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Vijf jaar geleden besloot ik om mijn kerstgevoel ook eens te delen met anderen dan 

mijn eigen familie-  en vriendenkring. Ik ging naar de kerk in de Vogelwijk, waar op 

dat moment - vooral Syrische - vluchtelingen woonden en vroeg of ik voor hen mocht 

koken. Hoewel Kerst natuurlijk geen Syrisch feest is, werd het eten koken zeer op prijs 

gesteld. 

Samen met mijn zus, die moest vluchten uit buitenlands oorlogsgebied waar ze voor 

haar werk verbleef en onverwacht in Nederland was zonder kerstplannen, stelde ik 

een Midden-Oosten geïnspireerd bu� et samen. Dagen daarvoor rook mijn huis naar 

pompoen, olijven, knofl ook, koriander en kerrie. De yoghurt hing twee dagen uit in 

mijn keuken als basis voor de Libanese lebneh en in de oven gaarden vele aubergines 

tot baba ghanoush.  

Op kerstavond stonden we samen in de ijskoude kerk in de mini keuken met bloot-

liggende elektriciteitsdraden, waar we voor vijfenzestig man pompoen, ui en knofl ook 

sneden voor de soep met door de kou verstijfde vingers. Het toetje had ik bij de Turkse 

bakker in de Fahrenheitstraat gehaald: bakken vol met baklava, zoet en kleurrijk.

Er kwamen steeds meer mensen in de keuken kijken en ruiken en het werd een bijzondere 

avond waarbij, zo werd mij verteld, het eten deed denken aan thuis. Nog een tijd lang 

werd ik steeds stralend begroet in de Fahrenheitstraat als ik een van de mannen 

tegenkwam. 

Ik moest hieraan terugdenken toen vorige maand bekend werd dat de Gemeente twee 

jaar lang dak- en thuislozen gaat huisvesten in het leegstaande gebouw van het Juliana 

Kinderziekenhuis. 

De wijk waar je woont is maar een klein deel van de wereld, maar soms komt de wereld 

ineens binnen in je eigen buurt. En dan blijkt dat het heel goed past; er blijkt altijd meer 

ruimte te zijn als je hem deelt met anderen. Zoals het in veel culturen gebruikelijk is dat 

je mensen niet wegstuurt als het etenstijd is ook al heb je zelf maar weinig. Zelfs een 

aardappel kun je nog doormidden snijden tenslotte. Er is genoeg voor iedereen. 

  Van alles te doen:
activiteiten  14
   kerst in winkelgebied  21

  
               Drie portretten van 
     buurtgenoten  8, 19, 25

De redactie wenst iedereen 

gezellige kerstdagen en een goed nieuwjaar
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VAN HET BESTUUR

Op de school voor middelbaar beroeps-

onderwijs waar ik werk aan onderwijs-

vernieuwing besteden docenten veel 

aandacht en tijd aan de ontwikkeling 

van 21-eeuwse vaardigheden. 

In gesprekken die ik met hen en 

studenten hierover heb valt mij op, 

dat over welke toekomstige technische 

of beroepsvaardigheid we het ook  

hebben, de woorden ‘samen’ en 

‘communicatie’ altijd vallen. 

De resultaten worden beter als 

je het samen doet met waardering voor 

elkaars inbreng en  deskundigheid. En wat het nog beter en leuker 

maakt is door 

veel en vaak met elkaar af te stemmen. Die vaardigheden 

maken dat het vakmanschap groeit en talenten zich ontwikkelen. 

Wat op school gebeurt is een afspiegeling van hetgeen in de 

samenleving ook werkt.

Onze Bomenbuurt is een wijk van de 21e eeuw waar we veel 

met elkaar tot stand brengen! Met veel plezier kijk ik terug op alle 

buurt- en zomerfeesten, Halloween, de uitvoering van de projecten 

van het wijkbudget, de activiteiten rondom Sint Maarten, de Lokale 

Smaakmakers in Anne&Max. En nog veel andere activiteiten 

soms wat minder zichtbaar of hoorbaar. Maar wat duidelijk is dat 

bewoners met al hun talenten en ambities samen veel voor elkaar 

maken. En dat we daar meer en meer over met elkaar over willen 

praten en kunnen afstemmen. 

 
SAMEN STAAN WE STEVIG 

De Boomgaard

INEKE MULDER
VOORZITTER SBOB

Die mogelijkheden gaan we het komend jaar nog meer verkennen 

en waar mogelijk uitvoeren. Lokale Smaakmakers, de nieuwsbrief 

en een verbeterde website zijn daar wat voorbeelden van. 

En natuur lijk in april onze jaarvergadering. Vorig jaar was het een 

inspirerende bijeenkomst! Door de enthousiaste reacties op de 

presentatie van een voorbeeldproject uit Groningen is het vervolg 

van Michi Noeki opgepakt. Nieuwsgierig naar wat dat is en wat er 

dit jaar komt? Abonneer je op de nieuwsbrief, kijk op de website 

of loop gewoon eens langs op woensdagochtend in de Bolster. 

En voel je erg welkom op de Nieuwjaarsborrel op  13 januari in 

de Hyacinth. 

In onze wijk wonen veel mensen en kinderen met talenten die ze 

gebruiken om de saamhorigheid en de leefbaarheid te verhogen. 

Dat ook de kinderen daar een rol bij spelen heeft een tweetal 

kinderen laten zien in een gesprek met wethouder van Asten. 

Zij willen graag meer speelmogelijkheden voor kinderen tussen 

de 7 en 12 jaar. Trampolines of een skatebaan of een zwembad! 

En hebben hem dat middels een prachtige tekening met uitleg 

verteld. In het gesprek hebben ze samen verkend en afgestemd 

wat er eventueel zou kunnen en hoe. Een zwembad is niet haalbaar, 

maar een trampoline en een plek om te skaten misschien wel. 

Zowel de directeur van Segbroek als de wethouder heeft toege-

zegd dat ze gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om die 

ideeën te realiseren samen met de kinderen. Samen werken aan 

leefbaarheid voor alle bewoners van de Bomenbuurt. Jong en 

oud. Ik wens iedereen mooie feestdagen en een mooi samenzijn. 

En vergeet niet hen erbij te vragen die niet een vanzelfsprekend 

samen hebben. Samen staan we stevig.

Een tip over een bijzondere Bomenbuurt in Amstelveen maakte ons 

nieuwsgierig. Op de website lazen we over Clubs en Buurtjes en 

over eigentijds nabuurschap. Dit wekte de indruk van een bruisende 

buurt waarin bewoners samen actief zijn en bij elkaar betrokken 

blijven. Daarom brachten we een bezoek aan stadsdorp Elsrijk, 

een lommerrijke wijk in Amstelveen. 

Clubjes en buurtjes
We werden hartelijk ontvangen in ‘het Honk’, gelegen naast het 

openluchttheater,  grote trots en middelpunt van de wijk. Nadat de 

buurtbewoners het in verval geraakte theater hadden opgeknapt, 

kregen ze in ruil dit gebouw cadeau van de gemeente. Het is nu in 

gebruik als ontmoetingsruimte. Het ontvangstcomité vertelt enthou-

siast en met liefde over hun wijk met zijn clubs en buurtjes. Buurtjes 

zijn kleinere gemeenschappen van enkele straten binnen de wijk, 

waar bewoners elkaar helpen met bijvoorbeeld een boodschap doen, 

een oogje in het zeil houden en het organiseren van straatfeesten. En 

er zijn clubjes voor iedereen op het gebied van onder meer wande-

len, eten, muziek, lezen, fi etsen, denken, handwerken, duurzaamheid, 

schilderen en vogelen.

Naburen
In de wijk leven de bewoners volgens het principe van eigentijds 

nabuurschap. Een onderling ruilproces tussen wijkgenoten die elkaar 

diensten leveren op menselijke schaal. Het gaat om wederkerigheid: 

iedereen heeft wel iets te geven en te nemen, van concrete vaardig-

AFVAARDIGING SBOB OP BEZOEK IN BOMENBUURT AMSTELVEEN

Eigentijds nabuurschap leidt tot verbondenheid 
heden en deskundigheid tot de warmte die iemand verspreidt en het 

gezelschap dat iemand kan bieden of het organiseren van een 

activiteit. Het doel is een woonomgeving waarin iedereen zich thuis 

en verbonden voelt, gezamenlijke dingen onderneemt, waar je naar 

elkaar omkijkt als dat nodig is en waar je kunt blijven wonen en 

gerespecteerd wordt als je ouder bent. Uitgangspunten zijn respect 

voor ieders vrijheid en eigenheid, gelijkwaardigheid en dialoog. 

Stappenplan
Natuurlijk willen wij ook zo’n wijk. Kortgezegd kwamen we tot een 

stappenplan dat in Amstelveen is gevolgd: 

•  In elke straat wordt een bijeenkomst georganiseerd bij een van de 

bewoners thuis. Hier werd in kaart gebracht welke wensen er leven, 

welke initiatieven iedereen zelf wil nemen en wie zich daarbij wil 

aansluiten. Zo ontstonden de clubjes. De bewonersorganisatie heeft 

hierin een ondersteunende positie. 

•  In de loop der tijd wordt elk adres bezocht door een team van 

wijkagent, wijkzorgteam en bewonersorganisatie. Zo leert iedereen 

elkaar kennen en wordt duidelijk welke zorgvragen er zijn in de wijk 

en wat bewoners elkaar hebben te bieden. 

Oproep
Het lijkt ons fantastisch om ook in onze eigen buurt het gedachten-

goed van eigentijds nabuurschap te ontwikkelen en toe te passen. 

Voel je je geïnspireerd door dit verhaal en wil je met ons meedenken?

Meld je aan via de website, bel naar het SBOB-kantoor of kom langs.

€ 50.000,- VOOR DE BOMENBUURT

Uitrustbankjes van Willem Dreeshuis naar winkel-
gebied
AANTAL 5 à 6 bankjes

WAAR Pijnboomstraat-Populierstraat-Cypresstraat-Fahrenheitstraat 

WANNEER Nog niet bekend

STATUS De bewoners op de route van het Willem Dreeshuis naar de 

Fahrenheitstraat worden gepolst of ze akkoord gaan met plaatsing 

van bankjes op de stoep. De gemeente en SBOB zijn het nog niet 

eens over de uitvoering. De gemeente is gebonden aan een bankje 

uit het handboek, de SBOB wil een rollatorvriendelijk bankje. 

Hangende bloembakken aan lantaarnpalen
AANTAL Nog niet bekend

WAAR Thomsonlaan tussen Valkenboskade en Goudenregenstraat.

WANNEER zodra het mooi weer wordt: het streven is voorjaar 2019

STATUS De gemeente heeft de initiatiefnemers laten weten dat zij 

de bloembakken ophangen, maar geen middelen hebben om ze te 

onderhouden. Bewoners zelf dienen de bloemen dus water te 

geven en te verzorgen. 

Stoeptegels met bomen
AANTAL Hoeveel boomstraten zijn er eigenlijk?

WAAR Het streven is dat alle boomstraten worden voorzien van een 

straattegel met afbeelding van de boom. 

WANNEER Hopelijk voorjaar 2019

STATUS Er worden ontwerpen gemaakt. De uitvoering wordt nog 

onderzocht: het kan een print zijn die op de tegel wordt gedrukt of 

een mozaïektegel naar voorbeeld van de Vogelwijk

Vertelpantomine door jong en oud
AANTAL 7 workshops

WAAR Kunst&Kids café, Acaciastraat

WANNEER 19/12, 17/1, 20/2, 28/3, 16/4, 22/5 van 9.30-10.30 uur

WAT Kinderboekenschrijfster Lizette de Koning leest een verhaal 

voor. Peuters en ouderen beelden het verhaal uit met geluiden en 

bewegingen. 

AANMELDEN info@kunstenkidscafe.nl 

Kindvriendelijke wijk: speelzones 
AANTAL Nog niet bekend

WAAR Op aanvraag via SBOB

WANNEER Winter 2018

Uit de aanvraag van veilige Victor’s (een opvallend plastic mannetje 

dat de aanwezigheid van jonge kinderen in de straat aangeeft en 

het verkeer daarmee oproept tot voorzichtigheid) zijn veel plannen 

voortgekomen. Een werkgroep ‘kindvriendelijke wijk’ is in het leven 

geroepen. Inmiddels is men ook enthousiast over andere attentie-

borden van Dick Bruna of ad hoc te (ver)plaatsen strandvlaggen. 

Overleg met de gemeente over wat wel en niet mag in de open-

bare ruimte is gaande. 

Mini bieb Aucubastraat
AANTAL 1 of 2; er zijn later meer bewoners enthousiast geworden

WAAR Aucubastraat en andere straten

WANNEER Herfst 2018

Akwaflora
WAAR verzorgen van bloem(bakken)/planten op straat in de buurt 

STATUS Initiatiefnemer Akkie Akkerman zoekt nog vrijwilligers en 

inventariseert het aantal bloembakken in de wijk

INFO/AANMELDEN info@bomenbuurtonline.nl 

AED apparatuur en opleiding burgerhulpverlener
AANTAL 2 of 3 

WAAR Nog niet bekend

WANNEER Voorjaar 2019  

INFO SBOB, info@bomenbuurtonline.nl

STATUS De gemeente heeft stichting GetoOud opdracht gegeven 

het aantal AED apparaten in de wijk in kaart te brengen. Aan de 

hand daarvan wordt bepaald waar de buiten AED’s (24 uur per dag 

toegankelijk) worden geplaatst. Er komt een werkgroep AED en 

trainingen burgerhulpverlener voor wijkbewoners.   

KASTANJEPLEIN

Plaatsing van Dunea waterkraan: gerealiseerd!  
Bankjes voor ouders rond de bomen
AANTAL 2

WANNEER Vóór het einde van dit jaar.

Fahrenheit thermometers in gelijknamige straat
AANTAL 2

WAAR Fahrenheitstraat, begin en eind ter hoogte van de grote 

supermarkten AH en Plus

WANNEER Waarschijnlijk voorjaar 2019 

STATUS Er wordt gesproken met een kunstenares-buurtgenoot over 

een ontwerp. De bedoeling is dat er een tweetal plaquettes komt 

met een werkende thermometer die zowel de temperatuur in 

Celcius en Fahrenheit weergeeft. De bedenker van het plan schreef 

er een mooie tekst bij. Aardig om te weten dat Fahrenheit een groot 

deel van zijn leven in Nederland woonde, overleed in Den Haag en 

ligt begraven in de Kloosterkerk. 

Buurtborrel met presentatie van projecten wijkbudget op 3 oktober

door ERNA DE KLERK

Het wijkbudget 
                  wordt uitgerold
Het wijkbudget van 50.000 euro dat dit jaar door de gemeente aan de Bomenbuurt beschikbaar werd gesteld, 

is verdeeld onder een tiental ideeën die buurtgenoten eerder dit jaar indienden. Hieronder lees je de voortgang 

van de verschillende projecten.
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Farried is een hele gewone jongen. En daarmee doe ik 
hem ook onrecht. Hij is géén gewone jongen. Hij had 
zin in het leven, was positief gestemd, studeerde en 
werkte. En daarnaast was hij een hiphop danser en werd 
 verschillende keren Nederlands kampioen. En toch noem 
ik hem gewoon om aan te geven dat hij net zo is als jij en 
ik. Alleen werd hij twee jaar geleden, 25 jaar oud, dakloos.  

Hij volgde een opleiding voor fronto�  ce manager in de horeca en 

werkte in een hotel.  Daar woonde hij ook, wel zo praktisch vond zijn 

baas. Dat was het ook. Farried had nooit vrij, want hij was altijd op 

zijn werk. Op een dag werd hem dat wat te veel en vertelde hij zijn 

werkgever dat hij ergens anders ging wonen. “Ga dan maar gelijk een 

andere baan zoeken” zei deze. 

Post
En dus had Farried ineens geen werk meer en ook geen woonplek. 

Naar huis kon hij niet terug. Een tijdje logeerde hij overal en nergens. 

Zo belandde hij op een dag bij de daklozenopvang van de Kessler-

stichting, waar ik hem tref. “Als je geen woonadres hebt en je staat 

nergens ingeschreven, kun je geen uitkering aanvragen. Je krijgt ook 

geen post meer. Ik heb nog een tijdje van spaargeld geleefd, maar 

op een dag was dat op. Natuurlijk wist ik ergens wel dat ik geen geld 

meer had om mijn zorgverzekering te betalen, maar ik wist ook niet 

hoe ik het moest oplossen.” 

Een dakloos leven levert ook veel onrust op en dat is geen goede 

basis om orde op zaken te stellen. Er ontstaat een soort kip-en-ei 

 situatie. Als je je meldt bij een organisatie als het Leger des Heils 

of de Kesslerstichting en je vraagt om hulp, dan kun je daar worden 

ingeschreven. Je hebt dan een postadres en afhankelijk van je situatie 

kun je een uitkering aanvragen. Farried krijgt op dit moment een 

daklozenuitkering. Die is ongeveer 650 euro per maand. “Daarvan 

betaal ik de huur van het bed hier, de zorgverzekering en ik word 

geholpen met het afbetalen van mijn schulden.” 

Beroemd
De locatie voor nachtopvang waar hij nu woont is het opvangadres 

voor alle daklozen, ook verslaafden en mensen met psychische 

 stoornissen. Je mag vanaf drie uur ’s middags binnenkomen, 

maar eenmaal binnen mag je die dag niet meer naar buiten. 

Niet iedere 
dakloze is 
 verslaafd

De volgende ochtend om half negen sta je weer op straat. Farried: 

“De slaapzaal hier deel je met tien of meer anderen, niet altijd even 

rustig. Je hebt een bed en een kast, dat is alles. Ik zal blij zijn als ik naar 

de Sportlaan kan verhuizen. Dan komt er meer rust in mijn leven en 

kan ik beginnen met opbouwen.”

Op de eerste voorlichtingsavond in november die de gemeente 

organiseerde voor de opvanglocatie aan de Sportlaan, was Farried 

aanwezig met Alan, ook een dakloze bewoner van de De La Reyweg. 

Alan schreef een brief* aan de media die een spin o�  e� ect had. 

Kranten doken er bovenop, er kwamen fi lmpjes op Youtube en 

binnen enkele dagen was Farried een beroemdheid. Dat leidde ertoe 

dat hij een baan kreeg aangeboden van een Rotterdamse onderne-

mer die zijn situatie herkende en hem graag wil helpen. Farried begint 

binnenkort aan een opleiding als verkeersregelaar en krijgt daarna een 

baan. “Het is heel mooi dat mensen mijn verhaal hebben gehoord en 

willen helpen. Dat doet me goed. Ook van anderen heb ik reacties 

gehad. Iedereen hoopt dat het goed met me gaat.”

Gewoon
Een nieuwe start voor Farried; eind goed al goed, toch? Op de Sportlaan 

komen meer mensen te wonen zoals hij. Gewone mensen die door 

economische tegenslag of andere problemen in een situatie belanden 

waar ze de aansluiting met onze goed geoliede maatschappij 

kwijtraken. De een staat op, vecht zich eruit en gaat weer door, de 

ander ervaart vooral schaamte, zondert zich af en roept niet snel 

genoeg hulp in. 

Misschien lukt het om met deze blik naar onze nieuwe buren te 

kijken. Voor de kerst komen er veertig vrouwen op de Sportlaan te 

wonen, in het eerste kwartaal van 2019 nog eens vijftig mannen. 

*De brief is te lezen op de website van de SBOB

De Boomgaard
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Zelfredzaam
De Kesslerstichting verzorgt in Den Haag de opvang van dak- en 

thuislozen. Dat gebeurt op verschillende locaties in de stad, die voor 

specifi eke doelgroepen zijn bestemd. Er zijn mensen die alleen 

gebruik maken van een slaapplek, de nachtopvang. Deze mensen 

kunnen terecht in een pand aan de De La Reyweg. 

Er zijn plekken speciaal voor jongeren en locaties voor mensen die 

niet meer zelfstandig kunnen en zullen gaan wonen.  De woonunits 

aan de Sportlaan zijn voor mensen met een hoge zelfredzaamheid, 

die eigenlijk op weg zijn naar een nieuw eigen huis. Ze hebben een 

baan of volgen een bepaalde vorm van dagbesteding. Een belangrijk 

criterium om hier te mogen wonen is dat er geen actieve verslaving 

mag zijn. 

Verslaafd
Dit punt blijkt tevens een groot misverstand bij enkele aanwezigen op 

de voorlichtingsavond. Zijn alle daklozen niet verslaafd? Zien we 

straks mensen met spuiten en fl essen drank op de bank zitten bij de 

speeltuin in het Rode Kruisplantsoen? De aanwezige wijkagent blijft 

kalm onder deze opmerkingen. Zij verwacht geen extra overlast. Er is 

intensieve begeleiding van de Kesslerstichting en daarbij: “Er gelden 

voor alle gebruikers van het park dezelfde regels. Dus als er iemand 

overlast veroorzaakt treden wij op.” 

Bestemming
Onbekend maakt onbemind. Dat blijkt ook bij een andere bewoner, 

vader van drie jonge kinderen, die zich zorgen maakt over de 

leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Hij is blij dat hij dit in alle 

openheid uit kan spreken. De uitgebreide informatie en het feit dat er 

duidelijke afspraken zijn over begeleiding en controle stemmen hem 

gerust. Voor hem – en voor andere aanwezigen – is ook van belang 

of het ziekenhuis een tijdelijke of blijvende verandering ondergaat. 

Wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken, Maatschappelijke opvang, 

Armoedebestrijding) benadrukt dat de locatie door het ziekenhuis 

beschikbaar is gesteld voor maximaal twee jaar. De gemeente heeft 

dan ook een tijdelijke onthe�  ng aangevraagd van de reguliere 

bestemming. Over twee jaar zal het Haga bezien wat ze met het pand 

gaan doen. De ziekenhuisfunctie is dan naar verwachting volledig 

overgegaan naar de hoofdlocatie aan de Leyweg.  

Beleid 
Den Haag kreeg begin dit jaar op zijn kop van de Rekenkamer. Er is te 

weinig opvang en begeleiding voor dak- en thuislozen, de opvang die 

er is, is niet gestructureerd en de locaties zijn niet toereikend, aldus 

het rapport dat in februari verscheen. Tijdens de voorlichtingsavond 

vroeg een van de aanwezigen zich af of er ook structurele oplossingen 

komen voor dakloze mensen in plaats van al deze tijdelijke locaties. 

In het voormalige pand van het Juliana Kinderziekenhuis, de halfronde vleugel van het Haga  ziekenhuis aan de 

Sportlaan komen vanaf december woonunits voor (voormalig) dak- en thuislozen. Het gebouw is door het Haga 

ziekenhuis voor dit doel en voor maximaal twee jaar beschikbaar gesteld aan de Gemeente. De nieuwe bewoners 

zijn mensen die zich in de laatste fase naar zelfstandig wonen bevinden. Het gaat om negentig inwoners. 

De gemeente organiseerde op de valreep in oktober en november twee voorlichtingsavonden voor omwonenden 

waar zo’n tweehonderd mensen op afkwamen. Na een eerste rumoerige avond klonk er op de laatste bijeenkomst 

ook een ‘hartelijk welkom’ voor de nieuwe bewoners.

Tijdelijke bestemmingswijziging brengt negentig nieuwe bewoners

Juliana Kinderziekenhuis wordt   
dak- en thuislozenopvang

Volgens Van Alphen werkt Den Haag op dit moment actief aan 

blijvende oplossingen en vaste woonplekken in de stad. Dat deze 

verhuizing op het laatste moment door het gemeentebestuur als een 

voldongen feit wordt gepresenteerd en dat er weinig ruimte werd 

ervaren voor vragen en bezwaren, viel in verkeerde aarde tijdens de 

eerste informatiebijeenkomst. Daarom werd een tweede avond 

georganiseerd die gemoedelijk verliep en tot tevredenheid stemde bij 

de aanwezigen, die aan het eind van de avond de nieuwe buurtgeno-

ten ook welkom heetten. 

Vrijwilligers
Dakloos kun je om allerlei redenen worden. Verslaving is één ding, 

maar het kan psychische oorzaken hebben of economische. Je raakt 

je baan kwijt, kunt de huur niet meer betalen en op een dag heb je 

geen huis meer. Dat overkomt ook jongeren die te maken krijgen met 

schulden. Vaak is het een complexe combinatie van meerdere 

factoren. Het Leger des Heils en de Kesslerstichting verzorgen de 

opvang en begeleiding van deze mensen in Den Haag. Wil je als 

vrijwilliger helpen op de nieuwe buurtlocatie? Dan kun je je aanmel-

den via: vrijwilligers@kesslerstichting.nl.  Ook zal er een begeleidings-

commissie worden opgericht waar omwonenden, begeleiders en de 

gemeente zitting in hebben. Daar wordt huis aan huis informatie over 

verspreid. Toch vragen? Dat kan via: sportlaan@denhaag.nl of 

directie@kesslerstichting.nl 

door ERNA DE KLERK

De Boomgaard



8 9

d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

1
8

De Boomgaard De Boomgaard

d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

1
8

Schoolplein
Op mijn vraag hoe het allemaal begonnen is, volgt eigenlijk een 

heel eenvoudig antwoord: “In 2011 ben ik hier samen met Petra 

komen wonen. Toen was er vanwege het schoolplein al een 

convenant tussen de school en omwonende ouders om de 

buurtkinderen hier te laten spelenbuiten schooltijd. Inmiddels 

spelen onze eigen kinderen er ook graag. In ruil daarvoor houden 

wij en andere buurtbewoners het schoolplein in de gaten en sluiten 

we de hekken aan het einde van de dag.”

Carrière switch
Marijn vertelt dat hij later in 2011 besloot te stoppen met zijn 

werk als verkoopmarketeer voor Unicef. Hij ging met hulp van een 

loopbaancoach op zoek naar wat hij echt leuk vond en ook goed 

in was. “Ik heb windturbines altijd al interessant gevonden en wilde 

wel eens met een bootje naar zo’n windmolen op zee. Al gauw 

bleek dat je daar wel een serieuze boot voor nodig hebt en daar 

niet dichterbij mag komen dan 500 meter afstand. Toen dacht ik: 

als ik het leuk vind, misschien vinden andere mensen het dan 

ook leuk om daar naartoe te gaan. En zo ging ik excursies naar 

windmolenparken op zee aanbieden voor bedrijven.”

Inmiddels werkt hij ook als reisleider voor een Amerikaanse 

reisorganisatie. Een aantal weken per jaar gaat hij met Amerikaanse 

toeristen op pad om Nederland te laten zien. “Dit zijn actieve 

fi etsreizen met Amerikanen tussen de 50 en 80 jaar oud. Aan hen 

vertel ik graag over Nederland. Vooral ons politieke stelsel, ons 

watermanagement en de houten en de moderne windmolens 

vinden zij enorm interessant.”

Creatief
Gaandeweg het interview ontdek ik dat Marijns natuurlijke interesse 

voor onze polders en windmolens niet het enige is dat hem typeert. 

Hij creëert graag belevenissen en is erg creatief. Zo verzorgt hij als 

stem-acteur de voice-overs van informatievideo’s. Daarnaast maakt 

hij ook meubels van tweedehands surfplanken en maakt hij op 

bestelling vinylkrukken van grammofoonplaten. Met deze laatste 

heeft hij al herhaaldelijk de krant gehaald, waaronder het AD, 

Volkskrant Magazine en het Financieel Dagblad.

Terug naar de Bomenbuurt
“En toen, eind 2016, hadden we rondom het schoolplein erg veel 

last van zwer�  etsen”, vervolgt hij. “Ik kwam in contact met mijn 

er in de andere straten wel enthousiastelingen die ook iets willen 

maar die hun buren niet meekrijgen. Het enthousiasme is dus 

groter dan de mankracht om er iets wezenlijks mee te doen. 

Toch is het heel leuk om samen dingen met je buren te doen 

en ergens je schouders onder te zetten, al is het maar iets kleins.” 

Ter illustratie noemt hij het boekenhuisje dat ze samen met buren 

hebben gemaakt. Met deze mini-bibliotheek aan een buitenmuur 

kunnen bewoners elkaars boeken lenen.

Idee voor het wijkbudget
Dan vraag ik toch nog even naar zijn idee voor het Wijkbudget. 

Helaas is deze het niet geworden. Marijn vertelt: “Het is me altijd 

opgevallen dat het water aan de Valkenboskade een sterke stroming 

heeft en ik vroeg me af of we daar niet iets mee konden doen. 

Energie opwekken. In 2016 had ik hier al ideeën over maar de 

gemeente zei toen dat dat niet kon. Toch heb ik dat idee alsnog 

ingediend voor het wijkbudget. Wetende dat ik heel weinig wist

over wat het zou moeten kosten en hoe groot het project daad-

werkelijk was heb ik later samen met de organisatie besloten het 

idee terug te trekken. Omdat het te vaag was en waarschijnlijk in 

een keer het hele wijkbudget zal opeisen. Zoals het wijkbudget 

nu is verdeeld, is het juist goed. Je hebt veel meer e� ect: meer 

ideeën worden nu uitgevoerd, veel meer mensen zijn betrokken, 

minder mensen zijn teleurgesteld en ook hebben veel meer 

mensen hier voordeel van.”

buurman Martin en zei tegen hem: hier moeten we wat aan doen. 

We wilden toen eerst zelf de fi etsen afvoeren, maar dat bleek nogal 

ingewikkeld te liggen. Als jij een wrak weghaalt, kan de eigenaar 

nog steeds zeggen dat je zijn eigendom hebt afgenomen. 

Dus hebben we de gemeente gevraagd ons hierbij te helpen. 

Vervolgens kreeg ik van stadsdeeldirecteur Annette de Graaf een 

cheque overhandigd om onze straat verder op te knappen.”

De Buurmannen
“Samen met Martin en enkele andere buren hebben we toen een 

groepje opgezet en dat noemden we ‘De Buurmannen’, ook al zijn 

het niet alleen mannen. We organiseerden eerst een pleinfeest voor 

onze bewoners. Normaal werd dit jaarlijks door de E.B.A. (red. 

Werkgroep Egelantierstraat, Berberisstraat en Aucubastraat) 

georganiseerd, maar door omstandigheden ging dat in 2017 niet 

door. Wij hebben het die ene keer iets anders aangepakt; dit keer 

geen springkasteel voor kinderen, maar juist een zithoek, zodat we 

ook eens andere buren op het plein zagen en nu eens niet alleen 

ouders en hun kinderen”. Marijn vertelt dat dit een groot succes was 

en buren hen vroegen om vaker iets te organiseren.

Ideeën werden werkgroepen
“We hadden op het pleinfeest ook een ideeënlijst opgehangen met 

de vraag wat bewoners wilden veranderen in de straat. Daaruit 

is toen een aantal werkgroepen gevormd. Dit is dus geïnitieerd 

door De Buurmannen, maar wel met het idee dat elke werkgroep 

zelfstandig verder ging en niet alles bij ons terecht kwam. Nu is er een 

werkgroep voor (zwerf)fi etsen, verkeersveiligheid & herinrichting, 

en ook een werkgroep ‘plezier & vertier’. Elk kwartaal organiseren 

we nu een buurtborrel bij iemand thuis. Iemand stelt dan zijn huis 

open voor alle buren die willen komen borrelen. Daarnaast vieren 

we het pleinfeest inmiddels samen met het Zomerfeest van de 

E.B.A.. We willen elkaar zeker niet aftroeven maar elkaar versterken 

door samen te werken.” En daar houdt het niet op! Elke zaterdag-

ochtend geeft een sportieve buurman een workout op het school-

plein; enthousiast gevolgd door een trouw groepje buurtbewoners.

Samenwerken en enthousiasme
Marijn verduidelijkt dat de Buurmannen en haar werkgroepen zich 

in principe alleen richten op de Egelantierstraat, maar dat voor 

onderwerpen als verkeersveiligheid en herinrichting je toch moet 

samenwerken met de omliggende straten van de E.B.A. Toch merkt 

hij wel dat het animo en enthousiasme per straat verschilt. “Zo zijn 

Samen verder
Sportief hoe hij dit heeft opgevat, is mijn gedachte. Bovendien 

vertelt hij dat er nog een buurtgenoot met een vergelijkbaar idee 

was en hoe zij door de organisatie met elkaar in contact zijn 

gebracht. “Leendert Jan. Hij is gipsmeester in het Haga Ziekenhuis 

en woont hier vlakbij. We hebben samen in de buurtkroeg 

 afgesproken om kennis te maken en hebben daar zitten brain-

stormen en tekenen op een groot stuk papier. Dat was heel erg 

leuk. We hadden ook gelijk aanspraak met de kroegbaas en andere 

bezoekers.” Marijn vertelt dat ze er een leerproject van willen 

maken voor scholieren en betrokken buurtbewoners om op 

kleine schaal energie op te wekken. Een micro-powerplant, ofwel:

een krachtplant. Dit past ook goed in het curriculum van de scholen 

in de Bomenbuurt. Het resultaat zal iets met lampjes gaan inhouden. 

Samen bouwen ze nu aan een prototype van een ‘waterrad’. 

Gefabriceerd van fi etsonderdelen die ze gekregen hebben van 

fi etsenmakers in de Bomenbuurt.

Wie weet...
Of en op welke termijn het resultaat te zien zal zijn, hangt mede af 

van het Hoogheemraadschap Delfl and die eigenaar is van het water 

aan de Valkenboskade. Het plan van beide heren is in elk geval een 

mooie, duurzame en sociale gedachte. Zo zie je maar weer hoe 

steeds meer buurtbewoners betrokken en enthousiast raken als 

je klein iets begint in je eigen straat of wijk. Bedankt voor je 

inspirerende verhaal Marijn!

Marijn van Rijsewijk, actieve wijkbewoner en creatieve geest. Misschien is dat wel de 

beste omschrijving voor deze gezellige Buurman uit de Egelantierstraat. Vanwege zijn 

deelname aan de ideeënwedstrijd van het wijkbudget kwam ik met hem in contact. 

En nu, een paar maanden later, zit ik gezellig bij hem aan de keukentafel voor een 

persoonlijk interview. Want wie is deze buurtgenoot die zich zo actief inzet voor de 

Bomenbuurt?

IN HET LAATSTE NUMMER VAN DIT JAAR PORTRETTEREN WE DRIE BUURTGENOTEN DIE ONS DIT JAAR ZIJN OPGEVALLEN. 

door TAMAR MAST

Het sneeuwbale� ect 
                          van één goede daad

INTERVIEW BUURTGENOOT

••• Marijn van Rijsewijk, foto:
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GEMEENTEBERICHTEN

Het liefst waren ze met hun benedenwoning aan de Valkenbos-
kade uit 1919 al helemaal overgegaan op schone energie. 
Dat is helaas nog een brug te ver. Maar met kleine stapjes 
hebben Joep en Leonie nu wel een huis met Energielabel A. 
“Wat fantastisch zou zijn, is om straks helemaal niet meer 
afhankelijk zijn van het energienetwerk.” 

Al vier jaar wonen de huidige bewoners Joep en Leonie met hun 

dochter van bijna 3 (en zometeen waarschijnlijk met de nieuwe 

baby) naar volle tevredenheid in hun riante parterrewoning met 

kelder. Joep: “We hadden het geluk dat de vastgoedontwikkelaar 

van wie we deze woning hebben gekocht, de woning volledig heeft 

gerenoveerd en daarbij ook aandacht heeft gehad voor duurzaam-

heid. Er was al HR++ dubbelglas, een nieuwe HR-ketel, de muren 

waren geïsoleerd, dus dat was fi jn. Om ons huis nog meer klaar 

te maken voor de toekomst, zijn we gaan kijken wat we nog meer 

konden doen om ons huis nog energiezuiniger te maken.”

Er was nog genoeg te doen, vonden ze. “We hebben eerst onze 

vloer laten isoleren met Tonzon-vloerisolatie. Hierdoor blijft het 

huis nog beter verwarmd als het koud is en verbruiken we dus veel 

minder gas. Daarnaast hebben we vorig jaar dertien zonnepanelen 

laten plaatsen op het dak van onze bovenburen. De opbrengst aan 

zonne-energie dit jaar is door het goede weer boven verwachting 

goed, ruim 3650 kilowattuur. Voor onze woning hadden we geen 

dertien panelen nodig, maar omdat we ons willen voorbereiden 

op een all-electric oplossing, zoals een warmtepomp, in plaats van 

aardgas, hebben we er een paar extra laten plaatsen.”

Kleine aanpassingen, veel effect
Ook met kleine aanpassingen proberen Joep en Leonie energie 

te besparen. ‘We hebben alle lampen in huis vervangen door 

Led-lampen. Bij elkaar bespaart dat toch veel energie. 

Veel mensen voelen zich overvallen als de buren ineens gaan 
verbouwen. Ze hadden graag eerder geweten dat er een 
dakkapel of een uitbouw kwam, dat er een kelder bewoonbaar 
wordt gemaakt, een boom gekapt of een parkeerplaats 
verdwijnt. Om die reden start de gemeente een voorlichtings-
campagne ‘Bouwen in en met de buurt’. Doel: informeer je 
buren of je omgeving als je van plan bent om te gaan sleutelen 
aan je huis. En andersom: zorg ervoor dat je zelf op de hoogte 
bent. 

Bouwplannen hebben meestal invloed op de omgeving, op buren 

en omwonenden. Op de website van de gemeente, onder ‘bouwen 

en wonen’ staat een stappenplan dat je kunt volgen als je een ‘goede 

buur’ wilt zijn. Kleine verbouwingen geven misschien geen overlast, 

maar voor je buren is het fi jn om te weten wanneer je begint en 

wanneer het werk klaar is. Zodra het meer ingrijpend wordt, denk 

aan een uitbouw, het kappen van een boom, een renovatieproject of 

een ombouw van winkel/kantoor/bedrijfsruimte naar woning, moet 

je bedenken of er inspraak of bezwaar mogelijk is en wie er (blijvend) 

last van heeft. Tijdens de bouw bijvoorbeeld door geluidsoverlast, 

werkverkeer en materialen zoals steigers. Maar ook daarna, bijvoor-

beeld door een ander uitzicht dat wordt veroorzaakt door de vorm 

of hoogte van de verbouwing.

Daarnaast hebben we alleen nog energiezuinige (A++) apparatuur 

(vaatwasser, wasmachine etc.). Verder kunnen we met een 

apparaatje zoals de Eve energy het energieverbruik meten van losse 

apparaten. Het apparaat kan binnen een dag een doorberekening 

maken van het maandelijkse en jaarlijkse verbruik, zodat je goede 

afwegingen kan maken. Heel handig!”

En wat is nu de volgende stap? “Dat hangt ook af van wat de 

gemeente in onze wijk van plan is. Komt hier een warmtenet ja of 

nee. Dat is natuurlijk van belang voordat je besluit te investeren in 

iets als een warmtepomp. Wat mij fantastisch lijkt is om helemaal 

niet meer afhankelijk te zijn van het energienetwerk. Dus alle 

energie zelf opwekken en opslaan met bijvoorbeeld een Tesla 

powerwall. Daar kleven natuurlijk ook risico’s aan, wat als de 

opbrengst in een zeker jaar tegenvalt of het energieverbruik enorm 

stijgt. Maar met alles wat wij en de vastgoedontwikkelaar hebben 

gedaan, hebben we nu wel een energielabel A. Dat is al een hele 

mooie stap!”

Kosten energiebesparende maatregelen: 
1.  Tonzon vloerisolatie: 1778 euro. Ontvangen subsidie gemeente: 

880 euro.

2.   13 zonnepanelen: 4800 euro excl. BTW. BTW werd verrekend 

door zonnepanelen-regeling van de overheid. 

3.   Vervanging alle verlichting door LED-verlichting: circa 400 euro 

4.  Energiezuinige (A++) apparatuur: Kosten onbekend. 

Tip van Joep
Om inzicht te krijgen in het energieverbruik van je elektrische 

apparatuur, is de Eve Energy applicatie super handig. Kosten: 50 euro.

Hein van der Steur

GEMEENTE & DUURZAAMHEID

Duurzaam wonen is hip en trendy. Anno 2018 kun je niet meer zeggen dat je niks wilt weten van warmtepompen, zonnepanelen, groene daken en 
isolatie materialen. Of dat je er nog nooit van hebt gehoord. Dat kan echt niet meer! Om die reden krijgt het gemeentelijke projectteam van HOU VAN 
JE HUIS dit jaar van ons een podium om alle producten, subsidies en ervaringen op dit gebied met de buurt te delen. Projectleider Arthur de Kruij�  
vertelt de komende nummers wat er zoal gebeurt op het duurzaamheidsvlak voor je eigen huis. Of dat van je huisbaas natuurlijk. Reacties zijn welkom!

Boomtuintje met subsidie 

wij gaan 
verbouwen

De initiatiefnemer kan zijn buren informeren door even aan te bellen, 

of een brief te verspreiden. De gemeente adviseert dat te doen vóór 

de indiening van de vergunningsaanvraag. Daarmee voorkom je 

mogelijke vertraging en houd je de relatie met buren en andere 

omwonenden goed.

De buren zelf gaan naar de website www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Daar vind je een overzicht van aanvragen voor bouwvergunningen in 

een straal van 250-3000 meter van je huis. Je kunt je ook abonneren 

op de digitale nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte en kun je tijdig in 

overleg gaan of bezwaar indienen. 

Zo'n drie jaar geleden hebben we op de Thomsonlaan 
(rond nummer 176) meegedaan aan operatie 'Steenbreek'. 
We wilden graag een groene middenberm. Tijdens het 
Bomenbuurt jubileumfeest in 2016 ontmoetten we Akkie 
Akkerman; hij wilde ons wel verder helpen om een eerste 
boomtuintje te maken, als proefproject. 

Hij heeft met de gemeente geregeld dat er grond en planten 

werden afgeleverd. Op een gezellige zaterdagochtend hebben 

we met de buren alles in de grond gezet. We hebben een schema 

gemaakt om af te spreken wie er op welke dag water zou geven, 

met name in de zomer natuurlijk. 

We wilden dit op een andere plek herhalen. Eén van onze buren, 

Arend van der Boom, heeft voor de boom aan de andere kant 

van de keerlus hetzelfde plan opgevat. Dit keer door aanvraag van 

subsidie bij Fonds 1818. En zo stonden we op 20 oktober weer 

gezellig met een aantal mensen plantjes te planten en ko�  e te 

drinken. 

Welke bomen en buren volgen? Zo zie je wat je met elkaar 

kunt bewerkstelligen, en het is nog gezellig ook! Met dank 

aan Akkie Akkerman, de gemeente Den Haag en Fonds 1818. 

Agnes Kleijn

(Ver)bouwen in

en met de buurt 

De kleine stapjes van Joep en Leonie 
op weg naar een aardgasvrij huis

••• Bewoners op de Thomsonlaan verenigden zich en kregen 

subsidie van Fonds 1818 van bijna 1000 euro voor de aanleg van 

boomspiegels: een plantentuintje rond  de bomen in hun straat. 
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2019

Na alweer drie edities van onze eigen talkshow in de Bomen-
buurt, mag gezegd worden dat de Lokale Smaakmakers een 
groeiend succes is! Iedere laatste woensdag van de maand 
vertelt een inspirerende gast over (out of the box) oplossingen 
voor onder meer grondwateroverlast, duurzame energie-
opwekking en slim omgaan met schaarse ruimte in de stad. 
Locatie: de nieuwe Anne&Max in de Fahrenheitstraat.

Organisator, presentator en SBOB bestuurslid Bruno van den 

Elshout legt uit dat het wijkberaad vorig jaar middels een enquête 

aan buurtbewoners heeft gevraagd wat er volgens hen speelt in 

onze wijk. Daaruit zijn thema-avonden ontstaan als voorloper naar 

het politiek café voor de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar. 

“We kwamen er toen achter dat heel wat bewoners zich betrokken 

voelen bij bepaalde thema’s en we wilden daar op verder borduren.” 

Zo werd onder andere de werkgroep Duurzaamheid opgericht en 

werd tevens het idee geboren voor het nieuwe format: Lokale 

Smaakmakers. 

Voedingsbodem
“We wilden niet weer alleen maar ideeën ophalen, maar mensen 

uitnodigen die in de buurt waarin ze wonen zélf projecten zijn 

gestart en tot een succes hebben gemaakt. Wij kunnen daarvan 

leren, en inspiratie opdoen. We hopen daarmee een voedings-

bodem te creëren om vervolgens weer op verder te bouwen in 

de wijk.” En dat lukt! Waar mensen de eerste avond vooral kwamen 

om te luisteren, wilde het publiek op de tweede avond al direct 

de volgende dag de straat op om handtekeningen en geld in te 

zamelen voor een duurzame energie-oplossing.

Groeiend succes voor 

talkshow Lokale Smaakmakers

Woensdag 30 januari Anneke Malherbe
Als elke seconde telt... Weet jij wat je moet doen wanneer iemand 

een hartstilstand krijgt? En waar in de wijk je een apparatuur kunt 

vinden om iemand te reanimeren? Misschien nog niet, maar er 

wordt hard gewerkt aan een wijk-dekkend netwerk van 24-uur 
toegankelijke defi brillators (AEDs). Anneke Malherbe vertelt hoe 

zij er in 2018 samen met de werkgroep AED-Vogelwijk en steun 

van bewoners en winkeliers in slaagde om van hun hele buurt 

een veilige 6-minutenzone te maken. 

Woensdag 27 februari Ido Pot
Wat zou jij doen met een leegstaand winkelpand, of straks met het 

oude Rode-Kruisziekenhuis? Ondernemer Ido Pot bedacht hoe het 

anders kon met een oude kinderboerderij aan het rand van de stad. 

Zo ontstond Pluk, dat inmiddels is uitgegroeid tot een oase van rust, 
met groenten uit eigen tuin, heerlijke ko�  e met zelfgebakken taart. 

En een werk- en ontmoetingsplek voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.  

 

Woensdag 27 maart Jasper Klapwijk & Tom 
Bullens
Hoe houden we de buurt voor iedereen toegankelijk? Tijdens onze 

jaarvergadering in 2018 maakten we kennis met het Japanse concept 

Michi-Noeki: goed begaanbare hoofdroutes door de buurt die 

centrale plekken met elkaar verbinden en waar je onderweg even 

kunt uitrusten en ontmoeten. Jasper Klapwijk en Tom Bullens 

vertellen hoe zij met steun van Fonds 1818 werken aan de aanleg 

van een Michi-Noeki-netwerk in de Bomenbuurt.

Nog maar op de helft
Inmiddels zijn drie van de zes Lokale Smaakmakers achter de rug. 

Benieuwd naar wat er nog komen gaat? Het programma voor 2019 

is als volgt:

Voor alle bijeenkomsten: 
LOCATIE Anne & Max, Fahrenheitstraat 472 

DATUM iedere laatste woensdag van de maand (behalve december)

INLOOP 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, afronding 21.30 uur. 

BIJDRAGE € 3,00 inclusief ko�  e of thee bij binnenkomst.

••• Foto's: Peter van Beek

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

Workshops en cursussen. Feestjes en bedrijfsuitjes. Welkom!

OP VERTOON VAN DE 
HOFPAS 10% KORTING

Boeket-, trouw en rouwwerk. 
Ook bezorging.

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

Echte bloemisten kwaliteit om de hoek 
voor een marktprijs!

Al fl eurig actief op het  Thomsonplein sinds 2014

	

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

Tevens	huisbezoek	mogelijk.	

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

Aangesloten	bij	alle	zorgverzekeraars.	

VAN HET BESTUUR
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ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Donderdag 17 januari 
VERTELPANTOMIME VOOR OUDEREN EN PEUTERS 

Schrijfster Lizette de Koning leest een Job en Keetje-verhaal voor. 

Peuters maken er samen met ouderen geluiden en bewegingen bij. 

Even oefenen… en dan spelen de peuters en ouderen direct mee met 

het verhaal. Daarna gaan de kleuters iets knutselen in het thema van 

het verhaal. Kortom: een vrolijke, creatieve ochtend voor jong én oud.

LOCATIE Kunst & Kids Cafe, Acaciastraat 182

TIJD 9.30 – 10.30 uur

RESERVEREN info@kunstenkidscafe.nl 

Woensdag 30 januari
LOKALE SMAAKMAKERS: AED NETWERK IN DE WIJK 

Een serie lezingen met mensen die de wijk waarin ze wonen of 

werken op hun eigen manier mooier, plezieriger, gezelliger en veiliger 

hebben gemaakt. 

SPREKER  Anneke Malherbe

LOCATIE  Anne & Max, Fahrenheitstraat 472 

TIJD  20.00 uur 

KOSTEN  € 3 incl. ko�  e/thee bij binnenkomst

Zondag 3 februari
LUNCHBIOS HOUTRUSTKERK GANDHI 

De fi lmklassieker uit 1983 over de geweldloze strijd die de Mahatma 

voerde tegen de Britse onderdrukking.

LOCATIE  Houtrustkerk

TIJD  12.00 uur

KOSTEN  € 7 voor maaltijd en ko�  e

RESERVEREN via houtrustkerk@gmail.com

Donderdag 7 februari
PRESENTATIE LITERAIR TIJDSCHRIFT EXTAZE NUMMER 29

Een culturele avond met muziek, presentaties en kunst rond het 

nieuwe nummer van het literaire tijdschrift Extaze. Het thema is  

‘Blokken’. Aan bod komt het gelijknamige boek van Ferdinand 

Bordewijk. Diverse sprekers waaronder Leo Oorschot, Haags architect 

en onderzoeker, spreekt over de rol van de stedenbouw in de romans 

van Bordewijk. 

LOCATIE Houtrustkerk

TIJD  20.15 uur – inloop vanaf 19.30 -20.10 uur

KOSTEN € 10 incl. drankje (contant betalen)

AANMELDEN via redactie@extaze.nl

Vrijdag 8 februari 
BETHELBUURTBIOS EX MACHINA

In het huis in de bergen van een begaafde internet miljardair doet 

een jonge man mee aan een experiment; het testen van kunstmatige 

intelligentie in het lichaam van een schitterende robot-vrouw. 

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

TIJD  inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

KOSTEN  Vrijwillige bijdrage

Woensdag 27 februari 
LOKALE SMAAKMAKERS: LEGE STADSPANDEN

Een serie lezingen met mensen die de wijk waarin ze wonen of 

werken op hun eigen manier mooier, plezieriger, gezelliger en veiliger 

hebben gemaakt. 

SPREKER  Ido Pot over lege stadspanden

LOCATIE  Anne & Max, Fahrenheitstraat 472 

TIJD  20.00 uur 

KOSTEN € 3 incl. ko�  e/thee bij binnenkomst 

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

Woensdag 20 februari 
VERTELPANTOMIME VOOR OUDEREN EN PEUTERS 

Schrijfster Lizette de Koning leest een Job en Keetje-verhaal voor. 

Peuters maken er samen met ouderen geluiden en bewegingen bij. 

Even oefenen… en dan spelen de peuters en ouderen direct mee met 

het verhaal. Daarna gaan de kleuters iets knutselen in het thema van 

het verhaal. Kortom: een vrolijke, creatieve ochtend voor jong én oud.

LOCATIE Kunst & Kids Cafe, Acaciastraat 182

TIJD 9.30 – 10.30 uur

RESERVEREN info@kunstenkidscafe.nl 

Vrijdag 8 maart 
BETHELBUURTBIOS  BLACK NARCISSUS 

De fi lm volgt het verhaal van vijf protestantse nonnen die afreizen 

naar de Himalaya om een school te stichten. Daar aangekomen 

worden ze meer en meer geplaagd door onzekerheden en wereld-

lijke verlangens, vooral in de vorm van de charmante Britse regerings-

ambtenaar Mr. Dean.

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

TIJD  inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

KOSTEN  Vrijwillige bijdrage

Woensdag 27 maart 
LOKALE SMAAKMAKERS: MICHI NOEKI NETWERK BOMENBUURT

Een serie lezingen met mensen die de wijk waarin ze wonen of 

werken op hun eigen manier mooier, plezieriger, gezelliger en veiliger 

hebben gemaakt. 

SPREKERS  Jasper Klapwijk & Tom Bullens over een Michi Noeki 

netwerk in de Bomenbuurt

LOCATIE  Anne & Max, Fahrenheitstraat 472 

TIJD  20.00 uur 

KOSTEN  € 3 incl. ko�  e/thee bij binnenkomst

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Iedere 2e zondag van de maand
BETHEL MUZIEK MATINEE 

Elke tweede zondag van de maand van oktober tot en met april 2019 

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

elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en versnapering. 

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

TIJD 15 – 16 uur

KOSTEN Vrijwillige bijdrage 

Iedere 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 € 2,50. Ko�  e en thee gratis.

Dinsdag t/m vrijdag
KUNST & KIDS CAFÉ

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

gelegenheid elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. De kindjes 

kunnen gezellig met elkaar spelen, binnen of buiten of deelnemen 

aan de kunstlesjes (tegen betaling).

LOCATIE Acaciastraat 182

TIJD maandag/dinsdag/donderdag 8.30-13.30u 

woensdag/vrijdag 8.30-11.30u 

KOSTEN € 2,50 

MEER INFORMATIE? Kijk op de website kunstenkidscafe.nl 

Iedere woensdag
50+ ZWEMMEN

Wil je gezellig met leeftijdgenoten bewegen in lekker warm water 

dan ben je welkom bij de aqualessen op woensdag in zwembad 

De Escamphof.

LOCATIE Zwembad Escamphof, Escamplaan 57

TIJD 10 – 14 uur

INFORMATIE Trees Loots, 0174295436 

Woensdag 6 februari + 6 maart
VOORLEESPRET PEUTERUURTJE

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

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10 – 11 uur

KOSTEN geen, reserveren noodzakelijk.

Iedere donderdag
BUURTMAALTIJD

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

KOSTEN € 5 reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66

Iedere donderdag
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

Op een plezierige manier werken aan conditie en souplesse.

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD 14 – 15 uur

KOSTEN € 8 per maand (Ooievaarspas)

OPGEVEN 070-2052620

Donderdag 17 januari + 21 februari
VROME FREULE

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

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

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

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

schip strandt.

LOCATIE Café De Freule, Fahrenheitstraat 558

TIJD 20.00 uur

INFORMATIE ds. Axel Wicke, 070 3316432

Iedere 2e vrijdag van de maand
BINGO

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD 13 – 16 uur

KOSTEN € 4,50 per middag

Iedere 3e vrijdagavond van de maand
MAHJONG

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD 19-22 uur 

KOSTEN € 3 incl. ko�  e/thee

CONTACT Rini van der Ark g.vanderark@ziggo.nl

DE STAMBOOM
CULTUREEL PODIUM/BUURTCAFÉ

Cultureel buurtpodium, voor toneel, gedichten, cabaret en muziek. 

Eén keer per maand een open mic avond met singer-songwriters en 

één keer per maand een open podium voor schrijvers, dichters & 

aanverwanten. Voor het programma zie de facebookpagina. 

LOCATIE Eikstraat 1 

LEES VERDER OP PAGINA 17 >>
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Woensdag 19 december 
VERTELPANTOMIME VOOR OUDEREN EN PEUTERS 

Schrijfster Lizette de Koning leest een Job en Keetje-verhaal voor. 

Peuters maken er samen met ouderen geluiden en bewegingen bij. 

Even oefenen… en dan spelen de peuters en ouderen direct mee met 

het verhaal. Daarna gaan de kleuters iets knutselen in het thema van 

het verhaal. Kortom: een vrolijke, creatieve ochtend voor jong én oud.

LOCATIE Kunst & Kids Cafe, Acaciastraat 182

TIJD 9.30 – 10.30 uur

RESERVEREN info@kunstenkidscafe.nl 

Vrijdag 21 t/m maandag 24 december
MUZIEK EN FEESTELIJKE ACTIVITEITEN IN HET WINKELGEBIED

Zie pagina 21 

 

Zaterdag 22 december t/m zaterdag 5 januari 
IJSBAAN OP HET KASTANJEPLEIN (groter dan voorgaande jaren) 

OPENINGSTIJDEN nog niet bekend

TOEGANG gratis

Maandag 24 december Kerstavond
KERSTAVONDDIENST MET CANTOR-ORGANIST MARIEKE STOEL 

MET HET HOUTRUSTKOOR

Na afl oop van de dienst een drankje en een hapje.

LOCATIE Houtrustkerk

TIJD  22.00 uur 

Donderdag 27 december + woensdag 2 januari 
GOUDEN BERGEN

Voorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar Arie en Larry zijn al twintig jaar 

buren en elkaars beste vriend. Dan krijgen ze allebei post van de 

vriendenloterij. Ze hebben de hoofdprijs gewonnen en die ligt op de 

top van een berg. Wie ‘m het eerst ophaalt, krijgt ‘m. Gaan ze samen 

of splijt de prijs hun vriendschap? Gouden Bergen is een komische 

voorstelling over vriendschap en de prijs die je er soms voor moet 

betalen met als motto: Een goede vriend is een lot uit de loterij!

LOCATIE Houtrustkerk

TIJD 14.00 uur 

RESERVEREN 06 39223150 

TOEGANG € 5 (kaartjes ook te koop aan de deur op voorstellingsdag)

Zondag 13 januari
NIEUWJAARSRECEPTIE 

Feestelijke bijeenkomst met drankjes en hapjes 
voor alle  bewoners van de Bomenbuurt en de 
 Bloemenbuurt

LOCATIE wijkcentrum Hyacint Anemoonstraat (naast Jumbo)

TIJD 15.00-17.00 uur 

Woensdag 16 januari 
TEGENLICHT BELICHT

Het VPRO-programma Tegenlicht heeft een goede antenne voor 

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

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

tegenwoordig Tegenlicht-meetups.

LOCATIE  Houtrustkerk

TIJD  18.00 uur maaltijd, rond 18.45 uur Tegenlicht-afl evering en 

gesprek

KOSTEN  € 5  voor maaltijd en fi lmvertoning

RESERVEREN via houtrustkerk@gmail.com



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. 

Een bloeiende start maak je bij 

 stadstuincentrum Nieuw Hanenburg

hanenburglaan 266
2565 hC den haag

telefoon 070 - 3605292

Huis tuiN balkoN

 Snijbloemen
 Perkgoed
 (rouw)bloemwerk
 Zaden
 Kamerplanten
 bollen
 Vaste planten
 Potten
 Manden

 (biologische) bestrijdingsmiddelen
 heesters
 (fruit)bomen
 Sfeerartikelen
 gras
 groenteplantjes
 grond
 gereedschap
 Vijverplanten

al mEEr daN45 jaar  EEN bEgrip iN dEN Haag E.o

bEzorgEN mogElijkwww.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

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

info@facilitelhoveniers.nl

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

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

onderhouden van een tuin: onze hoveniers kunnen het!

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

ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk

 Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk
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CULTUUR OM DE HOEK

THEATER DE NIEUWE REGENTES
De Nieuwe Regentes is een buurtgericht theaterhuis waar  

kunst- en cultuuruitingen voor en door de buurt plaatsvinden. 

Behalve eenmalige voorstellingen zijn er regelmatig terug kerende 

series muziek en theater. We noemen er hier enkele van. Kijk op 

www.denieuweregentes.nl voor meer info. Kaarten zijn in de 

online voorverkoop goedkoper!

LOCATIE Weimarstraat 63 (vlak bij het Regentesseplein).

Vrijdag 18 januari
DE UITDAGING

Franse chansonnier ontmoet Spaanse fl amencozangeres en -gitarist.

TIJD  20.15 uur 

KOSTEN  online € 15 

Zaterdag 16 februari
VRIJ SPEL IMPROVISATIETHEATER

Improvisatietheater met veel vrijheid en weinig regels.

TIJD  20.00 uur

KOSTEN  € 10

Vrijdag 22 maart
DNR BLUESCLUB

Tweewekelijkse fl amenco-avond.

TIJD  20.30 uur 

KOSTEN  online € 5

EXPOSITIE IN DE HOUTRUSTKERK
COR KROMHOUT 

De hele maand december is een tiental werken van Cor Kromhout te 

zien in de Houtrustkerk. De expositie is op afspraak te bezoeken of 

natuurlijk tijdens een van de activiteiten. 

LOCATIE Houtrustkerk 

BEZICHTIGING op afspraak via de koster 06 39223150

LEZINGEN IN DE HOUTRUSTKERK

Zaterdag 19 januari
WAT WEET JE VAN DE ISLAM? 

Kamel Essabane weet op heldere en prettig relativerende stijl de 

grondbeginselen van de Islam duidelijk te maken. In zijn inleiding 

wordt stilgestaan bij het Islamitisch godsbeeld en mensbeeld. 

De betekenis van Allah, Mohammed de Koran en de shari’a voor 

moslims komen aan de orde. Er is gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Kamel Essabane is docent islamitische godsdienst op de 

lerarenopleiding in Vlaanderen.

TIJD 15.00 uur

KOSTEN € 7 incl. drankje

vrijdag 25 januari
INLEIDING IN DE JOODSE MYSTIEK

Kabbala is joodse mystiek die gebaseerd op de Zohar, een geschrift 

uit de Middeleeuwen. Yehuda Berg maakt in zijn boek De kracht van 

Kabbala deze esoterische wijsheid toegankelijk voor moderne lezers. 

In de leeskring wordt het thema aan de hand van het boek besproken. 

TIJD 10.30 uur

AANMELDING via Karl van Klaveren 06-11041992

INFORMATIE www.houtrustkerk.nl 

WORD AED VRIJWILLIGER

Na toekenning van een aanzienlijk bedrag uit het wijk-

budget is er een werkgroep AED opgericht. Deze heeft 

inmiddels in de Bomenbuurt tien AED-apparaten 

 gelokaliseerd die ingezet kunnen zijn bij een hartstilstand. 

Drie daarvan zouden naar buiten verplaatst moeten 

worden om te voldoen aan het criterium van beschik-

baarheid binnen een straal van vijfhonderd meter. 

Op dit moment is er één AED in de wijk 24 uur per 

dag bereikbaar. Deze bevindt zich bij de winkel van 

 Stadhouder Electronica op de Thomsonlaan. 

Met het wijkbudget is er geld beschikbaar gekomen om 

bewoners op te leiden tot burgerhulpverlener. Deze 

mensen kunnen zich daarna aanmelden als vrijwilliger bij 

de hartstichting en worden dan indien nodig opgeroepen 

om met behulp van het AED apparaat iemand te reanime-

ren bij een hartstilstand.  De training duurt één dagdeel en 

kan overdag of ’s avonds worden gevolgd. Belangstellen-

den kunnen zich aanmelden bij de SBOB. De kosten 

hiervan worden vaak betaald door de zorgverzekering 

(zonder het eigen risico aan te spreken) of kunnen via 

het wijkbudget worden betaald. Heb je belangstelling? 

Meld je aan via: info@bomenbuurtonline.nl

<< VERVOLG VAN PAGINA 15 
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19De Boomgaard

INTERVIEW BUURTGENOOTIN HET LAATSTE NUMMER VAN DIT JAAR PORTRETTEREN WE 
DRIE BUURTGENOTEN DIE ONS DIT JAAR ZIJN OPGEVALLEN. 

door MIES MIKX

Henny Huisman
“Frank was een echte ondernemer. Hij heeft hier de winkeliers-

vereniging opgezet, iedereen kende hem. Frank begon met knippen 

in de zaak van zijn moeder. Daar heeft hij het vak geleerd. Op een 

goed moment was het tijd om op eigen benen te staan, en opende 

hij een eigen zaak in Scheveningen. Artiesten lieten zich door hem 

knippen: Catherine Keyl en Patricia Paay bijvoorbeeld. Er kwam een 

zaak te koop op het Thomsonplein, 33 jaar geleden. Toen is hij hier 

begonnen. Het openingsfeest hadden we groots opgezet. Henny 

Huisman kwam de kapsalon openen. De salon was veel groter dan 

nu, we hadden meer dan tien mensen in dienst.” 

Tijden veranderen
“Zelf ben ik geen kapper. Ik had een boetiek naast de salon, een 

schoonheidssalon ook voor make-up en nagels. Later is de boetiek 

een kinderkapsalon geworden, en we hebben ook haarwerken 

gedaan. Pruiken voor kankerpatiënten bijvoorbeeld. In 2002 werd 

Franks gezondheid slechter en wilden we rustiger aan gaan doen. 

We hebben een gedeelte van het pand verkocht, dat is bij de 

showroom van Stadhouder getrokken. We hielden een kleinere 

winkel over met twee man personeel. Achteraf ben ik heel blij dat 

het zo is gegaan, want toen kwam de crisis en was het voor ons 

goed te doen met een kleinere zaak.”

Vertrouwen 
“Er zitten veel kapsalons in de Bomenbuurt, maar wij hebben geen 

last van concurrentie. Zaterdag was het hier zo druk, het leek wel 

Kerstmis. Dan staan we met vier man heel hard te werken. Ik doe 

de ‘rotklussen’: de telefoon beantwoorden, handdoeken wassen, 

ko�  ezetten, vegen. Het geeft zo’n voldoening als het druk is. 

Mensen weten ons te vinden, want we hebben toch een naam 

opgebouwd. Van ver komen ze om zich hier te laten knippen. 

Uit Apeldoorn of Heerlen bijvoorbeeld. We hebben zelfs een klant 

uit België. Dat is heel bijzonder, maar ook logisch. Een kapper 

komt aan je, die bepaalt jouw gezicht. Dat moet vertrouwd voelen.”

In de vingers
“Kappen is eigenlijk heel technisch, het is niet maar een beetje 

frummelen en knippen. Je moet inzicht hebben in hoe het haar 

valt. Als je haarverf mengt, ben je bijna een soort laborant. Je moet 

weten wat die kleuren doen met het haar. Guy kan dat heel goed. 

Toen hij de kappersopleiding deed, zag zijn docent al dat hij het in 

de vingers heeft. Precies als Frank. 

Spanje
“Frank werd steeds zieker. Toen 2,5 jaar geleden zijn tweede been 

werd afgezet, moest hij stoppen met knippen. Hij wilde graag naar 

Spanje, daar hebben we al 20 jaar een huis. Spanje was echt zijn 

ding. Hij was daar helemaal thuis. We zijn er samen heen gegaan, 

en toen is hij er overleden. Het was echt zijn plek, dus het heeft zo 

moeten zijn. Het afscheid hebben we georganiseerd vanuit de zaak. 

Hij lag er opgebaard, en de hele zaak stond vol bloemen. Frank 

heeft een prachtig leven gehad, hij heeft awards gewonnen, hard 

gewerkt, een mooie zaak nagelaten.”  

Honderd jaar
“Ik vind het bijzonder dat er hier in de buurt zo veel familiebedrijven 

zitten, dat je ziet dat de kinderen opvolgen in de zaak. Bij ons is dat 

dus ook zo. Omdat Guys grootmoeder ook kapper was, kunnen 

we binnenkort honderd jaar Bianchi vieren. Dat is toch wel heel 

bijzonder. Daar ben ik wel trots op. Ik ben nu eigenaar van de zaak, 

toch een vak apart. Het is ook wel een vreemd gevoel dat de zaak 

nu van mij is, ik stond er altijd naast. Guy is bij mij in dienst. Hij 

neemt het misschien wel over, in de toekomst. Dat zou mooi zijn.”

Wat zit uw haar goed, en wat heeft het een mooie 

kleur, wie is uw kapper? Corry Bianchi (64) krijgt dit 

regelmatig te horen. Ze kan dan trots vertellen dat 

ze geknipt wordt door Bianchi Kappers. De salon die 

haar man Frank Bianchi begon, en waar haar jongste 

zoon Guy knipt. Een kapsalon met klanten tot over 

de landsgrenzen, al 33 jaar in de Bomenbuurt. 

Een kapsalon die goed gedijt, ook na het overlijden 

van Frank, twee jaar geleden.

HONDERD JAAR MET DE HANDEN IN HET HAAR

De knappe 
kapper op het 
 Thomsonplein

••• Corry Bianchi (foto Barbara Boers)

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Thomsonlaan 98

2565JG Den Haag

T. 3450306

info@jzandvliet.nl

www.jzandvliet.nl

Lid van

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

Team Korff de Gidts: wegens succes uitgebreid!

9,4
Klantwaardering Funda
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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.

Misschien is er 
hoop
De grenzen van de moraal lijken in onze tijd behoorlijk te 

verschuiven. Roken wordt taboe verklaard. #MeToo zet de 

seksuele revolutie op stelten. En recentelijk is “I am Amsterdam” 

te licht bevonden in Mokum. De bij toeristen zo populaire slogan 

zou te individualistisch zijn en geen goed visitekaartje voor de 

stad. Over toeristen gesproken: ook zij belanden steeds vaker in 

het verdomhoekje. Met hun rusteloze vlieggedrag worden ze 

gezien als ‘de nieuwe bankiers’: eerstverantwoordelijken voor 

de opwarming van de aarde. 

En ondertussen scharen de kerken van Den Haag zich met een 

24/7-kerkdienst om een Armeens gezin dat dreigt te worden 

uitgezet. 

Wat je ook van dat alles mag denken, één ding lijkt zeker: de 

moraal is fl ink in beweging. Sommigen vragen zich af: groeit er 

een nieuwe ‘wij’-cultuur? De vrees van vroeger – ‘de moraal 

wordt steeds losser’ – is in elk geval niet bewaarheid. Moraal 

verandert slechts en wel voortdurend. 

Zoiets kan verwarrend werken. Toch zijn er in dit chaotisch 

veranderingsproces ook constanten, denk ik. Want zijn wij in 

ons moreel heen en weer gependel niet steeds op zoek naar 

balans: tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen het 

belang van het individu en dat van het collectief? Wat ook een 

constante lijkt is dat er steeds nieuwe groepen in het moreel 

debat worden betrokken. Eerst ging het over de rechten van 

burgers (ca. 1775), daarna over die van slaven (ca. 1850), weer 

later ging het over vrouwenrechten (ca. 1900). 

Onze eigen tijd zet dat spoor voort met discussies over 

genderrechten, dierenrechten en de rechten van de aarde. 

Het lijkt wel alsof de droom van vrede en recht steeds grotere 

kringen trekt. Zouden we dan toch kunnen spreken van 

vooruitgang in de geschiedenis? ‘Misschien is er hoop’ 

(Klaagliederen 3:29), schiet me te binnen. Dat lijkt me wel 

een mooie kerstgedachte.

Karl van KlaverenCOLUMN
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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).
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Vanaf 10 december staat er een prachtige kerstboom 

van wel zes meter hoog op het kruispunt Thomson-

laan/Fahrenheitstraat. Op 21 december wordt de 

boom o�  cieel onthuld als wensboom door de 

 wethouders Robert van Asten en Bert van Alphen. 

Bewoners kunnen daarna zelf een wens, herinnering 

of bedankje in de boom hangen. 

VRIJDAGAVOND 21 DECEMBER VANAF 18 UUR 
Op het Kastanjeplein verzorgen dansschool De Dansbende en de 

Dickens Christmas Band  (een twintigkoppige fanfare band) enkele 

optredens. Daarna vertrekken ze in optocht richting Thomsonplein, 

waar de dansschool een kort optreden verzorgt. Vervolgens loopt 

de stoet door de Fahrenheitstraat en is er weer een optreden op 

het plein bij IJssalon De Lorenzo. Als laatste vertrekt de fanfareband 

richting de Thomsonlaan. De Dickens Christmas Band speelt 

traditionele kerstliedjes, maar ook swingende eigentijdse nummers. 

Op het Kastanjeplein worden heerlijke kastanjes gepoft op een echt 

vuurtje van een ouderwetse kastanjepo� er.

ZATERDAG 22 DECEMBER VANAF 12 UUR 
Van 12-16 uur rijdt er een kersttrein: opstap/vertrekpunt: Thomson-

plein. Waarschijnlijk rijdt de trein ook langs het Willem Dreeshuis 

om buurtgenoten op te halen voor een ritje door het winkelgebied.

Er zijn drie verhalenvertellers die op meerdere locaties kerstverhalen 

vertellen. De Kerstman loopt de hele middag rond door Fahrenheit-

straat en Thomsonlaan. En er zijn steltlopers en acts met winter-

dames. De bakfi etsmama’s voorzien het hele winkelgebied van 

muziek. 

ZONDAG 23 DECEMBER VANAF 12 UUR
De kastanjepo� er staat op het Abeelplein bij Praxis. Verhalenverteller 

vertelt op diverse locaties mooie kerstverhalen voor jong en oud.

Een Dickens orgeldraaier en Dickens-koor zorgen voor de muzikale 

omlijsting.

MAANDAGMIDDAG 24 DECEMBER 
De Dickens Christmas band loopt weer door de winkelstraten en 

speelt sfeervolle kerstliedjes.

Kerstactiviteiten 
winkelgebied 



Herman PoelsmaCOLUMN
Herman Poelsma heeft jarenlang planten- 

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.

Als ik dit schrijf zitten we dik in de herfst en kleuren de bomen 

met schitterende herfsttinten. Het is ook de tijd dat er weer druk 

gekapt wordt en vele bomen verdwijnen. Jammer maar soms 

nodig en als je weet dat een boom vanaf zijn 40e levensjaar pas 

optimaal CO
2
 opneemt, fi jnstof vangt, waterhuishouding regelt 

en temperatuur beïnvloedt.

Het klimaat verandert - dat hebben we dit jaar wel gemerkt - 

met een zeer koud voorjaar en een bijna tropische zomer. De 

natuur heeft nog steeds last van het watertekort van afgelopen 

zomer en de oogst van groente en fruit is kleiner dan de jaren 

daarvoor. Er zijn veel bomen gesneuveld door de droogte of 

gekapt voor grote verbouwingen. Zie de Scheveningseweg en 

het populierenvervangingsplan.

Maar nu even minder negatief. Er worden vier volwassen iepen 

verplant vanaf de Sportlaan naar de Segbroeklaan. Nieuwe 

bomen die dit jaar geplant gaan worden, komen half november 

aan op de kwekerij en gaan daarna de stad in. Het is jammer dat 

het vooral vervanging is en weinig nieuwe aanvulling.

Hier kunnen wij misschien iets aan doen. De groengroep van de 

Haagse Stadspartij en de Bomenstichting Den Haag zijn op zoek 

naar plekken in de stad die verder vergroend kunnen worden. 

Nu kunnen we allemaal roepen: Grote Marktstraat of Spui, maar 

omstandigheden zijn medebepalend of het kan ja of nee. Wij 

vragen of u in uw wijk of de wijken eromheen kijkt waar bomen 

zouden kunnen groeien en deze plaatsen dan aan mij wilt 

doorgeven. Samen kunnen we dan wat doen aan verminderen 

van de CO
2
, de fi jnstof, hitte-eilanden en wateroverlast. Helpt u 

mee om de stad groener te krijgen en heeft u ideeën mail ze 

dan naar Poelsma71@gmail.com.

Klimaat en groen

d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

1
8

22

d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

1
8

23De Boomgaard

Ton Claus van Claus Klassiekers in de Beukstraat en zijn vrouw 
Lenie zijn al drie keer in mijn amper twaalf jaar verblijf in 
Den Haag mijn reddende engel geweest. Maar dat weten ze 
zelf niet. Ik kwam in 2007 uit Rotterdam en belandde in de 
Archimedesstraat in Duinoord. Het was geen feestelijke 
proloog van mijn leven in Den Haag. Net gescheiden en 
deeltijdvader van twee erg jonge kinderen die niet wisten 
waarom ze in godsnaam om de dag in twee verschillende 
huizen moesten wonen en waarom ze hun ouders niet meer 
samen aan de ontbijttafel tro� en. 

Scheiding – zeker als er kinderen in het spel zijn – is nooit een 

verheugende verandering. Tot overmaat van ramp waren het ook 

tijden dat ik geen collega’s had. Ik werkte veel als freelancer voor 

Nederlandse en internationale organisaties die in het Midden-Oosten 

onafhankelijke journalistiek steunden. Ik deed het zogenaamde 

haalbaarheidsonderzoek. Dat houdt in dat je een land in vliegt 

en met meerdere betrokkenen praat om te kijken of een bepaald 

project haalbaar is, de lokale partners betrouwbaar zijn en of 

het project werkelijk van waarde is voor de samenleving. Veel 

voorwerk, research en goede voorbereiding om dan in een kort 

tijdsbestek ter plekke de juiste mensen te spreken. Veel gereisd, 

veel geleerd en hopelijk ook het nodige goede werk verricht. 

Saab
Maar ik miste collega’s en dat net in de tijd dat ik mij vestigde in een 

nieuwe stad en amper mensen kende in Den Haag. Lenie en Ton 

waren mijn redding. Ze spraken me al aan op de dag dat ik het 

kleine appartement in een prachtig herenhuis in de Archimedes-

straat ging bezichtigen: “Ja, moet je doen, het is erg leuk wonen 

hier”, zei Ton met stralende ogen en Lenie glimlachte beamend 

naar mij. Ik voelde mij meteen welkom en vrij snel zat ik met mijn 

kids bij hen in de tuin voor een maaltijd of een kop thee.

De tweede redding kwam twee jaar later. Ik had er met veel moeite 

toch aan moeten toegeven dat mijn oude Saab zwaar in de kosten 

zat en dat hij naar de sloper moest. Maar ik had niet voldoende geld 

op mijn rekening om iets nieuws aan te scha� en en was nog te kort 

een freelancer om geld te kunnen lenen. Voor wie jonge kinderen 

heeft is een auto geen onnodige luxe. Maar de noodzaak om een 

auto aan te scha� en was nog dringender doordat mijn oude vader 

spoedig op bezoek naar Nederland zou komen uit Iran. Hij was al 

niet zo mobiel maar wel nog altijd nieuwsgierig en dol op uitstapjes. 

Ik was erg terneergeslagen door het vooruitzicht dat ik hem amper 

een dagje uit zou kunnen bezorgen.

Eend 
“Moet je niet een auto hebben”, riep Ton net een dag of drie voordat 

mijn vader zou komen. Ik wist dat hij in oude prachtige Citroëns 

handelde. Auto’s die hij zelf ging halen uit alle hoeken van Europa 

en waar hij weken aan ging sleutelen om die oude stalen dames 

een nieuw glorieus leven te schenken. Hoe mooi ik die Citroëns uit 

de 50-er 60-er en 70-er jaren vond, het was mij een veel te dure 

hobby. Ton zag mij bedenkelijk kijken en zei: “Nee hoor, niet een 

van de oude collectie, een vrij nieuwe Citroën, maar hij heeft wel 

veel kilometers gereden hoor, zeg ik je eerlijk. Hij past niet in mijn 

aanbod maar ik heb hem gekregen als wisselgeld van een man die 

een lelijke eend als cadeau voor zijn vrouw wilde hebben. Zeg jij 

maar wat je ervoor kunt geven”. Ik had niet veel aan te bieden maar 

hij vond wat ik had goed genoeg. Ik heb die zomer en ook de jaren 

daarna genoten van deze Citroën uit de hemel.

Tot afgelopen voorjaar. Ik woonde al lang niet meer in de 

Archimedes straat maar via een zesjarige misstap – dat wil zeggen, 

zes jaar wonen in parmantig Statenkwartier waar ik me tussen te 

veel geld en te veel ongeïnteresseerde expats voor het eerst in 

Nederland echt een vreemdeling voelde – was ik beland aan 

de gemoedelijke, zachtaardige en lommerrijke Valkenboskade. 

We hadden veel geluk met deze prachtige woning en tro� en het 

met allerliefste buren. Maar we kregen pech met de auto. Ook deze 

auto was op en ja hoor, ook nu had deze freelancer nauwelijks het 

vermogen om een andere auto aan te scha� en. 

Citroën
Maar toen kwamen Ton en Lenie weer op mijn pad. Ons contact 

was verwaterd na mijn verhuizing naar het Statenkwartier, al 

zwaaiden we nog altijd hartelijk als we elkaar op straat tro� en. 

Maar dit keer was het anders. Mijn geliefde Balout en ik en de 

– inmiddels – drie kinderen stonden tijdens de koningsdag wat 

boeken van mij en wat oude schoenen van Balout te verkopen 

op de kruising tussen onze kade en de Thomsonlaan toen Ton 

en Lenie langskwamen. Ton informeerde na een poosje naar mijn 

auto. “Heb je er geen? Dan moet je even langskomen. Ik heb een 

hele mooie donkergroene Citroën XM”. En hij had gelijk. Een prachtige 

auto was het. “Ton, ik kan het niet betalen.” “Maar dan betaal je toch 

in termijnen, zeg jij maar hoeveel per maand.” Zo blijf ik gered door 

Ton en zijn lieve Lenie in Den Haag. Hopelijk nog heel lang.

Buick
Tons liefde voor auto’s is begonnen toen hij 4 of 5 jaar oud was. 

Zijn opa had een grote Amerikaanse slee van een Buick en reed 

elke zaterdag de kinderen en kleinkinderen naar Scheveningen. 

Toen opa overleed bleef de auto in de familie, maar omdat er weinig 

geld was voor reparatie moest de familie er zelf aan sleutelen. 

Al was Ton nog te jong, hij vond sleutelen aan een auto het leukste 

wat er was. En hij was er goed in. Dat bleek later nog meer toen 

hij, amper 16 jaar, de lelijke eend van zijn oudere broer die was 

opgegeven weer tot leven kon brengen. De liefde voor Citroëns 

was geboren en het is er door de jaren heen niet minder op 

geworden. 

En toch, toch was Ton’s droom om ooit precies dat oude Buick 

model uit zijn korte doch zoete herinneringen aan zijn blijmoedige 

opa naar huis te brengen. En die wens komt deze maand in 

vervulling. Per schip komt een oude Buick uit Amerika naar 

Nederland met de eindbestemming Claus Klassiekers. Naar mijn 

sterke vermoeden is dat dan de enige auto die Ton aan niemand 

bereid is te verkopen, ook aan mij niet. 

EEN NIEUWE AFLEVERING VAN VERHALEN VAN DE BOMENBUURT DOOR BUURTGENOOT, 
SOCIOLOOG, SCHRIJVER EN CURATOR EN PROGRAMMAKER VAN WINTERNACHTEN, HET INTERNATIONALE 
LITERATUURFESTIVAL VAN DEN HAAG, SHERVIN NEKUEE.  

Reddende engel 

OPROEP:

DEEL JE VERHAAL MET SHERVIN NEKUEE 

Vanaf het moment dat ik in vrijheid mocht schrijven en spreken 

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

eigen kon maken – heb ik fragmenten uit mijn leven verhaald 

en verteld. In boeken, tijdschriften, soms gewoon op mijn eigen 

Facebook pagina.

Nu, in deze zachtaardige wijk vlakbij de enige ontembare in 

de Lage Landen, de zee, ben ik begonnen met optekenen van 

het verhaal van mijn buren.

Wie doet mij een fragment uit zijn of haar leven cadeau? 

Ik bied jullie een kopje ko�  e aan in mijn favoriete ko�  ehuis 

van de wijk: Bagels & Beans, of kom graag langs voor een 

kop ko�  e bij jullie thuis. Ik hoor graag het verhaal dat je 

altijd hebt willen vertellen maar ongehoord is gebleven. 

Ik hoop van jullie te horen.

ShervinNekuee@live.nl 

••• De Buick van Ton Claus (foto Barbara Boers)
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www.segbroekuitvaart.nl Laan van Eik en Duinen 188

Complete Crematie
Ockenburgh

vanaf

4350

Complete Begrafenis
Westduin

vanaf

Tarieven 2018

4450

2016 - 2017

Ik kom graag uw tuin 
verzorgen, het gazon, 
de borders, snoeiwerk 

grotere heesters en 
bomensnoei tot 8 meter, 

terras schoonmaken, 
bladblazen etc.

€25,- p/u ex BTW. 

HEEFT UW TUIN EEN OPKNAPBEURT NODIG ?
MAIL loeskuiper7@gmail.com of TEL 0644601234 

Ook voor nieuw beplantingsplan en tuinadviezen (€50,- p/u ex BTW)

LOES 
HUIS

& 
TUINDIENSTEN
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INTERVIEW BUURTGENOOTIN HET LAATSTE NUMMER VAN DIT JAAR PORTRETTEREN WE 
DRIE BUURTGENOTEN DIE ONS DIT JAAR ZIJN OPGEVALLEN. 

door ERNA DE KLERK

“Het leverde veel verhalen op, al die culturen. En dat spreekt me 

aan: al die verschillende culturele achtergronden. Een onderdeel 

van de cursus was dat je je buurman of – vrouw twee minuten 

moest aankijken. Kijken, zien en daarna fotograferen. Sommige 

vrouwen doen dan niet mee, dat past niet om een man in de ogen 

te kijken. Anderen met dezelfde religieuze achtergrond deden het 

toch, die stapten daar overheen. Een van de opdrachten was: maak 

een zelfportret zonder zelf in beeld te komen. Een deelneemster die 

haar tweelingzus verloor, fotografeerde een appel, opengesneden in 

twee helften.”  

Roma
Andere projecten van Van Beek laten dezelfde interesse zien naar 

mensen en hun culturele achtergronden. Jarenlang reisde hij rond 

door Europa en legde het leven vast van zigeunervolken als Roma 

en Sinti. Het leverde een rauw en kleurrijk portret op van mensen 

die veelal niet welkom zijn op plekken waar ze zich willen settelen: 

The good the bad and the Roma. Het fotoproject in 2015 onder-

steunde het initiatief van de Europese Unie om de integratie van 

deze groepen in Europa te bevorderen. 

Wortels
Peter van Beek ontdekte dat hij zich juist thuis voelt bij deze 

mensen en tot rust komt. Is het de eenvoud van hun leven, de 

rauwheid, de muziek? Of staat het rondreizen symbool voor zijn 

eigen leven, de zoektocht naar zijn eigen wortels? De fotograaf had 

een gelukkige jeugd in het midden van Nederland. Op zijn vijfde 

hoorde hij dat hij was geadopteerd. Vanaf dat moment is hij op 

zoek gegaan naar zijn biologische ouders. Het verslag hiervan kun 

je horen in de radiodocumentaire die Radio 2 maakte in 2014 en die 

te vinden is op Van Beeks’ website.

Zoon 
Zijn biologische vader bleek een muzikant met vrienden in de 

zigeunerwereld. Hij vond hem toen zijn vader al dementerend was. 

Bij de eerste ontmoeting zei hij zonder te weten wie Peter was: “Ik 

ken je alsof ik je zelf heb gemaakt”. Hoe bijzonder dit ook was, de 

hereniging kon hij niet meer delen. De familie was bang dat de 

confrontatie te veel verwarring zou opleveren en dus mocht vader 

niet weten dat hij ook echt oog in oog stond met zijn eigen zoon. 

De weg naar zijn biologische moeder bleek lastiger. Hij heeft haar 

wel gevonden, maar nog altijd niet ontmoet.

Academie
Na de voor zijn gevoel volstrekt zinloze militaire dienstplicht, ging 

Peter psychiatrische verpleegkunde studeren. “Ik was van jong af 

aan geïnteresseerd in de menselijke geest, in andersdenkenden en 

subculturen.” Hij rondde de opleiding niet af. “Ik was in die tijd 

onrustig, ook door het zoektraject naar mijn biologische moeder. 

Dus ging ik reizen.” Toen het geld op was, kwam hij terug, ging naar 

de fotoacademie waar hij uiteindelijk wel vond wat hij zocht: het 

verbeelden en vastleggen van uiteenlopende mensen en culturen. 

Hij legde zich toe op geënsceneerde fotografi e. Hierbij bedenkt de 

fotograaf welk beeld hij wil vastleggen en zit dit in scene, in 

tegenstelling tot de fotograaf die spontane foto’s maakt. 

Gevangenis
Inmiddels woont Van Beek al weer achtentwintig jaar in Den Haag, 

waarvan bijna tien jaar in de Bomenbuurt. “Lekker dicht bij zee, je 

loopt bijna vanuit huis het duinpad af.” Hij is druk bezig met een 

nieuwe opdracht, waar ook weer maatschappelijke interesse en 

betrokkenheid uit spreekt: fotocursussen geven in drie gevangenis-

sen in het land waarbij het eindresultaat geëxposeerd wordt binnen 

en buiten de gevangenismuren. “Het lijkt me mooi om te zien wat 

deze mensen doen met een fototoestel. Er is natuurlijk weinig 

ruimte daar om te laten zien wie je bent en wat je beweegt”. Een 

project met Defensie staat nog op stapel. Ook hier gaat het om een 

doelgroep waar emoties niet makkelijk naar buiten komen en waar 

fotografi e een rol kan spelen in verbeelding en verwerking. 

Vrijplaats
Een pop-upwinkeltje in de buurt lijkt Peter ook wel wat. “Dan richt 

ik een studio in met expositieruimte waar je kunt binnenlopen om 

een foto te laten maken. Misschien ga ik een fotocursus aanbieden. 

Ik zie een soort vrijplaats voor me, waar ruimte is voor zoete inval 

en nieuwe ideeën, muziek en een kleine bibliotheek. Ik houd zelf 

van reisverslagen, verhalen van zeevaarders en ontdekkingsreizigers 

die nieuwe werelden ontdekken.”

Fotograaf en buurtgenoot Peter van Beek heeft 

net een drie jaar durend project afgerond. Het boek 

‘Hollandse wijzen’ getuigt hiervan. Ouderen door heel 

Nederland met verschillende achtergronden volgden 

een intensieve fotocursus bij hem en brachten hun 

eigen wereld in beeld. Op deze manier verwoordden 

ze hun culturele achtergrond en tradities. Zo waren 

er deelnemers wiens wortels liggen in Suriname, India 

en Turkije. Sommigen zijn transgender of wonen in 

een zorgboerderij, anderen hebben Parkinson en 

weer anderen zijn overtuigd moslim. Het werd een 

 blauwdruk van het (on)Hollandse leven.

••• Peter van Beek (foto Erna de Klerk)
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Ineke Mulder 
Secretaris Gerrit Zijlmans 
Penningmeester Arjen Looijenga 
Bestuursleden  Meggie Janssen
 Bruno van den Elshout
 Tamar Mast
Aspirant lid Annemiek van Gurp 

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

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl
Coördinator werkgroepen Hans Verboom 070 310 67 66
De Boomgaard Erna de Klerk info@redactiedeboomgaard.nl
Duurzaamheid Johan van Arragon johanvanarragon@gmail.com
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Christien Stoker 06 28 905 089
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 070 310 67 66
Kastanjeplein Hans Verboom hyverboom@planet.nl
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat Ilona Eikhoudt ilonavandelft@hotmail.com
Straatvertegenwoordigers Ine Crince ine.crince@gmail.com
 Carla Schuitema schuit.zwan@ziggo.nl  
Verkeer / Veiligheid / Milieu Resi Kersten 070 363 84 99
Vrijmarkt Sijmen de Goede vrijmarktbomenbuurt@gmail.com

Nieuwsmail Elke maand verstuurt de SBOB een nieuwsmail met daarin de belangrijkste wijknieuwtjes en 
agenda-items voor de komende weken. Geef je op voor de maandelijkse nieuwsbrief met wijknieuws, wetenswaardigheden 
en activiteiten. Aanmelden via: info@bomenbuurtonline. Afmelden kan op ieder moment. 

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 € 150 € 475

1/4 pagina staand 87,5 x 131 mm € 90 € 290

1/8 pagina liggend 87,5 x 63 mm € 65 € 200

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

DOE MEE! Lijkt het je leuk om af en toe een uurtje vrij te maken voor onze mooie wijk? Wij zijn altijd op zoek 

naar VRIJWILLIGERS! Kijk op onze website voor de verschillende werkgroepen, of meld je aan als ‘oproep-vrijwilliger’ voor 

activiteiten wanneer je je niet periodiek kunt vastleggen maar wel iets wilt doen. Het is ontzettend leuk om op deze manier 

andere buurt bewoners te leren kennen en samen aan iets moois te werken. Want samen maken wij de Bomenbuurt! 

En mocht je zelf een idee hebben voor een nieuwe activiteit of werkgroep, hou dit dan niet langer voor je en deel het met 

ons! Meld je aan via info@bomenbuurtonline.nl en wij nemen contact met je op.

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

Lid ANC
Lid NUVO

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

- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- angst voor operaties
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare 
   lichamelijke klachten

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE
DEN HAAG

®

Intake gratis 
en vrijblijvend

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl



Belangrijke telefoonnummers
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 
070 353 57 00 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 
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 205 24 80 VóórWelzijn Servicepunt XL 
 (ma-vr 9-17u; ma 17-21u)
  Voor vragen over zorg, werk, fi nanciën, jeugd, 

ouder worden en vrijwilligerswerk
 Ook: Ouderenadviseur, 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

Ontmoetingen in de wijk

Mijn naam is Robert van Asten, sinds juni 2018 

stadsdeelwethouder van Segbroek. 

Een prachtig en veelzijdig stadsdeel waar veel gebeurt 

en wat ik graag samen met bewoners verder wil 

ontdekken. Ik ben niet iemand van aannames, maar 

van zien, luisteren en ervaren. Plannen worden vaak 

beter als bewoners en ondernemers mee kunnen 

denken en praten. 

Ik ben dan ook regelmatig met mijn fi ets in de wijk te 

vinden want ik wil met eigen ogen kunnen zien wat 

er speelt en luister graag persoonlijk naar bewoners 

in de wijk. Daarom organiseer ik vanaf september 

Ontmoetingen in de Wijk.

Kortom: wilt u iets vragen, vertellen, delen, oplossen 

of overleggen? Dan kom ik graag naar uw wijk en ga 

met u in gesprek. U kunt via segbroek@denhaag.nl 

laten weten dat u in gesprek wilt. 

IN 2018 

Woensdag 19 december: 17.00 - 18.00 uur

Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant - 2e Braamstraat 6

De data voor 2019 worden later bekend gemaakt. 


