ik willen beginnen met optekenen van 

het verhaal van mijn buren. Wie doet mij een fragment uit zijn  

of haar leven cadeau? Ik bied jullie een kopje koffie aan in mijn 

favoriete koffiehuis van de wijk: Bagels & Beans, of kom graag langs 

voor een kop koffie bij jullie thuis. Ik hoor graag het verhaal dat je 

altijd hebt willen vertellen maar ongehoord is gebleven. Ik hoop 

van jullie te horen.

Shervin nekuee, ShervinNekuee@live.nl 

BuuRTGENOOT, SOCIOLOOG, SCHRIJVER EN VOOR HET TWEEDE JAAR CuRATOR EN PROGRAMMAMAKER 
VAN WINTERNACHTEN, HET INTERNATIONALE LITERATuuRFESTIVAL VAN DEN HAAG. SherVIn neKuee 
STELT ZICH HIERONDER AAN ONS VOOR, ALS INTRODuCTIE OP het VerhAAl VAn mIJn Buren 
WAARIN JE WORDT uITGENODIGD OM EEN FRAGMENT uIT JE LEVENSVERHAAL MET HEM TE DELEN.  

	

Zondag	18	maart	om	12.00	uur	
	

De	wereld	van	vluchtelingen		
in	Den	Haag	

 
 

	
 
 
 
 
 

FORUMDEBAT		
met	vertegenwoordigers	van	de		
Haagse	politieke	partijen		

	
Moderator:	Doeke	Eisma		

(voormalig	lid	van	de	Tweede	Kamer		
en	het	Europees	Parlement)		

 
Debatvragen:	(1)	Wat	doen	we	als	Stad	van	Vrede	en	Recht	voor	

ongedocumenteerde	vluchtelingen?	(2)	Het	beleid	van	de	
gemeente	Den	Haag	is	anders	dan	in	andere	grote	steden.		

Wat	moet	er	gebeuren/veranderen?	
	

Houtrustkerk	
Houtrustweg	1	(hoek	Beeklaan	535)		

Voor	meer	informatie:	tel.	06	1104	1992	
www.houtrustkerk.nl	

T 0624268737
Valkenboskade 587 2563JE Den Haag
info@COWBOYJO.nl  www.COWBOYJO.nl

    geeft 
COMMUNICATIE

     vorm



gezamenlijk kerstdiner 
alleenstaande ouderen 
in Brasserie Beekink
Hoewel we inmiddels in het voorjaar zitten vond afgelopen Kerst 

 in Segbroek een kerstdiner plaats speciaal gericht op alleenstaande 

ouderen in de wijk. Dit hartverwarmende initiatief kwam van 

restauranthouders Monica Braccini, Sander Beekink, Bibi Demelinne 

en de ouderenconsulenten van Voor welzijn. Maar liefst negentig 

ouderen schoven aan in de drie restaurants. Via Begeleiden en 

Rijden en Wijkbus Uit en Thuis konden de eters worden gehaald  

en gebracht.

Volgens Sander van ons buurtrestaurant Beekink & Co kwam er 

hulp uit alle richtingen, van familie en buren. Mensen probeerden 

ook zaken gesponsord te krijgen voor het bijzondere diner.  

“Wij als restauranthouders hebben als kosten in principe onze  

eigen tijd en de inkoop van het eten, maar we hebben er werkelijk 

een prachtavond voor terug gekregen.” 

meedoen?
De drie restauranteigenaren hopen dat volgend jaar nog meer 

restaurants in Den Haag willen bijdragen aan het kerstdiner. 

Vrijwilligers en restaurants kunnen zich aanmelden bij Sandra 

Menken, Lizeth Kastelein of Monica Braccini, email: S.Menken@

voorwelzijn.nl, l.kastelein@voorwelzijn.nl of info@dabraccini.nl.
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gOede dOelen in de Buurt
Buurtgenoten kijken soms verder dan  

de wijkgrenzen. Ben je met hart en ziel 

betrokken bij mensen, dieren, of het milieu  

in binnen- of buitenland en heb je hiervoor 

zelf een project, stichting of vereniging 

opgericht? laat het ons weten. Ieder kwartaal 

bieden we een wijkbewoner de ruimte om 

zijn/haar verhaal te doen. 

AutISme emAnCIPeren
Ze staan allemaal stipt op tijd, haast stereotiep, rustig voor  

de inschrijfbalie te wachten. Het 3e congres voor volwassen 

autisten heeft 150 deelnemers, heeft 18 lezingen en workshops 

door autisten, binnen een thema dat was gekozen door 

autisten. Hoe kom je daarbij zoiets terecht?  

Nou, het is slecht gesteld met de emancipatie van autisten:  

ze worden geweerd uit wetenschappelijke comités van de 

reguliere congressen, meestal in de rol van sidekick ingezet,  

als ‘de ervaringsdeskundige’. Alsof op een congres voor doven 

enkel en alleen de horenden de dienst uit zouden maken.  

Dus organiseer ik ook dit jaar -voor de 4e maal- Autminds, 

samen met andere vrijwilligers, voor autisten… en natuurlijk 

andere geïnteresseerden. 

Ik ben dus ook voorzitter van de vereniging van volwassen 

autisten, PAS Nederland. Een ander voorbeeld van autisme 

belangenbehartiging, zelfontplooing, het vinden en laten 

horen van een eigen zwakke, maar volwassen stem.  

Onze leden organiseren hun eigen ontmoetingsdagen, 

gespreksgroepen (lotgenotencontact volgens de professionals),  

nemen deel in werk- of stuurgroepen op het gebied van 

academisch onderzoek etc. Dat gaat niet allemaal foutloos  

-we hebben tenslotte allemaal een steekje los- maar we zijn  

wel onafhankelijk. En verschijnen daar waar de professionals  

of ouders weer eens de macht over dreigen te nemen.

Autisme normaal maken, gewoon geaccepteerd, op je werk,  

als kennis of vriend, als buurman. Da’s even wennen, maar 

eigenlijk ook niet echt. Ik ben Diederik Weve, buurtgenoot,  

en ingenieur al bij geboorte, autistisch door een diagnose.  

Mijn dagelijkse baan is om levens te redden -ik ben veiligheids-

ingenieur in de petrochemie- en in mijn vrijwilligersbanen  

werk ik aan de kwaliteit van die levens. Nooit in mijn eentje. 

Misschien wil jíj ook wel iets doen.  

Geïnspireerd? Lees verder op www.diederikweve.nl of neem 

contact op via info@diederikweve.nl.

De Boomgaard18

Wees Welkom

meedOen? 

Ben je kortgeleden in de buurt bent komen wonen, dan komt Bruno je graag in je nieuwe huis fotograferen.  

Het portret dat dit oplevert, stelt hij je digitaal ter beschikking met de uitnodiging hem te delen met je nieuwe buren. 

mail: info@photologix.nl

Fotograaf-buurtbewoner Bruno van den Elshout is gestart met een nieuw project waarbij hij mensen uitnodigt en aanmoedigt om kennis  

te maken: Wees Welkom. nieuwe Bomenbuurtbewoners kunnen zich met een kosteloos te ontvangen digitaal portret voorstellen aan 

straat- en buurtgenoten via nextdoor, de straat Facebookgroep of een andere app. De redactie doet dit jaar in beeld verslag van het project. 

natuurlijk horen wij graag reacties.  

Onne (39, architect) en Fanny 

(36, merkbouwer) zijn in het 

najaar van 2017 aan de 

Thomsonlaan komen wonen. 

Onne is geboren in de 

Zuidelijke IJsselmeerpolders  

en groeide op in Enkhuizen,  

hij woonde de afgelopen  

16 jaar in Amsterdam.  

Fanny is geboren in Haarlem  

en woonde de afgelopen twee 

jaar bij Onne in Amsterdam, 

eerder heeft ze ook al langere 

tijd in Den Haag gewoond.  

“De Bomenbuurt is te gek, 

omdat we veel ruimte en licht 

hebben, we zo op het strand 

zitten en de omgeving  

toch stads aanvoelt.”

Mille (12) en vader Sybren  

(56, grafisch ontwerper)  

zijn afgelopen najaar in de 

Wilgstraat komen wonen.  

Voor zij naar de Bomenbuurt 

verhuisden, woonden zij  

in de Hugo de Grootstraat.  

Mille is geboren in Den Haag, 

Sybren in Maassluis.  

Sybren: "Ik geniet erg van het 

kleinschalige, dorpachtige 

karakter van Thomsonlaan  

en Fahrenheitstraat."
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www.segbroekuitvaart.nl Laan van Eik en Duinen 188

Complete Crematie
Ockenburgh

vanaf

4350

Complete Begrafenis
Westduin

vanaf

Tarieven 2018

4450
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2016 - 2017

In 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten de nieuwe 
Omgevingswet gaan uitvoeren. Een belangrijke wet die gaat 
over de ´fysieke leefomgeving´. Dus over alles wat te maken 
heeft met ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en 
water, maar ook met zorg, energie-klimaat en economie. 
Allemaal zaken die direct raken aan de belangen van buurt-
bewoners, kleine ondernemers, bewonersorganisaties en 
andere belangenorganisaties.

De regering zegt dat de burger door de nieuwe wet méér te zeggen 

krijgt over het maken van plannen en het nemen van besluiten. 

Maar dat wordt betwijfeld door deskundigen.  

In april organiseert bewonersorganisatie de Groene Eland samen 

met de Haagse Mug vier informatieavonden over deze op handen 

zijnde wet. 

De Haagse Mug is een informatie- en discussieplatform voor 

Haagse burgers over onderwerpen uit de lokale, nationale of 

internationale politiek. Eén van de initiatiefnemers is Rob Bleijerveld

Zij vragen de gemeente te garanderen dat de Haagse burger echt 

mag meepraten en dus echte medezeggenschap krijgt. 

DAtA 
4 APrIl Omgevingswet voor ‘dummies’: een aBc-tje.

11 APrIl  Hoe gaat de gemeente het aanpakken? en hoe zit het 

met de pilots?

18 APrIl  Wat betekent burgerparticipatie? en hoe moet het 

worden?

25 APrIl  in de ring: de politiek, beleidsmakers en bewoners in 

debat.

lOCAtIe Wijk- en dienstencentrum de Heldenhoek, elandstraat 88 

tIJD  20 tot 22 uur (inloop 19:30 uur). 

graag van te voren aanmelden op haagsemug@xs4all.nl

meer informatie: haagsemug.nl/omgevingswet

Informatieavonden in april

de nieuwe omgevingswet: inspraak of niet?Ik kom graag uw tuin 
verzorgen, het gazon,  
de borders, snoeiwerk 

grotere heesters en 
bomensnoei tot 8 meter, 

terras schoonmaken, 
bladblazen etc. 

25,- per uur. 

Heeft uw tuIn een opknapbeurt nodIg ?
MaIl loeskuiper7@gmail.com of tel 0644601234  
ook voor nieuw beplantingsplan en tuinadviezen (50.- per uur)

Loes 
Huis

& 
TuindiensTen

aanmelden vOOr juBileumeditie parelrOute 2018 
dit jaar voor de tiende keer stelt een grote groep  bewoners uit de vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en 
 vruchtenbuurt op zaterdag 13 oktober tussen 12.00- 17.00 uur hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun 
talent, verzamelwoede of passie(s). Ben je zelf een parel? Wil je je talent,  verzameling of passie met de buurt delen?  
meld je dan tijdig aan bij de werkgroep via groeneparels@yahoo.com

tOneelvOOrStelling dOOr internOS

zusters in zaken
Het klooster is in grote geldnood en Moeder Overste en de 
zusters Agaath, Clara en Francisca dreigen elders geplaatst 
te worden. Aartsbisschop Siemelink is van plan het klooster 
te verkopen en wil van het klooster een casino maken.  
De biechtvader, kapelaan Breukelmans, kan tegen deze 
snode plannen niets inbrengen en grijpt maar naar de 
miswijn. Dan verschijnt Guus Jongeneel, oftewel meneer 
BIL van Building Investments Limited.  
Hij heeft grootse plannen met het klooster. Zijn plannen 
vinden weerklank bij zuster Francisca die een cursus 
marketing en PR heeft gevolgd. Als dan ook nog Rianne 
het klooster in vlucht, gaat alles heel snel. De plannen  
van meneer BIL worden uitgewerkt en binnen een jaar  
is het klooster een rendabel vakantiepark, Klooster Parc 
genaamd. Maar dan wil Monseigneur Siemelink langs-
komen en dreigen de zaken helemaal mis te gaan.  
Maar dan…?

De zaal is op de eerste verdieping van het Haags 
 Popcentrum. Er is helaas geen lift aanwezig.
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Thomsonlaan 55 – Den haag – Telefoon 070 363 53 66 
www.ThomsonTweewielers.nl 

Thomson Tweewielers 
is leverancier van de fietsmerken: 

Gazelle, Batavus, Sparta, Cortina, Pointer, Loekie 
en Alpina. Voor al uw fietsreparaties en fiets

gerelateerde vragen kunt u altijd bij ons binnenrollen. 

Broedende 
meeuwen
Aan de bewoners van de Bomenbuurt,

Vanaf maart broeden er weer zeemeeuwen op de daken hoek 

Cypresstraat en Valkenboskade. Van buurtbewoners begreep ik dat 

er veel overlast is/was van de meeuwen en hun geluid, vanaf 5 uur 

's ochtends kan je hier al van genieten. 

In de Eikstraat is er een succesvolle actie geweest om deze dieren 

vóór het broedseizoen met goedkoop materiaal (slingers met 

vlaggetjes) te weren van de daken. Ook vliegers in de vorm van  

een roofvogel werken goed (oplaten en vastbinden).

Het is verder belangrijk om nestmateriaal dat op daken ligt 

(bladeren, takken, zwerfvuil) op te ruimen. 

 

Wie wil er meehelpen/toestemming geven om vóór het broedseizoen 

de daken in de Cypresstraat en Valkenboskade weer schoon en 

nestvrij te houden zodat de meeuwen ergens anders kunnen gaan 

broeden? Mail dan: Steven-Willem Sietses stevenwillem@gmail.com

grondwateroverlast
De Haagse fractie van de politieke partij D66 lanceert het Meldpunt 

Grondwateroverlast. Door de klimaatverandering krijgt Den Haag 

steeds meer neerslag te verduren, terwijl de stad meer versteent.  

Het regenwater kan nergens heen en zoekt een weg naar onder 

meer kelders van woningen. De politieke partij roept inwoners op 

om zich te melden als zij overlast hebben door het hoge grond-

waterpeil. 

Met de start van het meldpunt trekt D66-raadslid Anne Toeters  

aan de bel en kaart aan hoe serieus de problemen voor de stad zijn. 

Daarvoor is eerst inzicht nodig in hoeveel mensen wateroverlast 

ervaren. Het initiatief doet een oproep aan iedereen om zich te 

melden, zodat er een overzicht komt van het probleem, waarna  

er nagedacht kan worden over de aanpak. 

Het meldpunt is op twee manieren te bereiken. Per mail:  

meldpuntwateroverlast@d66denhaag.nl of via een appje naar 

06-11110766.

Karl van Klaveren is predikant van de 

Houtrustkerk, gelegen aan de rand van onze 

wijk. Hij is ook actief als vrijwilliger in het 

vluchtelingenwerk in Den Haag.

clair-OBScur
lucebert. Zijn naam betekent ‘licht’. Deze grote Vijftiger, bekend 

van de dichtregel Schoonheid, schoonheid heeft haar gezicht 

verbrand, heeft gezichtsverlies geleden. Wat niemand had 

verwacht, bleek waar: als jongen van negentien was hij  

een overtuigd aanhanger van Hitler en het antisemitisme.  

In 1943 schreef hij aan een vriendin: “De Joodse sjacherige 

zwetsaard heeft ons nederduitsers erg, erg besmet, in plaats  

van een rustig kalm, langs stille grachten wandelende en in 

middags onbeschenen kamers peinzende stam, zijn we een 

 klap en kletsvolkje, een grote troep machtjoden geworden.” 

Hoe valt dit te rijmen met zijn latere verzet tegen kolonialisme 

en apartheid? Simpel, denk ik: lucebert ging anders denken.  

Hij koos na de oorlog niet toevallig een nieuwe naam. Als dichter 

heette hij lucebert. Een naam die herinnert aan zijn verlichting, 

maar ook aan lucifer, de vorst der duisternis. lucebert heeft zijn 

verleden altijd met zich meegetorst en verwerkt in zijn poëzie: 

‘Ik ben geen lieflijke dichter / ik ben de schielijke oplichter / der 

liefde, zie onder haar de haat / en daarop een kaaklende daad’. 

Zijn ommekeer blijkt ook uit een incident dat de Vijftigers  

elkaar vertelden. Ze zaten in een café wat te drinken, zo vertelt  

Andreas Burnier: “Plotseling zei een dronken Duitse matroos: 

‘Het is jammer dat Hitler niet alle Joden heeft kunnen uitroeien.’ 

Hij haalde een mes tevoorschijn, knipte het open en zei: ‘Ik zou 

er graag een paar voor mijn rekening nemen.’ ‘Waarom vind je 

dat?’ vroeg lucebert, kalm als altijd, terwijl iedereen de adem 

inhield. ‘nou, het is een rotvolk,’ zei de zeeman. ‘Ach’, zei de Ariër 

lucebert: ‘Ik ben toevallig een Jood, maar ik ben het helemaal 

niet met je eens.’ Wij voelden allemaal hoe de geweldige 

persoonlijkheid van lucebert de zeeman, mes en al, overweldigde. 

Even later vertrok hij geruisloos.”

Het is tekenend voor lucebert, dat hij boete deed in woord en 

daad, en niet in een publieke biecht. Zijn gedichten zullen vanaf 

nu anders worden gelezen. Want niet alleen Europa, maar ook 

hijzelf verbrandde in de oorlog zijn gezicht. Ja, dat het gemak 

waarmee mensen vallen voor politieke verlossers en de waan 

van het nationalisme ons een les mag zijn.

Karl van KlaverencOlumn

OprOep

meldpunt
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ingezonden

Een bloeiende start maak je bij 

 stadstuincentrum Nieuw Hanenburg

hanenburglaan 266
2565 hC den haag

telefoon 070 - 3605292

Huis tuiN balkoN

 Snijbloemen
 Perkgoed
 Zaden
 Kamerplanten
 bollen
 Vaste planten
 Potten
 heesters
 Manden

 (biologische) bestrijdingsmiddelen
 (fruit)bomen
 Sfeerartikelen
 gras
 groenteplantjes
 grond
 gereedschap
 Vijverplanten al mEEr daN45 jaar  EEN bEgrip iN dEN Haag E.o

bEzorgEN mogElijkwww.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

Populierstraat 146  |  2565 MP Den Haag  |  Tel 070 3645351
www.facilitelhoveniers.nl  |  www.defra.nl

info@facilitelhoveniers.nl

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel  
dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring. 
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en 

gemeente Haaglanden. Of het nu is op het gebied  
van ontwerp, aanleg, aanpassen, beplanten of  

onderhouden van een tuin: onze hoveniers kunnen het!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte  
neem dan gerust contact met ons op.

ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk

 Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk
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Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Thomsonlaan 98

2565JG Den Haag

T. 3450306

info@jzandvliet.nl

www.jzandvliet.nl

Lid van

Herman poelsmacOlumn
Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.

Klimaat
Tijdens het schrijven van deze kolom zie ik de narcissen en 

Krokussen in bloei staan terwijl ik op de radio hoor dat er vorst 

wordt verwacht in die mate dat er misschien geschaatst kan 

worden. De natuur is vroeger dan anders zegt men, maar ik 

weet bijna zeker dat de seizoenen verschuiven door verandering 

van klimaat.

Door de eeuwen heen zijn klimaten veranderd, maar nu gaat het 

wel heel snel. Een deel is dus natuurlijk (draaiing van de aarde), 

maar een groot deel hebben we aan ons zelf te danken. 

Vervuiling in de meest uitgebreide vorm tast het milieu aan en 

daardoor het weer. Er zijn gebieden waar 3 keer zoveel regen 

valt als vroeger en er zijn gebieden die nu schreeuwen om 

water. Zuid Afrika is bijna door zijn drinkwater heen en oogsten 

verdrogen op het land. Bij ons neemt de hoeveelheid water toe 

en de riolen hebben moeite met de afvoer ervan.

Vorige week weer eens de stad in geweest; wat een steenmassa, 

en dan bedoel ik niet alleen de gebouwen. Alles is dicht gestraat 

en de voegen opgevuld zodat er geen onkruid kan groeien.  

Hier en daar een plantenbak om het nog iets te laten lijken,  

maar ik begin mijn onkruid warempel nog te missen. 

lieve medebewoners, als wij met ons allen er niets aan doen 

gaat dit proces door; meer en bredere wegen, meer asfalt 

fietspaden, meer promenades en minder groen. Voor woning-

bouw, verbreding van wegen e.d. verdwijnt er steeds meer 

groen in de stad let hierop bij de gemeente verkiezingen.  

Verder kunnen we wat doen door boomspiegels te beplanten  

en  straattegeltuinen aan te leggen. Mocht u een plek weten  

(in de wijk) waarvan u zegt, daar zou best wat groen kunnen, 

laat dit dan weten.

Samen maken wij de stad groener en leefbaarder. 

met Herman  
het voorjaar in

 

verrijk je buurt  
met een bijdrage 
van fonds 1818 

Fonds 1818 bestaat 200 jaar. In dit feestjaar trekt het fonds met het 

project Verrijk je Buurt de regio in om in contact te komen met 

mensen die hun buurt nuttiger, mooier, beter of meer uitnodigend 

willen maken. In maart en april organiseert Fonds 1818 in elke wijk  

in Den Haag Verrijk je Buurt inspiratiecafés. Iedereen die iets voor  

z'n directe leefomgeving wil doen, is van harte welkom. We trakteren 

bij deze cafés op begeleiding, tips en advies, zodat ideeën kunnen 

worden omgezet in concrete plannen. Voor goede ideeën is 

maximaal € 3.000 beschikbaar.

 

Tijdens de Verrijk je Buurt inspiratiecafés kunnen bewoners zich laten 

inspireren door de verhalen van andere succesvolle buurtprojecten, 

gesprekken voeren met medebewoners over het verbeteren van de 

buurt,  advies inwinnen bij adviseurs van Fonds 1818 en direct aan  

de slag tijdens de miniworkshops met het uitwerken van ideeën in 

samenwerking met projectadviseurs van het fonds.

Het doel van Verrijk je Buurt is om in het jubileumjaar 2018 minstens 

200 buurtinitiatieven te steunen. Op maandag 19 maart is het  

café voor stadsdeel Segbroek in Theater De Nieuwe Regentes.  

tijd: 20 uur tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis en 

aanmelden is niet nodig. Voor meer info: verrijkjebuurt.fonds1818.nl 

Ben je op zoek naar vriendschappelijk contact met buurtgenoten 

voor een avondje uit, theater, film, een etentje of overdag samen 

sporten, een spel doen, een leesclub of gewoon thee drinken en 

wat praten? Stuur je oproep in. Vermeld in ieder geval je naam en 

e-mailadres of telefoonnummer. Voorwaarde is dat je in de 

Bomenbuurt woont.

........................................................................................................................

contact gezocht

........................................................................................................................

De Boomgaard

Dé NVM

aankoopmakelaar

Haaglanden2017 van regio

9,3
Klantwaardering Funda

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

ank

Dé NVM

aankoopmakelaar

BijeenKOmSt  
19 maart in tHeater  
de nieuWe regenteS
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BeStuur BeWOnerSOrganiSatie BOmenBuurt (SBOB)
voorzitter ineke mulder 
Secretaris gerrit zijlmans 
penningmeester arjen looijenga 
Bestuursleden johan van arragon  
 meggie janssen
 Bruno van den elshout 
Secretariaat Saskia de Swart  
 tel. 06 42 01 36 57 (iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur) 
 e-mail: info@bomenbuurtonline.nl

de WerKgrOepen Op een rijtje

WerKgrOep cOntactperSOOn tel./e-mail

Beheerderscommissie sportkooi ieplaan Hans verboom hyverboom@planet.nl
coördinator werkgroepen Hans verboom 070 310 67 66
de Boomgaard erna de Klerk info@redactiedeboomgaard.nl
e.B.a. (egelantier- / Berberis- / aucubastraat) rick tersmette 06 14 947 045
fietsenstalling (algemeen) Hans verboom 070 310 67 66
Kastanjeplein Hans verboom hyverboom@planet.nl
Speelplaats / fietsenstalling acaciastraat ilona eikhoudt ilonavandelft@hotmail.com
Straatvertegenwoordigers ine crince ine.crince@gmail.com
 carla Schuitema schuit.zwan@ziggo.nl  
verkeer / veiligheid / milieu resi Kersten 070 363 84 99
vrijmarkt Sijmen de goede vrijmarktbomenbuurt@gmail.com

contact met de Boomgaard
e-mAIl ADreS
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie 
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl. 
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (ook post die u aan  
het kantoor van de SBOB stuurt, komt bij ons terecht).

COmmentAAr?
Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via 
e-mail (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje 
naar Redactie De Boomgaard, Kastanjestraat 2, 2565 NA 
Den Haag.

adverteren? Bij 4150 HuiSHOudenS Over de vlOer en u Steunt dit WijKBlad. 

verScHijnt 4 x per jaar: maart, juni, SeptemBer en decemBer. diStriButie HuiS aan 

HuiS. vOOr infOrmatie: infO@redactiedeBOOmgaard.nl

Kleur of zW/W afmeting eenmalig Hele jaar (4 nummers)*

1/2 pagina liggend 180 x 131 mm € 130 € 400

1/4 pagina staand 87,5 x 131 mm € 80 € 220

1/8 pagina liggend 87,5 x 63 mm € 50 € 125

1/16 pagina liggend (mini) 87,5 x 29 mm € 30 € 80

1/1 pagina staand 180 x 268 mm op aanvraag op aanvraag

*Advertentie-inhoud kan per nummer worden gewijzigd indien tijdig aangeleverd

B R I L L E N   -   C O N TA C T L E N Z E N

Lid ANC
Lid NUVO

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Bestuurslid gezocht
Hallo, ik ben tamar mast (35) en heb mij aangemeld voor het bestuur van de SBOB om de 

Bomenbuurt samen nóg mooier te maken! uit ervaring in de lokale politiek weet ik immers 

hoeveel je als bewoners zelf kunt beïnvloeden en realiseren als je maar initiatief toont.  

de SBOB is niet alleen gezellig, maar ook effectief! Help ons mee! als bestuurslid of in één 

van onze werkgroepen of denktanks. info@bomenbuurtonline.nl

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke financiën

Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 
070 353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
 Fahrenheitstraat 190
070 353 25 50 / Stadsdeelwethouder Segbroek
070 353 29 66 Joris Wijsmuller
 joris.wijsmuller@denhaag.nl
070 368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 205 24 80 Servicepunt XL (ma-vr 9-17u; ma 17.30-21u)
  Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd,  

ouder worden en vrijwilligerswerk
 Wijkcentrum 't Lindenkwadrant
 2de Braamstraat 6
 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
070 365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
14 070 Klant Contactcentrum Gemeente
 contactcentrum@denhaag.nl 
06 42 013 657 SBOB (uw bewonersorganisatie)
070 368 50 70  Wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Spreekuur 
stadsdeel Segbroek

Sores? Mail Joris: joris.wijsmuller@denhaag.nl

Joris Wijsmuller is  
stadsdeelwethouder 
van stadsdeel Segbroek
en  wethouder Stads
ontwikkeling, Wonen, 
Duurzaamheid en  
Cultuur.

Spreekuren in 2018
23 januari

20 februari

20 maart

24 april

22 mei

19 juni

met stadsdeelwethouder

Joris 
Wijsmuller
De wethouder houdt elke maand een 
spreekuur. Op dit spreekuur kunt u 
langskomen om met de wethouder te  
praten over zaken die spelen in uw wijk.  
 
Aanmelden  
Wilt u langskomen op een spreekuur?  
Stuur dan eerst een e-mail naar  
segbroek@denhaag.nl en geef aan  
waar u het over wilt hebben. U kunt 
ook bellen met het secretariaat van het 
stadsdeelkantoor op telefoonnummer  
(070) 353 57 09. De spreekuren zijn  
op het stadsdeelkantoor en duren van  
17.00 uur tot 18.30 uur.

171671_DPZ_A3_Poster_Spreekuur_Wijsmuller_v1.indd   1 23-11-17   13:11




