
PROJECT COLLECTIEF ZONNEDAK VAN START

WIJKAGENDA: STEMMEN ZIJN GETELD

BOMENBUURT IN CORONATIJD

KWARTAALBLAD 

VOOR EN DOOR BEWONERS 

VAN DE DE HAAGSE BOMENBUURT

SEPTEMBER 2020



      

VAN DE REDACTIETAFEL

Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen 
in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven, hebben 
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leefklimaat in de Bomenbuurt.
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Opruimen 

Mijn zoontje van twee kan het al, en bijna beter dan ik: opruimen. Hij weigert ook 
maar naar buiten of naar bed te gaan voordat hij zijn speelgoed (zingend) op de 
juiste plek heeft opgeborgen. Dat goede voorbeeld heeft hij niet van mij. Neem  
het hoekje van de eettafel waar ik aan werk. Gaandeweg nemen pennen, post, 
aantekeningen, folders, flyers en opladers steeds meer plaats in. Tot ik me eens in 
de zoveel tijd rond etenstijd bij het dekken van de tafel realiseer dat mijn gletsjer 
van rommel ons naar het uiteinde van de twee meter lange tafel heeft gestuwd. 
Hoog tijd om mijn puin te ruimen. Ik moet het zelf doen, anders raken ‘belangrijke’ 
dingen zoek, en het is tenslotte mijn eigen troep. 

Buiten moet het ook: een beetje opletten wat je doet, welke sporen je achterlaat. Meestal 

lukt dat aardig. Je parkeert je auto netjes langs de stoeprand. Je gooit het servetje van  

je loempia in de prullenbak. Je steekt je hand uit als je afslaat. Je ruimt na een picknick  

je afval op. 

Soms doe je iets ondoordachts dat voor een ander problemen oplevert. Je moet snel naar 

binnen, en zet je fiets zo lang maar even op het smalle gedeelte van de stoep (zie pagina 

25). Je kassabon waait ongezien uit je tas. Er valt een batterij uit je kapotte fietslampje, 

midden op straat. 

Of je weet dat je fout zit, maar het lukt even echt niet om een brave burger te zijn.  

Je blijkt op het moment suprême geen hondenpoepzakjes meer te hebben. Een glazen 

potje doperwtjes valt uit je boodschappentas en je hebt niks bij je om het op te ruimen,  

maar wel een huilende baby in het kinderzitje die nodig naar huis moet voor een dutje.  

Je loempiaservetje is al te ver weggewaaid om hem nog in te kunnen halen. 

En dan heb je nog de categorie sloddervossen waarvan het lijkt of ze het erom doen. 

Mensen die er niet mee lijken te zitten dat anderen hun shit op moeten ruimen. Soms 

letterlijk. ’s Winters, als de prullenbakken van het strand zijn gehaald, zijn er honden

bezitters die hun gebruikte hondenpoepzakjes in het prikkeldraad van de strandopgang 

hangen. Wat denk je als je zoiets doet? Anderen doen het ook dus het is een goed idee?  

Er komt vast wel iemand die met plezier dit zakje weer losknoopt en in een vuilniszak 

afvoert? 

Of mensen die hun grofvuil niet in de ondergrondse vuilcontainers gepropt krijgen.  

Zo’n bureaustoel laat zich ook lastig opvouwen. Die kapotte spiegel blijkt toch net niet  

te passen. En dan plaatsen ze het maar naast de ORAC. Het ziet er niet uit, het lokt nog 

meer bijplaatsingen uit en bovenal: je bezorgt anderen onnodig werk (zie pagina 7).  

Het toppunt zag ik deze week: de bijplaatsing was een heuse vaatwasmachine. 

Zoek de oplossing eerst eens bij jezelf. Laat je grofvuil ophalen of rijd langs de milieustraat. 

Prullenbak vol na de picknick? Je afval kan ook mee naar huis. Zit de plasticcontainer vol? 

Gooi je zakje voor deze keer bij het restafval. Jammer van de moeite van het scheiden, 

maar je afval naast de container laten verwaaien is nog slechter voor het milieu. Denk 

even aan een ander: kan er nog een kinderwagen langs als ik mijn fiets hier parkeer? 

Blokkeer ik geen scootmobieloprit? Vindt mijn gezin het wel fijn om maar een klein  

deel van de tafel te kunnen gebruiken omdat ik te veel rotzooi maak…?

Opruimen. Als mijn peuter het kan, dan kunnen wij het ook. Liefst zingend.
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AED's in de Bomenbuurt
Het project om burgerhulpverleners te 

vinden in onze Bomenbuurt loopt al enige 

tijd. En na het prachtige resultaat van 62 opgeleide mensen in 2019, 

wilde de werkgroep AED voortvarend aan de slag. In de maanden 

januari/februari 2020 stonden wel cursussen gepland, maar hadden 

zich te weinig mensen aangemeld. Die cursussen konden dus niet 

doorgaan. Volgende kwartaal beter (zo dachten wij) en weer cursus-

data gepland. Helaas, toen gooide COVID-19 roet in het eten en  

was het geven van cursussen aan tien deelnemers niet toegestaan.

We hebben de zomer afgewacht en nu staan er weer een drietal 

cursussen gepland:

op 16 september van 20.00 tot 22.00 uur een herhalingscursus;

op 14 oktober van 20.00 – 22. 00 uur ook een herhalingscurs;  

op 18 november van 20.00 – 22. 00 uur een basiscursus.

Bij de stichting HartslagNU zijn de burgerhulpverleners bekend en  

zij zullen worden uitgenodigd voor een herhalingscursus. Wij roepen 

geïnteresseerden voor de basiscursus op zich aan te melden bij het 

secretariaat van de Bomenbuurt, via info@bomenbuurtonline.nl bij 

Saskia de Swart.

Vanaf 5 augustus is de Energie uit de Wijk Challenge van start gegaan. 

Bewoners kunnen initiatieven indienen om hun wijk, buurt of straat 

duurzamer te maken en over te stappen op schone energie. Dat kan 

via de website www.duurzamestad.denhaag.nl/energieuitdewijk 

Op 19 september vindt het duurzaamheidsfestival plaats. Op deze 

zaterdag kun je kennismaken met veel initiatieven en activiteiten die 

bijdragen aan de verduurzaming van onze wijken. Denk aan van het 

gas af, vergroenen, klimaatgesprekken, duurzaam voedsel, etcetera. 

Vanaf 12 uur is er in de Hyacint in de Anemoonstraat van alles te 

beleven en te doen. Het programma zal binnenkort op de verschil-

lende media bekend gemaakt worden.

Deze zomer hebben  

Resi Kerstens en Edward 

Frietman afscheid 

genomen van de werk-

groep. Ze hebben zich jarenlang ingezet voor de Bomenbuurt en ook 

veel bereikt. Denk aan specifieke beplanting uitzoeken en aanbrengen 

voor vermindering CO en CO
2
 en NO

2
 langs de Segbroeklaan,  

fijnstof detecteren met behulp van mobieltjes, bodemverontreiniging 

Wilgstraat oplossen door bacteriële afbraak langs de Ieplaan en 

Beeklaan, de parkeer overlast op de Ieplaan aanpakken. De inbreng  

in de aanpak Segbroeklaan mag niet ontbreken op deze lijst. Wij zijn  

hen dankbaar voor alle inbreng en inzet! 

Teun Dekker is nu nog het enige lid van de werkgroep. Er is dus 

versterking nodig. De werkgroep VVM heeft een breed werkveld en 

raakt aan bijvoorbeeld de nieuwe initiatieven. Denk daarbij aan de 

werkgroep herinrichting na riolering, de omgevingswet, de her-

inrichting Goudenregenstraat, of oplossingen voor het zwerfafval. 

We zijn op zoek naar bewoners die ook geïnteresseerd zijn in deze 

zaken en zich daarvoor zouden willen inzetten. Je kunt je aanmelden 

via info@bomenbuurtonline.nl
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Wat is waar en wat niet. Er zijn zoveel 
feiten, meningen en roeptoeters in de 
wereld die over elkaar heen buitelen 
dat ik soms de draad kwijt raak. En 
zeker in deze wereld waar wij voor het 
eerst geconfronteerd worden met iets 
dat ons zonder aanziens des persoons 
raakt of je nou in Afrika, Zweden of de 
Bomenbuurt woont. 

Eerst was daar het ongeloof dat een virus 

ons zou kunnen bedreigen, toen de angst 

voor de omvang en de ernst van de ziekte, 

daarna kwam de ontspanning  en nu zijn 

er weer zorgen over de toename van het aantal besmettingen. Wat 

gaat er gebeuren en wat staat ons te wachten, het is erg onzeker.

Het is een bekend gezegde: dat we moeten roeien met de riemen 

die we hebben. En er is iets fascinerend aan een roeiboot. In een 

roeiboot zit je achterstevoren: je ziet niet waar je heen gaat, maar 

kijkt terug op het spoor dat je hebt afgelegd. Kunnen we leven met 

het idee dat onze samenleving een roeiboot is waarin wij achterste

voren een ongewisse herfst tegemoet varen? En kunnen we iets 

leren van het voorjaar?

Als ik iets geleerd als ik omkijk naar de afgelopen maanden zie ik dat 

ons gedrag van invloed is op de verspreiding van het virus. Zowel 

letterlijk door afstand te houden, mondkapjes te dragen, testen en 

traceren en isoleren als er besmettingen zijn. En sociaal door elkaar 

te steunen en te helpen waar nodig.

Als ik denk aan de ongewisse herfst wens ik ons toe dat we een 

oude deugd uit het verleden weer oppoetsen. Discretie, de deugd 

om te weten wanneer je je mond moet houden om een ander de 

ruimte te gunnen. En in onze hedendaagse samenleving ook de 

deugd om afstand te houden om anderen niet ziek te maken.

Discretie is geen karaktereigenschap, of wetenschappelijk bewezen 

feit, geen mening of opvatting. Het is een keuze. Het vraagt een 

praktische wijsheid om goed in te schatten of ik aan zet ben of  

even ruimte moet laten voor de ander. Dat is zowel in de fysieke  

als sociale ruimte de keuze. Het vraagt van mij dat ik niet klakkeloos 

mijn mening uit en dat mijn “weten” niet hetzelfde is als het  

“weten” van de ander. “Ik merk zelf niets van corona dus zal het  

wel meevallen.” Zijn degene die ziek of bang zijn dan aanstellers? 

Nee natuurlijk niet! Het vraagt van mij een soort praktische wijsheid 

door mij zolang het virus er is discretie te betrachten. Zonder direct 

te oordelen en meningen te ventileren, die mogen ook even in 

quarantaine en een paar keer getest worden alvorens ik ze de 

wereld in te slinger.

Een denkend mens kan ruimte scheppen tussen zijn impuls en zijn 

handelen. Ontmoet ik een ander dan is mijn impuls om een hand  

of knuffel te geven. In de afgelopen maanden heb ik geleerd dat die 

impuls om te zetten in een andere manier van begroeten. Is dat erg? 

Wel nee! Het verruimt mijn mogelijkheden om afgestemd op de 

ander en onze relatie een vorm te zoeken die past. Zo stuur ik 

duizend kushandjes naar mijn oude moeder, begroet ik mijn 

medebestuursleden met een ellenboog en knik ik vriendelijk  

naar mensen die ik niet goed ken.

Ik wens ons allen veel discretie toe.

Een vergeten deugd

De Boomgaard

INEKE MULDER 
VOORZITTER SBOB
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Burgemeester op bezoek
WERKGROEP

AED

WERKGROEP

Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt

WERKGROEP

Verkeer, veiligheid en milieu 

Speeltuin Kastanjeplein
Samen spelen willen we toch allemaal! Dat vinden de kinderen  

die Mayla Huizinga begeleidt ook, daarom heeft zij namens deze 

kinderen, die rolstoelgebonden zijn, een vraag ingediend bij de 

Gemeente. De vraag luidde: Waarom zijn er geen speelmogelijk

heden voor gehandicapten en dan met name voor rolstoelgebonden 

kinderen. En of dit mogelijk zou zijn. Een mooie vraag die samen is 

opgepakt met Mayla en de gemeente om dit idee realiteit te maken. 

In de speeltuin Kastanjeplein zagen we de juiste plek om hier de 

verandering in te zetten.

En… Het is gelukt! In samenwerking met Stichting Voorall, 
Fonds1818 en het Haags Groene Kruis Fonds hebben we geld bij 

elkaar gekregen om het huidige draaitoestel te vervangen voor een 

draaitoestel waar ook kinderen die rolstoelgebonden zijn samen 

kunnen spelen.

In week 42, rond 12 oktober, wordt er gestart met de werkzaam

heden. Ook het kunstgras wordt direct vernieuwd op de speelplek 

daarom is de speeltuin dan tijdelijk niet te gebruiken. Als het weer 

meewerkt zijn de werkzaamheden in week 45 afgerond en kan er 

weer naar hartelust samen gespeeld worden.

Den Haag krijgt een milieuzone voor vervuilende brom en  

snor fietsen op benzine. Vanaf 1 december 2020 mag u met  

een brom of snorfiets uit 2010 of ouder nergens meer rijden  

in Den Haag. Oude elektrische brom en snorfietsen zijn wel 

toegestaan.

Check uw kenteken
Op www.denhaag.nl/milieuzone kunt u controleren of u met  

uw voertuig in de milieuzone mag rijden. Dat doet u door de 

kentekencheck te doen. Indien u in aanmerking komt voor een 

ontheffing, kunt u deze meteen aanvragen.

Onze nieuwe burgemeester Jan van Zanen heeft in het kader van zijn kennismaking met de stad ook de Bomenbuurt bezocht. Uiteraard kwam hij  

op de fiets en was belangstellend naar activiteiten en initiatieven van bewoners, ondernemers en instellingen zoals de bibliotheek en de functie  

van ‘Onder de Bolster’. We hebben hem uitgenodigd ook deel te nemen aan een van de wijkwandelingen. Nu maar afwachten of hij zich aanmeldt!
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Milieuzone oude brom- en snorfietsen

De Boomgaard



Als redactie even je licht opsteken in de bibliotheek is er in tijden van 

corona nog steeds niet bij, daarom streek de redactie dit keer neer op 

het bankje rondom de boom op het Abeelplein om van jullie te horen 

wat er speelt in de buurt.

De eerste voorbijganger, toevallig de voorzitter van de SBOB, vertelt 

dat zij tijdens de coronacrisis vooral verbinding heeft gezocht in de 

buurt. Om eens anders te kijken naar de omgeving ging zij op pad 

met een vraag aan zichzelf, bijvoorbeeld ‘Wat voor dakopbouwen zie 

je?’ Dat leidde tot verrassende inzichten, want van een romantische 

visie op stedenbouw bleek geen sprake. ‘Alle huurhuizen lijken op 

elkaar, want die hebben vaak maar één eigenaar’. Verder zag zij vooral 

veel verschillende huizen en lijkt het bij huizen waar de dakopbouw 

van de gevel af staat alsof zij ‘een hoedje’ op hebben. Voor buurt-

bewoners die ook eens anders naar hun woonomgeving willen  

kijken raadde zij de Urban walks van Hans Verboom aan.

De Fahrenheitstraat trekt mensen tot ver buiten de Bomenbuurt.  

En blijft z’n aantrekkingskracht houden op oud-buurtbewoners.  

Zoals het echtpaar dat een visje staat te eten bij de kiosk van Kleinee. 

Vier keer per jaar polst de redactie de buurt: wat leeft er, waar 
kunnen we aandacht aan besteden, wat wordt er wel en niet 
gelezen in onze wijkglossy. Normaalgesproken zitten we in de 
bibliotheek aan de leestafel of in de speeltuin op het Kastanjeplein 
om te horen wat je ons wilt vertellen. Deze keer knoopten we 
vanwege de coronamaatregelen op een andere plek praatjes aan: 
in de rij. 

De redactie 

steekt een 

lichtje op
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Drieëndertig graden, blauwe luchten, overvolle stranden: het 
zijn tijden om het over zonnepanelen te hebben. En het treft, 
want daarvan heeft de buurt er in augustus 240 bij gekregen. 
Op 24 juli konden de eerste inschrijvers op het dak van 
CMS-De Abeel zelf zien hoe de panelen werden geïnstalleerd. 
De daken van CMS-De Abeel en de Valkenbosschool zijn nu 
bedekt met een zee aan donker glanzende vlakken. Hoe dat 
zit? Hannah Witteveen van Haagse Stroom weet er alles van.

Het project is een samenwerking tussen Haagse Stroom, de 

gemeente Den Haag, de Valkenbosschool (de Haagse Scholen)  

en de Abeelschool (Montessori Onderwijs ZuidHolland). Samen 

gaan de panelen ongeveer 68.000 kWh per jaar opwekken en de 

terugverdientijd van een paneel is tussen de acht en negen jaar.  

Na een mailing in mei via de scholen hadden zich binnen een  

week al vijftig mensen ingeschreven. Van de uiteindelijk bijna  

door JOHAN VAN ARRAGON

Zon in de buurt

Nieuwe ouderenconsulent

100 belangstellenden doen er nu 46 mee, die gemiddeld dus  

5,2 panelen bezitten, de anderen staan op een wachtlijst. Van die  

46 komen er 18 uit Bomen en Bloemenbuurt en de anderen uit 

aangrenzende buurten.

Hoewel alle panelen op de Montessoridaken dus al vergeven  

zijn, kunnen belangstellenden zich toch nog inschrijven op  

www.haagsestroom.nl/initiatief/collectief-zonnedak-abeel-valken-

bosschool. Zowel particulieren als bedrijven kunnen meedoen.  

Dan komen ze op de wachtlijst voor een nieuw project in de buurt 

en zijn ze daarvoor als één van de eersten aan de beurt. Komt zo’n 

project er dan? Mogelijk, er lopen gesprekken met basisschool de 

Drie Linden in de Heesterbuurt en met een sportvereniging. En de 

coöperatie is op zoek naar nog veel meer daken in Den Haag, dus 

ken of ben je de eigenaar van een mooi groot dak (minimaal 500 m2) 

neem dan contact op.   ■

7

Lang hadden ze een sportwinkel in de straat. Jaren geleden zijn ze 

vertrokken naar Kijkduin, maar voor de kapper en de vis komen ze nog 

graag terug. En om weer eens te zien hoe de straat enorm is opgeknapt.

Bij de groentekiosk storen ze zich vooral aan de vele zwerffietsen die 

overal staan. ‘Het straatbeeld wordt er rommelig door en de rij fietsen 

breidt zich steeds maar uit. De gemeente haalt de fietsen wel steeds 

op, maar vijf minuten later staan er weer nieuwe.’

Een mevrouw die net haar fiets parkeert naast de mupi vertelt dat ze 

het begin van de coronacrisis heeft gemist, omdat ze in het vliegtuig 

naar Bonaire zat. Ze kwam terug in een heel andere wereld. ‘Wel een 

mooi gezicht, al die blauwe ‘vogels’ van KLM aan de grond op Schiphol!’ 

Ook zij heeft tijdens de intelligente lockdown veel  gewandeld.  

Om lokale ondernemers te steunen heeft zij vaker eten besteld,  

al moet zij toegeven dat dat ook wel eens buiten de wijk was. 

Een mevrouw, die landschapsarchitect is, spreekt ons aan en vertelt 

enthousiast dat zij een postzegelplantsoentje heeft ontworpen op  

een strookje aan de Beeklaan. Een soort tiny forest, zeg maar. Als de 

riolering in de buurt vervangen wordt wil zij graag meedenken over  

de herinrichting van de straten. De redactie zal het doorgeven.

De volgende die ons aanklampt is net weer uit het gips. Hij had zijn 

middenvoetsbeentje gebroken bij een val over ‘die rare stoeprandjes’ 

bij de ORACS (vuilcontainers) op de Thomsonlaan. Het is hem 

opgevallen dat er meer kartonnen dozen bij het afval gaan, omdat  

er nu veel online wordt gewinkeld. Bewoners kunnen deze dozen  

niet kwijt, dus hij pleit voor meer papiercontainers. Ook de illegale 

dumping van grofvuil naast de containers is hem een doorn in het 

oog. Hij belt eindeloos met de gemeente, maar ophalen, ho maar. 

Daar hebben ze bij de groentekiosk wel een oplossing voor. ‘Spreek  

de vuilnismannen aan, geef ze koffie en zij bellen meteen de juiste 

afdeling!’

Heb je ook goede ideeën voor De Boomgaard of de buurt?  

Op zaterdag 31 oktober steken we weer een lichtje op. Waar  

precies, lees je op www.bomenbuurtonline.nl. Mailen kan ook:  

info@redactiedeboomgaard.nl en post kan naar Kastanjestraat 2,  

2565 NA Den Haag.

Redactieleden Inez (links op de bank) en Johan (rechts) in gesprek met een lezer.

FOTO Marianne Schijf
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In mei ging ouderenconsulent Lizeth Kastelein met pensioen. Zij wordt 

opgevolgd door LINDA HAGEN. Als ouderenconsulent organiseert  

zij het Haags Ontmoeten in Buurtcentrum De Bolster en gaat zij op 

huisbezoek bij ouderen die ondersteuning kunnen gebruiken. 

De ouderenconsulent geeft onafhankelijk informatie, advies en 

ondersteuning. Bijvoorbeeld bij oplossingen om langer zelfstandig  

te kunnen wonen, hulp met administratie of het leggen van sociale 

contacten. Linda Hagen is bereikbaar via L.hagen@voorwelzijn.nl  

en telefoonnummer 070-2052480. Haar werkdagen zijn maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag.
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Even een harinkie happen. Dat kan al sinds 1974 bij Kleinee. ‘Ze zijn er weer: nieuwe haring’ staat er op de kiosk op het 

Abeelplein. Piet Kleinee (71) begon zijn ‘viscarrière’ op de Haagse markt bij zijn schoonouders; zoon Rick (46) is nu 

eigenaar van vishandel Kleinee. Ook kleinzoon Rens (18, zoon van de zus van Rick) helpt geregeld een handje mee in 

de zaak. ‘De rollen zijn omgekeerd.’

FAMILIE IN DE ZAAK

De Bomenbuurt kent veel familiebedrijven die overgaan van ouder op kind. Vaak staan ze ook nog samen in de zaak: vader en zoon, vader 
dochter of moeder en zoon. Sommigen gaan al vele generaties mee in onze wijk, anderen hebben zich net hier gevestigd. In deze serie 
portretteren we die ondernemers onder de titel Familie in de zaak. 

door MARIANNE SCHIJF 

‘Ruzie is gewoon niet nodig’ 

Piet Kleinee: ‘Ik ben ooit op de Haagse markt begonnen, bij mijn 

schoonouders. Rond 1980 stond ik hier op het Abeelplein met de 

haringkar. Ik had meerdere plekken: ook tijdens de antiekmarkt op 

het Lange Voorhout en tijdens vlaggetjesdag op Scheveningen 

stond ik met de kar haring te verkopen. Mijn vrouw werkte mee, nu 

is ze gepensioneerd, maar als het nodig is, springt ze nog steeds bij. 

Mijn dochter, de moeder van Rens, heeft ook altijd meegeholpen;  

ze werkt nu bij een verzekeringsbedrijf.

‘Rond 1980 stonden we hier met de haringkar, aan het Abeelplein. 

Dat was toen nog een echt rond pleintje, met een rotonde. We 

hadden ook gestoomde spullen, makreel en broodjes erbij. Daarna 

ben ik met een grotere wagen gaan rijden, met een groter assorti

ment en ben ik ook vis gaan bakken. De kiosk staat er nu drie jaar. 

Het is een echte winkel, met koeling en opslag. Nu is het allemaal 

van mijn zoon Rick; ik help hem, dus de rollen zijn omgekeerd.’

‘We stonden met de haringkar ook  

bij de antiekmarkt op het Voorhout, 

vlaggetjesdag in Scheveningen’ 

Rick: ‘Ik hielp als kind van 15 jaar al mee. Ik stond op de markt en  

op de donderdagen en zaterdagen op het Lange Voorhout. In het 

begin dacht ik wel: wil ik dit of wil ik wat anders? Ik heb eigenlijk 

voor timmerman geleerd, maar dat was toch niet mijn ding.  

Na mijn militaire dienst in 1994 ben ik de zaak ingegaan.’

Piet: ‘Hoe de samenwerking gaat? Perfect, prima. Toen hij het ging 

doen, dacht ik: de jeugd heeft andere ideeën en dat is goed. Wat er 

anders moest? Hij wilde vastere werktijden, van 9 tot 18 uur. Op de 

haringkar was dat anders, daar had je ook veel meer handelingen  

te doen voordat je open kon. Er is nu minder overbodig werk.’ 

Rick: ‘Mot? Nee, nooit. We gaan ook nog altijd een week op vakantie 

met z’n allen, dit jaar naar Italië, als het kan.’

Piet: ‘Nee, ik kan me ook geen ruzie herinneren. Of hebben we hier 

weleens gebokst? Nee hoor, grapje. Een ruzie is gewoon niet nodig.’

‘Het mooie is dat we nu ook weer 

tegenover de familie Otten staan’

Rick: ‘We hebben gelukkig geen hinder ondervonden van de 

coronamaatregelen. We hoefden niet dicht; daar waren we blij  

mee. De mensen bleven echt wel komen. Zeker in het begin toen 

iedereen moest thuiswerken, kwamen ze hier een broodje halen.  

Nu is het weer zoals het altijd was, wat rustiger nu, want het is 

vakantietijd.’

Piet: (roept naar de overbuurman) ‘Ha Jan! Ja, de familie Otten (zie 

De Boomgaard van december 2019  red.) stond op de Haagse markt 

al recht tegenover onze haringkar. Dus we kennen elkaar al heel 

lang. En het mooie is dat we nu ook weer tegenover elkaar staan. 

Het is heel gezellig hier. Die kiosk was de wens van de gemeente, 

die wilde er een eenheid van maken. Nu staan er 3, dus dat is mooi 

gelukt. Waarom ik dit doe?’ (Een haring schoonmakend:) ‘Kijk, je 

moet doen wat je leuk vindt in het leven. Ieder werk moet eigenlijk 

je hobby zijn, en dat is het. Het is heel intensief ja, we maken wel 

veel arbeidsuren.’

Rick: ‘Ik haal alles op Scheveningen. Om 7 uur koop ik vis in bij de 

kleinere bedrijven, zoals Den Dulk en Den Heijer. Ik haal wat ik nodig 

heb. Vandaag? Haring, zalm, paling, heek, makreel en makreelfilet. 

Filet ook ja, want vaak willen mensen vis die al schoongemaakt is.  

Ik ben hier vanaf 8 uur, zet alles klaar en ga om 9 uur open. Vrijdag 

en zaterdag zijn de drukste dagen; we hebben een grote klanten

kring. Ik ben meestal om 19 uur weer thuis in Loosduinen; maandag 

zijn we dicht; dan maken we extra schoon bijvoorbeeld. Ook het dak 

en de dakgoot van de kiosk. Ja er zit meer werk in dan een baan bij 

een baas.’

‘Nu komen die kinderen  

weer met hún kinderen’

Piet: ‘Last van meeuwen? Nee, niet meer. Er loopt er nog wel een  

als een soort grootgrondbezitter rond, maar de bescherming (cd’tjes 

in de boom) werkt goed. De boom ook trouwens. De klanten zijn 

tevreden en het is een leuke, gezellige buurt. Vanaf het begin komen 

hier dezelfde mensen met hun kinderen, en nu komen die kinderen 

weer met hún kinderen.’

Rick: ‘Eigenlijk zijn er geen vervelende klanten. We hebben veel vaste 

klanten, als die aan komen lopen, weet ik al wat ze willen. Dan leg  

ik vast twee lekkerbekjes in de pan bijvoorbeeld, want die neemt die 

klant altijd. Ik denk eigenlijk dat dit een van de leukste buurten van 

Den Haag is; dat zie je ook wel aan de huizenprijzen. De locatie is 

erg goed.’

Rick: ‘Of familie de zaak voortzet? Dat weet ik niet. Neef Rens?  

Hij is 18, hij gaat hbo doen en wil de makelaardij in. Ik heb zelf  

een dochter van 13, op de middelbare school nog, dus die is er  

ook helemaal niet mee bezig. Maar wie weet? Het zou leuk zijn, 

maar ze moet het wel willen, ze moet doen wat ze leuk vindt.’   ■

Naschrift redactie: in de vorige aflevering van deze rubriek (over 

IJssalon De Lorenzo) stond dat de ijssalon de oudste familiezaak  

van de Bomenbuurt is. Dat klopt niet. Lezers wezen ons erop  

dat er familiezaken zijn die al ouder zijn dan 85 jaar. Bos Optiek 

 bijvoorbeeld bestaat volgend jaar al 100 jaar.

RENS, RICK EN PIET foto's Marianne Schijf
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Herman PoelsmaCOLUMN

Natuur 
anders bekeken
Met de warme dagen van deze zomer zijn we graag buiten  

en genieten we van de frisse lucht. Zo buiten zittend zien en 

horen we veel kleine insecten rondvliegen en vinden we dat 

meestal hinderlijk, maar wist u dat er heel veel insecten zijn 

waar wij heel blij mee moeten zijn? Ik zal er eens een paar 

onder de loep nemen. 

Het lieveheersbeestje: Wie heeft ze vroeger niet gevangen  

als kind om de stippen te tellen. Een zeer nuttig beestje,  

want hij eet luizen en zijn larven eten er wel vier keer zo veel. 

Heel nuttig dus. 

De bij: of beter gezegd bijen, want er zijn er een aantal soorten. 

Ze zijn onder te verdelen in drie groepen, de honingbijen, de 

solitaire bijen en de hommels. De honingbijen kennen we uit 

de bijenkasten of korven en leven in grote groepen bij elkaar. 

Dan zijn er de hommels hier zijn 20 soorten van bekend.  

Wat de meeste mensen niet weten dat er maar liefst ongeveer 

330 soorten solitaire bijen zijn. Solitaire bijen steken niet of  

je voelt er niets van, omdat de angel veel kleiner is dan die  

van honingbijen. Alle bijen en hommels zorgen voor de 

bevruchting van de bloemen en zijn dus zeer nuttig. 

De wespen komen in de loop van de zomer ons ook weer 

plagen. De wesp is te herkennen doordat hij kaler is dan de bij. 

Ze eten geen nectar uit bloemen, maar dierlijk voedsel, ook 

vliegen en muggen. Een insect met een prooi is nooit een bij 

en een insect in de bloem is zelden een wesp. Wespen zijn de 

opruimers in de natuur. Ze leven in volken bij elkaar. Heb je 

overlast van een wespennest, bel dan altijd een verdelgings-

dienst en ga niet zelf rommelen. 

Volgende keer ga ik verder met de volgende groep en hangt  

u intussen een insectenhotel op dan zijn solitairbijen én de 

natuur u weer dankbaar. 

Lees de afleveringen van de rubriek Familie in de zaak terug  

in het archief van De Boomgaard op de website van de SBOB 

ww.bomenbuurtonline.nl/boomgaard/archief-2:

Deel 5 IJssalon De Lorenzo (juni 2020)

Deel 4 Thomson Tweewielers (maart 2020)

Deel 3 Groenteboer Otten (december 2019)

Deel 2 DuOOptiek (september 2019)

Deel 1 Slagerij Bulsing (juni 2019)
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Wandel op 

20 september mee 

met Herman en leer over 

het groen in onze buurt! 

Zie pagina 12

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord in 

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

op een landbouwschool.
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WERKGROEP UITGELICHT

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Sweelinckplein 11

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke fi nanciën: 

 Pensioen
 Budgetcoaching
 Belastingen 
 Hypotheek
 Financiële planning

Wil je voor het eerst een huis kopen?
Of wil je verhuizen en heb je ook nog 
een huis te verkopen? Laat je adviseren 
over de hypotheekmogelijkheden en 
(fi scale) regels. Zo ben je goed voorbereid 
bij het volgende open huis!

Erna de
Advies & inzicht in geldzaken 

ONS TEAM HEET U
GRAAG WELKOM

KOM EENS EEN LEKKER
TAARTJE ETEN!

THE UPSIDE CAFE 
ONTBIJT - LUNCH - BORREL - CATERING

THOMSONLAAN 90E, DEN HAAG

door INEZ POST

Werkgroep 
EBA
Het schoolplein van de school de Bonte Vlinder is een unieke 
speelplek in de Bomenbuurt. Werd het plein in de jaren 
negentig van de vorige eeuw vooral geplaagd door drugs-
overlast en hangjongeren, nu de werkgroep EBA (Egelantier-, 
Berberis- en Aucubastraat) zich erover heeft ontfermd, worden 
er allerlei activiteiten voor de buurt georganiseerd. Zo is er 
ieder jaar een zomerfeest en zoeken buurtkinderen naar 
paaseieren in de tuin bij het schoolplein. De werkgroep viert 
volgend jaar haar 25-jarig bestaan.

Aanleiding voor de oprichting van de werkgroep waren problemen 

op het schoolplein. Het plein werd na schooltijd en in het weekend 

vooral gebruikt door hangjongeren die overlast bezorgden. 

Regelmatig werden er spuiten gevonden, brandjes gesticht en 

moest de wijkagent er aan te pas komen. De overlast kon alleen 

worden verholpen door een hek om het plein te plaatsen, zodat  

het plein kon worden afgesloten. Maar dan kon het plein niet meer 

onbeperkt worden gebruikt om er te spelen. Buurtbewoners zijn 

toen in gesprek gegaan met de school over deze plannen om 

samen tot een oplossing te komen. Dat resulteerde in de werkgroep 

Egelantier, Berberis en Aucubastraat, kortweg EBA.

Convenant
De werkgroep sloot een convenant met de Bonte Vlinder over het 

gebruik van het schoolplein, ook de wijkagent en de gemeente 

tekenden mee. Er werd meegedacht over het soort hek dat om het 

plein geplaatst zou worden. Het is een vriendelijk dondergroen hek 

geworden dat het plein beschermd en ook niet misstaat in de buurt. 

Er werd een groep sleutelbeheerders gevormd, die beurtelings 

zorgen dat het hek op gezette tijden wordt geopend en gesloten.  

In de zomertijd sluit het hek om 21:00 uur, in de winter om 19:00 uur. 

In het weekend kan de buurt vanaf 10:00 het plein op om te spelen 

en sporten. Kan een sleutelbeheerder die ‘dienst’ heeft een keer niet, 

dan wordt via de app voor vervanging gezorgd. Ook werden er 

samen met de school ‘pleinregels’ opgesteld, zo is alcoholgebruik 

niet toegestaan en zijn honden niet welkom. Twee keer per jaar is er 

een overleg tussen EBA en de school, over hoe het gaat op en rond 

het plein. Als er iets is, weten ze elkaar snel te vinden en dat hielp 

ook het plein open te houden in de lockdown. Voor gezinnen 

zonder tuin was dat een verademing.

De rust keerde terug op het schoolplein en het kan nu ook worden 

gebruikt voor buurtactiviteiten, waarvoor de EBA van de SBOB 

jaarlijks een bijdrage krijgt. Een aantal bewoners uit de Egelantier

straat startte een sportclub, iedere zaterdag van 9.00 tot 10.00 is er 

een combi van boks en circuittraining. Iedereen is welkom. Sinds 

tien jaar wordt jaarlijks met Sint Maarten een lampionnentocht 

georganiseerd. Op 11 november om 18.30 uur verzamelt iedereen 

zich op het plein. Een dominee die in de straat woont vertelt dan 

eerst over de oorsprong van het feest en daarna gaan kinderen 

langs de huizen met een kaars voor het raam om te zingen en 

snoep op te halen. Met Pasen kunnen kinderen paaseieren zoeken  

in de tuin. Daar komen vaak wel 30 tot 35 kinderen op af.  

In verband met de coronacrisis is dit jaar een puzzeltocht gehouden. 

Achter de ramen van benedenwoningen waren letters ‘verstopt’, 

waar kinderen een zin van moesten maken. Alle deelnemers  

kregen een paashaas! Omdat het plein zo centraal staat, zijn er  

vaak activiteiten gericht op kinderen. Sinds twee jaar is er voor 

volwassenen daarom een Walking Dinner. Op 29 augustus 2020 is  

er het jaarlijkse zomerfeest met een springkussen en een barbecue. 

Voor kleine kinderen zijn de dame met de grabbelrok en zelf 

marshmallows roosteren een belevenis. Twee keer per jaar vegen 

buurtbewoners het plein met elkaar en ruimen ze rommel op,  

zo blijft het ook voor de school een fijne speelplek.   ■  

Woon je in de Egelantier-, Berberis- of Aucubastraat en wil je 

meehelpen?

Er wordt een projectgroep opgericht voor de organisatie van het 

25jarig jubileum van de werkgroep volgend jaar. Wil je helpen? 

Meld je dan aan bij Christien Stoker via christienstoker002@gmail.com. 

Ook als je (af en toe) wilt helpen met de activiteiten of iets nieuws 

wilt introduceren ben je van harte welkom.
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ACTIVITEITEN IN DE BUURTVrijdag 9 oktober en 13 november
BETHELBUURTBIOS

9 OKTOBER Shoplifters. Gouden Palm-winnaar over een groepje 

verstotenen in een klein huis. Liefde is er genoeg, maar geld niet.  

Ze maken zich regelmatig schuldig aan winkeldiefstal. De regisseur 

Kore-eda, een Japanse grootmeester van het familiedrama, stelt zich 

in Shoplifters de vraag wat belangrijker is in een gezin: de bloedband, 

of de tijd die je samen doorbrengt.

13 NOVEMBER Falling down. Op een snikhete dag zit William Foster 

zich in de file op te vreten. Hij laat zijn auto achter en gaat te voet de 

stad in, onderweg wordt zijn woede verder gevoed. Als hij bij een 

eettentje geen ontbijt krijgt, ‘omdat het nu eenmaal lunchtijd is’, barst 

de bom. Fascinerende vertelling waarin we langzaam maar zeker 

ontdekken waarom William zo boos is, en waarom agent Prendergast 

(Duvall) hem moet stoppen. 

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

TIJD inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

KOSTEN Vrijwillige bijdrage

Zaterdag 31 oktober
FILOSOFIE VAN HET BOERENVERSTAND

Filosoof en humanist Jan Warndorff biedt een vernieuwende en 

bevrijdende levensfilosofie, met als motto: zie van zoveel mogelijk, 

zoveel mogelijk te houden. Het leven zelf is een wonderbaarlijk 

mysterie; dus iets wat wij niet begrijpen. In de erkenning van onze 

onwetendheid schuilt zowel individuele vrijheid, als een aanmoedi-

ging om het leven en de wereld vooral lief te hebben.

LOCATIE Houtrustkerk

TIJD 15.00 uur 

KOSTEN €8, reserveren houtrustkerk@gmail.com

Vrijdag 13 november
VRIJWILLIGERSAVOND SBOB

Het bestuur van de SBOB organiseert op vrijdag 13 november de 

jaarlijkse vrijwilligersavond. Een gezellige bijeenkomst voor alle 

vrijwilligers van de SBOB. Als dank voor ieders inzet in 2020.  

Alle vrijwilligers ontvangen eind oktober een uitnodiging met de 

vermelding van de locatie van het evenement.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Maandag en woensdag
HAAGS ONTMOETEN

Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.  

Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD 10 – 14 uur KOSTEN € 0,50. Koffie, thee en soep inbegrepen.

Maandag t/m vrijdag, vanaf 31 augustus
KUNST & KIDS CAFÉ

Ouders en kinderen van 0 tot 4 ontmoeten elkaar in een gezellige 

sfeer. De kinderen kunnen binnen of buiten spelen of tegen betaling 

deelnemen aan kunstlesjes.

LOCATIE Acaciastraat 182

TIJD  ma/di/do 8.30-13.30u  wo/vr 8.30-11.30u 

KOSTEN € 2,50 

INFO www.kunstenkidscafe.nl 

 

1e dinsdag van de maand
OPEN COFFEE BLOEMENBUURT

Ondernemende Bloemenbuurtbewoners ontmoeten elkaar, wisselen 

ideeën uit en delen kennis. Iedere maand een ander thema. Ook 

Bomenbuurtondernemers zijn welkom.

LOCATIE Lokaal 7, Anemoonstraat 25  TIJD 9 – 11 uur

Iedere donderdag
BUURTMAALTIJD

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD 17.15 uur

KOSTEN € 6 Reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66

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

Donderdag 15 oktober, 19 november, 17 december 
VROME FREULE

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

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

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

sfeer bespreken we zinnige zaken of gezellige dingen!

LOCATIE Café De Freule, Fahrenheitstraat 558

TIJD 20.00 uur

INFORMATIE ds. Karl van Klaveren, 06 11 04 19 92

Vrijdag 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 dec
KOM LANGS BIJ DE BOEKENBABBEL!

Buurten over boeken in de bibliotheek! Open inloop voor de 

 gezelligheid, om inspiratie op te doen of anderen op een nieuw  

idee te brengen.

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10–11 uur 

KOSTEN geen, reserveren verplicht

CULTUUR OM DE HOEK

THEATER DE NIEUWE REGENTES
LOCATIE Weimarstraat 63

INFO www.denieuweregentes.nl en 070 2119988  

Vrijdag 9 oktober
DE GROTE HARRY BANNINK PODCAST ON TOUR

Een avond vol verhalen over Harry Bannink en diens tijdgenoten.  

De grote hits die Bannink met Annie M.G. Schmidt maakte worden 

moeiteloos meegezongen, maar onder het topje van de ijsberg zitten 

nóg duizenden liedjes – meesterwerken die jarenlang ongehoord 

bleven. Frank Groothof is een van de grote Harry Bannink-vertolkers. 

Hij neemt u mee langs een duizelingwekkende steekproef van Harry 

Banninks oeuvre. 

TIJD 20.15 uur KAARTJES ONLINE €17

Donderdag 15 oktober
INTERNATIONAAL TURKS THEATER FESTIVAL DEN HAAG

De tweede editie van ‘’Turks Festijn’’ is weer op komst! De voorstel-

ling, die vorig jaar met ongeveer 60 Turks-Nederlandse jongeren en 

volwassenen het publiek laaiend enthousiast wist te maken, heeft dit 

jaar weer veel bijzonders in petto.

TIJD 20.30 uur KAARTJES ONLINE €10

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 oktober
FESTIVAL DE BETOVERING

Het leukste internationale kunstfestival voor kinderen t/m 12 jaar. 

Theater de Nieuwe Regentes is van woensdag 21 t/m vrijdag 23 

oktober officieel Festivalcentrum van De Betovering. Dit betekent  

dat er die dagen uur allerlei activiteiten en workshops zijn, naast de 

dagelijkse voorstellingen rond een specifiek thema.

Zondag 8 november
DE DONKERE DAGEN (6+)

Een nieuw verhaal in dans, theater en muziek voor de hele familie 

door het Residentie Orkest en Lonneke van Leth Dans. Op een dag 

gooit de tienjarige Wendy haar pop in de hoek. Ze voelt: vandaag 

begint “groot worden”. Maar dat wil ze eigenlijk niet. Van de verhalen 

van haar oudere zus weet ze dat groot worden helemaal niet leuk is, 

eng zelfs. Het liefst wil ze dat er niets verandert, dat alles hetzelfde 

blijft. Maar hoe houd je groot worden tegen? 

TIJD 13.00 uur KAARTJES ONLINE €15
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Zaterdag 19 september
DE HOUTRUSTKERK IN DE HERFST VAN 1945 EN 2020

Op zondag 9 september 1945 werd de Houtrustkerk met twee 

openingsdiensten en drie voorgangers weer in gebruik genomen. 

Tweeëneenhalf jaar lang was de toegang tot de Houtrustkerk versperd 

geweest door de Atlantikwall, een Duitse verdedigingslinie, die in  

het Haagse deel een kaal geslagen en ontruimde strook vormde van 

Kijkduin tot voorbij het landgoed Clingendael. Tijdens deze evacuatie 

gingen de kerkdiensten door in het West-End, een theater en 

bioscoop in de Fahrenheitstraat. Henk Frans blikt terug op de laatste  

75 jaar van kerk en vereniging.

LOCATIE Houtrustkerk

TIJD 15.00 uur 

KOSTEN €8, reserveren houtrustkerk@gmail.com

Zondag 20 september
BOMENWANDELING MET HERMAN POELSMA

Wandel mee met onze 'groene' columnist Herman Poelsma en leer 

meer over de bijzondere bomen en struiken langs de Valkenboskade.

LOCATIE brug Thomsonlaan/Valkenboskade

TIJD 11.00 uur

KOSTEN geen

Maandag 21 september
LEZING INVENTIEF MET NAALD EN DRAAD – MODE 1940-1945

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In Den Haag 

wordt hier uitgebreid bij stil gestaan. In deze lezing vertelt kunsthistorica 

Saskia Kuus over mode uit de periode 1940-1945.

In de Tweede Wereldoorlog gaat textiel ‘op de bon’.  Maar textiel wordt 

zo schaars dat er zelfs met bonnen weinig te koop is. Veel kleding van 

voor de oorlog wordt daarom vermaakt en hergebruikt. Kranten en 

damesbladen staan vol met tips hoe je van bijvoorbeeld een herenpak 

een mantelpakje kunt maken. Parachutestof wordt gebruikt voor 

doop- of trouwjurken. Na de oorlog worden ‘bevrijdingsrokken’ 

gemaakt van patchwork waarin de draagster haar hele geschiedenis 

vertelt.   

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10.00 – 11.30 uur

KOSTEN geen, reserveren noodzakelijk 070-3536970

Zaterdag 26 september
BURENDAG

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en 

is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is 

een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen 

en iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dit jaar is Burendag wel 

net iets anders dan anders; we houden voldoende afstand en we 

vieren het op een veilige manier, voor de deur! 

Kijk op www.burendag.nl om je activiteit aan te melden en om te zien 

wat er in jouw straat wordt georganiseerd.

Woensdag 30 september en 25 november
FILM MET NAGESPREK EN MAALTIJD

Columnist Bas Heijne maakte voor de VPRO een documentaireserie 

over Onbehagen, een fenomeen dat onze samenleving in de greep 

lijkt te hebben. Er worden twee afleveringen bekeken, nagepraat en 

samen gegeten. 

30 september – Gelijkheid

25 november – Broederschap 

LOCATIE Houtrustkerk

TIJD 19.30 - 21.00 uur 

KOSTEN vrijwillige bijdrage, reserveren houtrustkerk@gmail.com
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In het vorige nummer stonden foto’s van beren in vensterbanken. 

Ze stonden er om voorbijgangers op te vrolijken. Wereldwijd staan 

er teddyberen voor ramen zodat kinderen in hun eigen wijk op 

‘berenjacht’ kunnen gaan. We verbonden er een prijsvraag aan. 

De winnaars van de tijdschriftenbon zijn:

– Wendy, Cypresstraat

– Peter, Siobhan en Cian, Hanenburglaan

– Fien, Esdoornstraat

– Joline, Valkenboskade

– Koen en Ruben, Ahornstraat

Gefeliciteerd! De bon valt binnenkort bij jullie in de brievenbus.

BERENJACHT 

De prijswinnaars

Kap populieren 
Een groengele stip en een wit lint: dat is slecht nieuws voor  

de populieren aan de Valkenboskade. Aan de kant van de  

Laan van Meerdervoort verdwijnen er drie en ter ter hoogte 

van de Abeelstraat nog een. Tussen de Sneeuwbalstraat en  

de Hanenburg laan worden vijf bomen gekapt. Die laatste vijf 

werden tot dit jaar nog beschermd door een paartje boom

valken dat er broedde (zie De Boomgaard van maart 2020). 

Dit jaar zijn de valken niet teruggekeerd naar ‘hun’ kade, en 

hebben ze een nest gebouwd bij het Hagaziekenhuis aan de 

Sportlaan. Dit nest is mislukt; vader valk is dood gevonden en 

het nest is uit de boom gewaaid. De woudreuzen aan de kade 

vormen volgens de gemeente een gevaar: er kunnen grote 

takken uit breken en dat kan ongelukken geven. Omwonenden 

krijgen een brief over de kap en kunnen bezwaar maken.  

In deze brief staat ook hoe ze kunnen aangeven welke soort 

bomen zij in hun straat willen.  

Voor iedere populier die wordt gekapt, wordt er namelijk  

een boom teruggeplant. Het zal wel even duren voor die net 

zo’n mooie volle ruisende bladerenkroon hebben als de oude 

populieren. We zullen ze missen. 

De Boomgaard 13
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Hoe redden wij ons?
Het afgelopen half jaar stond in het teken van het coronavirus. We hebben er allemaal mee te maken. In maart 

gingen scholen, kappers, restaurants en cafés dicht, het openbaar vervoer was alleen nog voor ‘noodzakelijke 

reizen’ en op straat was het heel stil. Na een paar weken ging er steeds meer open en is het langzamerhand 

overal weer drukker geworden. Maar alles is zeker niet bij het oude. Hoe is de Bomenbuurt de afgelopen 

maanden doorgekomen? Hoe beleeft het zorghuis deze tijd, en de sportschool? Hoe is het voor ondernemers 

in de buurt, en voor artiesten die normaalgesproken hun brood verdienen op de planken? Wat kregen scholen 

voor hun kiezen toen het onderwijs plotseling digitaal gegeven moest worden? We gingen op pad om eens bij 

te praten met onze buurtgenoten.

Tekort aan mondkapjes, sterfgevallen, maandenlang zonder bezoek: 

in de media was dit voorjaar veel aandacht voor het leed in 

verpleeg- en verzorgingshuizen. Hoe is dat gegaan in onze buurt, 

bij Zorghuis dr. W. Drees? 

Bezoek mag weer. Je moet je vooraf registreren en anderhalve meter 

afstand houden, maar Zorghuis dr. W. Drees aan de Morsestraat is 

weer toegankelijk. Tot grote opluchting van de bewoners, hun 

naasten, en ook locatiemanager Marjolein Post. ‘Het besluit van de 

overheid om alle locaties te sluiten, was heel ingewikkeld voor ons. 

Veel bewoners waren verdrietig en boos. Het is voor hen echt een 

zware tijd geweest.’ In het zorghuis wonen mensen met een lichame-

lijk ziektebeeld. Ze wonen in eigen appartementen. Marjolein vertelt 

dat ze bewoners zo veel mogelijk uitleg hebben gegeven over de 

situatie, en een beroep hebben gedaan op de gezamenlijke verant-

woordelijkheid van bewoners en medewerkers. ‘We kunnen de boel 

niet op slot doen. Normaal gesproken mogen mensen uiteraard naar 

buiten wanneer ze willen. Maar nu moesten we ze vragen om binnen 

te blijven, ook aan die meneer die elke dag wandelt.’

Besmetting
In maart werd het zorghuis opgeschrikt door een coronabesmetting. 

Een bewoonster die met buikklachten naar het ziekenhuis was gebracht, 

werd daar getest en bleek COVID-19 te hebben. Ze kwam na verloop 

van tijd weer terug in haar appartement in het zorghuis en is daar ook 

overleden. Voor de medewerkers had dit een grote impact, vertelt 

Marjolein. ‘Ze werden bang: wat is het risico op besmetting? Hoe 

beschermen we onszelf en de bewoners? En waar komt het vandaan? 

Deze mevrouw kwam nooit buiten en kreeg maar weinig bezoek.’ 

Marjolein liet als locatiemanager meteen van zich horen: ‘Om iedereen 

goed op de hoogte te houden, hebben we alle bewoners persoonlijk 

een brief overhandigd en hun contactpersonen gebeld en geïnformeerd. 

Dat gaf veel vertrouwen, het gevoel dat we er bovenop zitten en 

betrokken zijn. Zo’n brief hebben we nog een aantal keer herhaald,  

als er nieuwe ontwikkelingen waren.’ Gelukkig voor het personeel en 

de bewoners bleef het bij deze ene besmetting. Er zijn de afgelopen 

tijd wel verdenkingen op besmetting geweest, maar er is bij niemand 

meer COVID-19 vastgesteld.

In het diepe
Marjolein werkt pas sinds begin 2020 als locatiemanager bij het 

zorghuis, maar corona is al het tweede virus waar ze mee te maken 

kreeg. Ze was nog maar net begonnen, toen in januari het norovirus 

uitbrak in het zorghuis. Het huis ging elf dagen lang dicht en bewoners 

moesten op hun appartement blijven. ‘Toen een paar maanden later 

het coronavirus kwam, hebben veel mensen wel aan die tijd gedacht. 

Maar deze keer mochten mensen wel rondlopen in het gebouw, 

hebben we de binnentuin goed kunnen gebruiken en het atrium bleef 

ook open. We hebben in de hal een tafel ingericht voor de was die 

door familieleden werd gehaald en gebracht, en voor pakketjes. De 

medewerkers brachten zelf de post rond, zodat de bewoners niet naar 

hun postvakje hoefden te gaan. We hebben bewoners ook geholpen 

met videobellen en het ontmoeten van naasten bij de raampartij in de 

serre. Dat leverde extra werk op, het waren drukke maanden.’  

Taart en kleurplaten
Op het moment van schrijven is het rustig, maar blijft dat zo?  

‘We zitten echt te kijken: wanneer barst het weer los?’ vertelt Marjolein. 

‘We willen er echt naar streven om het zorghuis voor naasten en 

familie toegankelijk te houden. Bewoners hebben echt leed ervaren 

toen er geen bezoek mocht komen. Een bewoner van 99 jaar oud zei 

me: het maakt me niet uit waar ik dood aan ga, ik wil mijn kinderen 

zien. Dat was heel moeilijk. Toen bezoek weer kon komen, waren de 

mensen zo blij.’ Gelukkig heeft het zorghuis nooit tekorten aan 

persoonlijke beschermingsmiddelen gehad. En Marjolein was blij met 

alle aandacht die het huis kreeg. ‘Kinderen kwamen kleurplaten 

brengen, een mevrouw gaf ons bloembollen. We kregen taarten en 

van de kerk kregen we planten. Zo probeerden we er toch wat van te 

maken in die pittige tijden.’   ■

Corona in het ZORGHUIS

door MIES MIKX 
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CORONATIJD IN DE BUURT

Toen halverwege maart bleek dat COVID-19 sneller om zich heen 

greep dan verwacht, nam het kabinet drastische maatregelen.  

Met onmiddellijke ingang gingen de scholen dicht. Wat betekende 

dat voor een basisschool, waarvan we er vier in de buurt hebben? 

We vragen het Paul Mos, directeur van CMS-De Abeel, maar zijn 

relaas geldt min of meer voor alle basisscholen.

De school is op veel voorbereid, maar niet op de situatie die na  

15 maart was ontstaan, daarvoor bestond geen protocol. Dus wat te 

doen? Van het ministerie kwamen daarvoor geen aanwijzingen, dat 

moesten de scholen zelf uitzoeken. De dag na de persconferentie 

waarin het kabinet de sluiting van de scholen aankondigde, besprak de 

staf van CMS-De Abeel hoe ze het onderwijs door konden laten gaan 

en hoe ze het contact met de leerlingen niet zouden verliezen. Voor 

de scholen was het een grote zorg te voorkomen dat kinderen tussen 

wal en schip zouden vallen, dat ze niet in staat zouden zijn om mee te 

doen aan het online onderwijs dat heel snel werd opgezet. Hierover 

hadden de scholen contact met de Haagse veiligheidsregio, die 

daarvoor ter controle wekelijks een vragenlijst stuurde. In de Bomen-

buurt bleek dit een relatief klein probleem te zijn. Zo’n twee procent 

van de leerlingen had extra begeleiding nodig. Voor de leerlingen die 

thuis niet een geschikte pc, laptop of tablet hadden, kon de school 

een tablet aanvragen via het ministerie. Die tablets arriveerden na zes 

weken, ongeveer op het moment dat de scholen weer open gingen.

In de tussentijd leenden leerkrachten hun eigen tablets en laptops  

uit aan deze kinderen. Specifiek voor de beide scholen aan Abeel- en 

Cederstraat was de behoefte aan maatwerk, in lijn met de principes 

van het Montessori-onderwijs. Dat betekent rekening houden met de 

leerstijl van de leerling. Het online lesgeven maakte dat niet gemakke-

lijk. De juffen en meesters hadden onder meer daarover drie keer per 

week Zoomoverleg. Ook de medezeggenschapsraad werd tussendoor 

betrokken bij de gang van zaken.

Niet alleen de scholen waren niet voorbereid op deze situatie, ook  

de leerlingen en de ouders waren dat niet. Hoe je dat doet met de ICT 

konden scholen onderling bespreken en van elkaar leren en inmiddels 

zijn ze ermee vertrouwd, net zoals de leerlingen dat zijn met het online 

les krijgen. Dat kan mogelijk in de toekomst weer van pas komen.  

De CMS heeft een enquête uitgezet onder de ouders en gevraagd hoe 

zij de aanpak hadden ervaren. De reacties liepen uiteen van irritatie tot 

tevredenheid, maar wat eruit sprong was de behoefte aan eenduidige 

communicatie, liefst via één kanaal. Dat is een les voor een onverhoopte 

tweede coronagolf. Zeker de oudere leerkrachten zijn ook nu nog 

beducht voor contact en besmetting. Op zo’n tweede golf hoopt 

niemand, de leerlingen misschien nog het minst. Die waren dolblij 

toen ze begin mei hun vriendjes en vriendinnetjes weer zagen op de 

eerste schooldag na een lange periode thuiszitten.   ■

Niet naar SCHOOL, toch les

door JOHAN VAN ARRAGON
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ONDERNEMEN op 1,5 meter

door MIES MIKX 

Sommige zaken moesten tijdelijk de deuren sluiten, iedereen  

nam maatregelen om het veilig te houden voor medewerkers en 

klanten. Ondernemen in coronatijd is spannend, maar het blijkt 

ook mooie kanten te hebben.

Kappers, schoonheidssalons, horeca: ze moesten half maart allemaal 

sluiten. Restaurants en café’s improviseerden met afhalen en bezorgen, 

totdat in mei de zaken echt weer open mochten. De gemeente stond 

toe dat de Haagse horeca terrassen met een kwart mogen uitbreiden. 

Bijvoorbeeld door een parkeerplaats te gebruiken, zoals BAGELS & 

BEANS doet. Ook voor sommige winkeliers was het niet bepaald 

business as usual. Aysel van CANSU MODE in de Fahrenheitstraat: ‘De 

afgelopen vier maanden heb ik bijna alleen maar mondkapjes genaaid. 

De rest van het werk lag een beetje stil. We hebben honderden gratis 

mondkapjes gemaakt voor het ziekenhuis, de thuiszorg, de apotheek 

en een verzorgingshuis. Je kon wel merken dat mensen meer thuis 

zaten, we verkochten veel spullen om mondkapjes te maken en ook 

garen om te haken en te breien was populair.’ Aysels zoon bracht 

dozen vol borduurpakketjes en breigaren naar Florence, zodat de 

oudere mensen die daar zorg krijgen, konden handwerken.

Open en weer dicht
Als je net een nieuwe zaak opent, is een pandemie niet direct iets waar 

je rekening mee had gehouden. Het overkwam Sem van KAPPER SEM  

op de Thomsonlaan: ‘In december opende ik deze zaak, mijn tweede. 

Begin maart begon het net aan te trekken met klandizie, en toen moesten 

we dicht. Dat was heel vervelend. Je lasten lopen door, terwijl je thuis  

zit en niet kan werken. Ik ben de tuin maar gaan opknappen.’ Op 11 mei 

kon hij weer open. ‘Die twee maanden verloren omzet haal je niet meer 

in, mensen gaan niet plotseling elke week naar de kapper. Maar ze weten 

me weer te vinden, ik heb veel reserveringen.’ 

Een zaak opende juist middenin de coronacrisis: STOER WONEN in de 

Fahrenheitstraat. ‘De opening stond gepland voor begin april, maar we 

zijn twee weken eerder open gegaan,’ vertelt eigenaar Kevin. ‘We zijn 

goed door de crisis gekomen. De meeste mensen moesten thuis zitten 

en dan ga je het leuk maken in huis.’ Leuke dingen voor je interieur zijn 

de specialiteit van Stoer Wonen. ‘De crisis heeft ook mooie kanten,’ vindt 

Kevin. ‘Wereldwijd zit iedereen met hetzelfde probleem. Dat geeft saam-

horig heid. Ik leer sommige klanten echt beter kennen. Je hoort meer 

persoonlijke verhalen, je hebt echt contact, dat vind ik heel mooi.’    ■

De thermometers wijzen dertig graden aan en zijn nog stijgend. 

Nederland is massaal onderweg naar de stranden, maar wij stappen 

de sportschool van Knetemann binnen, benieuwd hoe zij zich 

door Coronatijden heen slaan. 

Er is in elk geval een nieuw tijdperk aangebroken, vertelt Angelo Plet, 

bedrijfsleider van de vestiging aan de Cederstraat. De verplichting  

tot sluiting kwam als een donderslag bij heldere hemel op zondag  

15 maart. Van het ene moment op het andere stopte alle activiteit.  

Staf, personeel en klanten wisten niet wat ze overkwam. Na die eerste 

klap ontstond de paniek en de angst: we kunnen ons werk niet meer 

doen, wat betekent dit voor het bedrijf en voor onze banen, hoe lang 

gaat dit duren? 

Reserveren en desinfecteren
Het ging uiteindelijk 15 weken duren, pas op 1 juli kon de sportschool 

weer open. Maar alles was anders. Net als in de horeca moeten 

mensen een tijdvak reserveren en kunnen er minder mensen tegelijk 

terecht en alleen als ze geen klachten hebben. Desinfectie bij de 

ingang, looproutes op de vloer, alle toestellen anderhalve meter  

uit elkaar. Dan was het nog een onverwachte meevaller dat de 

airconditioning net voor de crisis vernieuwd was. Van de sporters 

wordt gevraagd met elkaar rekening te houden. Het aantal trainers 

aangepast aan de kleinere bezetting. 

Trouwe klanten
Na de eerste paniek en toen duidelijk werd dat het langer dan een of 

twee weken zou duren, misschien wel tot september, moesten er 

knopen worden doorgehakt. Over abonnementen en hoe het contact 

met de klanten te herstellen. Knetemann is in die periode een aantal 

klanten kwijtgeraakt, maar de grootste groep hield het abonnement 

aan.  Het contact liep vooral via social media. Lessen werden als video 

aangeboden en na verloop van tijd kon er ook weer in de buitenlucht 

worden getraind. Tussen de trouwe klanten en de sportschool bestaat 

een sterke band, sommigen trainen er al dertig jaar. Angelo benadrukt 

dat de bezoekers uit alle lagen van de bevolking komen en dat de 

sportschool een sociale functie heeft en zich ook met de buurt 

verbonden voelt. 

Nieuw normaal
Inmiddels is er een nieuw normaal ontstaan in de sportschool. De 

sporters werken weer op de toestellen aan hun spieren en conditie,  

zij het vandaag wat minder vanwege de warmte. Knetemann kan zich 

weer bezighouden met hun gezondheid. Samen sporten en samen 

Corona bestrijden.   ■

Topsport voor de 
SPORTSCHOOL

door JOHAN VAN ARRAGON

CORONATIJD IN DE BUURT
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•  Scriptiebegeleiding
•  Studievaardigheden
•  Hulp bij schrijfopdrachten
•  Faalangstreductietrainingen
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met een verzorgende en ontspannende 
schoonheidsbehandeling met de 
natuurlijke producten van Dr. Hauschka.

Aardige handen in actie
Thomsonplein 1 • 2565 KS Den Haag

070 – 346 20 93 • www.aha-mooijezelf.nl

BELEEF HET 
AHA-GEVOEL

GREENHOUSE  AUTOMATION
CLIMATE CONTROL

WATER MANAGEMENT 

LIGHT AND CO2

MANAGEMENT AND LABOUR

 PRIVA OFFERS 

>    A TOTAL SOLUTION 

FOR GREENHOUSE PROJECTS

CHECK WWW.PRIVA.COM FOR MORE INFORMATION OR CALL +31 (0) 174 522 620

VROUWENCENTRUM DEN HAAG

Niet naar een concert of het theater kunnen, dat was vervelend 

voor het publiek. Maar voor de mensen die hun geld verdienen met 

op de planken staan, is het een veel groter probleem. Hoe vergaat 

het twee van de artiesten uit onze buurt: Johan Frauenfelder van 

De Règahs en cultureel duizendpoot Marcel Verreck?

Dit seizoen gaat ‘m niet worden,’ dacht Johan Frauenfelder van de 

Haagse ‘flamingogroep’ De Règahs toen corona losbarstte, en over 

het seizoen hierna is hij ook niet optimistisch gestemd. De nieuwe 

voorstelling was al af en verkocht aan verschillende zalen. ‘Strand-

paviljoen de Blauwe Reiger’, moest het gaan heten, met liedjes over de 

zee. Er was al een setlist, de arrangementen waren gedaan er was zelfs 

al een repetitie geweest. Maar corona kwam en alles moest worden 

geannuleerd. Toch heeft Johan de afgelopen maanden niet stilgezeten: 

‘De kinderen zijn het huis uit, en nu heb ik het hele huis omgegooid. 

Voor mijn vrouw maakte ik een nieuwe werkkamer en voor mezelf een 

muziekkamer. Ik heb een coronaliedje gedicht over dit pandemietje, 

op de wijs van Sophietje. Ik heb het alleen niet opgenomen. Verder 

studeer ik veel techniek op mijn gitaar. Mensen denken dat ik alles  

wel kan, ik speel al zo lang. Maar ik raak nooit uitgestudeerd. En ik  

ben bezig met een nieuw solo album, met zang erbij dit keer.’

Het voordeel van het nadeel
Ook voor Marcel Verreck (cabaretier, presentator, schrijver en wat al 

niet meer) was de afgelopen tijd, ondanks de afgezegde optredens, 

niet bepaald stil. ‘Bij mij woont mijn gehandicapte zoon van 13 jaar.  

Hij gaat normaalgesproken naar school, maar die ging half maart 

dicht. Twee nachten per week kon hij naar het logeerhuis, en twee 

keer per week kregen we thuiszorg, maar verder moesten we het, 

gelukkig met hulp van mijn geliefde, samen maar uitzitten. Ik vond  

het mentaal ook zwaar: ik moest echt zelf niet ziek worden, want  

wie zou er dan voor hem zorgen?’ Toch vond hij inspiratie om ook 

deze situatie, net als zijn hele leven, met een lach te benaderen.

‘Creatief gezien prikkelde de crisis me, ik schreef samen met  

Paul Pleijsier het nummer Het voordeel van het nadeel. De clip oogt 

als een online vergadering. Dat was een uitvloeisel van de website 

hetvoordeelvanhetnadeel.nl, die ik met twee andere creatieve vrienden 

ben gestart. Daarop plaatsen we interviews met mensen over wat zij 

voordelig vonden aan deze nadelige periode.’ En in juli was er toch 

nog een optreden in De Nieuwe Regentes: ‘Paul en ik speelden op een 

klein festivalletje. Het was raar: normaal past in die zaal 250 man en nu 

stonden we voor een publiek van vijftig te spelen. Maar het was ook 

mooi, dat het weer kon.’ 

Applaus is een goede maaltijd
Dat zou Johan ook wel weer willen: optreden. ‘Ik mis het publiek 

zeker. Applaus is voor een optredend artiest als een goede maaltijd’, 

zegt hij, ‘dat mis je. Het contact met het publiek blijft, via cd-verkoop 

en doordat je merkt dat mensen online je muziek luisteren. Maar het 

fysieke contact mis ik, behalve dan die zweterige mensen die na een 

optreden van heel dichtbij willen vertellen hoe geweldig je was.  

Ach, zelfs hen mis ik een beetje. Mensen zijn blij met ons, daarom is 

het zo leuk.’ Hij bouwde een ‘podiumpje’ voor zijn voordeur. Maar  

ook daar treedt hij niet op: ‘Ik wil geen oploop. Voor je het weet staan 

mensen te dicht op elkaar of kan niemand er op fatsoenlijke afstand 

meer langs.’ Maar in zalen optreden zit er voorlopig niet in, dat kan 

financieel niet uit: ‘Er zijn maar weinig mensen die kunnen leven  

als muzikant. Publiek vindt € 17,50 voor een kaartje normaal, maar 

daarvan moet een heleboel betaald worden: de zaal, publiciteit, 

mensen voor licht en techniek, en de muzikanten natuurlijk. Als je 

maar voor een handjevol mensen kan spelen, dan kost dat alleen  

maar geld.’ Vanwege zijn visuele beperking krijgt Johan een Wajong 

uitkering. Daar leeft hij nu van. Hij glimlacht: ‘Ach, wat je niet uitgeeft, 

hoef je ook niet te verdienen.’

Iets moois
Qua werk viel voor Marcel niet alles stil: ‘Ik ben ook schrijver, dus dat 

werk kon ik blijven doen. Ik ben bezig met een boek over mijn zoon. 

Daarnaast schrijf ik een logboek over wat we meemaken. Ik heb  

een online lezing gehouden over Haagse cabaretiers en ik neem  

nu wekelijks een column op voor Spuigasten op Den Haag FM. Veel 

verdien ik nu niet. Ik leef zuinig en krijg enige TOZO-gelden van de 

Gemeente. En het rare is: je kan je artistiek uitsloven wat je wil, maar 

soms verdien je met het inspreken van een paar reclamespotjes meer 

dan een hele maand als artiest. Dus dat hoop ik binnenkort weer eens 

te doen.’ Ondertussen houdt hij zijn hart vast voor de tweede golf:  

‘Ik heb uitzicht op de Fahrenheitstraat en kan soms niet aanzien hoe 

vol die weer loopt, en hoe weinig afstand mensen houden. Het was 

een heftige tijd, ik hoop niet dat het weer terugkomt. En tegelijk denk 

ik: er komt vast weer iets moois uit deze tijd.’    ■

CORONATIJD IN DE BUURT

PODIUMDIEREN 
zonder publiek

••• Johan Frauenfelder op zijn in coronatijd zelfgebouwde ‘podium’

door MIES MIKX 
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••• ‘Still‘ uit de videoclip van Het voordeel van het nadeel
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De Boomgaard

Wat is  

de beste prijs  

voor mijn huis?

Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je 
hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op 
bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan? 
ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we 
dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we 
dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren. 
Of kijk op are.nl.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

are.nl
IS VERNIEUWD

ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen  

we Hagenaars bij de koop of verkoop  

van een woning. Een persoonlijke klik  

vinden we daarbij net zo belangrijk als  

een deskundig advies. Daar kun je ook  

de komende tien jaar op rekenen!

De Eerensplein 8 
2593 NA  Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA  Den Haag

T:  070 30 40 141
E:  info@are.nl

Het is een warme zomeravond en er klinkt muziek over de Valkenboskade. Een zanger begeleidt zichzelf op de gitaar. Het is 

RAMON, die hier op het bankje voor zijn woning zit te zingen. Gewoon omdat hij dat graag doet. ‘Van voorbijgangers krijg ik 

veel opgestoken duimpjes, sommige mensen komen even aanlopen om te luisteren,’ vertelt Ramon. Hij speelt vooral covers, 

van bijvoorbeeld Trevor Hall, Nakho, Mumford & Sons. Ramon is ook zanger en gitarist van de band SUNNY RAYS, zij spelen 

Nederlands talige raggae. Hun nieuwe album ‘Het zonnige leventje’ komt deze maand uit. Wil je Ramon horen spelen?  

Op 18 september treedt Sunny Rays op in het Zuiderpark theater. Of fiets op een zwoele avond even over de Valkenboskade. 

Zie: www.facebook.com/SunnyRaysMusic

OPVALLEND IN DE BUURT

KINDERPAGINA 
WAAR ZIJN DE KINDERVERHALEN IN DE BOOMGAARD? 

Heb jij een goed idee voor de Bomenbuurt? Ken je een grappige mop? Heb jij 

het leukste huisdier van de wijk en wil je daar graag over vertellen? Het mag 

natuurlijk ook een tekening of een foto zijn. Schrijf er dan wel even bij waar 

de tekening of de foto over gaat. Heb je iets geknutseld waar je supertrots op 

bent? Teken je strips of rebussen? Of kan je iets heel anders? Vertel het ons, 

we willen in het volgende nummer een kinderpagina maken en jij kan erin 

staan! Insturen voor 8 november naar info@bomenbuurtonline.nl.

••• Op deze foto zie je een bijzondere hond die bang is voor alle katten (ze heeft een 

tik op haar neus gehad van een kat en heeft daar nog een litteken van). Maar met 

deze kat ligt ze graag lepeltje-lepeltje. Héél bijzonder!



Claartje de Smit - Ieplaan 48 - 2565 LN Den Haag  
www.klaartherapie.nl - info@klaartherapie.nl - 06-52372228

Therapie bij onder meer: 
- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- in het hoofd leven
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare 
  lichamelijke klachten

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

®

workshops 
yoga en 
hechting

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

       

Loslaten
De herfst komt eraan. In de Chinese vijf elementenleer is ieder 

element verbonden aan een seizoen. Bij herfst hoort het element 

metaal. Loslaten en vasthouden zijn metaal-thema’s die tot 

uitdrukking komen in lichaam en geest. In het lichaam in de 

functie van de longen en de dikke darm. Goed functionerende 

organen kunnen makkelijk zuurstof en voedsel opnemen en 

koolstofdioxide en andere afvalstoffen loslaten. Als we fysiek in 

balans zijn en in staat zijn om los te laten, zijn we ook psychisch 

beter in staat om dat te doen. Yoga oefeningen voor de adem-

haling en de strekking van de long- en dikke-darm meridianen*, 

kunnen hierbij helpen. Omgekeerd werkt het ook. Als we 

psychisch beter in staat zijn om los te laten, zal ons lichaam 

hiertoe ook beter in staat zijn.

Het thema loslaten houdt me de laatste tijd erg bezig. Mijn 

ouders worden oud. De ene hoort niet meer zo best, de ander 

krijgt problemen met het geheugen. Een ander familielid 

ondermijnt zijn gezondheid met destructief gedrag. Ik merk dat 

ik hierdoor gefrustreerd raak. Het is angst voor de confrontatie 

met de pijn, kwetsbaarheid en het mogelijke verlies van de 

mensen die mij na staan. Maar ik merk dat mijn verzet niet helpt. 

Het kost me energie en verandert verder niets. Het is tijd om  

de angst los te laten. Stukje bij beetje lukt het me om meer  

te ontspannen en verdriet toe te laten. Het besef dat ik mijn 

dierbaren niet voor eeuwig om me heen zal hebben, maakt dat  

ik met meer compassie naar ze kijk. Ik houd niet meer vast aan 

hoe het contact in mijn ogen zou moeten zijn. Ik ontdek op 

welke wijze contact mogelijk is en waardeer het.

De weg van de minste weerstand werd vroeger bij mij thuis niet 

gepromoot. Er moest eerst gebikkeld worden om rust en respect 

te verdienen. Ik heb de overtuiging ontwikkeld dat ik altijd mijn 

best moet doen en heb de neiging hard te gaan werken als er iets 

mis dreigt te gaan. Al eerder werd ik hierin uitgedaagd door het 

Taoïstische* principe van ‘wu wei’, hetgeen letterlijk ‘niet doen’ 

betekent. Hiermee wordt bedoeld dat het beter is om niet te 

forceren, niet in te grijpen in de natuurlijke loop der dingen. 

Loslaten dus.

*  Volgens de traditionele Chinese 

geneeskunde circuleert energie,  

qi genaamd, door het lichaam en 

volgt hierbij specifieke met elkaar 

verbonden banen. Deze banen 

worden meridianen genoemd. 

*  Het taoïsme is één van de drie grote 

levensbeschouwelijke stromingen  

in China.

Claartje de SmitCOLUMN
De buurt verandert. Na de vervanging van  

de riolering in 2022 wordt de wijk opnieuw 

ingericht zodat deze beter aansluit bij de 

wensen van bewoners. Vaak is verandering 

nodig om een nieuw evenwicht te vinden.  

In ons persoonlijke leven gaan we ook op 

zoek naar verandering als we balans missen. 

Claartje de Smit, Integratief Psychotherapeut, 

voorziet je hierbij van inspiratie en tips.
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We hebben in juni allemaal mogen stemmen op de Wijkagenda 

voor de Bomen- en Bloemenbuurt. Bewoners hebben van te 

voren ideeën aangedragen, waarmee agendapunten zijn 

 omschreven zoals ‘Verkeersveiligheid verbeteren’, ‘Opgroeien in 

de wijk’ of ‘Ondergrondse afvalcontainers’. Hoe is de stemming 

verlopen en wat gaat er gebeuren met de uitslag?

Van de 12.963 bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt van 12 jaar 

en ouder hebben 2.500 bewoners gestemd. Dat is bijna 20% van de 

wijk. Iedere bewoner kon op meerdere agendapunten stemmen.  

De agendapunten met de meeste stemmen krijgen de meeste 

aandacht, en ook extra geld. Agendapunten die weinig stemmen 

hebben gekregen, worden ook uitgevoerd, maar krijgen minder 

prioriteit. De meeste stemmen zijn uitgegaan naar ‘Verkeersveiligheid 

verbeteren’, ‘De buitenruimte opknappen' en ‘Vergroenen tuinen en 

buitenruimte’. De agendapunten en de uitslag van de stemming zijn 

aangeboden aan de wethouder, die de agenda voor de komende vier 

jaar laat vaststellen door de gemeenteraad.

De meeste stemmen (3.826) zijn gegaan 

naar het agendapunt ‘Verkeersveiligheid 

verbeteren’. De bedoeling is dat straten 

veiliger en rustiger worden, vooral voor 

fietsers en voetgangers. De doorstroming 

van het verkeer in bijvoorbeeld de 

Zonnebloemstraat, Eikstraat, Berkstraat, Thomsonlaan en Hanenburg-

laan kan beter. De herinrichting van de Goudenregenstraat wordt 

benut om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast komen er 

handhavingsacties die letten op hardrijders, fietsers op het trottoir en 

verkeersdeelnemers die geen voorrang verlenen. Met een campagne 

wordt geprobeerd het gedrag van verkeersdeelnemers positief te 

beïnvloeden.

Ook hoog op de agenda staat  

‘De buitenruimte opknappen’ (3.197 

stemmen). Samen met bewoners stelt 

de gemeente een visie op voor de 

buitenruimte in de Bomenbuurt.  

Daarin komen de wensen voor de 

buitenruimte te staan, zoals meer ruimte om te ontmoeten, groen, 

stallen van fietsen en spelen. De gemeente rekent dit door en gebruikt 

de visie om de gemeenteraad te overtuigen extra middelen vrij te 

maken om tegelijkertijd met het vervangen van het riool de extra 

wensen voor de buitenruimte te realiseren. Ook komen er opruim-  

en inleveracties voor weesfietsen.

Derde op de ranglijst is het agendapunt 

‘Vergroenen tuinen en buiten ruimte’ 

(2.751 stemmen). Dit agendapunt  

draait om verschillende ideeën om  

de Bomen- en Bloemenbuurt nog 

groener te maken. Van vergroenen van 

de middenberm en plantsoenen verbeteren, tot het uitdelen van 

zaailingen (jonge bomen en planten) voor in de tuin aan buurtbewoners.

Vragen over de wijkagenda? 
Of wil je mee denken en doen bij de uitvoering? Je kunt een e-mail 

sturen naar wijkagendabomenbloemenbuurt@denhaag.nl. 

Kijk op: www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl/uitslag voor de 

uitslag en meer informatie.

Wijkagenda 

De stemmen zijn geteld
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Thomsonlaan 45a (nabij Thomsonplein)
Tel 070 360 95 23

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

Korff de Gidts 
Makelaardij: Jouw gids voor een nieuw huis!

Top 5 aankoopmakelaar Haaglanden 2019

9,4
Klantwaardering

Margrietes Handen
massage en triggerpoint-therapie

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

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen umasseren, uw spieren
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich
snel weer goed!
Sport-, ontspannings-, zwangerschaps-,voetmassage,
Javaanse pidjit en triggerpoint-therapie (geen erotiek).
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1. Wat is het probleem? 
Sommige stoepen in de buurt zijn bijna hindernisbanen. Ze zijn 

slecht toegankelijk voor rolstoelen, kinderwagens, scootmobielen, 

rollators en blinden of slechtzienden, omdat er fietsen staan.  

Op ophaaldagen staan er dan ook nog gftcontainers of dozen  

oud papier. Hoe slalom je daarlangs?

2. Hoe komt het?
Bijna ieder huishouden heeft wel een of meerdere fietsen, kinder

fietsen, bakfietsen, scooters, steps of fietskarretjes. Veel van onze 

buren wonen op één of tweehoog en is het geen doen om al die 

fietsen steeds naar boven te slepen – als er boven al ruimte voor 

zou zijn. Buurtstallingen zijn schaars, zitten vol en hebben lange 

wachtlijsten. Tel daarbij op dat veel straten in onze buurt smalle 

stoepen hebben en geen voortuinen waar je deze dingen kwijt  

zou kunnen. Dus belanden ze, heel begrijpelijk, op de stoep.

3. Wat kan ik daar nou aan doen?
Als je je fiets wegzet op de stoep, let er dan op dat hij niet om kan 

vallen. Kijk ook of er naast je fiets nog ruimte is voor een rolstoel of een 

kinderwagen om te passeren. Soms is een klein stukje opschuiven  

al voldoende. Ga je je fiets langere tijd niet gebruiken? Kijk dan of je 

hem binnen kan zetten. Misschien kun je hem ophangen aan een 

haak in je gang.

4. Hoe lossen we dit op?
De toegankelijkheid van de trottoirs is een bekend probleem voor de 

bewonersorganisatie en voor de beheerder openbare ruimte. Het is 

een van de punten op de Wijkagenda voor 20202024, wat betekent 

dat er aandacht en middelen voor zijn (zie pagina 23). 

Misschien kunnen er op sommige plekken meer fietsnietjes worden 

geplaatst, om de gestalde fietsen te clusteren. Of misschien is het 

handig om her en der een parkeerplaats in te ruilen voor fiets

vlonders, waar acht fietsen op passen. Binnenkort wordt de riolering 

in onze wijk vervangen, en dat is een mooie kans om te kijken naar 

de inrichting van de straten: hoe veel ruimte krijgen auto’s, fietsen 

en voetgangers? Daar kunnen we samen keuzes in maken.   ■

Ruim baan op de stoep, graag!

door MIES MIKX 

Van een oplettende buurtgenoot kregen we deze foto opgestuurd. Het valt haar op dat er vaak fietsen en andere zaken op de 
stoep staan, die de weg blokkeren voor bijvoorbeeld kinderwagens en mindervaliden. De foto is gemaakt in de Populierstraat, 
maar andere straten zitten met hetzelfde probleem. Wat kunnen we doen om ruim baan te maken op de stoep?

••• Kinderwagens en mindervaliden kunnen niet of moeilijk passeren
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PIET VINK-prijs
Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs 2020 
Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project dan  

aan voor de Piet Vink-prijs. De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de 

voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002).  

“Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen”,  

maken kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a.  

MIAW (make it art worthy), in Buurtcentrum Noordwal (2018)  en in 2019 een gedeelde 1e prijs gewonnen door de FIETSSCHOOL TRANSVAAL.   

Aanmelden 
Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal één A4’tje tot 26 september worden ingediend bij de Vereniging van Oud-Gemeente-

raadsleden p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157;  2500 CD Den Haag t.a.v. Mw. J. van der Salm of per Email: jolanda.vandersalm@denhaag.nl

Buitenspelen
We kregen deze zomer reactie op de oproep van Mariëtte voor een tafeltennistafel. Op het schoolplein van De Bonte Vlinder in de Egelantier-

straat staat er een, weet William van de werkgroep EBA (zie pagina 11). 

Marjolein uit de Eikstraat wil weten waarom de trampoline is verdwenen van de Thomsonlaan (we schreven hierover in het vorige nummer). 

Helaas heeft de gemeente de omwonenden gevraagd de ‘trampo’ te verwijderen. Blijkbaar is het plaatsen van speeltoestellen in de openbare 

ruimte niet zomaar toegestaan…



THOMSONLAAN 96 2565 JE DEN HAAG 070-3638398 

PASFOTO
SPECIALIST VAN DEN HAAG

Op verzoek GRATIS
digitaal aangeleverd!

2e SET

€1

Uitvaartwensen vastleggen

Vrijblijvende kostenopgave

Crematie - Begrafenis

Natuurbegraven

Repatriëring

www.segbroekuitvaart.nl 

Stadhoudersplantsoen 68

Kaas- en wijnspecialiteiten
Fahrenheitstraat 625  |  2561 DC  Den Haag

Telefoon 070 3631819
kaasspeciaalzaak@gmail.com  |  www.kaasspeciaalzaak.nl

ED BOELE

kaasspeciaalzaak

25 JAAR
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 Voorzitter Ineke Mulder 
Secretaris Gerrit Zijlmans 
Penningmeester Arjen Looijenga 

Bestuursleden  Jelle Bluemink 
 Peter Hoogvliet
 Meggie Janssen

BESTUUR EN WERKGROEPEN BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)

Secretariaat Saskia de Swart  
 tel. 06 42 01 36 57 (iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur) 
 e-mail: info@bomenbuurtonline.nl

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in WERKGROEPEN. 

Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl 

AED BOMENBUURT
Zowel bewoners als winkeliers vinden AED's in de Bomenbuurt belangrijk. Het resultaat is inmiddels te zien in de 
wijk met AED's op allerlei plekken. Voor het onderhoud van de AED's en voor het regelen van trainingen voor 
burgerhulpverleners die weten hoe zo'n AED werkt is de werkgroep AED opgericht.
Contactpersoon Ellen Simon E-mail info@bomenbuurtonline.nl

DUURZAME BLOEMEN- EN BOMENBUURT
De werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie 
te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s.  
Contactpersoon Lars Nanninga E-mail duurzameblob@gmail.com

EGELANTIER- BERBERIS- EN AUCUBASTRAAT (EBA)
De werkgroep werkt aan het leefplezier in de straten rondom het plein van de school De Bonte Vlinder.
Contactpersoon Christien Stoker E-mail christienstoker002@gmail.com

FIETSENSTALLINGEN BOMENBUURT
Contactpersoon Hans Verboom E-mail hyverboom@planet.nl

DE HAAGSE WORM
Deze groep bewoners weet een goede bestemming voor je GFT-afval: begin een wormenhotel! Met het GFT-afval van 
20 deelnemende huishoudens kun je een wormenhotel realiseren. Gezocht: deelnemers, locaties en hotelmanagers.
Contactpersoon Meggie Janssen E-mail info@bomenbuurtonline.nl

KASTANJEPLEIN
De werkgroep heeft als doel het park leefbaar te houden voor de leeftijdsgroep tot 10 jaar, hiervoor is een convenant 
afgesloten met de gemeente en omliggende belanghebbenden. Gebreken aan speeltoestellen, overlast, achter-
stallig groenonderhoud en schoonmaak wordt aan betreffende instanties gemeld. Minimaal één keer per jaar wordt 
een activiteit georganiseerd op het plein.
Contactpersoon Hans Verboom E-mail hyverboom@planet.nl

RED DE POPULIER (ACTIEGROEP)
De werkgroep zet zich in voor behoud van het monumentale schoolgebouw De Populier en maakt zich zorgen 
over de groei van het aantal leerlingen op deze locatie. 
Contactpersoon Sijmen de Goede E-mail reddepopulier@gmail.com

SPEELTUIN DE BOOMHUT EN FIETSENSTALLING ACACIASTRAAT
De werkgroep houdt zich bezig met de speeltuin en fietsenstalling in de Acaciastraat. Het gaat voornamelijk om 
onderhoud en reparaties. Daarnaast organiseert de werkgroep regelmatig activiteiten zoals speelmiddagen voor 
kinderen. Contactpersoon Ilona Eikhoudt E-mail ilonavandelft@hotmail.com

VERKEER
De werkgroep houdt zich bezig met het verkeer en de veiligheid in onze wijk.
E-mail info@bomenbuurtonline.nl

VERKENNING OMGEVINGSWET 
Als in 2021 de Omgevingswet ingaat, krijgen bewoners meer te vertellen over hoe hun buurt eruit komt te zien door 
mee te praten over plannen van de gemeente en zelf initiatieven te nemen. De werkgroep bestaat uit bewoners uit 
Bomen- en Bloemenbuurt die gaan uitvinden hoe we dat meepraten het beste kunnen gaan organiseren en wat de 
inwoners zelf belangrijk vinden in hun buurt. 
Contactpersoon Johan van Arragon E-mail johanvanarragon@gmail.com

VRIJMARKT
De werkgroep coördineert jaarlijks op Koningsdag de Vrijmarkt op de Thomsonlaan en het Thomsonplein.
Contactpersoon Sijmen de Goede E-mail vrijmarktbomenbuurt@gmail.com
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Belangrijke contactgegevens
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 
06 42 013 657 Wijkorganisatie SBOB, Kastanjestraat 2 
 Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190
070 353 37 42   Stadsdeelwethouder Segbroek Robert van Asten
 Robert.vanasten@denhaag.nl 
14 070 Gemeente Den Haag
 contactcentrum@denhaag.nl 
06 81 289 486 Ouderenconsulent Segbroek
070 205 24 80 VóórWelzijn Servicepunt XL 
 (ma-vr 9-17u; ma 17-21u)
  Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd,  

ouder worden en vrijwilligerswerk
 Ook: Ouderenconsulent, steunpunt Mantelzorg,  
 Algemeen Maatschappelijk Werk, Burenhulpcentrale
 Begeleiden & Rijden
 Wijkcentrum 't Lindenkwadrant
 2de Braamstraat 6
 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
070 368 50 70  Wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

GEZOCHT
Bezorger Boomgaard 
 

Voor de Laan van Meerdervoort tussen het Valkenbos-

plein en de Valkenboskade zoeken wij een nieuwe 

bezorger van ons kwartaalblad De Boomgaard. Je mag 

dus 4x per jaar op pad om De Boomgaard te bezorgen. 

Dat kost je maximaal 1-2 uur per keer. Een goede 

work-out! Aanmelden via: info@bomenbuurtonline.nl


