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Bladerend – eigenlijk nog scrollend – door het nieuwe nummer in wording, zie ik dat er 

van alles ophoudt aan het eind van dit jaar. 

Een van de oudgedienden van de redactie, Reggy Specken, gaat ons na vijf jaar verlaten. 

Hij heeft mooie verhalen geschreven over architectuur, meer en minder kenmerkende 

bouwwerken in de wijk en hun bewoners. Dank je Reggy voor al je bijdragen. 

De serie van Marel Verreck komt ook ten einde met dit nummer. Ik geniet zelf erg van 

zijn beschouwende schrijfstijl, het ritme en de manier waarop hij – lopend door de 

straten - verschillende menselijke invalshoeken heeft neergezet.

Wijkcentrum De Kruin sluit nu echt de deur. We hebben er vorig nummer al aandacht 

aan besteed en zien deze keer hoe ook de laatste activiteit, de jubileum foto-expositie, 

verhuist en gelukkig een nieuwe blijvende bestemming vindt.  

Ook het eeuwfeest is bijna rond. Op 17 december is er een slotfeest en dan gaan we door 

naar het, misschien weer gewone, volgende jaar. 

Gelukkig wacht ons ook weer van alles dat nieuw is. Een hopelijk terugkerende filosofische 

bijdrage van Karl van Klaveren, predikant van de Houtrustkerk. En ruimte voor een 

buurtgenoot die zijn ziel en zaligheid in een goed doel investeert. 

Bruno van den Elshout, buurtgenoot-fotograaf, nodigt nieuwe bewoners uit zich voor te 

stellen, waar we komende nummers verslag van gaan doen. 

En de SBOB verwelkomt, vooruitlopend op de jaarvergadering, twee bestuursleden met 

frisse ideeën, zin en deskundigheid. 

Kortom, we laten wat achter ons en zien hoe nieuwe zaken zich aandienen. Dat past wat 

mij betreft bij deze maand, waar ik zelf rond Oudejaarsavond altijd terugblik op wat ik  

het afgelopen jaar heb meegemaakt, wat het mij heeft gebracht en waar ik op – en naar -  

uitkijk in het nieuwe jaar. 

Ik wens iedereen een mooie jaarwisseling en een goed begin van het nieuwe jaar. 



      

en verder
Van het bestuur 4   Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 5   Jubileumboek 7   Bijzondere 

Buurtgenoten 8   Wees Welkom 9   Gemeenteberichten 11   Column Marcel Verreck 11   

Activiteiten 13   Stekkies 13   Fotowedstrijd – laatste deel 16 + 17   Ingezonden artikel 19   

Goede doelen in de buurt 21   Winkelnieuws - De nieuwe kiosken 23   Column Karl van 

 Klaveren 25   Column Herman Poelsma 27    Winnaars kunstwedstrijd 28   Kerstmis op de 

Laan van Meerdervoort 29  Bestuur en  Werkgroepen 31 Advertentietarieven 31   

  Bestuurs leden  gezocht 31   Contact met De Boomgaard 31   Agenda 32   Belangrijke 

 telefoonnummers 32   Plattegrond Bomenbuurt 32

  
De wortels van de 
     Bomenbuurt  6

   Stadstuincentrum
Nieuw Hanenburg 18

             Slotfeest
Swing, Zing & Rock 'n' Roll 15



d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

1
6

4

VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter
De slotavond van 100 jaar Bomenbuurt  

is inmiddels achter de rug. We laten een 

jaar achter ons waar heel veel leuke, 

boeiende en interessante onderwerpen 

de revue zijn gepasseerd. Dit alles 

hebben we te danken aan  bewoners  

die met veel energie leuke activiteiten 

hebben bedacht en  uit gewerkt.  

Ik wil al deze mensen hiervoor hartelijk 

bedanken. Ook de feest commissie moet 

worden genoemd. Een kleine groep 

mensen is twee jaar bezig geweest met de coördinatie en 

publiciteits werkzaamheden rond het jubileumjaar en heeft een 

megaprestatie neergezet. Ik wil met name Cindy van Doornik, 

Saskia de Swart en Marja Swenne heel hartelijk bedanken voor  

hun inzet. Zij vormden naast Johan van Arragon en mijzelf de 

feestcommissie. 

Bestuur
Het bestuur is de afgelopen periode versterkt met twee nieuwe 

leden. Zij stellen zich hiernaast aan u voor. Ik reken erop dat zich 

ook nog een nieuwe penningmeester aandient, zie elders op deze 

pagina. We hopen dat u zich snel aanmeldt.

Vrijmarkt
Er hebben zich vier bewoners gemeld die het stokje van mij gaan 

overnemen voor de organisatie van de vrijmarkt. Hier is het bestuur 

erg blij mee. Wij zullen deze bewoners daar waar nodig ondersteunen. 

 

De Kruin
De sloop van wijkgebouw De Kruin zal rond deze tijd beginnen.  

De commissie die onderzoekt wat er op dit gebied leeft in de wijk 

wens ik veel succes toe. U zult er ongetwijfeld meer over horen en 

lezen. Wilt u meehelpen of -denken, meldt u zich dan bij hen aan 

(zie elders in het blad). 

Hans Verboom, voorzitter SBOB 

Wat speelt er 

De Boomgaard

GEZOCHT: 

NIEUWE 
PENNING-
MEESTER 

De afgelopen 4 jaar verzorgde TED HARRYVAN het 

penningmeesterschap van de buurtvereniging. Wij zijn 

hem bijzonder erkentelijk voor zijn inzet en vakmanschap. 

In 2017 geeft Ted het stokje door, maar we weten nog niet 

aan wie. We zoeken een betrouwbare en kundige vervanger 

die ons helpt het financiële overzicht te bewaren, die 

nauwkeurig werkt en ervaring heeft met boekhouden. 

Natuurlijk wordt ruimschoots de tijd genomen om één  

en ander over te dragen.

Als penningmeester zorg je ervoor dat de SBOB steeds de 

financiële huishouding op orde heeft. Je geeft opdrachten 

tot betalingen en incasso’s, verzendt facturen en hebt een 

bepalende stem in het al dan niet aangaan van financiële 

verplichtingen. Je draagt bij aan het schrijven van subsidie

voorstellen, het werven van sponsors en aan het groeien 

van de slagkracht van onze organisatie. De penning

meester is samen met de voorzitter en de secretaris lid 

van het dagelijkse bestuur van de stichting.

 

We bieden je een platform om bij te dragen aan het 

organiseren van aansprekende activiteiten in de buurt. 

Een dankbare en zichtbare rol om jouw betrokkenheid  

bij de buurt kracht bij te zetten. Goed gezelschap van 

ambitieuze buurtgenoten die samen een ambitieus 

bestuur vormen.

Mail ons bij interesse graag je contactgegevens en een 

korte motivatie, dan bellen we je terug voor een kennis

makingsgesprek: info@bomenbuurtonline.nl 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

zondag 8 januari tussen 16.00 en 17.30 uur.

Locatie: Onder de Bolster, Kastanjestraat 2.

Wij verbreden dit jaar onze blik en organiseren deze 

receptie samen met de bewonersorganisatie van de 

Bloemenbuurt (wijkberaad Hyacint). Onze wederzijdse 

intenties gaan uit naar meer samenwerking en bundeling 

van krachten, zodat we u als bewoner van de Bloemen

buurt en Bomenbuurt nog beter kunnen ondersteunen  

en vertegenwoordigen.

Ervan uitgaande dat 2017 ons net zoveel plezier, vreugde 

en gezondheid mag geven als 2016, heten wij u van harte 

welkom op deze middag en nodigen u uit om samen met 

ons op 2017 te toosten.
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INEKE MULDER

Sinds kort ben ik 
bestuurslid van de 
SBOB en oriënteer  
ik me op het werk  
en de functie van het 
bestuur. Ik woon de 
vergaderingen bij en 
lees me in op een 
aantal onderwerpen. 
En natuurlijk volg  
ik met nog meer 
belangstelling dan 
voorheen wat er 
allemaal gebeurt  
in onze buurt! 
Wat zijn er veel 
bewoners die zich op 
een of andere manier 

inspannen om activiteiten te organiseren, belangen te 
behartigen of een handje toe te steken als dat gevraagd 
wordt. In de komende algemene vergadering hoop ik u,  
de bewoners, te ontmoeten omdat u vast wilt weten  aan 
wie u de belangen van de bewoners toevertrouwt. 

Ik woon al meer dan 30 jaar op de Thomsonlaan samen met 
mijn man Hugo en tot 5 jaar geleden met onze dochter Mila. 
Toen Mila op het Christelijk Montessori School (CMS) zat was 
ik voorzitter van het bestuur, die de bestuurlijke fusie van de 
Montessorischolen in de regio Haaglanden tot stand gebracht.  
Voor mijn werk reis ik 4 dagen per week naar Rotterdam, 
waar ik werk als directeur van de MBO 1 opleidingen van 
Zadkine. In de doelen van onze opleiding is opgenomen 
onze studenten te ontwikkelen tot actieve burgers die 
participeren in hun buurt en bijdragen aan de maatschappij. 
Zo staat een van de scholen in een wijk die net als de 
Bomenbuurt dit jaar zijn 100 jarig bestaan viert. Onze docenten 
en studenten werken samen met de buurtvereniging in het 
organiseren van bv buurtdiners, oldtimers tentoonstelling, 
Brasaday en schoonmaakacties. En dat levert zoveel plezier 
en betrokkenheid op dat het ‘samenleven’ in de buurt 
verdieping krijgt. 

De afgelopen paar jaar ben ik mantelzorger voor mijn moeder 
die in Dekkershage woont en zie ik hoe belangrijk het is dat we 
met elkaar ons inzetten voor de ouderen in onze omgeving. 
Nu mijn werkzame leven in de afbouwfase is gekomen wil  
ik mij graag inzetten voor mijn eigen buurt. Aangezien mijn 
ervaring en talenten op het bestuurlijke vlak liggen heb ik  
mij gemeld bij het bestuur van de Bomenbuurt! Vanuit de 
opvatting dat de SBOB van, voor en door de bewoners werkt 
wil ik graag de belangen van de bewoners vertegenwoordigen 
richting gemeente en andere partners en de activiteiten 
faciliteren die bewoners willen ondernemen. Met speciale 
aandacht voor de jeugd en de ouderen!
Ik hoop u te ontmoeten in de buurt en op de bewoners
vergadering begin volgend jaar.

BRUNO VAN DEN ELSHOUT

Mijn naam is Bruno 
van den Elshout,  
36 jaar en geboren in 
Den Haag. Ik werk als 
kunstenaar en woon 
samen met Sanne en 
onze kinderen Lasse (7) 
en Elin (2) in de 
Cederstraat.  
Voorbije zomer heb  
ik mij beschikbaar 
gesteld voor het 
bestuur van de SBOB.  
Als bestuurslid wil ik 
graag bijdragen aan 
het zichtbaar maken 
van hoe gaaf onze 
buurt is en hoeveel 
meer we binnen de buurt met elkaar kunnen organiseren.  
Ik woon niet alleen in de Bomenbuurt, ik wil hier ook Leven. 
Omdat veel van wat we nu buiten de wijk zoeken ook in 
onze eigen buurt voorhanden is. 

Lokale ondernemers, lokale kunstenaars, bewoners die 
elkaar dagelijks in de wijk tegenkomen, of kúnnen komen, 
maar het net te druk hebben om te bedenken waar ze elkaar 
mee kunnen helpen. Platforms zijn er daarvoor inmiddels 
genoeg. Peerby om elkaar gereedschap uit te lenen,  
Thuis afgehaald om maaltijden te delen, Nextdoor om 
informatie uit te wisselen. Whatsapp of Facebookgroepjes 
per straat en straatfeesten.

Maar soms lijkt de buurt net een treincoupé. Waarin iedereen 
met z'n eigen ding bezig is en gemakkelijk langs elkaar heen 
kijkt. Tot er een grappige conducteur langskomt, of de trein 
stilstaat in een weiland. Dan ontstaan er de mooiste gesprekken 
en kennismakingen. Dat zou ik in de buurt ook graag zien 
gebeuren. Dat mensen elkaar makkelijker en beter weten te 
vinden, elkaar beter leren kennen en vertrouwen. Zien wat er 
dán allemaal mogelijk wordt.

Binnen het bestuur van de SBOB wil ik mij graag inzetten  
om die betrokkenheid vorm te geven. Met gebruik van social 
media, via een nieuw project Wees Welkom (zie verderop in 
het blad) en door vaak in de wijk aanspreekbaar te zijn.

Nieuwe bestuursleden SBOB 
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De Boomgaard

Wanneer ik mijn slaapkamerraam open, hoor ik kinderstemmen. 

Natuurlijk, soms is het vakantie en een tijdlang werd de stilte alleen 

verminkt door sloop- en nieuwbouwactiviteiten, maar meestal 

klinken van de schoolpleinen, waardoor mijn huis omringd wordt, de 

aanvalskreten van de jongste generatie. Ik koester deze branding van 

de belofte, de buurt is immers pas honderd en moet nog wel even 

door. In de Populierstraat ging mijn zus school, pas onlangs tijdens 

het ‘jubileum-buurtetentje’ was ik weer eens in dit monumentale 

schoolgebouw met het door bij onze buurt passende bomen 

overhuifde schoolplein. 

Tomas Ross
De Populierstraat vormt ook de 

 kronkelende as tussen de twee onderwijs-

plekken, die in dit verhaal aan de orde 

komen. Aan de ene kant de Westduinkerk, 

inmiddels geofferd aan Albert Heijn,  

waar het streng gereformeerde gezin  

van Willem Hogendoorn, bekend als 

thrillerschrijver Tomas Ross, ter kerke ging. 

Daar vlakbij lag de Bavinckschool, die nu 

al weer jaren in de Acaciastraat  

is gevestigd. In dát schoolgebouw, het 

begint op een detectiveroman te lijken, 

zat toen de Aeneas Mackay-School met 

den Bijbel, waar kleine Willem en zijn 

broertjes schoolgingen. 

007
De herinneringen tuimelen over elkaar heen als de schrijver over zijn 

jeugd in de Bomenbuurt vertelt: “Mijn vader had in het verzet gezeten 

en was na de oorlog één van de oprichters van de latere Binnenlandse 

Veiligheidsdienst. Zijn codenummer was 007, echt waar! Als kind 

wisten wij niet wat hij deed. Na de oorlog kon hij een huis aan de 

Badhuisweg uitzoeken. Dat vond mijn moeder uiteindelijk te groot en 

we verhuisden naar de Thomsonlaan. Elke ochtend wandelde ik langs 

door MARCEL VERRECK

de Valkenboskade naar de Acaciastraat. Ik herinner me de eerste dag: 

nadat ik mijn moeder huilend had moeten loslaten, kregen we les 

over de mijnen in Limburg. Ik heb aan die school een enorme 

topografische -en Bijbelkennis over gehouden.”

Knokken
Een gelukkige jeugd: “Het was een doodstille buurt, kleine woningen, 

veel minder winkels dan nu, in onze straat waren twee auto’s.  

Een ervan was van juwelier Den Held, maar die miste altijd een wiel, 

daar stond dan een kistje onder.”

Het was een gereformeerde, maar volkse school voor kleine luiden. 

De komst van Indische jongens zorgde voor opwinding: “Loetje, die 

later een echte ‘Plu’ werd en het café op de Papaverhof is gaan 

drijven, zat in mijn klas. Hij en z’n broertje konden gemeen vechten.” 

Er werd ook geknokt met Duindorpers rond het puin van de Atlantikwall: 

“Bakstenen genoeg om te gooien.” Ook in het onderwijs ging het er 

hard aan toe: “Meester Bergeyk sloeg met z’n aanwijsstok. De slimme 

kinderen zaten vooraan. Daar zat ik ook. Als ik me bij m’n vader 

beklaagde zei hij: Dan zal je het wel verdiend hebben.’’

Kleur
Maurice Wiedenhof gebruikt 

andere onderwijsmethoden, 

al wordt hij weleens in de 

verleiding gebracht. Hij geeft 

Engels en Drama aan de 

Heldring VMBO aan de 

Morsestraat, aan de andere 

kant van de Populierstraat. 

De meeste leerlingen komen 

niet uit de Bomenbuurt, lijn 

11 en bus 21 brengen hen hier vanaf hun woonplekken  

‘op het veen’. Maurice: “We zijn een kleurrijke school, hebben het  

een tijdje moeilijk gehad, maar zijn nu op de goede weg met een 

slagingspercentage van 96% en een uitstekende beoordeling van  

de inspectie.”

DEEL 4

DE WORTELS VAN 
DE BOMENBUURT
DE WORTELS VAN 
DE BOMENBUURT

Cabaretier, schrijver en columnist Marcel Verreck kwam ruim negen jaar geleden in de 

Bomenbuurt wonen. Ter gelegenheid van het eeuwfeest beschrijft hij, in een vierdelige serie 

over archetypische straten in onze wijk, hoe verleden en heden met elkaar verbonden zijn. 

Gingen de delen 1, 2 en 3 over respectievelijk bewoners, winkeliers en kunstenaars, in dit 

laatste deel staan de scholen centraal. DEEL 4: DE POPULIERSTRAAT. 



Agent
De discipline en gezeglijkheid uit de autoritaire schooltijd van Willem 

Hogendoorn bestaat niet meer, de tijdgeest en de achtergrond van de 

leerlingen noopt tot een heel andere benadering. “Ik ben niet alleen 

docent, maar ook politieagent, maatschappelijk werker, vader en 

administrateur,” zegt Maurice, “Leerlingen zien op voorhand niet altijd 

het belang van toneelspelen, ze vinden het vaak ‘gay’.”

Tot ze aan de slag gaan: “Met korte gerichte opdrachten en veel eigen 

inbreng, dan zie je mooie dingen ontstaan. Het zijn echte doeners, 

heel impulsief en rusteloos, maar als je ze aan het spelen krijgt, 

durven ze ook opeens kwetsbaar te zijn.” 

Oscar
Na een carrière in het bedrijfsleven en bij de overheid werd Maurice 

rond zijn dertigste professioneel theatermaker met een passie voor 

het onderwijs. 

De Bomenbuurt kent de oud-bewoner van de Populierstraat goed,  

al woont hij sinds enige tijd met z’n vriendin iets buiten de stad.  

Hun romance begon in de Fahrenheitstraat, toen hij in haar dieren-

winkel wel heel vaak spulletjes kwam kopen voor z’n hond Oscar. 

Kortom, de Bomenbuurt is in honderd jaar, ook op onderwijsgebied, 

aan sterke veranderingen onderhevig geweest, maar bepaalde zaken 

in het spel des levens verlopen nog altijd op dezelfde manier.   ■
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Jubileumboek 
Bomenbuurt 
Er is dit jaar veel over gesproken: er moest een boek komen over 

het honderdjarig bestaan van de buurt. De afgelopen maanden 

hebben verschillende mensen hard gewerkt aan het realiseren 

hiervan. Het is een boekwerk geworden met uniek beeldmateriaal, 

persoonlijke verhalen en bijzondere gebeurtenissen dat een 

overzicht geeft van de afgelopen eeuw. 

Het boek loopt door de wijk heen aan de hand van thema’s als 

geschiedenis, oorlog, het uitgaansleven, scholen en bekende 

bewoners. 

Het verhaalt over de bouw van de wijk, uiteraard over de invloed 

van architect Berlage en de gevolgen die de oorlog heeft gehad 

op de structuur ervan. Bedrijvigheid, bekende gebouwen, kunst 

en groenvoorzieningen komen aan bod. Natuurlijk ontbreekt  

de veelheid aan scholen niet en komen in vogelvlucht enkele 

bekende bewoners langs die hier neerstreken, waarvan de 

grootste naam natuurlijk die van voormalig minister-president 

Willem Drees is. Hij woonde aan de Beeklaan 502. 

Het boek van zo’n honderd pagina’s over de buurt van toen en nu, 

is uitgegeven in een mooie hardcover. De feestcommissie heeft 

het boek samengesteld. Door een selectie van alle verhalen en 

beelden die hen hebben bereikt, hoopt zij recht te doen aan de 

veelzijdigheid van onze buurt. 

Te koop
Het jubileumboek is tot 1 mei volgend jaar (zolang de voorraad 

strekt) voor € 10 (alleen contant) te koop bij Bagels & Beans  

op de Thomsonlaan 53. Of via de SBOB, Kastanjestraat 2,  

info@bomenbuurtonline.nl

Eerste exemplaar
Op 27 november is het eerste exemplaar feestelijk uitgereikt aan 

Marcel Verreck. Zie pagina 14.

Een eeuw Bomenbuurt

€ 10,=
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Als meisje van elf raakte ik in de ban van ‘Het Achterhuis’ door Anne 

Frank. Vanaf het moment dat ik het boek met haar dagboekbrieven 

ontdekte in de kast van mijn ouders kon ik het niet meer loslaten. 

“Licht uit!”, riep m’n moeder dikwijls. Dan riep ik “ja!” en vervolgens 

las ik diep onder het dekbed verder met mijn geheime zaklampje.  

Zodra ik het boek opensloeg, was ik niet langer in een Zuid-Hollands 

polderdorpje maar in Amsterdam, bij Anne. Vanaf haar onderduik-

adres hoorden we af en toe het carillon van de Westertoren even 

verderop. Als Anne vrolijk was, had ik ook een goede dag. Voelde zij 

zich angstig, dan werd mijn keel ook dichtgeknepen. Voor het eerst 

in mijn leven werd de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

voelbaar en tastbaar. 

Ontlezing
Shervin: “Literatuur geeft je vaak een verrassende kijk op dingen, biedt 

troost of verontrust je juist.” Steeds minder mensen ervaren echter de 

sensatie van een bijzonder boek. Niet vanwege het aanbod maar door 

de opkomst van nieuwe media. Hij hoopt deze trend van ‘ontlezing’ 

tegen te gaan via Winternachten. “We hebben kunst, zoals literatuur, 

nodig om de wereld om ons heen te begrijpen,” legt hij uit. “Zeker in 

deze turbulente tijd, met schuivende panelen in de Verenigde Staten 

en Europa en bijvoorbeeld de waan van de dag op social media.”

Vlucht
Een boek dat op Shervin een onuitwisbare indruk heeft gemaakt is 

‘Van het westelijk front geen nieuws’ (1929) van Erich Maria Remarque. 

“Het ultieme anti-oorlogsboek,” vindt hij en vervolgt: “Ik las het op 

mijn vijftiende, in afwachting van het moment dat ik in militaire dienst 

moest gaan.” Hoofdpersoon Paul Bäumer is een Duitse student die 

veel van tekenen houdt. Hij tekent vooral vogels. Maar op een 

gegeven moment is er geen plaats meer voor kunst. Hij moet het 

leger in en de gruwelen en zinloosheid van de Eerste Wereldoorlog 

nemen al zijn tijd in beslag. In tegenstelling tot Paul wacht Shervin zijn 

dienstplicht niet af en ontvlucht Iran. In 1988 komt hij op negentien-

jarige leeftijd in Nederland terecht. 

 

Diversiteit
De functie van programmacoördinator Winternachten 2017 is onze 

buurtgenoot op het lijf geschreven. Tijdens dit festival komen schrijvers 

uit de hele wereld samen. Voor en met het publiek gaan zij in gesprek 

over hun werk en ontwikkelingen in de wereld. Het draait er dus om 

een mix van kunst, debat en diversiteit. Precies de thema’s waar 

Shervin zich als socioloog, essayist en programmamaker al jaren mee 

bezighoudt. “Ik wil via Winternachten niet alleen het lezen van boeken 

stimuleren, maar ook meer diversiteit in de literatuur. Wist je dat in 

Nederland mensen met een migratieachtergrond zich het minst 

vertegenwoordigd voelen in de literatuur?”

Jaarlijks brengt Winternachten topauteurs uit binnen en buitenland, journalisten, 

denkers, dichters en publiek samen tijdens een internationaal literatuurfestival in  

Den Haag. Een kennismaking met buurtgenoot Shervin Nekuee (1968, Teheran) die  

is gevraagd om het programma samen te stellen voor de komende editie in januari.

door TANJA EIJKELBOOM, met dank aan Tim Oosterhuis 

SHERVIN NEKUEE PROGRAMMEERT WINTERNACHTEN

We hebben kunst nodig  
      om de  wereld te begrijpen

••• Shervin Nekuee

BIJZONDERE BUURTGENOTEN

De foto expositie die het afgelopen jaar in wijkcentrum  
De Kruin te zien was, verhuist in december naar het 
DREESHUIS aan de Morsestraat 19. De foto’s geven een 
leuk tijdsbeeld van de wijk en zijn in het verzorgingshuis 
dagelijks te bekijken na aanmelding bij de receptie. 

De expositie is tot stand gekomen dankzij:  
Akkie Akkerman, Bob Bouwman, Marja Swenne en  
Yke Vuijk. Een klein deel van de foto’s komt te hangen  
in winkels in Fahrenheitstraat en Thomsonlaan. 

Foto expositie 100 jaar Bomenbuurt verhuist
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Favoriet 
Regelmatig maakt hij dilemma’s van een multiculturele samenleving 

bespreekbaar in de media, programma’s en debatten. Maar het liefst 

richt hij zijn aandacht op het verbinden van mensen en het vieren  

van diversiteit. Via de kunst natuurlijk. Zo is hij artistiek leider van  

het kleurrijke Mystic Festival, dat elk jaar in november plaatsvindt in 

Rotterdam. “Dat is mijn favoriete dag van het jaar. Iedereen, jong en 

oud, kan komen dansen op de muziek en luisteren naar de poëzie 

van de Soefi’s, ofwel de mystici uit de islamitische wereld.”

Thuis 
In een filmpje op Youtube zie ik Shervin het festivalpubliek van vorig 

jaar toespreken. “Ik hoop dat iedereen zich vandaag in deze andere 

wereld thuis voelt,” zegt hij. De Bomenbuurt is zijn eigen thuis sinds 

vorig jaar. “Voor het eerst in zeven jaar heb ik de sleutel van mijn 

buren weer!” Naar zijn gevoel zijn de bewoners van deze buurt wat 

behulpzamer en socialer dan in andere Haagse wijken. 

Samen met zijn geliefde Balout Khazraei en drie kinderen woont 

Shervin aan de Valkenboskade. Hij praat vol trots over hen. “Mijn zoon 

Sheyda is vijftien en speelt voetbal, alhoewel hij tijdens deze winter-

maanden vooral ijverig de NRC-krant leest. Bahar is tien en schrijft 

haar eigen liedjes, speelt gitaar en droomt van een carrière als 

singer-songwriter. Onze acrobate Lara van vijf zit op circusles en  

klimt liever in bomen dan dat ze rustig op de bank zit,” lacht hij. 

Balout is een Perzische muzikante en zangeres en treedt ook op 

tijdens het Mystic Festival. Daarnaast verzorgt zij cultureel-culinaire 

evenementen. Shervin: “Dat wil zij ook graag hier in de buurt doen.  

Je kunt dan luisteren naar poëzie, boekfragmenten en muziek terwijl 

je van sublieme Perzische en mediterraanse hapjes proeft.”

Oproep
Voor Shervin is de Valkenboskade een van de mooiste plekjes in de 

buurt. “Een prachtige locatie qua natuur en historie. Daarom vind ik 

het zo jammer dat de kade voor een deel verwaarloosd is. Er ligt 

vooral veel hondenpoep.” En dan, hoe kan het ook anders: “Laten  

we dit vuilprobleem samen op een leuke, speelse manier oplossen.  

Via een kunstproject bijvoorbeeld.”  ■

WINTERNACHTEN 2017    
19 t/m 22 januari   

THEATER AAN HET SPUI/FILMHUIS
 ZIE VOOR PROGRAMMA EN KAARTEN 

WWW.WRITERSUNLIMITED.NL

Wees welkom  
in de Bomenbuurt
Het valt mij op dat in een buurt vaak hetzelfde gebeurt als 

in een rijdende trein. Heel veel mensen bij elkaar, die ieder 

met hun eigen dingen bezig zijn. Vaak vooral via hun 

telefoonscherm. Busyness as usual. Tot het moment  

dat er iets onverwachts gebeurt. Dat de trein stil komt te 

staan in een weiland bijvoorbeeld. Dan ineens ontstaan  

er de meest bijzondere ontmoetingen en gesprekken.  

Die zouden anders ook kunnen ontstaan, maar zonder een 

aanleiding kan het net zo makkelijk niet gebeuren. Ik vind 

dat zonde. In een woonwijk zo mogelijk nog zondeder 

dan in een trein. De buurt stilzetten in een weiland, gaat 

niet. Maar er is vast iets anders te bedenken wat mensen 

uitnodigt en aanmoedigt om beter kennis te maken.

Als buurtbewoner en kunstenaar/fotograaf ontstond het 

idee voor een project: WEES WELKOM. Het is vrij een

voudig. Als je kortgeleden in de buurt bent komen wonen, 

dan kom ik je graag in je nieuwe huis fotograferen. Het 

portret dat dat oplevert, stel ik je digitaal ter beschikking 

met de uitnodiging hem te delen met je nieuwe buren.  

In de straatapp, Nextdoor, of in een Facebookgroep.  

Niet om de kennismaking met je buren te vervangen, wel om 

je in één keer aan meerdere straatbewoners voor te stellen 

en hen in de gelegenheid te stellen je welkom te heten.

De opname en het digitale beeld krijg je cadeau. Ieder 

kwartaal hoop ik een portret in de Boomgaard te publiceren, 

met daarbij een kort verhaal. Vanzelfsprekend alleen met 

toestemming van de geportretteerden.

Woon je korter dan 2 jaar in de Bomenbuurt en lijkt het  

je leuk om door mij gefotografeerd te worden, stuur een 

mailtje naar info@photologix.nl. Je nieuwe buren op  

Wees Welkom attenderen, mag natuurlijk ook.

Bruno van den Elshout

ingezonden



Ongewenste graffi ti 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 graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

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).



COLUMN Marcel Verreck

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, 

columnist en schrijver. Én neerlandicus.  

Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids 

Cabaret Festival. Samen staan Paul en Marcel 

met hun muzikale talkshow ook in het 

theaterseizoen '16-'17 een aantal malen in 

Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57), aanvang: 

16.00 uur. Zie ook: www.theaterdakota.nl. 

Met een bij het jaargetijde behorende melancholie herlees ik 

mijn vorige Boomgaard-column, die de titel ‘Ontboomd’ droeg. 

Een sterk overtreffende trap van de reguliere ontbladering die  

nu zo kleurig om zich heen grijpt. De boom op het pleintje voor 

mijn huis moest eraan geloven. Daar waren argumenten voor, 

maar een bomenmoord komt in onze stad altijd hard aan. 

Inmiddels is er alweer een hoop hout teruggekeerd op het 

pleintje. In een tempo, dat in mijn lekenogen af en toe aan  

het groeien van een boom doet denken, verschijnen in de 

 Fahrenheitstraat drie kiosken als klapstuk van de re-styling  

van de winkelstraat. 

Ik heb de afgelopen jaren vaak uitzicht op bouwwerkzaamheden 

gehad en dat is altijd boeiend. Soms zie je dagen niemand, dan 

is er een hoop gedoe, een afgezette straat en een nauwelijks 

tussen de gevels passend gevaarte dat met een grote slang 

toekomstig beton staat te spuiten. Er komen wanden en een 

dak, bouwgeluiden vermengen zich met arbeidsvitaminen uit de 

radio en waaien over het plein. Dit alles onderbroken door bijna 

contemplatieve bouwpauzes.

Er wordt aan drie kiosken tegelijkertijd gewerkt, soms lijkt het 

alsof de werkers een estafette lopen, ze schuiven van de ene 

naar de andere. Vandaag is in ieder geval ‘mijn’ kiosk aan de 

beurt. De oude kraam, al niet bijster mooi, staat er plomp naast 

- de verkoop gaat immers door - en wordt met de dag lelijker. 

Latjes en zinken onderdelen krijgen hun plaats, de techniek in  

de ingewanden van de nieuwe kiosk wordt onder handen 

genomen. Het geheel begint steeds meer op de tekeningen te 

lijken. De behoedzame voortgang leidt tot voorspellingen van de 

straatbewoners: zouden ze voor de kerst klaar zijn? Het litteken 

van de boom is ondertussen geheel verdwenen, het zand op het 

nieuwe plaveisel is alweer verwaaid. De dag komt naderbij dat 

de oude vieze kraam wordt verwijderd. Dan zullen de kiosk en 

zijn eigenaar stralen. En is er in dit terrasloze seizoen opeens 

een zee van ruimte voor mijn huis. Plek genoeg in ieder geval 

voor… een nieuwe boom.

Bekioskt
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Tabletcursus Allemaal 

Digitaal voor senioren
Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.  
Wil je de huur betalen, je OV-kaart opladen moet je belasting-
aangifte doen? Of wil je weten of je vanmiddag beter een 
paraplu kunt meenemen? Internet is een belangrijke informatie-
bron en biedt naast praktische hulp ook veel gemak en vermaak, 
zoals contacten onderhouden, muziek luisteren en spelletjes 
doen. De gemeente organiseert voor ouderen een kennismakings -
cursus voor de tablet waarmee toegang tot en het gebruik van 
internetdiensten heel eenvoudig worden. Ook krijg je korting bij 
aanschaf van een tablet. 

Zonder ervaring meedoen
Bijna alles regel en bekijk je vandaag de dag op internet. Met het 
gebruik van internet blijf je langer zelfstandig en betrokken bij de 
maatschappij. Met een tablet tik je op het scherm aan wat je wilt 
doen. Je kunt de tekst of de afbeelding eenvoudig groot maken, 
zodat het beter leesbaar is. Bijna iedereen kan het leren. Je hoeft 
geen enkele computerervaring te hebben om aan een cursus 
deel te nemen. Tijdens de basiscursus leer je spelenderwijs hoe 
een tablet werkt. De cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op 
ieders niveau. En tijdens de cursus ontmoet je meteen nieuwe 
mensen! 
De prijs per cursus is verschillend, maar je kunt al een cursus 
volgen vanaf € 10, met ooievaarspas vanaf € 5.

Koop een tablet met korting
Als je cursus gaat volgen, kun je dat het beste met een eigen 
tablet doen. Je raakt vertrouwd met het apparaat en kan de  
tablet indelen naar eigen inzicht. Ook kun je thuis het geleerde 
makkelijk oefenen. Bij inschrijving voor een cursus van Allemaal 
Digitaal, kun je tablet ACER ONE 10 B3-A20 kopen voor € 155. 
Voor € 20 meer krijg je een speciaal voor senioren ingerichte 
tablet. Met Ooievaarspas krijg je € 50 korting. Bij het apparaat 
hoort een jaar lang gebruik maken van de telefonische helpdesk 
en hulp op afstand. 

Cursusmogelijkheden
Heb je de basisvaardigheden onder de knie? Dan zijn er allerlei 
korte vervolgcursussen om de tablet nog beter te kunnen 
gebruiken. In een vervolgcursus leer je bijvoorbeeld over het 
gebruik van DigiD, OV-kaart en internetbankieren. Ook kun je 
leren hoe Skype, whatsapp, Facebook en Twitter te gebruiken.  
Of  online betalen via IDEAL en digitaal tickets bestellen en 
betalen. Een andere cursus zoomt in op fotobewerking. 

Hulp vragen
Op verschillende plaatsen kun je terecht voor extra hulp. Zo heeft 
Computerhulp070 een eigen computerclub die wekelijks met 
elkaar naar oplossingen zoekt. Bij de bibliotheek is er een 
inloopspreekuur en oefenen met ‘Klik en Tik’ en Seniorweb heeft 
een computerspreekuur. Informeer hiernaar bij de aanbieder van 
de tabletcursus!

Wil je hulp bij het kiezen van de juiste cursus of heb je vragen 
over de tablet met ooievaarspaskorting? Liever eerst naar een 
voorlichtingsbijeenkomst? Bel dan met een medewerker van 
Allemaal Digitaal van de gemeente: 070 3533210. 

GEMEENTEBERICHTEN



 
 

 Griekse biologische 
olijfolie 

van de Buurtwinkel 
 
Eliki (0,75 l): € 10,95 (5-l blik € 49,95) 
Melas (0,5 l): € 7,95 (3-l blik € 32,95) 
 
Los getapt: € 10 per liter (zelf een fles 
meenemen!). Ook thuisbezorging. 
 
 
www.geertjanmellink.nl/buurtwinkel 

De Buurtwinkel. Een leven lang in dienst van de 
klant en na zessen achterom.  

 
 

 

 
Geert-Jan Mellink 
Columbusstraat 35  
Den Haag 
 
g.mellink@casema.nl 
Mob  06 81553043 
 

 

cursussieraden.nl – Aucubastraat 2 – 070 7533614
Kralen, leer, slotjes en nog veel meer onderdelen voor sieraden. 

Workshops en cursussen. Feestjes en bedrijfsuitjes. Welkom!

Cliënten gezocht in het kader van
psychotherapie opleiding

Er wordt doelgericht gewerkt aan wat jij wil bereiken.
- Intake gratis en vrijblijvend;
- 5 sessies van ruim een uur voor 50 euro;
- de sessies vinden plaats op de Ieplaan.

Nieuwsgierig? Bel of mail naar Claartje de Smit
06-52372228       c_de_smit@hotmail.com

Integratieve psychotherapie is een combinatie van inzichten en 
methodieken uit verschillende disciplines die het mogelijk maakt 
goed aan te sluiten bij de doelen van de cliënt. 

ik heb probl e men op werk ik w i l m
eer ener gi e ik pieker v e el ik wil in b e weging komen etc. 



ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Presentatie tijdschrift 
Extaze in Houtrustkerk
Op 8 december wordt de nieuwe uitgave van literair tijdschrift  

Extaze gepresenteerd in de Houtrustkerk. Het thema van de avond is: 

Magie van het verlies. Dit is de derde keer dat het gezelschap in de 

kerk neerstrijkt voor deze premièreavond. 

Er zijn verschillende lezingen, korte inleidingen en muziek. Dichter 

Dorien Dijkhuis leest voor uit eigen werk, beeldend kunstenaars 

Marian Meerbeek en Marion de Laat vertonen een installatie met 

beeld en geluid en er is een filmvertoning van beeldend kunstenaar 

en cineast Erik Pape. Aanvang: 20.15 uur. Deur sluit om 20.13 uur. 

Entree incl. pauzedrankje € 10. De volgende avond is op 2 maart! 

Nieuwjaarsreceptie
De SBOB organiseert zoals ieder jaar een nieuwjaarsreceptie voor  

alle bewoners. 

TIJD 8 januari tussen 16.00 en 17.30 uur

LOCATIE Onder de Bolster, Kastanjestraat 2.

Bethel buurtkerkhuis
7 februari   Lunch en inspiratie: bijeenkomsten 
voor vrouwen
Vier keer per jaar op dinsdag is er buurt-kerkhuis Bethel in de  

Thomas Schwenckestraat 30 een bijeenkomst voor vrouwen met 

biologische lunch en aansluitend een korte inspiratie over een thema. 

Eerstvolgende datum: 7 februari. Grip krijgen op je gezondheid! Over 

voeding, vertering, beestjes en hormonen. Door: Hetty Kousbroek, 

ortho- moleculair/epigenetisch therapeute.

TIJD 13-14.30 uur. KOSTEN € 12 (lunch, thee/koffie, inspiratie)

AANMELDING luncheninspiratie@gmail.com of Eugenie Baken  

06 24144873

Café De Freule
Iedere 2e donderdag van de maand  Vrome Freule
Praten over zaken die je bezighouden of over je kijk op het leven. 

Bijeenkomst in ongedwongen sfeer in het buurtcafé.

LOCATIE Café De Freule, Fahrenheitstraat 558

TIJD 20.00 uur. KOSTEN drankjes voor eigen rekening

ORGANISATIE Houtrustkerk. AANMELDEN niet nodig

Houtrustkerk
22 januari  Lunchbios 
FILM Hannah Arendt, filmbiografie uit de serie ‘bijzondere vrouwen’

TIJD 12.30 uur

KOSTEN € 7,50 voor film en lunch

AANMELDEN houtrustkerk@gmail.com 

29 januari  Pianoconcert 
Zondag 29 januari 2017 om 12.00 uur geeft pianist Erwin Rommert 

Weerstra een recital in de Houtrustkerk. Programma: La Valse van 

Ravel, Rondo in D van Mozart en deel 11 uit de Vingt Regards sur 

l’Enfant-Jésus van Olivier Messiaen. Hij studeerde aan het 

 Conservatorium in Den Haag en won daarna verschillende 

 internationale prijzen. De toegang is vrij, collecte na afloop.

11 februari   Een warme jas: interactieve lezing 
over mantelzorg
Ineke Ludikhuize, theoloog, bespreekt de mooie, maar ook de lastige 

kanten van dit maatschappelijke fenomeen. Ineke was jarenlang 

mantelzorger voor haar echtgenoot en politicus Willem Aantjes,  

die in 2015 overleed. Een warme jas is ook de titel van het boek  

dat zij schreef, waarvoor ze sprak met mantelzorgers in uiteenlopende 

situaties, met jongeren en ouderen, mensen die zorgen voor iemand 

van wie ze houden. Woorden als naastenliefde, plicht, vrijwilligerswerk  

en humor komen voorbij. Er is volop gelegenheid tot discussie. 

TIJD 15 uur KOSTEN € 7,50. AANMELDEN niet nodig

Bestel via www.concertovaliante.com of bel 06 23867050

15 februari  Open Huis
Ontmoeting in een gastvrije omgeving; in gesprek gaan rond 

actualiteit, creatief bezig zijn met kunst, poëzie en alles waar de 

interesse van de deelnemers naar uitgaat. 

TIJD 15.00-16.30 uur KOSTEN vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

AANMELDEN Liesbeth Kromhout: kromhoutliesbeth@gmail.com

22 februari  Bewust uit eten
Gezamenlijk uit eten om de ‘betekeniseconomie’ uit eigen ervaring  

te leren kennen. 

TIJD 12 uur lunchen bij restaurant Instock (Buitenhof 36).

KOSTEN eten voor eigen rekening 

AANMELDEN houtrustkerk@gmail.com

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

OPPAS AANGEBODEN
Hallo, ik ben Bella. Ik ben 14 jaar en woon op de Thomsonlaan. Ik ben beschikbaar als oppas in de 

weekenden en tijdens vakanties. Heeft u oppas nodig? Dat kunt u mij bellen: 06 28443454.

STEKKIES
Heeft u wat aan te bieden? Of zoekt u iets? De Boomgaard wil daarin behulpzaam zijn.  
U kunt uw stekkie (max. 50 woorden) sturen naar: info@redactiedeboomgaard.nl
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  ••• Pianist Erwin Rommert Weerstra
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De Boomgaard   ••• Hans Verboom reikt het eerste exemplaar uit aan Marcel Verreck

presentatie 
jubileumboek

‘een eeuw bomenbuurt’
 Het jubileumboek is te koop. Zie pagina 7.

27 november
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Uniek enéén-malig!

Voor
de bomen-

buurt-
bewoners

Slechts 
2 euro 
entree!

- Bomenbuurt 100 jaar presenteert -

SLOTFEEST!
Zaterdag 17 december 2016

Live!Live!Live!

incl. 
drankje!

SLOTFEEST!
Zaterdag 17 december 2016
Chr. Montessorischool De Abeel  Abeelstraat 30    19:00-00:00 uur



door REGGY SPECKEN

Fotoserie en fotowedstrijd MOOI VAN BUITEN

We vierden dit jaar dat de Bomenbuurt 100 jaar bestaat. De redactie vond het een goede aanleiding 

om het moois van de buurt wat meer aandacht te geven. We publiceerden in drie afleveringen een 

serie foto’s van deuren, portieken en opvallende gevelelementen. 

We hebben de lezers daarmee willen aansporen om de buurt nog beter te leren kennen. Want al 

wandelend kun je immers minder of meer bewust met je omgeving omgaan. Je kunt door een straat 

lopen terwijl je in gedachten met iets heel anders bezig bent. Je kunt ook gewend zijn om te letten 

op de verschillen tussen huizen, op straten die recht of schuin lopen, op typen lantaarnpalen, 

enzovoorts.

1

4

7

MELKMEISJE

Op de middenpagina’s zijn dit jaar foto’s 

afgedrukt van deuren, portieken en gevel

elementen in onze buurt.  

We zagen het ‘melkmeisje’: een deur met links 

en rechts raampjes die boven de deur met elkaar 

verbonden zijn. En portieken die vanwege de 

veiligheid met een fraaie deur door de bewoners 

zijn afgesloten. Ook een portiek dat geheel 

buiten de gevel loopt. We zagen het hoofd van 

Berlage, mooie afwerkingen van dakgoten en 

een koeienkop. Aan elke fotoserie was een 

prijsvraag verbonden. De winnaar kon zich 

laten verwennen bij een van onze winkels.

OP PAD

De brievenbus van de redactie puilde niet uit, 

maar de mensen die reageerden, deden dat 

ook meteen goed. Er waren maar weinig foute 

inzendingen. Uit reacties bleek dat men er ook 

echt plezier in had en bereid was om een 

aantal keren de hele buurt af te lopen, op zoek 

naar het juiste adres. Eén geval is ons bekend 

waarbij de hulp van Google Streetview is 

ingeroepen. En … eenmaal begonnen was er 

geen stoppen meer aan. Sommige inzenders 

woonden al langer in de buurt, maar er was 

ook een stel dat hier nog geen twee jaar 

woonachtig was: een leuke manier om de 

verscheiden heid in de buurt eens goed te leren 

kennen.

WINNAAR

De winnaar van de vorige keer is: ED VEEREN.  

Hij heeft inmiddels een kadobon ontvangen  

te besteden bij BLOEMIST GOLDEN BELINDA. 

DE GOEDE OPLOSSING UIT HET SEPTEMBER-

NUMMER: 

1.  Cypresstraat 673

2.  Ieplaan 131/135

3.  Esdoornstraat 71/81

4,  Houtrustweg 41/47

5.  Valkenboskade 516/520

6.  Pijnboomstraat 3

7.  Populierstraat 109

8.  Houtrustweg 3

9.  Abeelstraat 73

10.  Hoek Thomsonlaan/Fahrenheitstraat  

boven MartinHair

11. Beeklaan 440

12. Aucubastraat 3

13. Beeklaan 441

14. Ieplaan 79

15. Ieplaan t/o nr 85

TOT SLOT

Voor de liefhebbers en om het af te leren nog 

een laatste serie foto’s. Dit keer een mix van 

deuren, portieken en gevelelementen.  

Raad de adressen, stuur ze in  

VÓÓR 1 FEBRUARI en natuurlijk kun je dan  

weer een BON VAN € 25 winnen, dit keer  

te besteden bij THE UPSIDE CAFÉ op de 

Thomsonlaan. 

Inzendingen naar info@redactiedeboomgaard.

nl of inleveren bij het kantoor van de SBOB, 

Kastanjestraat 2.
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De Boomgaard

Stadstuincentrum  

Nieuw Hanenburg

door HELEEN VAN DUIST

Familie
De vader van Gijs startte vijfenveertig jaar geleden met het bedrijf dat 

later twee vestigingen kreeg. Hij is zelf nog niet echt gestopt en werkt 

op de andere locatie aan de Groen van Prinstererlaan. De nieuwe 

eigenaren van de Hanenburglaan, Angelique en Gijs, zijn absoluut 

geen onbekenden in de groenwereld. Met jaren ervaring en na het 

vak geleerd te hebben van hun (schoon)vader, hebben ze nu hun 

eigen tuincentrum in onze Bomenbuurt. De vaste, trouwe ploeg 

medewerkers is er ook nog steeds, het is een echt familiebedrijf.

Patiofruit
Op het moment dat je het centrum inloopt, valt gelijk op hoe  

groot het is! In het afgelopen jaar is er veel vernieuwd en verbouwd.  

Met name buiten is er uitgebreid. Vaste (buiten)planten krijgen  

veel aandacht, wekelijks verandert het aanbod. Bijzonder zijn het 

patiofruit en de leibomen. Juist voor de Bomenbuurt met al haar 

bovenwoningen en kleine tuinen is hier veel vraag naar.

Door de bloemen het bos niet meer zien...
“Het komt regelmatig voor dat klanten toch met meer dan bedacht 

naar huis gaan”, aldus Angelique. “Helaas hebben we hier geen foto's 

van: de cabrio met open kap en daarin twee supergrote Hebes op de 

Dit voorjaar zijn Angelique en Gijs Buitelaar eigenaar van stadstuincentrum Nieuw Hanenburg 

geworden. Zij hebben de zaak overgenomen van de vader van Gijs. Die richtte het bedrijf op onder 

de naam ‘tuincentrum Hanenburg’. Maar bij een nieuwe eigenaar hoort natuurlijk een nieuwe naam. 

Wij brachten hen een bezoekje. 

achterbank. Of bakfietsen zo afgeladen dat de kinderen die er ook 

nog bij moesten niet meer te zien zijn.” En wat te denken van de 

behulpzame collega die haar fiets uitleent (met mega fietstassen  

en een bak voorop) omdat de klant zoveel heeft gekocht.

Kerst
Speerpunten voor de beide eigenaren zijn kwaliteit en uitgebreide 

service. Omdat het assortiment zo groot is gaan klanten altijd 

tevreden naar huis.

Gijs gaat meerdere malen per week naar de veiling in Naaldwijk en 

Boskoop: “Zo houd je de prijs scherp en hebben we altijd vers aanbod 

van kamerplanten, buitenplanten en bloemen.”

De medewerkers zijn nu druk bezig met het maken van kerststukken 

en andere mooie kerstdecoraties. Er zijn veel kerststekers, kerstgroen 

en oasis te koop, zodat je zelf ook een mooi kerststuk kunt maken. 

Het tuincentrum is geopend maandag t/m zaterdag van 9-18 uur.  ■ 

Koop ook dit jaar weer een mooie Nordmann kerstboom met of zonder kluit. 
Ze worden bezorgd vanaf €15. 
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In de afgelopen nummers heeft Marcel 
Verreck op zijn eigen manier aspecten 
van onze buurt beschreven. Ik weet niet 
wat er - na bewoners, winkeliers, 
kunstenaars - deze keer wordt uitgelicht, 
maar een aardige invalshoek is ook 
‘hechting aan de buurt’. Wanneer hecht 
je je aan een buurt; moet je er dan zijn 
opgegroeid? Wat maakt dat je je er thuis 
voelt?

Het afgelopen jaar is er nogal wat 

 georganiseerd in het kader van ‘100 jaar 

Bomenbuurt’ (waarvoor een compliment op 

zijn plaats is). Ik ben in het voorjaar o.a. naar 

de lezing gegaan over de aanleg van onze 

straten en de huizenbouw. Zoals we al 

eerder hebben gelezen in de serie Bouwen 

aan de buurt (zie www.bomenbuurtonline.nl 

onder Boomgaard: dossiers), is het straten- 

plan te danken aan de stadsarchitect  

H.P. Berlage. Dat plan betrof trouwens 

Bomen- èn Bloemenbuurt, die destijds door 

de gemeente Den Haag als één geheel 

werden beschouwd. Wat heeft dat nou te 

maken met je hechten aan een buurt, zult  

u misschien denken. 

Dorp
Dat wordt in de praktijk duidelijk: wie op  

z’n gemak door de buurt loopt, merkt dat  

er een zekere beslotenheid is. Hier en daar 

schuine straten, zijstraten die op een 

plein(tje) uitkomen. Daarin herken ik wat 

mensen vaak zeggen over de Bomenbuurt: 

het is soms net een dorp! Mooi toch, als je 

dat in een grote stad voor elkaar kan 

krijgen?

Vroeger waren er winkels op elke straat-

hoek. Dat moet toch wel wat hebben 

uitgemaakt voor het gevoel van verbonden-

heid met een buurt. Stel je de kruisende 

lijnen eens voor die de voetstappen van de 

winkelende mens (de huisvrouw!) maakten, 

als die boodschappen ging doen. Nu wordt 

er bij Albert Heijn bijgepraat, destijds in die 

winkels en natuurlijk op straat. 

Onderdak
Ik was nog geen 23, toen ik hier kwam 

wonen, begin jaren ‘70. Ik kwam uit een 

ander deel van de stad, kende de hele buurt 

niet. Ik werkte, was dus overdag elders en 

kwam in de namiddag pas thuis. Familie  

en vrienden woonden ergens anders; 

misschien dat daarin ook de verklaring ligt 

dat ik me helemaal niet verdiepte in de 

buurt. Pas toen ik veel later naar een ander 

huis op zoek ging, zag ik meer dan alleen 

mijn eigen directe omgeving. Je gaat dan 

ook op meer dingen letten. Wat eerst 

gewoon als ‘onderdak’ wordt gekozen,  

krijgt gaandeweg een emotionele lading  

en daardoor een verbondenheid. 

Beter kijken 
Terug naar die lezing. Het is zò aardig, als 

iemand je vertelt over de achtergrond van 

wat je dagelijks om je heen kan zien. Denk 

bijvoorbeeld eens aan die verschillende 

huizen op de Hanenburglaan en de 

Gouden regenstraat; waarom ziet de ene kant 

van de straat er zo heel anders uit dan de 

overkant? Je krijgt ook uitleg over de 

verschillende bouwperioden met hun eigen 

stijlkenmerken, soms in een en dezelfde straat. 

Ik ben afgedwaald van m’n oorspronkelijke 

vragen: nee, je hoeft hier niet geboren te 

zijn, om van de Bomenbuurt te gaan 

houden. Maar verder is het een kwestie van 

individuele factoren, op één uitzondering 

na. En dat is de opzet van deze afwisselende 

buurt; dank dus aan architect Berlage. 

PS  

Ik heb ook genoten van de illustraties  

bij de fotowedstrijd Mooi van buiten.  

Komen die ook in het boekje over 100 jaar 

Bomenbuurt??   

Tonny van Dijk

Wortelschieten in de Bomenbuurt

ingezonden

Egelantierstraatbewoner Bob Bouwman maakte dit fotoportret  

van het snoeiwerk van een drietal egelantieren op 20 oktober
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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

FEEST MET
ZWIER

ZUIDERSTRANDTHEATER.NL/KERST

 KERST 
aan zee

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke financiën

Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning

Ontbijt - lunch - taart
high tea & high wine - bOrrel 

catering

www.upsidecafe.nl

weissenbruchstraat 34
den haag

thomsonlaan 90e
den haag
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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. 

Jubileumproject Bob Breuk 
werd een kleuterschool in 
Gambia 
Het begon in 2011 met een  vakantie naar Gambia. Ik wilde mijn 

dierenartsenpraktijk niet te lang alleen laten en boekte met Edda 

een vlucht naar de ‘smiling coast of Africa’. We waren op slag 

verkocht: dit straatarme land van de gulle lach moest geholpen 

worden. Het 25 jarig jubileum van mijn praktijk werd aan het 

project gewijd. Daarna werd buurman Andries Bartels enthousiast 

en samen met  zijn collega Jos Sierhuis hebben we de stichting 

Haags Early Learning Project (HELP) Gambian Children opgezet. 

Dankzij de donaties van o.a. een groot aantal bewoners van de 

Bomenbuurt  kon de bevolking van Faraba Banta aan het werk 

worden gezet . 

Sinds de zomer van 2012 staat in Gambia in de schaduw van  

een enorme eeuwenoude boom een kleuterschool die de 

toepasselijke naam ‘Big Tree Nursery’ draagt. In de Bomenbuurt 

met al zijn scholen weten we hoe belangrijk onderwijs is.

De 120 kinderen krijgen elke schooldag een beker pap. De ouders 

betalen een klein bedrag aan schoolgeld (€ 5,) per jaar. De vijf 

onderwijzers (2135 jaar) vormen met de “papmoeder” en de 

conciërge een zeer hechte eenheid. Zij zijn allemaal door ons 

zelf tijdens onze bezoeken geselecteerd en deels op onze 

kosten opgeleid. 

Wij proberen elk jaar iets aan  ons schooltje toe te voegen.  

Zo kwamen er toiletten, een watertoren, een EHBOruimte voor 

de gehele gemeenschap en dit jaar komt er een eigen keukentje. 

Dankzij acties m.n. op de Heldring en Daltonschool en de  

vele donaties van particulieren zijn die uitbreidingen mogelijk 

geweest en is de financiële situatie van ‘The Big Tree Nursery’ 

momenteel gezond. Natuurlijk blijven wij wel afhankelijk van  

uw donaties. Twee maal jaarlijks bezoeken wij Faraba Banta en 

ieder bezoek is een waar feest. Alle kosten nemen wij overigens 

persoonlijk voor onze rekening. Niets blijft aan de strijkstok 

hangen. Elke gift komt dus ten goede aan het goede doel. 

Wil je ons steunen? Stichting HELP Gambian Children (anbi)  

www.helpgambianchildren.nl, bank: NL 32 FVLB 0227308174. 

OPROEP 
NIEUW WIJKCENTRUM IN DE BUURT 

Na sluiting van wijkcentrum De Kruin is de vraag of er 

behoefte is aan een nieuw wijkcentrum of een ander

soortige ontmoetingsplek, zie het artikel in het september

nummer van De Boomgaard. Een commissie in de wijk 

gaat dit inventariseren. De commissie die bestaat uit 

Johan van Arragon, Ineke Mulder (beiden bestuur SBOB) 

en Erna de Klerk (hoofdredacteur Boomgaard) roept dan 

ook iedereen op om te komen met ideeën. Hoe zit jouw 

ideale wijkcentrum eruit? Aan welke functies of activiteiten 

heb je behoefte? Ben je misschien iemand die activiteiten 

aanbiedt? De commissie zoekt ook buurtgenoten die niet 

alleen ideeën, maar vooral tijd, zin, energie en liefst 

ervaring hebben om mee te denken in de verschillende 

fasen van dit plan. 

Laat weten wat jij voor wensen of ideeën hebt. Dat mag 

kort of lang zijn, eenvoudig of ingewikkeld. Via mail: 

buurthuisBB@gmail.com of bij de SBOB in de bus: 

Kastanjeplein 2. Je kunt de commissieleden natuurlijk ook 

aanspreken in de buurt of vragen om telefonisch contact. 

KUNSTUITLEEN EN EXPOSITIE

Kunststukken 101 op de Thomsonlaan heeft vanaf  

17 december een speciale kerstexpositie. Er zijn diverse 

kleine werken en originele cadeaus te koop. 

Van 7 tot 27 januari zijn er werken van MIRIAM HERMINEZ 

te zien, te leen en te koop. Miriam studeerde vorig jaar  

af aan de kunstacademie Haarlem. Haar werk is mede 

geïnspireerd door de tijd die ze als tropenarts in Oost Afrika 

doorbracht. Officiële opening zaterdag 7 januari om 16 uur. 

Van 28 januari tot 10 februari exposeert NICOLETTE 

VLUG. Ook Nicolette studeerde recent af aan de kunst-

academie Haarlem. Het thema van haar olieverfwerken i 

s vrouwelijke weerbaarheid en veerkracht. Opening:  

28 januari om 16 uur. 

De galerie/kunstuitleen is iedere zaterdag geopend van  

13 tot 18 uur. Thomsonlaan 101. In januari gaat de cursus 

kunstgeschiedenis van start, ‘Moderne kunst, periode 

1890-1965’. Zie ook www.101kunststukken.nl 
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Het winkelgebied is vorig jaar heringericht. De straten zijn 
weer goed begaanbaar en sinds de zomer is het kruispunt 
(Fahrenheitstraat/Thomsonlaan) ook zodanig verbeterd dat het 
overzichtelijk en daarmee veiliger is. Een aantal ondernemers 
heeft ook het interieur en/of exterieur van de winkels verfraaid. 
Dit alles viel onder het plan van aanpak van de gemeente om 
van ‘De Fahrenheit’ weer een aantrekkelijk winkelgebied te 
maken. 

Kiosken
Het sluitstuk voor deze herinrichting is de vernieuwing van de 

kiosken. Het gaat hier om Vu met zijn notenbar en loempia’s 

(Cederplein), Jan Otten met groenten en fruit en Vishandel Kleinee 

(Abeelplein). De drie ondernemers verhuizen straks naar eenzelfde 

halfronde kiosk van 22 m2. Door deze eenheid gaat de straat er 

ineens een stuk anders uitzien. De nieuwe kiosken zijn gedraaid  

en staan ook nog anders gepositioneerd op de pleinen.

De vernieuwing is een lang traject geweest met een hoop  

overleg tussen gemeente, architect en betrokken ondernemers.  

De verbouwing is begin januari afgerond. 

Groente en fruit
Jan Otten staat al achttien jaar met zijn kraam op het plein en dan 

is zo’n kiosk toch even wennen. De reden om toch de overstap te 

maken is niet moeilijk voor Jan. “Over een paar jaar houd ik ermee 

door TIM OOSTERHUIS
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op, maar ik wil wel graag dat mijn zoon dan doorgaat en met  

zo nieuwe kiosk kan je weer heel wat jaren vooruit”, aldus Jan.

Vis
Aan de overkant bij Kleinee is de wisseling al geweest. Zoon Rik  

is de eigenaar van de viskiosk en pa is eigenlijk al met pensioen.  

Na zevenendertig jaar opbouwen van de zaak, van haringkar tot 

kiosk, is het ook hier tijd voor iets nieuws. 

Dat vader met pensioen is, betekent niet dat je hem niet tegen 

komt. ’s Morgens zie je hem wel eens bij het uitladen en ook op 

zaterdag is hij er regelmatig. In de nieuwe kiosk zal hij ongetwijfeld 

ook van tijd tot tijd te vinden zijn.  ■

Herinrichting in januari eindelijk voltooid

Nieuwe kiosken 
                      gaan het straatbeeld verfraaien

Voor de gemeente is het uiterlijk van deze kiosken niet 

zomaar gekozen. Het ontwerp is een pilot om te bekijken 

of dit dé nieuwe Haagse kiosk kan worden. Dat zou 

betekenen dat op termijn alle kiosken in de stad er op 

deze manier uit gaan zien. Dat idee heeft nog wel wat 

voeten in de aarde aangezien ondernemers de kiosk zelf 

bekostigen en dat niet misschien niet voor iedereen een 

haalbare investering is. 

••• De nieuwe kiosken zullen in januari klaar zijn



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. 

makelaarskantoor G.a.a. meIJer

HuIzenspecIalIst 
In de 

BomenBuurt
Thomsonlaan 113     2565 JA ’s-Gravenhage     Telefoon 070-3602922 
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Feestverlichting
Er is nieuwe kerstverlichting in de winkelstraten. Er is niet alleen 

hangende feestverlichting maar ook zijn de bomen opgetuigd met 

lampjes. Hierdoor is het hele winkelgebied ’s avonds sfeervol verlicht.

Activiteiten
Zaterdag 17 december: van 12 tot 16 uur is er een kerstteam dat jong 

en oud vermaakt met ballonfiguren, snoepgoed en een steltlopende 

kerstman.

Vrijdag 23 december: van 16 tot 20 uur speciale kerstkoopavond.  

De kerstman deelt warme chocolademelk uit en er worden kastanjes 

gepoft. Ook kan je de lopende kersttafel tegenkomen; een gedekte 

tafel met kerstmuziek en lekker eten.

Zaterdag 24 december: van 12 tot 16 uur worden er kerstliedjes 

gezongen door een muzikale kerstman en kerstvrouw.

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Frank Bianchi, eigenaar van 

Bianchi Kappers Intercoiffure aan het Thomsonplein, plotseling is 

overleden in Spanje. 

Met veel passie, betrokkenheid en enthousiasme heeft Frank zich 

jarenlang ingezet voor ons winkelgebied. Niet alleen als betrokken 

ondernemer, maar ook als voorzitter van winkeliersvereniging 

Segbroek, de voorloper van onze huidige BIZ-vereniging. Zijn vrouw 

Corry is op dit moment als bestuurslid betrokken bij onze vereniging.

We wensen zijn vrouw Corry, zijn zonen, Guy en Boy, schoondochter 

Emma en alle andere naasten heel veel sterkte toe.

Vereniging BIZ Winkelgebied De Fahrenheit

Rianne Stadhouder, voorzitter

KERSTTIJD

IN MEMORIAM

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.

Dans een 
 dandiya 
Buiten op de fiets in de regen. Ik ben nog maar net terug uit 

India, waar ik op reis was met twintig collega’s. Terwijl mijn 

wielen door de herfstbladeren knarsen, valt me een gedachte in: 

Gek eigenlijk, overal ter wereld viert men feest als het koud en 

donker wordt. Bij ons doen we dat met kaarsjes, lampjes en 

vuurwerk rond het feest van Kerst en Oudjaar. In India kennen 

ze een dergelijk ritueel aan het einde van de herfst: Diwali.  

Ook bij dit hindoefeest worden overal lichtjes aangestoken om 

het donker te verdrijven. Donker nodigt blijkbaar uit om er iets 

van te maken. Het is als een leeg doek dat wil worden versierd. 

De natuur zorgt voor ons in de zomer. In de winter moeten  

we er zelf wat van zien te maken. Dan wordt de mens 

 verantwoordelijk voor gloed en warmte. Goed geregeld wel.  

De natuur geeft ons een duwtje in de goede richting.

Bij Diwali hoort een dans met stokken die de strijd tussen licht 

en donker uitbeeldt, de dandiya. Ook onze groep in India 

waagde zich eraan. We werden uitgedaagd om in deze dans de 

weerstand uit te beelden die een ontmoeting of discussie kan 

oproepen. Een mooie oefening. Al dansend gingen we op zoek 

naar harmonie. Het begon wat stroef, maar de dandiya wist stap 

voor stap bij ieder van ons een lach op het gezicht te toveren. 

Aan het einde leek alle weerstand gebroken. Bij zo’n dans ontdek 

je hoe nuttig een ritueel kan zijn. Het is een soort non-verbale 

taal die net zo veel geeft als een knuffel of een knipoog. 

Hadden we in onze samenleving maar meer rituelen. Het 

donkere jaargetijde dat zich verbreidt kan wel wat licht gebrui-

ken. Veel mensen zijn van elkaar vervreemd. Zien we  

de ander nog wel als land- of lotgenoot? Misschien moeten  

we meer met elkaar dansen. Praten alleen helpt niet. Soms moet 

je dingen niet spellen maar spelen om elkaar te begrijpen. Zullen 

we een dandiya dansen? Ja, laten we er een mooi feest van 

maken in deze donkere dagen!

Karl van Klaveren

••• Op 13 november trok de Sintoptocht nieuwe stijl door de 

buurt. Inmiddels heeft de goedheiligman het land weer verlaten 

om plaats te maken voor de kerstman. 

SINTERKLAAS

COLUMN



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

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Thomsonlaan 98

2565JG Den Haag

T. 3450306

info@jzandvliet.nl

www.jzandvliet.nl

Lid van
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Verticaal tuinieren
Als ik dit stukje schrijf is het buiten echt herfst, de wind blaast 

hard en het water komt met bakken naar beneden. Herfst!

De bladeren van de meeste planten verkleuren in mooie 

herfsttinten, van mooi rood tot geel/bruin. Een van de planten 

die heel mooi verkleurt is de Wilde Wingerd of Parthenocissus. 

Deze klimmer kan tot 10 m hoogte komen; hij zet zich vast met 

een soort van handjes. Aan deze handjes zitten weer zuignapjes. 

De bloemen zijn onbeduidend en nauwelijks zichtbaar evenals 

zijn vruchten die lijken op kleine druifjes. De kracht zit hem in 

zijn herfsttinten.

Een plant die in de winter mooi bloeit is de winterjasmijn. Deze 

hecht zichzelf niet maar moet worden aangebonden net als de 

leiroos (geen klimroos, want hij kan zichzelf nergens aan vast 

zetten).

Verticaal tuinieren is dus het plaatsen van klimmers tegen muren 

en schuttingen. Deze nemen ook een deel van het water op en 

zorgen voor het vangen van fijnstof en het opnemen van CO
2
. 

Verder zijn ze natuurlijk leuker om naar te kijken dan naar een 

stenen muur.

Ik zal nog wat voorbeelden geven. De Clematis heb je in 

vroeg bloeiers en zomerbloeiers en de Blauwe Regen. Klimop  

in grootbladig en klein-bladig en in groen of bonte variant.  

De plant die ik op diverse plekken in de wijk heb gezien is de 

passiebloem. Deze plant geeft mooie bloemen en met wat geluk 

oranje vruchten. Nadeel: hij is slecht winterhard, dus bij zware 

vorst gaat hij dood. Als laatste noem ik de klimhortensia omdat 

deze groeit op plekken waar geen zon kan komen.

Goed om te weten: klimmers tasten de stenen muur niet (meer) 

aan. Vroeger was dat wel zo, omdat de voegen van kalkcement 

waren; het cement/voegwerk van vandaag de dag laat geen 

wortels meer binnendringen. En sommige planten hebben steun 

nodig om te kunnen klimmen, omdat ze zich dus niet ‘hechten’ 

aan de muur. 

Hele fijne dagen en een groen 2017 gewenst! 

Met Herman  
de winter in

Herman PoelsmaCOLUMN

REFILL CITY  
BESTAAT 12,5 JAAR 

Refill City, Fahrenheitstraat 606, bestaat in 2017 12½ jaar . 

Dat betekent korting voor de klant! 

Eigenaar Atilla Bijlstra begon in 2004 met het vullen van 

printcartridges voor een langer bestaan, goed voor het 

milieu én voor de portemonnee. Inmiddels zijn er ook 

huismerkcartridges en toners. Net zo goed, maar stukken 

goedkoper. Je kunt hier ook terecht om je videoband of  

8 mm film over te zetten naar dvd. 

JUBILEUM KORTINGSACTIE

Op vertoon van dit artikel (uitgeknipt) ontvang je €12,50 

korting op huismerkcartridges. 

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.NIEUWE NAAM THE UPSIDE CAFÉ 

VOOR LUNCHCAFÉ BROWNIES & DOWNIES

Ondanks de naamwijziging blijft The Upside Café een 

lunchcafé waar mensen met een verstandelijke beperking 

(voor namelijk down syndroom) een leer, werk en 

ontwikkelingsplek vinden.  

De reden voor de naamswijziging is dat het café een eigen 

koers wil varen, los van de franchise organisatie Brownies 

& Downies. De eigenares van de Thomsonlaan, Miranda 

Broers, wil graag een eigen koers uitzetten waarbij meer 

lokale producten en een menukaart die bij de buurt past 

centraal staan. 

Het café heeft een link met de stichting ‘de upside van 

down’, die streeft naar meer begrip voor en acceptatie  

van mensen met downsyndroom in de maatschappij.  

Het motto voor de medewerkers is: “gewoon meedoen, 

want dat willen we tenslotte allemaal”, aldus Miranda. 
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De Boomgaard

100 jaar Bomenbuurt vieren 

                  met kunst
Voor de dames van Studio Jean aan de Thomsonlaan,   
Jocelyn Jones en Jean Elliot, was het jubileumjaar een mooie 
gelegenheid om het creatief talent in te buurt op te roepen  
tot activiteit. Ze schreven een teken/schilderwedstrijd uit  
om iets uit de buurt – heden of verleden - op papier te zetten. 
Studio Jean wilde op deze manier niet alleen creativiteit in  
de wijk stimuleren, maar ook dat mensen meer oog zouden 
krijgen voor hun omgeving, de architectuur en het groen.

Bewoners konden tot en met september iets van of in de Bomen-

buurt op doek of papier vastleggen. Begin oktober zijn de inzendingen 

beoordeeld door de beide eigenaressen. De beoordelingscriteria 

waren: originaliteit, herkenbaar in de buurt, gebruik van materialen 

en zelf wonen in de wijk. Er zijn drie winnaars gekozen. Ze ontvingen 

mooie tekenmaterialen als prijs. De winnende doeken hebben een 

tijd lang in de etalage gestaan van studio Jean. 

Winnaar
Tanja Eijkelboom heeft de eerste prijs gekregen voor haar werk  

'De Populier', waaraan zij met fineliner, potlood en houtskool op 

papier heeft gewerkt. Het decor is realistisch, de figuren zijn 

bedacht en bestaan uit verschillende generaties, vanaf de jaren  

'20 tot nu. De leerlingen van vroeger zie je boven aan de trap en  

die van nu zie je beneden met hun mobieltjes in de weer.

Tweede prijs: Afke Kuyper
Het werk is gemaakt met een stempel(inkt) en acrylverf. Zij heeft 

met een datumstempel gedeeltes van de Bomenbuurt toen en nu 

gestempeld. De stempel  verwijst letterlijk naar dit jubileumjaar  

en figuurlijk naar het stempel dat de buurt in je hart achterlaat.  

De vorm van de uitsparing is een verwijzing naar een erkerraam. 

Veel huizen hier kennen deze ramen. Afke heeft er zelf veel 

gezeten, kijkend op het Beukplein.

Derde prijs: Ruud Becker
Hij heeft een linosnede gemaakt van de sluis en het stoomgemaal 

aan de Houtrustweg. 

Zelfvertrouwen
Studio Jean, de bedenker van deze wedstrijd is al zestien jaar actief 

in de wijk. Veel volwassenen en kinderen hebben hun weg al 

gevonden naar Jocelyn en Jean om er te tekenen en schilderen. 

Het levert de deelnemers ook veel op. Zelfvertrouwen, samen aan 

iets werken, uit een dip komen, iets leren, je ergens in verdiepen, 

het verleggen van grenzen of een blokkade overwinnen. De sfeer is 

er warm, de lesgeefsters, zelf schilder uiteraard, zijn behalve kundig 

ook uitnodigend en betrokken bij hun leerlingen. Kijk op de website 

voor meer inspiratie: www.studiojean.nl 

door HANNAH SMEETS

••• 3e prijs: Ruud Becker

••• 2e prijs: Afke Kuyper

••• 1e prijs: Tanja Eijkelboom



                   Kerstdienst van een wijkagent 

                       Kerstmis 
    op de Laan van Meerdervoort
Een paar collega’s hadden een feestelijk kerstontbijt georgani-
seerd. Turkse broodjes, gekookte eieren, kerststol, vleeswaren, 
kaas en verschillende zoetigheden stonden op een vrolijk 
gedekte tafel. De tafel, een aantal bureaus aan elkaar geschoven, 
was voorzien van een rood tafelkleed met de opdruk van 
dennentakken. Een paar kaarsen maakten het plaatje compleet. 
Het was acht uur en de hele ploeg zat aan tafel. Er stonden  
ook twee portofoons om de meldkamer en ons eigen kanaal  
uit te luisteren. Het radioverkeer was rustig, maar je weet nooit 
wat de kerst brengt. Soms kan het ineens hectisch worden. 
Maar nu begon kerstmis rustig. 

Na het ontbijt startte ik met een collega de wijksurveillance.  

Rustig reden we door de straten en overal zagen we keurig geklede 

mensen, versierde huiskamers en winkels. Iedereen, op weg naar 

familie, uitje of kerk zag er vrolijk en ontspannen uit. Het was ook 

een mooie dag: geen witte kerst, maar het vroor wel. Nog een paar 

van deze dagen en je kon nog voor Oudjaar schaatsen.

Op de langste laan van Nederland zagen we een bekende: Frans. 

Frans is dakloos. Hij graaide met zijn handen, voorzien van 

vingerloze handschoenen, in een afvalbak naast een abri. Een lange 

man van een jaar of veertig met een flinke bos haar en woeste 

baard. Hij had het enkele jaren terug nog erg goed. Eigen bedrijfje, 

huis, vrouw, gezond. Zijn vrouw hield nog steeds van hem, maar 

Frans was veranderd. Wat er precies was gebeurd weet ik niet, maar 

hij was eerst architect en ontwierp de mooiste dingen. Op een 

gegeven moment raakte hij zijn bedrijfje kwijt, isoleerde zich steeds 

meer en vervreemde van zijn vrouw. Na een mislukte therapie en 

opvang ging hij op straat leven. Daar vond hij nu al jaren zijn weg. 

“Goedemorgen Frans, nog niet gegeten?” vroeg mijn collega: “Het  

is eerste Kerstdag en wij weten waar je gratis kan eten en drinken.  

Als je wilt kunnen we je brengen.” Frans keek ons argwanend aan. 

“Kom, ga lekker zitten.” zei ik en deed het portier van onze auto 

open en nodigde hem met een sierlijke zwaai van mijn arm uit  

om plaats te nemen. Frans nam zwijgend plaats op de achterbank. 

Wij wisten dat er altijd wel kerken, buurthuizen en andere organisaties 

onderdak bieden voor eenzame mensen, daklozen en ouderen 

tijdens de feestdagen. Ook in onze wijk was er een dag georgani-

seerd om mensen de hele dag bezig te houden met zingen, 

spelletjes en films kijken. Ze kregen ontbijt, lunch en diner. 

Vrijwilligers hadden hun handen vol, maar deden dat met liefde. 

Willem Koopmann is wijkagent van de  Bomenbuurt.  Meer informatie of contact met uw wijkagent? 

Mail: willem.koopmann@politie.nl

VAN DE WIJKAGENT

“Kom binnen, koffie?” vroeg de vrouw bij de deur. 

“Ja prima!” riepen mijn collega en ik in koor. Frans 

kreeg direct een rode kerstmuts met witte bol op zijn 

hoofd gezet. Hij vond het allemaal goed, liep met ons de grote zaal 

binnen en ging zonder iets te zeggen zitten aan een tafel in de 

hoek. Hij kreeg koffie en broodjes, pakte er meteen twee en terwijl 

hij grote happen nam, probeerde hij ook nog te drinken van zijn 

hete koffie. Mijn collega en ik waren de keuken ingegaan bij de 

vrijwilligers.

Toen we na de koffie wegreden zagen we nog net Frans het 

buurthuis uitkomen. Hij was drukdoende een paar broodjes in zijn 

zakken te stoppen en liep stoïcijns de straat uit. Wie keken elkaar 

aan en haalden onze schouders op. Frans vierde kerst op zijn manier.

Het bleef, op een paar kleine incidentjes na, rustig die dag. Toen wij 

rond half vier terugreden naar het bureau voor de aflossing, zagen 

we Frans weer staan op de Laan van Meerdervoort, weer bij een 

afvalbak maar hij graaide er niet in. Het had geen zin om hem weer 

mee te nemen; hij had de hele dag lekker warm kunnen zitten en 

genoeg kunnen eten. Maar Frans koos voor zijn eenzaamheid. 

Van de kerstmuts heeft hij wel veel plezier gehad: tot dik in februari 

kon je hem al uit de verte herkennen aan dat rode ding!
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DIT TEAM
STAAT ALS EEN HUIS

Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag 

Tel: (070) 368 94 96  -  Fax: (070) 325 40 70  -  E-mail: info@belderbos.nl

Internet: www.belderbos.nl
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Hans Verboom (Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)

Secretaris VACATURE (administratieve ondersteuning, werkgroepen)

Penningmeester Ted Harryvan (fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)

Bestuursleden Johan van Arragon  (NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)

 Ineke Mulder
 Bruno van den Elshout 
 

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

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
Verkeer / Veiligheid / Milieu Resi Kersten 070 363 84 99
Kastanjeplein Hans Verboom hyverboom@planet.nl
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat Ilona Eikhoudt ilonavandelft@hotmail.com
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl

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

BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB) ZOEKT BESTUURSLEDEN
Wij zoeken een secretaris en een penningmeester. Als penningmeester zorg je ervoor dat de SBOB steeds de financiële 

huishouding op orde heeft. Je geeft opdrachten tot betalingen en incasso’s, verzendt facturen en hebt een bepalende stem 

in het al dan niet aangaan van financiële verplichtingen. Je draagt bij aan het schrijven van subsidie voorstellen, het werven 

van sponsors en aan het groeien van de slagkracht van onze organisatie. De penning meester is samen met de voorzitter en 

de secretaris lid van het dagelijkse bestuur van de stichting. Zie ook het artikel op pagina 4. Mail ons bij interesse graag je 

contactgegevens en een korte motivatie, dan bellen we je terug voor een kennismakingsgesprek. Het kantooradres is in 

Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2. Het secretariaat is geopend op: woensdag van 10:30 tot 13:30 uur. 

Bel: 06 42 013 657 of mail: info@bomenbuurtonline.nl



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

Agenda
2E DONDERDAG/MAAND Vrome Freule, Café de Freule, 20u
8 DEC  Presentatie tijdschrift Extaze, Houtrustkerk, 2015u
11 DEC  Beautyschool, IciParisXL, Fahrenheitstraat, 13u 
17 DEC Slotfeest 100 jaar Bomenbuurt, De Abeel, 19u
17 DEC Kerstteam in winkelgebied, 12-16u
17 DEC Kerstexpositie + kerstcadeaus, Kunststukken 101
19 DEC Film Shall We Dance, Zorghuis Drees, 19u 
23 DEC Kerstkoopavond, 16-20u
24 DEC Zingen van kerstliedjes, 12-16u
8 JAN Nieuwsjaarscentrum, Bolster, 16-1730u
17-27 JAN Expositie Miriam Herminez, Kunststukken 101
19-22 JAN Winternachten, Theater a/h Spui/Fimhuis
28 JAN-10 FEB Expositie Nicolette Vlug, Kunststukken 101
22 JAN Lunchbios 'Hannah Ahrend',  Houtrustkerk, 1230u
29 JAN  Pianoconcert Erwin Rommert Weerstra,   

Houtrustkerk, 1230u
1 FEB Insturen oplossing fotowedstrijd van pag 16-17
4 FEB Sluitingsdatum kopij Boomgaard nr 1/2017
7 FEB Lunch & Inspiratie, Buurt-kerkhuis Bethel, 13-1430u
11 FEB Lezing over mantelzorg, Houtrustkerk, 15u
15 FEB Open Huis, Houtrustkerk, 15-1630u
22 FEB Bewust Uit Eten, Restaurant Instock, 12u
2 MRT Presentatie tijdschrift Extaze, Houtrustkerk, 2015u
9 MRT Verschijningsdatum Boomgaard nr 1/2017




