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Bij het ter perse gaan van dit nummer worden er weer bomen gekapt in onze wijk.  

Voor een Bomenbuurt is dat jammer. Ik hoop dat er nieuw groen voor terugkomt.  

Groen is niet alleen leuk om naar te kijken, het nodigt uit tot ontspanning en geeft rust. 

Een belangrijke levensader. De gemeente stimuleert de aanleg van geveltuintjes: ruil je 

stoeptegels om voor een plant. Heb je ook zo’n geveltuintje? De redactie plaatst graag 

jouw foto’s van het zelf aangelegde stukje groen ter inspiratie voor anderen. 

Helaas moeten we onze specialist op dit gebied Herman Poelsma om gezondheids

redenen missen in dit nummer. Ik hoop dat we hem binnenkort weer teruglezen.  

Er is een nieuw comité dat de Vrijmarkt op Koningsdag gaat organiseren. Hoewel al lang 

niet meer sec een ‘wijk’ evenement, is het leuk en bijzonder dat mensen zich inzetten 

voor een buurtactiviteit. In de krant lees ik dat minder vrijwilligers zich aanmelden bij 

grote organisaties. Ik denk dat dit komt omdat veel zich al dichter bij huis nuttig maken. 

Zo ook bij de Opvallend Afvaldag, eind april. Hier leren we onze kinderen dat je afval 

nieuw leven in kunt blazen. Dit project is al jaren een groot en nuttig succes, mede 

dankzij Tim Oosterhuis. 

Nieuwe bewoners zijn er gelukkig ook in de wijk; via het project Wees Welkom kunnen 

wij ze allemaal leren kennen dit jaar (blz. 14). Daarmee wordt de buurt een soort dorp in 

de stad. Alleen al van de naam word ik vrolijk.

Voor mij zijn kunst en creativiteit net zulke belangrijke levensaders als groen. Ik ben  

dan ook verheugd dat er steeds meer creatieve ondernemers in de buurt verschijnen.  

Ga eens kijken bij goudsmid Pepita d’Oro of bezoek op zaterdag galerie Kunststukken101, 

beide op de Thomsonlaan. De Houtrustkerk organiseert regelmatig klassieke concerten, 

zie ook verderop bij de activiteiten. Zelf ben ik – ook  van de jazz. In het rijtje meer 

groen, meer creativiteit en meer kunst horen ook jazzconcerten wat mij betreft. Als er 

jazzmuzikanten in de buurt wonen, hoor ik het graag: info@redactiedeboomgaard.nl 
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter
Na een hectisch maar vooral mooi 2016 

zijn wij 2017 ingegaan met een flink 

aangevuld bestuur. Doordat we op de 

secretaris na compleet zijn, kunnen we 

weer vooruit gaan denken en de kwaliteit 

en leefbaarheid in onze wijk waarborgen 

c.q. versterken. 

Het jaar begon met een volle nieuwjaars

receptie in de Bolster. De sfeer zat er 

goed in met de prima verzorgde hapjes 

van de Freule en foto’s van de bezoekers tegen een historische 

achtergrond van de Bomenbuurt, aangeboden door Ringfoto Focus. 

Dit jaar hebben wij de receptie voor het eerst samen georganiseerd 

met Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt  “De Hyacint”. Beide 

besturen gaan de komende tijd kijken wat wij nog meer voor elkaar 

kunnen betekenen. 

Als bestuur hebben wij als thema voor dit jaar gekozen: Maak het 

mee in de Bomenbuurt. Meer hierover leest u verderop en ook onze 

jaarvergadering op 13 april zal in dat teken staan. U bent  

niet alleen van harte uitgenodigd voor die jaarvergadering, maar we 

gaan een stap verder: u bent uitgenodigd het mee te maken,  

op 13 april en daarna. Hoe meer mensen, hoe leuker het wordt.

Voor mij als voorzitter zit het er dan bijna op. In april treed ik af als 

voorzitter en Ineke Mulder neemt het stokje van me over, als u dat 

op de jaarvergadering ook een goed idee vindt. Ik heb daar alle 

vertrouwen in. Ik blijf dan nog een jaar als bestuurslid aan en treed 

in 2018 af.

Samen met u gaan wij van 2017 weer een mooi jaar maken met 

nieuwe, maar natuurlijk ook met vertrouwde activiteiten. Samen 

gaan we het maken in de Bomenbuurt.

Hans Verboom, voorzitter SBOB 

Wat speelt er 

De Boomgaard

Na een bruisend jaar waarin het 100 jaar Bomenbuurt 

uitbundig is gevierd en een prachtig jubileumboek is 

gemaakt, heeft het bestuur besloten de start van de 

volgende eeuw met evenveel elan te laten beginnen.  

Op de jaarlijkse vergadering wordt het nieuwe wijk thema 

gepresenteerd: Maak het mee in de Bomenbuurt.  

Bewoners en organisaties die in de buurt actief zijn, 

worden uitgenodigd mee te denken hoe het woon- en 

leefklimaat in de wijk kan worden verbeterd; het bestuur 

wil hun inbreng verwerken in de activiteiten voor de 

komende jaren. 

De jaarvergadering vindt plaats op donderdag 13 april  

om 20 uur in Lunchroom LOT, Thomsonlaan 100a. 

NIEUWE BESTUURSLEDEN

Het afgelopen jaar is het bestuur van de SBOB aangevuld 

met enkele aspirant-leden die in de jaarvergadering 

definitief kunnen worden benoemd.  

Het gaat om: Bruno van den Elshout, Ineke Mulder en 

Meggie Janssen. Een nieuwe secretaris wordt nog 

gezocht. Tijdens de vergadering presenteert het bestuur 

ook de evaluatie en financiële verantwoording van het 

afgelopen jaar en het nieuwe jaarplan.

Dus kom in beweging en doe mee. Bezoek de jaar-

vergadering, laat je stem horen en zoek de samenwerking 

om de buurt op een prettige manier woon- en leefbaar te 

houden.

Aanmelding vooraf is niet verplicht, maar wel handig.  

Dit kan bij het secretariaat, Saskia de Swart 06 42 01 36 57 

(woensdag 1030-1330u) of via info@bomenbuurtonline.nl 

Maak het mee in de Bomenbuurt
UITNODIGING JAARVERGADERING SBOB 13 APRIL  
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Bezorgers gezocht voor de Boomgaard 
De SBOB zoekt bezorgers voor De Boomgaard. Het is een dankbare taak, want het wijkblad wordt veel en graag gelezen. 

Het blad verschijnt 4x per jaar en het bezorgen neemt 1 à 2 uur in beslag. 

WE ZOEKEN BEZORGERS VOOR:

• Goudenregenstraat: oneven zijde van Goudenregenplein tot Segbroeklaan

• Valkenboskade: van Thomsonlaan tot Hanenburglaan (aan de kant van Sleedoornstraat)

• Thomsonlaan: beide zijden van Goudenregenplein tot Valkenboskade

• Fahrenheitstraat: van Segbroeklaan tot Laan van Meerdervoort aan beide zijden

• Acaciastraat: aan beide zijden van de straat.

MELD JE AAN BIJ DE SBOB

Saskia de Swart tel 06 42 01 36 57 (bereikbaar op woensdag van 10:30 tot 13:30 uur) of info@bomenbuurtonline.nl

1. Beeklaan 414
2. Fahrenheitstraat 506-508
3. Thomsonlaan 228-234
4. Laan van Meerdervoort 385
5. Beukstraat 77-79
6. Berberisstraat 47
7. Pijnboomstraat 123-129
8. Ieplaan 22
9. Egelantierstraat 9-11

Ed Veeren wint een kadobon van UPSIDE CAFÉ. 
Van harte gefeliciteerd! 

DECEMBERNUMMER

Uitslag fotowedstrijd 
‘Mooi van buiten’

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.
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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.

OPPAS BIEDT ZICH AAN
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: 0628 44 34 54. 

TE KOOP Mooie ruime lichtblauwe bedhemel/klamboe met 

velours rand bovenaan (één/tweepersoonsbed € 10. 

Gratis af te halen: Boek Tikkop van Adriaan van Dis. Tel 06 2458 7672 

TE KOOP (voor verzamelaars van vinyl):

INELCO 2591: Dansmuziek uit de 16e eeuw, prod. Jos Timmer; € 10

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

TE KOOP 
Tijdschrift “Het Leven Geïlustreerd“:

Extra nummer: De Verloving van 

Prinses Juliana, september 1936

Huwelijksnummer: Het Huwelijk  

van Prinses Juliana, januari 1937

Per nummer € 5, samen € 8

Tel 070 3635730 (tussen 18 – 20u)

De Boomgaard
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De Boomgaard

Op het "Kastanjeplein" naast Albert Heijn in de Fahrenheitstraat, 

vieren we het afval, dit jaar op zaterdag 29 april vanaf 11 uur. 

Speciaal voor kinderen en hun ouders hebben we de afdankertjes 

van de vrijmarkt verzameld. Kilo's plastic, hout, ijzer en andere 

materiaal zoeken dan hun weg naar een nieuw kunstwerk. 

Je kan helpen om nog één keer iets te doen met ons afval en het te 

zagen, schroeven en hakken tot kunst. Houd je meer van slopen 

dan van maken, dan kan dat ook bij de bus van Tante Repair kit. 

Hier kan je elektronica uit elkaar halen en zo eens zien hoe dat 

allemaal werkt. 

Doe mee
Het afvalfeest begint om 11 uur en duurt tot 18 uur. Je hoeft je niet 

vooraf aan te melden en deelname is helemaal gratis. Gereedschap 

is aanwezig net als de grondstoffen voor de kunstwerken. Trek wel 

lekker je oude kleren aan. Vanaf 3 jaar mag je meedoen, maar neem 

wel je ouders mee. 

Heb je als ouder zin om mee te doen of wil je helpen als vrijwilliger 

dan kan dat natuurlijk. Bel voor meer informatie Tim Oosterhuis, tel. 

3020389 (of loop langs bij Bagels & Beans) of 06 10594777. 

Expo
Wil je vast in de stemming komen of ben je benieuwd wat er 

allemaal kan met afval, kom dan naar de mini expositie bij Bagels & 

Beans van 1 maart tot 30 april.

door TIM OOSTERHUIS 

Maak kunstwerken van afdankertjes

Opvallend Afval op  zaterdag 29 april

HONDENPOEP SPREEKUUR

Hondenpoep op straat staat in de top 3 van grootste 

ergernissen van Haagse bewoners. Daarom organiseert de 

gemeente Den Haag de komende maanden in verschil-

lende delen van Segbroek een hondenpoep spreekuur. 

Op dinsdag 14 maart is de Bomenbuurt  

aan de beurt en zal er een spreekuur plaatsvinden in 

wijkcentrum De Bolster aan het Kastanjeplein. 

Erger jij je steeds weer aan hondenpoep op stoep en 

straat? Loop dan op 14 maart tussen 16 en 17 uur de 
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Een eeuw Bomenbuurt 
Herdruk  
jubileumboek 
In een mum van tijd is de eerste druk van het jubileumboek 
'Een eeuw Bomenbuurt' uitverkocht. De redactie, bestaande 
uit vrijwilligers uit de buurt, heeft vorig jaar hard gewerkt 
om een boek samen te stellen met veel foto’s, geschiedenis 
en boeiende verhalen over de afgelopen honderd jaar in de 
Bomenbuurt. En dat sloeg aan: vijfhonderd exemplaren zijn 
als warme broodjes over de toonbank gegaan. Bagels & Beans 
heeft het er als verkooppunt druk mee gehad. 

Een enthousiaste groep buurtgenoten (en een paar mensen  

die nét buiten de Bomenbuurt wonen) zijn een deel van het 

jubileumjaar bezig geweest met onderzoek, interviews en 

beeldmateriaal om een boekwerk samen te stellen dat een beeld 

geeft van de ontwikkeling van de buurt. Dit zijn Leen van der 

Heijdt als vormgever, Esther Grasmeijer als beeldmaker en de 

schrijvers Jan de Lange, Hiske de Vries, Sigrid Wentink en Mies Mikx.

Herdruk
Die eerste druk is dan wel uitverkocht, maar de vraag naar het 

boek is er niet minder om geworden. Er is zo veel belangstelling, 

dat er een nieuwe druk komt. Je kunt het boek dus nog aanschaffen 

voor jezelf of het cadeau geven aan iemand die hier gewoond 

heeft of op een andere manier met onze buurt is verbonden.

Een deel van de herdruk reserveert de SBOB voor nieuwe buurt-

bewoners, de rest is vanaf april weer verkrijgbaar bij Bagels & Beans 

aan de Thomsonlaan. Nog steeds voor slechts € 10. Je kunt het 

ook reserveren of bestellen via bomenbuurt.100jaar@gmail.com . 

Als je het boek niet zelf komt ophalen zijn de bezorgkosten € 5. 

Een eeuw Bomenbuurt

€ 10,=

Huiskamer de Bolster 

ontmoetingsplek voor 

senioren
Iedere maandag en woensdag kun je vanaf 10 uur terecht in 

huiskamer de Bolster aan het Kastanjeplein voor een kop  

koffie, een gezellig gesprek met buurtgenoten of een spelletje.

De Bolster is bedoeld voor senioren die behoefte hebben aan  

– nieuwe  contacten met andere (wijk)bewoners. 

Een vrijwilliger zorgt voor koffie, thee en een koude lunch. Koffie en 

thee zijn gratis, kosten voor de lunch zijn € 2,50. Kom gerust langs!

Iedere maandag van 10  tot 14 uur en woensdag van 10 tot 15 uur.

Huiskamer de Bolster zit naast Albert Heijn op het Kastanjeplein. 

Permanente foto 

 expositie 100 jaar 

 Bomenbuurt 
De foto tentoonstelling heeft een permanente plek gevonden in 

zorghuis Dr. W. Drees in de Morsestraat/Beeklaan. 

De foto’s zijn iedere dag te bewonderen op de galerij op de 1e 

etage, wel even aanmelden bij de receptie als je binnen loopt. 

Heb je nog fotomateriaal? De werkgroep houdt zich gaarne 

aanbevolen. Graag een berichtje naar Bob Bouwman en Akkie 

Akkerman via: brbouwman@zonnet.nl 

Beterschap
De vaste groenrubriek van onze trouwe schrijver Herman Poelsma 

is vanwege gezondheidsredenen tijdelijk gestopt. Hopelijk treffen 

we Herman weer later dit voorjaar. Wij wensen hem van harte 

beterschap. 

Bolster binnen om eens even lekker te komen klagen en 

aan te wijzen wat volgens jou de probleemgebieden zijn. 

Janine van den Hoogenband, projectleider participatie en 

schoon van stadsdeelkantoor Segbroek, gaat graag met 

bewoners in gesprek over ideeën om gezamenlijk deze 

problematiek aan te pakken.

MEER INFO?

Word dan lid van de Facebook groep Onderzoek honden-

poep Segbroek. Op deze pagina worden ook alle resulta-

ten uit andere buurten gedeeld en kun je in contact 

komen met andere bewoners die overlast ervaren door 

hondenpoep.
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Twitter en facebook? Niks voor hem. Behalve als het kan helpen bij 

opsporing. Op straat gebeurt het, en dat is waar wijkagent Willem 

Koopmann het meeste van zijn werk doet. ‘Onzichtbaar werk’,  

want het lijkt alsof hij alleen maar rondkijkt, maar Koopmann  

heeft de buurt goed in de smiezen en grijpt in waar nodig.

Slikken
Al 26 jaar zit Willem Koopmann bij de politie, waarvan 25 jaar bij 

basisteam Segbroek. Wijkagent is hij 15 jaar en de laatste twee jaar 

in de Bomenbuurt. “Toen ik te horen kreeg dat ik in de Bomenbuurt 

wijkagent zou worden, moest ik wel even slikken,” vertelt hij.  

“Ik kwam uit het ReVagebied (Regentessekwartier en Valkenbos

kwartier, red.) en daar heb je van alles. Sociale huur, huisjesmelkers, 

en alle ellende die daarbij komt kijken. Hier in de Bomenbuurt is  

het een beetje saai.” Toch hoeft Koopmann zich absoluut niet te 

vervelen. Het blijft een uitdaging om de buurt goed te laten lopen. 

En hij werkt ook mee in het team terreur en radicalisering. 

Straatagent 
Den Haag is voor de politie een bijzondere stad. De ambassades,  

de koning, het centrum van de politiek, de demonstraties: overal 

hoort politie bij. Maar deze wijkagent is een echte ‘straatagent’.  

“Ik vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig 

voelen in hun buurt. Want laten we eerlijk zijn: dit is een leuke 

buurt! Met een winkelgebied dat werkt, met veel werkenden en  

veel huizenbezitters, wat weer voor meer betrokkenheid zorgt.”

De wijk lezen
Wat doet een wijkagent eigenlijk? Veel van zijn werk, vertelt 

Koopmann, is ‘onzichtbaar’. “Ik rijd een paar uur door de wijk op 

mijn fiets of scooter en ‘lees’ de wijk. Dan let ik op heel verschil

lende dingen. Staat er een opvallend voertuig al een paar dagen op 

dezelfde plek? Zie ik een poster met een ongewenste betekenis of 

graffiti? Zie ik bekenden van de politie, of jongeren rondhangen, 

dan ga ik eropaf. Gewoon even vragen wat ze aan het doen zijn.  

Ze weten dan dat ik ze in de gaten heb.” Het lijkt alsof hij niet veel 

doet, maar het is waardevol dat de wijkagent de buurt goed kent. 

Dat hij weet waar de drugsgebruikers wonen, of mensen met 

psychische problemen. Zodat hij, wanneer het nodig is, hulp van 

andere instanties kan inroepen, zoals Parnassia. 

Grote bek
Winkeldiefstal, auto en fietsdiefstal, zakkenrollers en babbeltrucs. 

Dat zijn de dingen waar het meest aangifte van wordt gedaan hier 

in de buurt. “De laatste tijd hebben we ook meer meldingen van 

burenoverlast. Vroeger leken de huishoudens en levens van de 

mensen hier in de buurt op elkaar. Nu leven mensen soms totaal 

anders dan hun buren: thuiswerken, nachtdiensten, wel of geen 

kinderen. Dan blijken die honderd jaar oude woningen best 

gehorig. Dat geeft overlast. En de mensen zijn meestal niet op hun 

mondje gevallen. Bij conflicten denken ze in hun gelijk te zitten.  

Ze laten zich niet zomaar wat zeggen, dus met een grote bek kom 

ik er niet. Maar dat vind ik juist een uitdaging, hoor, het kan ook een 

leuk gevecht zijn.” Maar de wijkagent wordt liever niet opgetrommeld 

voor een vechtscheiding. “Dan denk ik wel eens: denk na voor je 

me belt. Als je geen direct gevaar loopt, maar een zware ruzie hebt, 

heb je daar dan echt politie bij nodig? Ik ben tenslotte geen 

psycholoog of mediator.”

Appen met de agent
In het kader van buurtpreventie zie je nu veel What’s appgroepjes 

van buren. Dat kan voor de politie heel handig zijn voor signalering 

en opsporing. Wie in een buurtapp zit, kan contactpersoon worden 

voor die groep van de politie. In geval van nood of bij vragen neemt 

de politie dan contact op. En oplettende buurtgenoten kunnen de 

politie helpen, als ze iets bijzonders zien: ‘Die auto komt hier nu al 

voor de derde keer langs!’ ‘Die dame wordt ’s avonds steeds 

opgehaald.’ ‘Die winkel heeft nooit een klant.’ “Negen van de tien 

keer is het niks,” weet Koopmann, “maar als het wel iets is, dan  

kan ik ingrijpen. Soms is het mijn taak niet, en dan kan ik andere 

instanties inschakelen, zoals de gemeente.”

Twitter en facebook? Niks voor hem. Behalve als het kan helpen bij opsporing. Op straat 

gebeurt het, en dat is waar wijkagent Willem Koopmann het meeste van zijn werk doet. 

‘Onzichtbaar werk’, want het lijkt alsof hij alleen maar rondkijkt, maar Koopmann heeft 

de buurt goed in de smiezen en grijpt in waar nodig.

door MIES MIKX 

Goed nieuws: de wijkagent 
vindt het hier maar saai

INTERVIEW

••• wijkagent Willem Koopmann
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door TIM OOSTERHUIS 

WINKELNIEUWS

Sieradenwinkel PEPITA D'ORO 
Rose van Ginneken heeft zich sinds kort gevestigd op Thomsonlaan 104a. Met haar winkel Pepita d'oro, wat goudklompje betekent,  wil ze een moderne versie van een ambachtelijke goudsmid zijn.  Je kunt er terecht voor aankoop en reparatie van allerlei sieraden. 

Charlie
De 28 jarige Rose is zelf goudsmid en haar atelier is in de winkel  is gevestigd. In de sieradenwinkel verkoopt ze haar eigen merk Charlie Rose. En er zijn sieraden van Wouter en Hendriks  (Antwerpen) en het merk Orfèvre (Voorburg) beide lokaal bekende, ambachtelijke merken. Alles is van echte edelmetalen en stenen gemaakt. 

Eigen ontwerp
Naast de originele sieraden gaat Rose ook graag met jouw eigen ontwerp aan de slag. Dus heb je een goed idee dan voert ze dit graag voor je uit; iets geheel nieuws of gemaakt van bestaande ketting, ring of armband. Zo wordt het oude ambacht door hergebruik gemoderniseerd.

Gelukkig is niet alles goud wat er blinkt bij Rose, ook voor zilveren armbanden en eigen ontwerp hangers kan je bij haar terecht.  Zo is er voor iedereen iets te kiezen bij Pepita d'oro. 

WAAR fair trade en design
Fahrenheit
Dat het winkelgebied de Fahrenheit in trek is blijkt niet alleen  door grote ketens die zich hier vestigen maar ook door de snelheid waarmee nieuwe kleinere winkels zich vestigen in lege panden. Binnen korte tijd was daar ineens de winkel Waar. ‘Waar’ is een franchise formule. De Haagse vestiging was eerder gevestigd in de Schoolstraat in de binnenstad en is nu verhuisd naar onze (buiten)wijk: Fahrenheitstraat 496. Waarom? De Bomenbuurt is leuk en divers en de huurprijzen zijn vriendelijk. Dat horen we steeds vaker van kleine en grotere ondernemers.

Waar
De winkel zelf is er één met een verhaal, of eigenlijk met heel veel verhalen. Naast fair trade producten van bekende merken verkopen ze ook interieurdesign van over de hele wereld. Samenwerkingsverbanden van bekende ontwerpers met derdewereldlanden zorgen voor een leuk assortiment met een goed gevoel.  De verhalen achter de producten zijn zo logisch (goede prijs voor de ondernemers, hergebruik materialen, één boom kappen en daar één voor terug planten etc.) dat ik me afvraag waarom dit niet de norm is. In ieder geval hebben we tot die tijd wat te kiezen in onze buurt: Waar.

Hoe is het, buurman?
“Ik ben er zeker niet alleen om boetes uit te schrijven,” vertelt hij.  

“Ik spreek mensen ook gewoon aan, als ik het nodig vind dat ze 

hun gedrag bijstellen. Ouders die bij het schoolplein hun auto recht 

voor de poort parkeren, bijvoorbeeld, zodat fietsende kinderen er 

niet meer veilig langs kunnen. Dan is er een norm vervaagd. 

Eigenlijk hoort daar niet eens een wijkagent bij.” Koopmann zou 

graag zien dat we als buurtgenoten daar zelfredzamer in worden. 

“Spreek elkaar eens aan, wanneer er iets vreemds gebeurt. Vraag de 

buurman eens hoe het met hem gaat. Je hoeft je buren echt niet 

op te gaan voeden, en je hoeft ook geen verklikker te zijn, maar  

een beetje op elkaar letten kan veel opleveren. En als je dan geen 

normale reactie krijgt, dan sta ik voor je klaar.”   ■

•  Wijkagent Willem Koopmann is te bereiken via 0900-8844 en 

www.politie.nl 

•  Heb je vragen over of voor de politie? www.vraaghetdepolitie.nl

•  Meer weten over buurtpreventie via What’s App?  

www.alerteburen.nl 

•  Je buurt-app groep kun je aanmelden via  

www.alerteburen.nl/segbroek m
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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).



Massagetherapie bij 
LOSJES IN  BALANS
Last van onverklaarde klachten? Misschien probeert je lichaam 
je iets te vertellen. Massagetherapeut Birgit van de Weijer helpt 
je graag met het vinden van het antwoord in haar splinternieuwe 
praktijkruimte.

Het pand aan de Laan van Meerdervoort op de hoek met de 

Valkenboskade stond al een aantal jaar leeg. Toen het op de markt 

kwam, greep Birgit haar kans: “De ruimte met de grote boogramen 

is perfect voor creatieve sessies met groepen en kinderen, en er is 

ook een fijne beschutte massagekamer. Precies wat ik nodig heb 

voor mijn praktijk.” Na een grondige verbouwing opende Birgit haar 

praktijk in februari. 

Wortel schieten
De boom in het logo van de praktijk past niet alleen goed in de 

buurt, maar ook bij Birgits ideeën over mensen: “Als je niet sterk 

geworteld bent, als je niet zo fijn woont of werkt, dan waai je bij 

tegenslag zo om. En als je stram bent, niet kunt meebewegen  

met tegenwind, dan breken er takken af.” Birgit heeft zelf Haagse 

wortels: ze groeide hier op en ging naar school in de Abeelstraat. 

Na een carrière in de reclame volgde ze een vierjarige hboopleiding 

tot holistisch massagetherapeut. Jarenlang werkte ze in Almere.  

En nu is ze dus met haar praktijk naar de Bomenbuurt verhuisd.  

“Ik woon weer tien minuten van het strand. Dat heb ik zó gemist.” 

Wat zegt je lichaam
Holistische massagetherapie betekent: kijken naar de hele mens. 

“Lichamelijke klachten kunnen een signaal zijn dat er iets anders 

aan de hand is. Stijve schouders, een kind dat niet zindelijk wil 

worden, slecht slapen: het lichaam vraagt dan aandacht. Dat is de 

ingang. Via massage, echt contact, kan ik mensen bewust maken 

van wat er achter die klachten ligt. Ik kan het niet altijd oplossen, 

maar ik kan wel helpen het een plek te geven.” Birgit werkt graag 

met baby’s en kinderen: “als je al jong bewust wordt van je lijf, kun 

je veel leed voorkomen.” Maar ze behandelt ook volwassenen en je 

hoeft heus niet meteen in therapie. Voor gewoon een ontspannings

massage ben je ook welkom. 

Losjes in Balans Laan van Meerdervoort 545  www.losjesinbalans.nl

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. 

Mijn kind is een vrolijke lieverd die op onverhoedse momenten 

van zijn blijdschap getuigt. Dan worden de stembanden op volle 

kracht getest. Zo heb ik tot mijn heimelijke genoegen menig 

smartphoneverslaafde ernstig zien opschrikken uit zijn zelf

bevredigende geveeg. 

Zelf behielp ik mij, evenals onze ‘doodnormale’ premier, tot  

voor kort met een Nokia, maar ben uiteindelijk toch voor de bijl 

gegaan. In plaats van mij te verwonderen over de altijd weer 

boeiende straattaferelen en de manifeste schoonheid van onze 

buurt, loop ik met gebogen hoofd te controleren wie er nu 

allemaal weer niets van zich hebben laten horen. Gelukkig  

houdt een blije kreet van mijn zoon mij af en toe bij de les. 

Ik heb veel vrienden die uitstekend kunnen ouwehoeren, maar 

bij voorkeur niet via de telefoon. Ik ben dus nog niet gevangen 

in een uitzichtloos web van appgroepjes. De verslaving in deze 

smartphonewittebroodsweken zit hem met name in het spelletje 

WordOn. Heeft er iemand al weer iets gelegd? Diep peinzend 

over nieuwe lettercombinaties knal ik tegen een van de 

prachtige kiosken op de Fahrenheitstraat. Nog even wennen  

aan hun nieuwe plek. 

Voordeel is wel dat ik met mijn telefoon de bouwwerkjes 

meteen kan vastleggen. En vooruit, ook de oude kramen.  

Die zullen straks voorgoed verdwenen zijn en wij moeten 

zorgen voor materiaal voor het toekomstige werkje  

‘Twee eeuwen Bomenbuurt’.

Daarin ongetwijfeld ook beelden van mompelende,  voor 

overgebogen passanten met hun telefoons in de hand.  

Ik ga proberen om niet op die foto’s terecht te komen.  

Het zal nog een hele opgave worden.

Dat mobiele scrabbelen met Jan en alleman blijkt verslavend. 

Soms ontstaan er ook vreemde woordwisselingen. Ik trof een 

dame die begon met de woorden ‘tiet’ en ‘bloten’. Even later 

verscheen ‘poesje’ op het scherm. Ik zag mij genoodzaakt  

haar het zwijgen op te leggen met het onsmakelijke maar  

zeer puntrijke woord ‘squirt’. Daarna kwam het spel gelukkig  

in rustiger water, hoewel ik nipt verloor. Dat schreeuwde om 

revanche, maar ik besloot toch het apparaat weg te steken  

en te gaan genieten van mijn kind en de wonderen van de 

Bomenbuurt.

SMART?

11De Boomgaard

NIEUW IN DE BUURT
m

a
a

r
t 2

0
1

7

door MIES MIKX 



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

Workshops en cursussen. Feestjes en bedrijfsuitjes. Welkom!

logos  huisstijlen  
websites

magazines  banners  
beursmateriaal

flyers  posters  lea
flets  brochures

advertenties  boeken
  boekomslagen

T 0624268737     www.COWBOYJO.nl

    geeft 
COMMUNICATIE

     vorm



ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Woensdag 15 maart en 17 mei TEGENLICHT BELICHT 

Het VPRO-programma Tegenlicht heeft een goede antenne voor de 

toekomst van de wereld. Steeds weer weten de makers een helder 

licht te werpen op nieuwe vraagstukken. Daarom zijn er in heel het 

land tegenwoordig Tegenlicht-meetups. Programma: samen eten, 

vervolgens bekijken en bespreken van een aflevering.

LOCATIE Houtrustkerk TIJD 18.00-21.00u

KOSTEN € 5,00 voor het eten

AANMELDEN houtrustkerk@gmail.com

Zondag 26 maart PIANOCONCERT 

Organiste Marieke Stoel geeft een concert met muziek van Bach 

waarvan de melodieën bekend zijn uit zijn de Matthäus en de 

Johannes Passion. De werken worden voorafgegaan door één 

gezongen vers van de bewuste liederen door het Houtrustkoor.  

Wie dat leuk vindt mag als publiek die melodieën en twee meer-

stemmige Koralen meezingen.

Wil je van te voren oefenen, kom dan een of twee donderdagen  

(9 en/of 16 maart) naar de Houtrustkerk voor een repetitie van  

10.00 tot 11.00. 

LOCATIE Houtrustkerk TIJD 12.00u

Toegang vrij, collecte na afloop.

Dinsdag 28 maart BOEKENWEEKLEZING

Ernest van der Kwast, schrijver van Mama Tandoori, vertelt over zijn 

werk.

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt TIJD 19.30u

KOSTEN € 2,50 leden, € 5,00 niet leden

Reserveren noodzakelijk

7, 8 en 9 april GEBROKEN IJS, TONEELVOORSTELLING  

DOOR INTERNOS

Komedie met veel humor en ontroerende momenten

 ‘Gebroken IJs’ speelt zich af op het dek van de ‘Maria Stuart’, een 

luxueus cruiseschip met hoofdzakelijk alleenstaande bejaarde 

passagiers die elkaar al langere tijd kennen. De verhoudingen op  

het schip veranderen als Victorine en haar dochter Suzan aan boord 

komen. 

LOCATIE Jasmijnvereniging, 2e Braamstraat 6

TIJD 7 + 8 april: 20u, 9 april: 14u

Reserveren via www.hoenu.nl 

19 april 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. 

LOCATIE Houtrustkerk TIJD 15.00-16.30u

KOSTEN vrijwillige bijdrage voor koffie/thee

AANMELDEN Liesbeth Kromhout: kromhoutliesbeth@gmail.com

23 april LUNCHBIOS

Film: De tweeling, filmbiografie uit de serie ‘bijzondere vrouwen’

LOCATIE Houtrustkerk. TIJD 12.30u

KOSTEN € 7,50 voor film en lunch

AANMELDEN houtrustkerk@gmail.com 

Woensdag 8 maart, 5 april, 10 mei en 7 juni
PEUTERTIJD: VOORLEZEN VOOR KINDEREN VAN 2-4 JAAR

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt. TIJD Van 10-11u 

Reserveren noodzakelijk

Iedere 2e donderdag van de maand:  
9 maart, 13 april, 11 mei
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 20.00u

KOSTEN drankjes voor eigen rekening

ORGANISATIE Houtrustkerk

AANMELDEN niet nodig

GALERIE KUNSTSTUKKEN 101 
De galerie is op zaterdagmiddagen geopend van 13.00-17.00u.

4 maart t/m 24 maart
MARLIEKE OVERMEER

Opening 4 maart 16.00u

25 maart t/m 14 april
DIVERS KK101

15 april t/m 5 mei
HELEEN MAKKINGA

Opening 15 april 16.00u

6 mei t/m 26 mei
AART PRINS & MEGGIE JANSSEN

Opening 13 mei, 16.00u

27 mei t/m 16 juni
DORINE KLEINLOOG MET AGADA OOSTERBAAN EN BOUWE KUIJT

Opening 27 mei 16.00u, met performance op straat en nog een 

verrassing!

Extra openingstijden tijdens deze expositie: 

vrijdag 13.00-17.00u en zaterdag en zondag van 10.30-17.00u.

Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het  
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl
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GEVELTUINTJES
Meer groen in de buurt verhoogt ons woonplezier

Stuur een foto van een zelf aangelegd geventuintje voor je huis en inspireer anderen. 

Vermeld hierbij je naam, straatnaam en geef eventueel een korte toelichting op het soort bloemen en planten dat je hebt 

gekozen. info@redactiedeboomgaard.nl
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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

Fotograafbuurtbewoner 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.  

RIK (32 TENTENBOUWER) EN 

SASCHA (27, PEDAGOGISCH 

MEDEWERKER KINDER

OPVANG) WONEN IN DE 

CEDERSTRAAT SINDS ZOMER 

2016. 

Rik is geboren in Benoorden-

hout en woonde hiervoor in 

Scheveningen. Sascha is 

 geboren in de Bomenbuurt  

en woonde hiervoor in het 

Statenkwartier. “We hebben 

voor de Bomenbuurt gekozen 

omdat dit een gezellige wijk  

is met veel winkels in de buurt 

en het strand op 5 minuten 

afstand is.” 

ZOË (29) EN BARRO (38), 

RUNNEN SAMEN DE WINKEL 

EN KOFFIEBAR 'BAR EN ZO' IN 

HET ZEEHELDENKWARTIER) 

WONEN IN DE ESDOORN

STRAAT SINDS ZOMER 2016 

Beiden geboren in Den Haag, 

woonden hiervoor in het 

Valkenboskwartier 

“We hebben voor de Bomen-

buurt gekozen omdat het 

heerlijke groene buurt is, met 

mooie huizen en straten en 

veel bekenden in de wijk.”
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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. 

ONDERWIJSPROJECTEN 
GHANA 
‘A beggar has no choice’. Aan deze woorden dacht ik afgelopen 

november bij de opening van een middelbare school in Nkwabeng, 

hartje Ghana. In 2014 troffen we hier een in houten barakken 

gevestigde school voor driehonderd kinderen. De vloeren en 

daken zitten vol gaten, dieren lopen binnen en schoolboeken 

worden dagelijks uitgeschreven op de schoolborden waarna de 

kinderen deze in hun schriften overnemen. 

Op de vraag wat hij het hardst nodig heeft antwoordt de 

manager ‘a beggar has no choice’. Kortom, alles is welkom want 

aan alles is gebrek. Twee jaar later worden wij groots onthaald 

door honderden kinderen, ouders, leraren en notabelen en 

wordt er gedanst, gespeecht en gebeden. Als het lint wordt 

doorgeknipt is de opening van het eerste stenen schoolgebouw 

in dit dorp een feit. 

Voor dit en andere projecten reis ik, Cokky van der Venne, als 

secretaris van stichting Help Ghana ieder jaar in mijn vrije tijd 

vanuit de Bomenbuurt naar Ghana. De projecten liggen altijd in 

een afgelegen gebied, de lokale bevolking draagt altijd bij met 

bijvoorbeeld ongeschoold werk en de toekomstperspectieven 

van kwetsbare groepen zoals (straat)kinderen en gehandicapten 

worden ermee vergroot.

De afgelopen zeventien jaar hebben we veel onderwijsprojecten 

gesteund in de vorm van gebouwen, speelmateriaal, boeken 

computers en brailleprinters. Hier hebben we ongeveer 30.000 

kinderen mee bereikt en daarmee een bijdrage geleverd aan de 

VN millenniumdoelen. 

Omdat het bestuur zich vrijwillig inzet en op eigen kosten de 

projecten bezoekt, kunnen we garanderen dat 95% van de 

donaties op de plek van bestemming komt.  

Kijk dit zelf na op onze website www.helpghana.info. Hier vind  

je ook meer informatie.  Wil je ons steunen? Dat kan eenmalig  

of periodiek en kleine bedragen zijn zeker ook welkom.  

Ons rekeningnummer is NL84ABNA050 38 25 778 t.n.v. stichting 

Help Ghana. 

KONINGSDAG 27 APRIL 

Nieuw organisatie comité voor 
de vrijmarkt 
Op donderdag 27 april is de jaarlijkse vrijmarkt weer in het 
gebied rond Thomsonlaan en Thomsonplein. Organisator Hans 
Verboom heeft na jarenlang tomeloze inzet zijn taak kunnen 
overdragen aan een nieuw comité van vier enthousiaste 
buurtbewoners: Gemma Boon, Sijmen de Goede, Rogier Kant 
en Ernst Steigenga.

De vrijmarkt wordt gehouden op Koningsdag van 8 tot 16 uur.  

De opzet is net als voorgaande jaren: in een ontspannen sfeer je 

overbodige spullen verkopen. De organisatie wil iedereen, jong  

en oud, de ruimte geven om er een prachtige dag van te maken. 

Let op de volgende spelregels:
De Valkenboskade en de Fahrenheitstraat moeten vrij blijven  

voor verkeer. Het gebied op de Thomsonlaan waar je je stand kunt 

opbouwen is vanaf het Thomsonplein tot aan de Thomsonlaan 

nummer 185/186. Het deel daarna tot aan de Goudenregenstraat 

valt buiten het vergunningsgebied. Datzelfde geldt voor het deel 

van het Thomsonplein tot aan het Valkenbosplein. 

Je kunt je verkoopplek opbouwen na 7 uur ’s morgens, nadat de 

hekken ter afsluiting van de straat zijn geplaatst. Bewoners zullen 

wellicht de ruimte voor hun eigen huis claimen. De ervaring leert 

dat sommige mensen vooraf aangeven graag een specifieke plek te 

willen gebruiken. De gemeente geeft aan dat dit niet is toegestaan. 

Kom gewoon op tijd en gun iedereen een plek op de vrijmarkt. 

VERKOOP VAN ETEN EN DRINKEN IS NIET TOEGESTAAN. 

Kringloop
Na afloop neem je je niet verkochte spullen weer mee naar huis.  

Er zijn ook twee bussen van de Kringloopwinkel aanwezig op de 

Thomsonlaan. Een ter hoogte van de Valkenboskade en een bij  

het kruispunt met de Fahrenheitstraat. Hier kun je niet verkochte 

spullen inleveren, dit ter beoordeling van de medewerkers van de 

Kringloopwinkel. 

Hulp gevraagd
Er zijn mensen nodig voor de voorbereiding. Wil je op de dag zelf  

of de dagen ervoor je steentje bijdragen aan deze succesvolle 

activiteit in de buurt, stuur dan een bericht aan Ernst Steigenga: 

steigenga@ziggo.nl. 

De organisatie ziet uit naar een mooie en gezellige Koningsdag,  

die ook nog wat oplevert. Verzamel je tweedehands spullen, over 

een aantal weken is het zover. 



2016 - 2017
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Op 18 februari zijn de nieuwe kiosken officieel in gebruik genomen. Wethouders Boudewijn Revis (stadsontwikkeling) en Karsten Klein 

(economische zaken) verrichtten de officiële openingshandeling. De straat is een primeur rijker: als het goed is worden deze kiosken 

hèt voorbeeld voor Den Haag en staat dit model straks ook op andere plaatsen in de stad. 

Van harte gefeliciteerd families Otten, Vu en Kleinee met het nieuwe onderkomen. 

••• De notenkraam

••• De groentenkraam

••• De viskraam

WINKELNIEUWS



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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Vereniging De Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het om mensen, mensen met een fysieke 

beperking of handicap. De vereniging is vooral bekend van het 

organiseren van vakantiereizen. Maar de Zonnebloem doet veel meer. 

Boodschappen doen, museumbezoek of een concert. Een wandeling 

in de natuur.  En gewoon op bezoek gaan bij iemand hoort ook bij 

het werkterrein, wat praten of voorlezen. 

Gaby Willebrands Bakker woont zelf in de Vogelwijk en is sinds kort 

vrijwilligerscoördinator van de afdeling Segbroek. Ook dat is vrijwilligers-

werk. “Ik wil me graag nuttig maken en me inzetten om mensen een 

leuke dag bezorgen.”

Een fysieke beperking kan van alles zijn, een handicap, mensen die 

door een spierziekte in een rolstoel belanden of met rollator lopen of 

slecht ziend zijn. En het overkomt niet alleen ouderen maar ook jonge 

mensen. De Zonnebloem werkt voornamelijk met vrijwilligers en 

zoekt hiervoor dus ook jonge mensen. Je kunt bij iemand thuis langs- 

 gaan en samen iets ondernemen. “Veel mensen willen gewoon een 

keer naar de bioscoop of het theater, maar kunnen zelf niet makkelijk 

uit de voeten. De vrijwilliger die meegaat wordt ‘vrijgehouden’.  

Je hoeft dus zelf geen kosten te maken en je hebt ook een leuke 

avond!” Maar gewoon af en toe bij iemand thuis een leuk boek 

voorlezen of een wandeling maken gebeurt ook. Er zijn regelmatig 

regionale activiteiten, zoals dagjes uit. Dan ga je niet met z’n tweeën, 

maar met een groep op pad. Denk aan een concert, een dagje 

Keukenhof of een boottochtje. 

Genieten
Gaby was in haar werkzame leven ook altijd met mensen bezig.  

Ze werkte op een assurantiekantoor en had de hele dag contact  

met klanten. Dat onderdeel vond ze ook eigenlijk het leukste aan  

haar werk. Nu ze niet meer werkt, wil ze wel graag sociaal bezig zijn.  

“Dat mensen weer even van het leven kunnen genieten, terwijl ze  

het niet makkelijk hebben, vind ik fijn.”

Ze gaat langs bij mensen die zich nieuw aanmelden. Op die manier 

kan ze goed inschatten wat voor soort vrijwilliger bij iemand past.  

En met de nieuwe vrijwilligers in de buurt heeft ze eerst een gesprek 

om te zien wat zij van hun inzet verwachten. 

“De Zonnebloem is bedoeld voor mensen die niet op een andere 

manier hulp kunnen regelen in hun eigen omgeving. De afdeling 

Segbroek heeft momenteel 56 vrijwilligers en twee keer zo veel vraag, 

dus we richten ons echt op die mensen die geen andere oplossing 

hebben.”

Kortom, ben je op zoek naar een zinvolle activiteit als vrijwilliger of 

ben je op zoek naar een bestuursfunctie? De afdeling Segbroek zoekt 

ook een secretaris. Maak dan vrijblijvend een afspraak met Gaby,  

tel. 06-82079404 of gaby.zonnebloem@kpnmail.nl 

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.

KUNNEN 
 MANNEN OOK 
AUTORIJDEN?
Mijn dochter was nog maar een peuter. Een man stapte uit een 

auto. Ze riep verbaasd: ‘Hè, kunnen mannen ook autorijden?’  

Wij lachten, maar voor haar was het een logische vraag. Haar 

vader had geen rijbewijs en haar moeder bestuurde steevast  

de auto. Dan verbaast het je dan als je voor het eerst een man 

achter het stuur ziet. 

Tja, de macht van de gewoonte. We kunnen erom lachen, maar 

ook als volwassenen hebben we overtuigingen die op weinig 

meer zijn gebaseerd dan gewoonte. Wat we doen lijkt logisch 

zolang iedereen het doet. Maar zodra we buiten die wereld 

stappen – op reis gaan of verhuizen van een dorp naar de stad 

– vallen die zekerheden in duigen. Opeens besef je dat wat je 

eerder normaal vond niet normaal is. Zo’n situatie laat je 

opnieuw nadenken. Een gezonde zaak. 

In onze huidige samenleving ontmoeten we steeds vaker 

mensen met andere leefgewoonten. Mensen ook die anders 

denken. Dat is een grote uitdaging. Het dwingt je om je eigen 

cultuur kritisch te bekijken. Soms leidt dat tot een cultuurshock. 

Ik kan daarover mee praten. Van mijn Surinaamse vrouw vernam 

ik dat hindoestanen het vreemd vinden dat Nederlanders hun 

tong niet poetsen. Voor Aziaten is het een grove belediging als  

je iets aanreikt met de linkerhand, omdat die gebruikt wordt  

bij toiletbezoek. En moslims willen om hygiënische redenen 

geen honden of schoenen in huis. Ja, als twee culturen elkaar 

ontmoeten volgen al snel vragen en verwijten. Stierengevechten 

vinden wij wreed, maar als anderen ‘onze’ zwarte piet ter 

 discussie stellen, steigeren we. 

Hoe gaan we om met culturele verschillen? Misschien zouden we 

ons vaker moeten herinneren dat we niet alleen Nederlanders 

zijn, maar ook wereldburgers. De aarde kent geen grenzen. 

Culturele uitwisseling is van alle tijden en plaatsen. Geen enkele 

cultuur staat vast. Net als de natuur evolueert ook de menselijke 

beschaving – voortdurend en in rap tempo. Als er één volksdeel 

is dat de snelle veranderingen op aarde heeft bespoedigd dan 

zijn wij het wel. Het Westen heeft de wereld geopend en 

gesloten culturen met elkaar verbonden, door ontdekkingsreizen, 

kolonialisme en globalisering. Zoiets gaat met horten en stoten. 

Het is een kwestie van geven en nemen. 

Het helpt als we in dat proces bereid zijn om zo nu en dan een 

beetje mee te buigen, zodat het lijntje niet breekt. Als we leren 

om onze eigen cultuur te relativeren en beseffen dat alle volken 

op weg zijn naar een nieuwe wereld verloopt dat veel harmoni

euzer. Daarbij kunnen we onze beste ‘Hollandse eigenschap’ 

goed gebruiken: tolerantie. Of om er een ander vaderlands 

fenomeen bij te betrekken: gun elke cultuur haar eigen zuil. Want 

alleen met al die zuilen samen kunnen we een ‘nieuw huis’ bouwen 

waarin iedereen vrij is en elkaar in zijn of haar waarde laat. 

Karl van KlaverenCOLUMNVRIJWILLIGER IN DE BUURT
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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

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke financiën

Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning



GEZOND WONEN

21De Boomgaard

m
a

a
r

t 2
0

1
7

Fotomuseum/GEM verbouwd               
Op een steenworp afstand van onze wijk vind je het Fotomuseum 
Den Haag. Gelegen naast het Gemeentemuseum en in hetzelfde 
gebouw als het GEM, museum voor Moderne Kunst. Vorig jaar 
waren zowel GEM als Fotomuseum drie maanden gesloten 
wegens een grote verbouwing. Nu is er meer ruimte voor  
foto’s en een speciale plek voor aanstormend talent. 

Nieuwkomers 
Simpel gezegd houdt de verbouwing het volgende in: het foto

museum en het GEM hebben van plek gewisseld. Er zijn wat muren 

doorgebroken waardoor de ruimtes groter zijn geworden en er 

ruimte is gemaakt voor tussenschotten. Hierdoor kan meer werk 

getoond worden. 

Directeur Wim van Sinderen: “Elke stad verdient een goed foto

museum, zo ook Den Haag. Toen het museum 14 jaar geleden 

opende was er nog maar één zaal voor fotografie, nu zijn dit er  

vier. Door de verbouwing kunnen we nu meer laten zien en zullen 

we in deze vier zalen altijd drie verschillende exposities tonen.  

In de ‘donkere kamer’  de kelder   wordt aanstormend talent 

tentoongesteld; Nieuwkomers van wie wij veel verwachten en  

die de fotografie verrijken”. Een duidelijke aanwinst dus voor elke 

foto grafieliefhebber.

Zwart wit
Bij mijn bezoek zat de vorst nog in de grond. De speelse vijvers 

voor de verschillende musea lijken wel een kunstwerk op zich.  

Bij binnenkomst leek er niet veel veranderd. Het geroezemoes uit 

het café waar zelfs de directeur zijn eerste kopje koffie van de dag 

drinkt komt me tegemoet. De geur van gebak heeft een bepaalde 

uitnodigende kneuterigheid. Maar ik kom hier niet voor koffie en 

taart. Ik kom kijken naar het werk van onder andere Werner Bischof, 

gerenommeerd fotograaf van het fotografen collectief MAGNUM. 

De in 1954 door een tragisch auto ongeluk overleden fotograaf 

krijgt hier een overzichtstentoonstelling. Samengesteld door zijn zoon 

Marco in samenwerking met het museum. Er is een verscheidenheid 

te zien van werken uit onder andere de jaren ’40. Bijzonder omdat 

deze beelden niet de oorlog laten zien. Portretten van ‘gewone 

mensen’ en landschapsbeelden staren mij aan. Zwart wit fotografie 

met een verhaal. 

door BARBARA BOERS

KUNST IN DE BUURT

Potlood
Een groter contrast kan er niet zijn met de tentoonstelling die te 

zien is in het GEM. Sol LeWitt , de Amerikaanse conceptuele moderne 

kunstenaar krijgt een eerbetoon. De in 2007 overleden kunstenaar 

staat bekend om zijn gebruik van geometrische vormen, zowel 

driedimensionaal als op een plat vlak. Bijzonder vind ik twee 

tekeningen op de muur die in eerste instantie helemaal niet 

opvallen. Twee grote vlakken vol getekend met één potloodlijn.  

Binnenkort
Aan te raden is om op een doordeweekse dag naar de beide musea 

te gaan. Dagelijks behalve maandag kun je vanaf 11 uur terecht en 

is het nog erg rustig. Door de jaren heen hebben veel beroemde 

kunstenaars hun werk hier tentoongesteld. De drukte bij de 

tentoonstelling van Anton Corbijn is hier een voorbeeld van. 

Aan te raden is ook de tentoonstelling van Mariken Wessels die 

begin maart opent. De website van het fotomuseum prijst de 

aankomende tentoonstelling als volgt aan:

“Het werk van beeldend kunstenaar Mariken Wessels (Vlaardingen, 

1963) begeeft zich in de ambigue zone tussen feit en fictie. Ze speelt 

net zolang met zowel gevonden als zelfgemaakte foto’s tot een 

nieuw verhaal ontstaat.”

Een overzichtstentoonstelling van verschillende werken van de 

fotografe die tot de verbeelding spreken. Werk maken zonder zelf 

een camera te hand te nemen is binnen de fotografie een nieuwe 

trend. Verhalen vertellen met andermans documentatie waarbij je 

je als kijken een voyeur kan voelen. Ik denk dat ‘het nieuwe 

fotomuseum’ hier de juiste plek voor is en dat ons als bezoeker nog 

veel moois te wachten staat.   ■

Sol LeWitt ‘A tribute’ is nog te zien tot 9 april 2017.

De tentoonstelling van Mariken Wessels opent op 4 maart 2017.

Zie: www.fotomuseumdenhaag.nl

Open: dinsdag t/m zondag van 1118 uur

Entree € 8,50

Diverse kortingen o.a. met ooievaarspas

Gratis toegankelijk met museumjaarkaart 



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

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 2016
28 juni

23 augustus

27 september

25 oktober

22 november

20 december

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.

160869_DPZ_A3_Poster_Spreekuur_Wijsmuller_v1.indd   1 19-05-16   14:12
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Hans Verboom (Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)

Secretaris VACATURE (administratieve ondersteuning, werkgroepen)

Penningmeester Meggie Janssen (fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)

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

 Ineke Mulder
 Bruno van den Elshout 
Secretariaat Saskia de Swart  
 tel. 06 42 01 36 57  (iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur) 

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 SECRETARIS
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. Wij zoeken een enthousiaste en kundige buurtbewoner die de spin in het web 

van de SBOB wil zijn. Als secretaris zorg je ervoor dat de SBOB steeds de administratieve en organisatorische huishouding 

op orde heeft. De secretaris  is samen  met de voorzitter en de penningmeester lid van het dagelijks bestuur van de 

stichting. De secretaris bereidt de jaar- en bestuursvergaderingen voor, zet de acties uit, bewaakt de voortgang en stuurt 

de administratieve kracht aan. Je draagt bij aan het schrijven van jaarplannen en -verslagen, het communiceren met 

partners en aan het groeien van de slagkracht van onze organisatie. Mail ons bij interesse graag je contactgegevens en een 

korte motivatie, dan bellen we je terug voor een kennismakingsgesprek.



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
V.A 4 MRT  Expositie Mariken Wessels, Fotomuseum
4-24 MRT  Expositie Marlieke Overmeer, Kunststukken 101
14 MRT  Hondenpoep spreekuur, De Bolster, 16-17u
15 MRT  Tegenlicht meetup, Houtrustkerk, 18-21u
15 APR-5 MEI  Expositie Heleen Makkinga, Kunststukken 101
26 MRT  Pianoconcert, Houtrustkerk, 12u
28 MRT  Boekenweeklezing, Bieb Bomenbuurt, 1930u
T/M 9 APR Sol LeWitt ‘A tribute’, Fotomuseum
7,8,9 APR  Toneelvoorstellingen Internos, 2e Braamstraat 6
13 APR  Jaarvergadering SBOB, Lunchroom LOT, 20u
19 APR  Open Huis, Houtrustkerk, 1500-1630u
23 APR  Lunchbios, 'De Tweeling', Houtrustkerk, 1230u
27 APR  Koningsdag Thomsonlaan/Thomsonplein
29 APR  Opvallend Afval, Kastanjeplein 
6-26 MEI    Aart Prins en Meggie Janssen, Kunststukken 101
12 MEI Sluitingsdatum kopij Boomgaard nr 2/2017
17 MEI  Tegenlicht meetup, Houtrustkerk, 18-21u
27 MEI-16 JUNI    Dorine Kleinloog met Agada Oosterbaan 

en Bouwe Kuijt, Kunststukken 101
7 JUNI Verschijningsdatum Boomgaard nr 2/2017

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 13




