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Inhoudsopgave
De ruimte die ik hier heb, is eigenlijk te 
klein voor alles wat ik aan u kwijt wil.
Dus probeer ik in weinig woorden veel te 
zeggen. Daar gaat-ie: op de achterpagina 
staat de aankondiging van onze jaarver-
gadering in maart. Los van verplichte 
onderdelen als financiële verantwoording, 
is dit echt een gelegenheid om allerlei 
betrokken en geïnteresseerde Bomen-
buurters te ontmoeten. Kom dus naar die 
bijeenkomst en drink na afloop een glas 
met ons!
Ten tweede: De Boomgaard is niet een 
“blaadje” om direct weer weg te gooien 

(vinden bestuur en redactie). Juist zo’n 
eerste nummer van een jaar bevat gegevens, 
die u de rest van het jaar nodig kunt heb-
ben, dus: bewaar dit nummer. Niet alleen 
vanwege de vergaderdata van onze bewo-
nersorganisatie, maar ook met het oog 
op de achterpagina, met nuttige telefoon-
nummers.
Is er nog wat ruimte over? Dan graag aan- 
dacht voor onze website, want daar kunt 
u binnenkort een mededeling verwachten 
over een schilderwedstrijd voor de kin-
deren van onze Bomenbuurt. Blijf op de 
hoogte, via www.bomenbuurtdenhaag.nl

Tonny van Dijk

Als u eens naar een bestuursvergadering 
wilt komen: het bestuur vergadert in prin-
cipe elke eerste donderdag van de maand 
(uitgezonderd de zomervakantie en de 
meivakantie).

De bewonersvergaderingen zijn op 18 juni 
en 15 oktober. De jaarvergadering vindt 
plaats op 19 maart. Alle vergaderingen 
zijn in De Kruin, Acaciastraat 178a en 
beginnen om 20.00 uur.

Na dit eerste nummer kunt u er dit jaar nog drie verwachten:
Nummer inleveren kopij verschijningsdatum
2 26 mei 24 juni
3 15 augustus 9 september
4 5 november 2 december
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Sluitingsdatum kopij volgende Boomgaard: 26 mei 2009
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Ondanks het veranderende klimaat en de 
opwarming van de aarde, ligt er sneeuw in 
Madrid, vriest het bij ons wekenlang en 
konden we de (afgelopen?) winter schaat-
sen bij het Rode-Kruisplantsoen, compleet 
met koek en zopie. Net als je denkt te 
weten hoe het zit, laat de werkelijkheid 
zich van een andere kant zien. 

Zo hebben we de afgelopen maanden  
gezien hoe kredietproblemen en recessie 
uit Amerika kwamen overwaaien, maar 
ook daartegenover: de eerste zwarte Ame-
rikaanse president en één, die enorme ver-
wachtingen van andere en betere tijden 
wekt. 

Twee kanten van een medaille. Warm en 
koud, zwart en wit, goed en slecht. Ook in 
de Bomenbuurt hebben we van die medail-
les. Het ongeluk in de Goudenregenstraat, 
waarbij een buurtgenoot om het leven 
kwam, was natuurlijk een triest dieptepunt. 
De actie die daarna op gang kwam om wat 
te doen aan de veiligheid van dat kruis-
punt, waarbij meer dan 2000 mensen hun 
handtekening zetten, was hartverwarmend. 
Het tekent ook de saamhorigheid in de 
buurt. 
 
Na de winter komt de lente. Het is de tijd 
van nieuwe plannen en initiatieven, ook in 
de buurt. Zo zijn bewoners van de Egelan-
tierstraat en omgeving druk bezig geweest 

Op de hoogte blijven van wat er speelt in 
de Bomenbuurt, dat probeert het bestuur 
op allerlei manieren. We krijgen veel res-
pons op onze bewonersbijeenkomsten als 
we ingaan op de actualiteit, indien daar 
aanleiding voor is. De jaarvergadering,  

op donderdag 19 maart a.s., is ook zo’n 
gelegenheid om ons te voorzien van uw 
commentaar, bijvoorbeeld op de plannen 
die wij maken. Daarom hoop ik, dat velen 
van u de moeite zullen nemen, om die 
avond naar De Kruin te komen.
Johan van Arragon

Afscheid van 
De Boomgaard

Een aantal jaren heb ik het met veel ple-
zier gedaan: meewerken aan De Boom-
gaard. Eens in de paar maanden een 
redactievergadering met de andere redac-
tieleden, bekijken van binnengekomen 
persberichten, op pad voor een interview 

met het opzetten van een fietsenstalling 
op het plein van de Bonte Vlinder. Ze zijn 
er al lang geleden mee begonnen, maar 
wie weet gaat het deze lente lukken. 
Dat geldt ook voor het burgerinitiatief 
jongerensport- en speelplek Ieplaan. Ook 
al lang geleden begonnen, die actie, maar 
misschien dat het nu toch voor de komen-
de zomer een tastbaar resultaat gaat ople-
veren. 
In de Acaciastraat hebben mensen het 
project Acaciastraat Milieustraat opgezet, 
met de bedoeling de straatbewoners meer 
milieubewust te maken en ideeën op te 
wekken hoe je ook in de straat meer kunt 
doen om het milieu te sparen. 

Al die initiatieven die ik hierboven 
noemde, zijn vanuit de bewoners gekomen. 
In sommige gevallen ondersteund door de 
bewonersorganisatie, maar alleen daar 
waar het nodig is om een project verder te 
helpen, met gemeentelijke contacten bij-
voorbeeld, of door de zaken formeel te 
regelen. En zo hoort het ook. Wanneer 
bewoners zelf hun boontjes kunnen dop-
pen, moeten ze dat vooral zelf doen. Wij 
willen dat graag stimuleren en inspringen 
als bewoners er niet meer zelfstandig uit-
komen. Verder blijven wij natuurlijk graag 
op de hoogte van de plannetjes die her en 
der leven. Al was het maar om die weer als 
suggestie aan anderen door te kunnen 
geven. 

met iemand van een bedrijf of organisatie 
voor de rubriek Nieuw-in-de-buurt, ont-
wikkelingen in de buurt volgen en vragen 
of betrokkenen daar een stukje over kun-
nen schrijven. Dat hoorde er allemaal bij. 
Maar voor mij is het tijd geworden om me 
met andere dingen bezig te gaan houden. 
Daarom neem ik afscheid van De Boom-
gaard en de redactie. Ik bedank de redac-
tieleden voor de leuke samenwerking en 
wens ze heel veel plezier met het maken 
van volgende Boomgaarden! En als 
iemand dit leest en denkt: “Goh, het lijkt 
mij nou best leuk om te doen wat Suzan 
deed”, neem dan contact op met de SBOB, 
je bent van harte welkom!
Groetjes Suzan de Jong

Naschrift redactie: 
Wij bedanken Suzan voor haar werk aan 
De Boomgaard; ze had altijd een eigen 
geluid binnen de redactie. Toen ze zich 
aanmeldde, was er eigenlijk van een 
“redactie” nauwelijks sprake, maar met 
haar inbreng kwam er ook meer structuur 
in ons werk. Daarmee gaan we verder; we 
weten in ieder geval dat we door één leze-
res bijzonder aandachtig zullen worden 
gevolgd! Suzan: veel succes met al je 

bezigheden!

Lente in de Bomenbuurt 
Van de

voorzitter
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Bent u hem wel eens tegengekomen, de 
verhalenverteller uit de Bomenbuurt? Zijn 
naam is Geert Snijders en hij woont in een 
ruim licht hoekappartement op het ‘Kas-
tanjeplein’.
Hij geeft les op De Parkiet, een basis-
school in de Vogelwijk (www.parkiet.org) 
en daar heeft hij eigenlijk elke dag wel de 
gelegenheid om verhalen voor te lezen en 
te vertellen. Het liefste leest hij een deel 
van het verhaal voor en maakt er dan 
langzaamaan een eigen, spannender ver-
haal van, waar de kinderen gaandeweg ook 

een bijdrage 
aan kunnen 
leveren. Zijn 
idee is dat het 
beeld dat kin-
deren voor 
zichzelf hebben tijdens het voorlezen, tot 
leven moet komen tijdens het vertellen.
Maar niet alleen in zijn eigen klas – soms 
ook voor de hele school – vertelt hij ver-
halen, ook bijvoorbeeld op feestjes, bij 
verenigingen en in theater Pierrot. Dat 
doet hij soms samen met Yamina een buik-

Geert Snijders

Een schitterend kerstfeest op een wel heel 
gezellige locatie in Segbroek! De Bavinck-
school vierde traditiegetrouw in 2008 het 
kerstfeest weer in het leukste kapelletje 
van Den Haag, de Bethelkapel in de 
Anton de Haenstraat. Op grootse wijze 
werd het eeuwenoude verhaal uitgebeeld 
in zang en musical, onder leiding van  
juffrouw Schuurman. In de geest van dit 
feest werd er een collecte gehouden ten 
bate van de Stichting Vluchteling. Na 
afloop ging dan ook iedereen tevreden 
naar huis.

Kerstfeest van de Bavinck-
school in de Bethelkapel 

Buurt-
genoten 

uitgelicht

danseres, zie www.yamina.buikdansschool.nl. 
Ze zoeken daar verhalen bij die voor die 
kleine bezetting – twee personen – goed 
te bewerken zijn. Bijvoorbeeld een verhaal 
van Ali Baba en de 40 rovers, waarbij de 
slavin van Ali Baba de roverhoofdman 
doodt. En alleen treedt hij wel eens op  
in de bibliotheek, als een verhalen vertel-
lende oude monnik en wordt dan muzi-
kaal ondersteund door een troubadour, 
zijn vriend Dennis Wijmer.
Voor decors zorgt Geert zelf, want ook 
tekenen is één van zijn hobby’s. Vorig jaar 
is een boekje 100 circusspelen door hem 
op heel leuke wijze geïllustreerd, ISBN: 
978.90.8840.000.1. Onlangs zijn twee 
nieuwe boekjes met zijn illustraties ook in 
drukvorm verschenen: Schrijfselboek, 
Creatief schrijven voor kinderen van 8 tot 
14 jaar, ISBN: 978.90.8840.020.9 en Spel-
letjes uit de hele wereld, Traditionele spel-

letjes uit andere culturen voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar, ISBN: 978.90.8840.021.6.

Ondertussen heeft hij sinds twee jaar ook 
nog een eigen weblog www.puttertje.web-
log.nl/puttertje. Hij probeert daar elke dag 
een klein stukje op te schrijven en hij zet 
er prachtige tekeningen op. Want na zijn 
opleiding ‘schrijfdocent kalligrafie’ volgt 
hij nog tekenlessen. Voor een demonstra-
tie kalligrafie kunt u ook bij hem terecht. 
Waarvoor niet, dacht ik, toen ik dit alle-
maal hoorde.
Een interessante buurtgenoot, die blij is 
dat de bibliotheek nog dichter bij hem in 
de buurt komt, dit jaar. De contacten zijn 
al goed, dat wordt nog beter!

Bewegen op 
muziek 55+
Bewegen op muziek is een bewegings- 
programma voor 55-plussers dat bestaat uit 
verschillende dansvormen en gymnastiek-
oefeningen. Bewegen op muziek is voor 
iedereen toegankelijk, de docent houdt 
rekening met uw mogelijkheden. Bewegen 
op muziek vindt iedere woensdag van 
11.15 tot 12.15 uur plaats in wijk- en dien-
stencentrum Regenvalk, Weimarstraat 69. 
Komt u gerust eens langs voor een gratis 
proefles. De kosten: € 0,50 per les.  
Voor meer informatie: (070) 346 95 43.
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en de bewonersorganisatie mee te nemen. 
Toegezegd is om het idee voor te leggen 
bij de dienst stedelijke ontwikkeling. 

Fietsbeugels 
Ik kan u melden dat het stadsdeel een 
budget heeft voor het plaatsen van fiets-
beugels. Wel zijn er een aantal criteria 
waaraan het verzoek moet voldoen. De 
belangrijkste zijn: dat u bewoner bent van 
een bovenwoning, dat u geen eigen ruimte 
heeft om uw fiets te stallen en er moet vol-
doende openbare ruimte beschikbaar zijn 
om de fietsbeugels te kunnen plaatsen. 

Straatnaamborden 
Het verzoek om straatnaamborden te 
bevestigen op gevels is geen eenvoudige 
opgave. Huizen zijn in veel gevallen privé 
eigendom waarbij er niet altijd toestem-
ming wordt verleend tot plaatsing op 
gevels. De wegbeheerders plaatsen de bor-
den dan ook zoveel mogelijk op bestaande 
palen zoals lantaarnpalen. 

Uitbreiding van de Populier
U hebt als bewoners aangegeven zorgen 
te hebben over de uitbreiding van de 
school de Populier. U hebt de suggestie 
gedaan of de school niet ondergebracht 
kan worden in het Mondriaan College aan 
eind van de Ieplaan. Uit een onderzoek 
van OCW, uit 2007, is naar voren gekomen 
dat de functionaliteit van het gebouw vol-
doende is in relatie tot het aantal leerlin-
gen en dat de bouwkundige staat goed is. 

Dit verslag kwam te laat binnen voor  
De Boomgaard van december jl. Wij hebben 
het dus nu – enigszins bekort – opgenomen.  
Wethouder Klijnsma is als Stadsdeelwethouder 
opgevolgd door mevrouw Marieke Bolle. 

Beste bewoners van de Bomenbuurt,
Op woensdag 29 oktober 2009 heb ik een 
aantal bewoners van de Bomenbuurt ont-
moet. Die avond is er een diversiteit aan 
onderwerpen besproken: u hebt uw zorgen 
geuit, de samenwerking gezocht en zelfs 
complimenten uitgedeeld aan het stads-
deel. Dit is goed en zo hoort het ook op 
een avond als deze te gaan. Als wethouder 
heb ik toen zoveel mogelijk antwoord 
gegeven op de door de bewoners gestelde 
vragen. Daarnaast is met de S.B.O.B. de 
afspraak gemaakt om de vragen ook 
schriftelijk te beantwoorden. De antwoor-
den vindt u hieronder. 

Groen en Verkeer
De noordwestelijke hoofdroute is voor veel 
bewoners een punt van zorg. Mijn collega 
Peter Smit heb ik op de hoogte gesteld van 
de bedenkingen van de bewoners uit de 
Bomenbuurt. Uiteindelijk zal er door het 
college een integrale afweging worden 
gemaakt. 

Bomen in de stad zijn onmisbaar voor de 

Op basis van functionaliteit en bouwkun-
dige staat is wel een verbouwing noodzake-
lijk, maar een verhuizing niet aan de orde.

Toekomst van de Kruin 
U hebt als bewoners uw bezorgdheid 
getoond over de toekomst van wijkcen-
trum de Kruin. Ik kan u melden dat er 
voor de Kruin nog geen concrete plannen 
zijn en dat er nog niet gesproken is met 
een projectontwikkelaar. Toekomstige 
nieuwe ontwikkelingen zullen met de 
wijkvereniging en met de bewonersorgani-
satie besproken worden. 

Communicatie
Het Gemeentelijk Contact Centrum is het 
aanspreekpunt voor alle inwoners van de 
gemeente Den Haag. U kunt bij dit cen-
trum terecht voor gemeentelijke informatie. 
U kunt het Gemeentelijk Contact Centrum 
op de volgende manieren bereiken:
–  24 uur per dag per mailformulier, 

www.denhaag.nl
–  van 08.00 tot 20.00 uur (maandag t/m 

vrijdag) persoonlijk op telefoonnummer 
14 070; na 20.00 uur kunt u een bandje 
inspreken. 

–  24 uur per dag per fax op nummer 
(070) 353 30 03 

–  persoonlijk aan de balie in het stadhuis 
aan het Spui 70. Maandag t/m woensdag 
en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donderdag van 09.00 tot 20.00 uur.

Met vriendelijke groet, 
J. Klijnsma, Wethouder

groenbeleving, maar ook voor gezondheid, 
milieu en natuur. Voor de herplanting van 
Haagse bomen is in de begrotingsretraite 
door het college voorgesteld om eenmalig 
€ 6.5 miljoen toe te wijzen. Hiermee is het 
mogelijk om circa 4400 bomen van de 4632 
openstaande standplaatsen te herplanten. 
Ook in het activiteiten programma 2009 
van het stadsdeel Segbroek neemt herplan-
ting van bomen een prominente plaats in. 

Fahrenheitstraat 
De Fahrenheitstraat neemt in de Bomen-
buurt een prominente plaats in als winkel-
straat. Helaas geeft u aan dat het straat-
beeld in de avond te wensen overlaat. Als 
één van de oorzaken wordt genoemd dat 
etalages met regelmaat worden afgeplakt. 
Onderzocht gaat worden of de mogelijk-
heid bestaat om een winkelstraatmanager 
vanuit het stadsdeel in te zetten. De mana-
ger kan in dat geval met de winkeliers 
bespreken hoe het aanzien van de etalages 
verbeterd kan worden.

Herbestemming Bibliotheek 
aan de Acaciastraat 
Op dit moment is het nog niet duidelijk 
wat de herbestemming is van de biblio-
theek. Vanuit de bewoners is het voorstel 
gedaan, om in de plannen van herbestem-
ming, het gebruik van de wijkvereniging 

Memo van 
ex-wethouder Klijnsma
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(bekort–redactie)
In de Fahrenheitstraat kan je van alles 
gebeuren: zo kwam ik daar, nu alweer 
vele jaren geleden een vrolijke Sinterklaas 
tegen met zijn zwarte Piet. Zij gaven mij 
een bonnetje waarvoor ik in één van de 
vele schoenenwinkels die de straat toen 
telde een pakketje kon ophalen. Daar 
bleek een kinder-tafelvoetbalspel in te zit-
ten, dat in de loop der jaren heel intensief 
is gebruikt door mijn eigen kinderen, en 
later door mijn kleinkinderen.

Veel van de toenmalige schoenenwinkels 
zijn nu verdwenen, maar je kunt in de 
straat ook nú nog schoenen kopen. Toen 
mijn dochter naar India zou gaan om daar 
een poosje als vrijwilliger door te brengen 
in een weeshuis, bood een dame uit een 
schoenenwinkel die nu nog in de straat 
gevestigd is, mij spontaan aan om voor de 
kinderen in dat huis een pakket schoenen 
mee te geven. Sedertdien heb ik aan deze 
straat mijn hart verpand. Maar toch…

Eén van de dingen die me opvallen is het 
feit dat o.a. de HEMA, Kruidvat, Trek-
pleister en AH zulke oersaaie winkelramen 
hebben. Daar is nou werkelijk niets leuks 
in te zien. Kan daar niets aan gedaan wor-
den? Ik wil hier een pleidooi houden voor 
het gebruik van die prachtige, grote ramen. 

En als kunstenaar vraag ik dan ook aan de 
leiding van deze zaken of die ramen mis-
schien gebruikt kunnen worden om kunst, 
gemaakt door de kunstenaars uit onze 
Bomenbuurt in die etalages te laten zien.

Indertijd hadden wij in onze buurt een 
werkgroepje ‘Bomen over Kunst’.  
Wij (kunstenaars) hadden een leegstaand 
winkelpandje ter beschikking en we expo-
seerden in de etalage om de beurt onze 
producten. Ik denk er nog steeds met 
plezier aan terug.

Nu het, ook voor de kunstenaars, moeilijke 
tijden zijn, zou een beetje hulp van de 
winkeliers en de bedrijven bij de verkoop 
van kunstwerken helemaal geen gek idee 
zijn. Misschien kan zelfs ‘Bomen over 
Kunst’ wel als een Phoenix uit de grijze 
as verrijzen!
Ellen Goldman, kunstenaar

Houtrustkerk
Zondag 19 april 2009 van 12.00–12.30 uur 
geeft Edward de Geest, organist van de 
Sint-Baafs te Gent, een concert met werken 
van Gabriël Verschraegen, Jacob Bijster  
en Flor Peeters in de Houtrustkerk,  
Beeklaan 535. 

De Fahrenheitstraat
en de Kunst

Geïnteresseerd in de buurt, benieuwd naar de wensen en problemen van de  

bewoners? De plannen van de gemeente? De achtergrond van gebeurtenissen 

in de wijk en verhalen van buurtbewoners over nu en vroeger?  
De redactie van de Boomgaard is op zoek naar een

redacteur (m/v)
Ons team dat 4x per jaar een Boomgaard produceert, heeft dringend versterking 
nodig. Als u het leuk vindt om te schrijven, dan ligt hier uw kans! Dat geldt ook 
voor studenten, die met hun bijdragen aan De Boomgaard studiepunten kunnen 
verdienen. En het staat nog goed op je CV ook! 
Aanmelden per e-mail: info@bomenbuurtdenhaag.nl 

De uitvoering van de speel-/sportplek op 
de hoek Ieplaan/Segbroeklaan  kon helaas 
niet in 2008 uitgevoerd worden. Reden 
hiervoor is een  vertraging omtrent het 
ontwerp van de voetbalkooi. Omdat 
bestaande  modellen voetbalkooien niet 
goed voldoen is de vraag ontstaan om 
voor de gemeente Den Haag een ‘Haags’ 
model voetbalkooi te ontwikkelen. Deze 
ontwikkeling heeft langer geduurd dan 
verwacht en pas in december is er een 
klein proefproject naar tevredenheid 

opgeleverd. Dit betekent dat het ontwerp 
van de speel-/sportplek op de hoek 
Ieplaan/Segbroeklaan vanaf 2009 pas 
weer verder uitgewerkt kan worden. Als u 
dit leest, is dit ontwerp met de beheer-
commissie (bestaande uit initiatiefnemers, 
omwonenden, SBOB, politie, Gemeente en 
jongeren) besproken en vermoedelijk in 
maart zal het ontwerp gepresenteerd wor-
den aan de buurt op een inloopavond.
Sander Klijnstra
Stadsdeelkantoor Segbroek

Voortgang Burgerinitiatief 
Bomenbuurt speel-/sportplek 
Ieplaan
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Alle bewoners van Segbroek vanaf 
april gratis naar het museum
Het is vlakbij, met een beetje fantasie en 
trots kun je wel stellen dat Piet Mondriaan 
uw buurman is! Het Gemeentemuseum 
nodigt daarom alle bewoners van Segbroek 
vanaf 1 april tot 1 oktober 2009 uit om  
– gratis – op bezoek te komen. Het liefst 
samen met uw buren, familie of uw vrien-
dengroepje: als u wilt kunt u een rondlei-
ding in het museum afspreken met een 
‘eigen’ begeleider of samen aan de slag 
gaan in een workshop fotograferen, 
modeltekenen of wat u anders op het ter-
rein van kunst leuk vindt. Een kijkje ach-
ter de schermen? Dagje uit met collega’s? 
Feestje bouwen of vergadering van uw 
organisatie kan ook, maar dan is er wel 
een kleine bijdrage voor de gehaktbal- 
letjes en het biertje na de rondleiding! 
Overdag druk? Kom dan bij de speciale 
avondopenstellingen voor Segbroek! 
Nederlands uw tweede taal en Mondriaan 
een beetje onbekend? Leuk als u toch 
komt, het museum probeert dan – op 
basis van uw vragen – een bijzondere 
rondleiding voor u te maken. Neem bij-
voorbeeld de bijzondere tentoonstelling 
over de 20ste eeuw, waar u in één klap 
alles leert over kunst in onze omgeving in 
de afgelopen 100 jaar. 

Vóór 1 april ligt er bij u krantje op de 
deurmat waar alle mogelijkheden voor 
bezoek of bijzondere activiteiten voor 
Segbroek in staan. Denk dan ook aan 
lezingen voor gezinnen (de ouders rustig 
mee met een rondleiding, de kinderen  
krijgen een workshop), kindertours (om 
samen met ouders te doen), verhaal op 
zaal, (conservatoren vertellen op zaal  
over één bijzonder kunstwerk of een klein 
groepje kunstwerken), workshop voor 
pubers, ouderentour, kijkje achter de 
schermen (restauratietechnieken, 
museum-management, e.a.).

 

Als u nu al afspraken wilt maken voor een 
feestje of bijeenkomst in het museum na 
1 april, kunt u alvast bellen en reserveren. 
Tot slot: nee, deze actie van het Gemeente-
museum is niet bedoeld om zieltjes te win-
nen of stiekem het bezoekersaantal op te 
krikken. Het museum wil gewoon één 
keer meer mensen raken met de mooie 
dingen die er te zien zijn. En het wil echt 
in gesprek met de bewoners uit de wijk! 

Voor meer informatie, neem contact op 
met Barbara Berger telefoon 06 22994015 
of mail naar barbaraberger@x-borders.nl

Waarom gratis, waarom Segbroek? Omdat 
de stadsdeeldirecteur van Segbroek heel 
graag de eerste wilde zijn. Het Gemeente-
museum gaat elk half jaar een ander stads-
deel in met bijzondere activiteiten en een 
gratis, op de wijk afgestemd aanbod. 
Belangrijk is wat de bewoners zelf graag 
willen zien of doen in het museum. Er lig-
gen al veel ideeën, van een fotowedstrijd 
(met als hoofdprijs uw foto in het 
museum), tot een studiegroepje over  
De Stijl, een feestje voor de buurt of een 
aparte rondleiding voor Spaans- of 
Engelstaligen in de wijk. Jongeren kunnen 
straks een levende Cluedo spelen in het 
museum (met een hamburger toe), hun 
eigen muziek componeren of computeren 
in de Wonderkamers. Nog meer ideeën? 
Belt u mij of mail even.

Een moment van geluk… 
in ons Gemeentemuseum!

De jonge  
Matthäus 
Een voorstelling over passie
Stella Den Haag en het Residentie Orkest 
presenteren De jonge Matthäus, een 
bewerking van Bachs Matthäus Passion. 
Het is een voor jongeren geschikte tekst, 
bewerkt tot een muziekstuk van één uur 
met daarin alle hoogtepunten van dit 
muzikale meesterwerk.
De muziektheatervoorstelling De jonge 
Matthäus geeft een geheel nieuwe inter-
pretatie van het klassieke passieverhaal 
over het verraad van Judas. De jonge  
Matthäus wordt uitgevoerd door acteurs 
van Stella Den Haag, musici van het  
Residentie Orkest en een koor en solisten.

Het passieverhaal wordt verteld door de 
ogen van Isabel, de dochter van Judas. 
Isabel ziet hoe haar vader verraad pleegt 
aan zijn meester, spijt krijgt en alles wil 
terugdraaien…  maar daarvoor is het te 
laat. Machteloos kijkt Isabel toe welke 
gevolgen het gedrag van haar vader met 
zich meebrengt.
De première is op 26 maart 2009 om  
19.30 uur – Nationale Toneel Gebouw.
Voorstellingen op 28 en 29 maart.  
Toegang: € 20,– voor volwassenen en 
€ 10,– voor kinderen.  
Kaartverkoop via 0900 345 67 89 of  
www.ks.nl, informatie: www.stella.nl en 
www.residentieorkest.nl



16 De Boomgaard – maart 2009 17De Boomgaard – maart 2009

Vanwege gezinsuitbreiding en verhuizing kunnen onze secretaris en penning-
meester wel wat assistentie gebruiken. Daarom zoeken wij

• een tweede secretaris
• een tweede penningmeester
Voor beide (beperkte) taken geldt, dat u ze vanuit huis kunt uitvoeren. Voor de 
algemene administratieve taken hebben wij de beschikking over een administratief 
ondersteuner, die op dinsdag- en donderdagochtend bij ons op kantoor werkt.
Wilt u ons in dit opzicht uit de brand helpen?  
Meldt u zich dan via: info@bomenbuurtdenhaag.nl of bel naar: 346 56 23. 

Er zijn mensen, die hun vakantie verzetten 
voor de tweejaarlijkse rommelmarkt in  
De Kruin, Acaciastraat 178a! Dit is een 
voorjaarsmarkt, wat betekent dat veel 
Kruin-leden hun huis hebben opgeruimd. 
Daar komen interessante dingen uit te 
voorschijn, voor verzamelaars, maar ook 
voordelige koopjes voor wie in huis wat 
wil vervangen. U kunt er terecht van 9.45 
uur tot 16 uur. 

Onder leiding van een docente kunt u 
schilderen op zijde, zij zal u adviseren over 
de diverse mogelijkheden en technieken. 
Zijdeschilderen vindt plaats elke donderdag 
van 10.30 – 12.30 uur in wijkcentrum de 
Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61 te Den Haag. 
Kosten € 4,– per les. Informatie en opgave: 
(070) 360 02 37. 

Rommelmarkt 
De Kruin 
zaterdag  
21 maart a.s.

Zijde- 
schilderen 55+

Nieuws
van

De Kruin

Op 11 maart wordt in de bibliotheek 
Bomenbuurt de Boekenweek (11 t/m 22 
maart) gestart en het programma van de 
Boekenweek bekendgemaakt. Het Boeken-
weekgeschenk is geschreven door Tim 
Krabbé. Volwassen leden die een boek 
lenen tijdens de Boekenweek krijgen een 
kortingsvoucher voor de dierentuin.  
Met dit cadeau krijgen leners van woens-
dag 11 t/m zondag 22 maart 2009 maar 
liefst 25% korting voor maximaal vier  
personen op een bezoek aan een van de 
veertien aangesloten dierentuinen.
Woensdag 11 maart van 11.00 uur tot 
17.00 uur, Acaciastraat 182, telefoon:
 (070) 345 23 37 

Meer activiteiten in de bibliotheek.
Op 23 april komt de schrijver Geert  
Kimpen in Bomenbuurt bibliotheek. De 
in Nederland wonende Belg verwierf grote 
bekendheid met zijn boek De Kabbalist.
In zijn tweede spannende en spirituele 
roman De geheime Newton, een mix van 
fictie en ware feiten, vertelt hij het levens-
verhaal van de laatste grote magiër van de 
moderne tijd, Isaac Newton. 
Zijn lezing met powerpoint-presentatie zal 
plaatsvinden op donderdag 23 april 2009, 
van 19:30 tot 22:00 uur in de Acaciastraat 
182, reserveren gewenst, tel: 070.345.2337, 
of reserverenbomenbuurt@dobdenhaag.nl
prijs leden: € 3,–, prijs niet-leden: € 5,–

Boekenweek start in  
Bomenbuurt

VÓÓR Segbroek Ouderenwerk biedt 
55-plussers de mogelijkheid om iedere 2e 
donderdag van de maand er samen actief 
op uit te gaan in de natuurlijke omgeving 
van Den Haag. Er wordt gestart om 10.00 
uur, het startpunt is afhankelijk van de 
route. Het is bedoeld voor 55-plussers die 
goed in staat zijn om 5 à 8 kilometer te 

wandelen. Degenen die in staat zijn 
gemiddeld 15 kilometer in een stevig 
tempo te wandelen kunnen gebruik 
maken van Wandelclub “De Doorlopers”. 
Voor meer informatie en opgave:  
Wijkcentrum de Lijsterbes,  
telefoon: (070) 360 02 37.

Wandelclub “De Stappers”



Vanaf januari 2009 ben ik, Petra Ratel-
band van Stichting Boog, in de Bomen-
buurt actief als Buurt-opbouwwerker. De 
Buurt-opbouwwerker draagt, door middel 
van het activeren en ondersteunen van 
bewoners, bij aan het vergroten of het 
behouden van de leefbaarheid in de wijk. 

Of het leefbaar is in een wijk of niet wordt 
vaak bepaald door kleine dingen. Kennen 
straatbewoners elkaar? Is de straat schoon? 
Zijn er locaties in de wijk waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten? Is en voelt men 
zich veilig op straat? Op al dit soort vragen 
wil de opbouwwerker een antwoord zien 
krijgen van de bewoners. Zo ontstaat een 
goed beeld hoe bewoners hun leefom-
geving ervaren en waar een verbeterings-
proces op gang gebracht moet worden. 

Dat kan bijvoorbeeld door een activiteit te 
organiseren (schoonmaak acties, debatten, 
uitwisselingsprojecten, kunstprojecten), 
of gewoon eens met verschillende partijen 
rond de tafel te gaan (politie, bewoners, 
welzijn, etc). 

De Buurtopbouwwerker werkt  
niet alleen
Een belangrijke taak binnen het opbouw-
werk is contacten leggen en onderhouden. 
Contacten met bewoners, maar ook met 
organisaties en instanties die actief zijn in 
de wijk. Samen zetten we ons in voor een 
prettige wijk, dat is ons gemeenschappelijk 
belang. De opbouwwerker streeft ernaar 
dat bewoners zelf de verantwoordelijkheid 
voor hun omgeving willen en kunnen dra-
gen en onderzoekt wat bewoners daarvoor 
nodig hebben om dat te kunnen doen. 

Graag laat ik ook aan de wijk zien wat ik 
doe. Ik zal jullie dan ook het komende 
jaar in De Boomgaard op de hoogte hou-
den van de activiteiten die zijn uitgevoerd 
en initiatieven die worden gestart. 

Wanneer u als bewoner zelf ideeën heeft 
om iets voor uw wijk te doen, maar nog 
niet precies weet hoe u bijvoorbeeld subsi-

die aan kunt vragen of hoe u het aan kunt 
pakken, dan kunt u ook contact opnemen 
met de opbouwwerker. Ik kan u advies en 
waar nodig ondersteuning geven of u door-
verwijzen naar iemand die u verder kan 
helpen. Mijn werkdagen zijn van maandag 

t/m donderdag. U kunt contact met mij 
opnemen via de volgende wegen:

Petra Ratelband
ratpe@boog.nl
(070) 312 12 59 / 06 190 445 83

Buurt-opbouwwerk in  
de Bomenbuurt Boog
actief in de wijk

De Bomenbuurt houdt dit jaar voor de 
7de keer de vrijmarkt op de Thomsonlaan.
Ook nu weer hopen wij op goed weer  
en een hoge opkomst van kopers en deel-
nemers.
Elk jaar zie je duidelijk dat onze vrijmarkt 
steeds bekender wordt: het afgelopen jaar 
waren er zelfs een paar deelnemers al rond 
6.00 uur neer gestreken op de Thomson-
laan. Het is een gezellige bijeenkomst 
waar jong en oud elkaar treft. We proberen 
het zo goed mogelijk te organiseren, zodat 
zowel bewoners als deelnemers het naar 
hun zin hebben. Om dit te bereiken zorgen 
wij dat er twee mobiele toiletcabines zijn 
en dat de straat aan het eind van de dag 
weer schoon en opgeruimd is.

Oproep
Om dit alles in goede banen te leiden heb-
ben wij vrijwilligers nodig. Heel concreet, 
voor de volgende (deel-)taken:

•	 tevoren	meehelpen	met	de	organisatie
•	 	ter	plaatse,	op	de	dag	zèlf,	helpen	met	

plaatsen en weer verwijderen van 
dranghekken en borden

•	 	’s	ochtends	of	’s	middags	op	30	april	
kinderen interviewen en foto’s maken 
voor De Boomgaard en website

•	 	aan	het	eind	van	de	middag	toezien	op	
het opruimen (dat wordt door anderen 
gedaan)

Als u dit een leuke activiteit vindt en de 
initiatiefnemer een handje wilt helpen, 
dan kunt u zich opgeven via ons e-mail 
adres: info@bomenbuurtdenhaag.nl of bellen 
naar: 346 56 23. 

Verdere ontwikkelingen omtrent de vrij-
markt kunt u via onze website volgen.

Hans Verboom,
Organisatie Vrijmarkt Bomenbuurt

Vrijmarkt: 30 april 
op de Thomsonlaan
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Dankzij een bouwkundig onderzoek van 
een huis op de Beeklaan is kelderzwam 
ontdekt. Bij nadere inspectie blijkt dat een 
aantal buren ook met deze ongewenste 
zwam te maken heeft. Bij niet tijdige ont-
dekking en bestrijding kan de kelderzwam 
- achter het stucwerk door – naar de dak-
goot klimmen en onderwijl, levend van 
hout, de constructie van je huis ondermij-
nen, met als gevolg instortingsgevaar 
(extreem, maar heeft zich in Rotterdam 
wel voorgedaan) of hoge kosten voor de 
bestrijding (alle stucwerk en vloeren moe-
ten worden schoongemaakt en ontsmet; 
een (bewoond) huis in Duinoord is net 
helemaal gestript).
In ons geval zijn we er op tijd bij. Geluk-
kig maar. Een aantal huizen wordt nu 
gezamenlijk aangepakt. Dat houdt in:
 1 gehele kruipruimte opschonen van 
hout- en ander afval. Organisch materiaal 
is namelijk de voedingsbodem voor kelder-
zwam, die goed gedijt in vochtige, donkere 
ruimten zonder licht en zonder goede ven-
tilatie. Stort dus geen afval in je kruip-
ruimte, daardoor verandert de grondslag 
in een maanlandschap waardoor ventilatie 
verslechtert en waardoor er voedings-
materiaal ontstaat voor de zwam. Op de 
grondslag dus geen afval storten! 
 2 De bovenste laag van de grondslag 
wordt ook opgeschoond, namelijk ont-

daan van klein afval zoals houtsplinters. 
Daarna wordt de grondslag ontsmet en 
geëgaliseerd (zodanig dat de bodemiso-
latie goed aangebracht kan worden).
 3 De gehele kruipruimte wordt be-
handeld tegen schimmels/zwam. Muren 
moeten helemaal schoon worden gebor-
steld. Waar nodig wordt voegwerk uit-
gekrabd en worden balken behandeld en 
ophangingen verbeterd of (erger) balken 
vervangen. 
 4 In de meeste balken zit houtworm. 
Je ziet een paar uitvliegopeningen, maar 
niet dat de balken van binnen zijn aange-
tast. Houtworm wordt ook bestreden, dit 
is een ingrijpender maatregel want het 
bestrijdingsmiddel is gif en dus moeten er 
maatregelen worden genomen voor jezelf, 
je dieren en je planten.
 5 Als alles ontsmet en behandeld is 
(garantie 15 jaar) wordt isolatie op de 
grondslag aangebracht. Afhankelijk of je 
op droog zand zit of een grondwaterpro-
bleem hebt worden schelpen of chips (witte 
bolletjes) op de grond geplaatst (20-30 cm). 
Dit is tegelijk een isolatiedeken.
 
Hoe is kelderzwam te voorkomen: door 
goede ventilatie. Zorg dus dat de ventilatie-
openingen voor- en achterin de kruipruimte 
open zijn. Bedenk dat de norm uit begin 
1900 anders is dan nu (grotere ventilatie-

gaten). Daarnaast zorgen voor een schone, 
gladde grondslag (geen afval op het zand) 
zodat de ventilatie niet wordt verstoord en 
er geen voedingsbodem voor zwam is. 
Zorgen voor een droge kruipuimte.
 
Advies: laat om de 5 jaar je kelder/

kruipruimte inspecteren.

 
In een paar weken zijn wij veel over zwam 
en -bestrijding te weten gekomen. Wij zijn 
echter geen experts. Dit verhaaltje is 
bedoeld om onze buurtbewoners te waar-
schuwen. Zwam groeit namelijk één meter 
per jaar. Zorg dus dat je het niet krijgt 
(van je buren) en bestrijd het op tijd.
 
De (opstal) verzekering dekt overigens de 
schade niet. Wie een fundamentverzeke-
ring heeft, heeft wellicht meer geluk.
 Wij hebben op basis van drie offertes 
gekozen voor een bedrijf dat bestrijdt en 
vervangt, m.a.w. we hoeven niet eerst een 
aannemer het bouwwerk te laten doen. 

Uiteraard hebben wij gegoogled.  
Hier een paar links: 
http://www.perfectbouw.nl/Kennisbank/
zwam_en_schimmels.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/
Gewone_houtwormkever 
http://www.woonwebsite.nl
http://www.nooitmeerzwam.nl
 
Wij (aantal buren) hebben even genoeg 
over kelderzwam gepraat, reden waarom 
ik geen adres voor informatie achterlaat. 
Via internet is voldoende informatie te 
vinden. Succes.
Een buurtbewoner 
(naam en adres bij redactie bekend)

Kelderzwam en houtworm een 
stille bedreiging voor je huis
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–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EErstE HaagsE MantElzorgpas
Wethouder van Alphen (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) 
heeft in januari de eerste Haagse Mantelzorgpas uitgereikt. Met 
de pas kan gebruik worden gemaakt van kortingen en aanbiedingen 
op het gebied van film, theater of sport. 
Mantelzorgers zijn personen die hun eigen werkzaamheden combine-
ren met de zorg voor een vriend, familielid of kennis. Zij 
kunnen de pas aanvragen bij een van de Steunpunten MantelZorg 
(adressen vindt u op www.mantelzorgdenhaag.nl). 
De adviseur van Steunpunt Mantelzorg Segbroek is te bereiken 
onder telefoon (070) 368 39 47.



(bekort–redactie) 
Sinds een paar maanden doet de Acacia-
straat mee aan de landelijke campagne 
Klimaatstraatfeest. Deze campagne is erop 
gericht mensen te motiveren om beter met 
het klimaat om te gaan door op allerlei  
manieren acties te ondernemen. Enkele 
bewoners van de Acaciastraat hebben hun 
straat ook aangemeld op www.klimaat-
straatfeest.nl en proberen hun eigen leven 
en dat van hun straatgenoten klimaat-
vriendelijker te maken.

Landelijke campagne
Op de website van de campagne kun je je 
met je straat aanmelden. Elke straat ver-
dient klimaatpunten doordat de bewoners 
zich aanmelden en doorgeven op welke 
manier zij iets doen voor het klimaat.  
Zuiniger wassen, vaker de fiets, dikke trui 
i.p.v. de verwarming, spaarlampen. Dat 
levert allemaal punten op. Gezamenlijke 
straatacties verdienen ook extra punten. 
De 500 meest actieve straten krijgen op  
16 mei allemaal een straatfeest cadeau, met 
een feestpakket en een -budget tot € 500. 
En de straat die de allermeeste energie 
bespaart, krijgt het Superstraatfeest, met 
een live optreden van een bekende artiest.

De Acaciastraat
Ondertussen hebben 10 huishoudens zich 
aangesloten. Ze hebben allemaal ingevoerd 
wat zij zelf doen om energie te besparen. 

Buurtbewoners organiseren  
handtekeningenactie na tragisch 
ongeval.
Het idee voor de handtekeningenactie 
ontstond in café Larilof (hoek Gouden-
regenstraat/Berberisstraat), nadat ’s avonds 
laat op 12 januari jl. een ouder echtpaar van 
het zebrapad op de Goudenregenstraat 
werd geschept door een auto. 
Als gevolg van het ongeluk is de man 
overleden.
Voor de bewonersorganisaties van de 
Bomen- en Bloemenbuurt was dit ongeluk 
aanleiding om de actie te ondersteunen. 
Op allerlei plaatsen in de 2 wijken werden 
affiches opgehangen en ook via onze web-
site hebben we bewoners opgeroepen om 
ideeën te bedenken, die de situatie daar 
veiliger zouden kunnen maken. 

De Goudenregenstraat is een drukke ver-
bindingsweg die veel verkeer van Scheve-
ningen richting Rijswijk en Den Haag 
Zuid West te verwerken krijgt. Tijdens het 
spitsuur staat het verkeer vanaf de  
Segbroeklaan tot over de Laan van Meer-
dervoort vast. Buiten de spits blijkt de 
Goudenregenstraat een racebaan zonder 
drempels waar sommige automobilisten 
het gaspedaal flink intrappen. De straat  
is daardoor een levensgevaarlijke barrière, 
die dagelijks door veel scholieren op de 
fiets genomen moet worden. Trampassa-
giers, scholieren en buurtbewoners zijn 

Daarnaast hebben we met een groepje 
bewoners een actie verzonnen om onze 
straatgenoten bewust te maken van het 
klimaatprobleem en te stimuleren er iets 
aan te doen. Wij geven iedere 2 weken  
klimaattips door aan alle buren in de 
straat d.m.v. een folder. Onze eerste actie 
was gericht op het eten van minder vlees. 
Vlees is voedsel dat op een heel inefficiënte 
manier wordt geproduceerd. Tip: eet mini-
maal 1x per week vegetarisch: V-dag. Laat  
vlees (en vis) staan en eet die dag iets ver-
vangends. Bijv. noten, tofu, vegetarische 
burgers, gebakken ei of pannenkoeken. 
Een aantal heerlijke, vleesloze recepten 
was toegevoegd. De tweede aflevering van 
de klimaattips ging verder over eten en 
koken. Bijvoorbeeld: kies voor verse sei-
zoensgroenten (minder energiekosten). 

Doe mee
Als je er even bij stil staat, kun je altijd 
wel iets bedenken wat jij kunt doen om bij 
te dragen aan een beter klimaat. Geen 
plastic tasjes aannemen bij iedere aankoop, 
de kraan uitzetten als je je handen wast, 
minder vliegvakanties, spullen naar de 
kringloopwinkel i.p.v. weggooien enz. 
Kijk eens op de genoemde website of op 
www.milieucentraal.nl en laat je inspireren. 
En doe mee aan de actie van het Klimaat-
straatfeest zodat we samen iets te vieren 
hebben op 16 mei!
Suzan de Jong

aangewezen op de zebra’s om veilig naar 
de overkant te komen. Door de hoge ver-
keersdruk in combinatie met (te) hard  
rijdend autoverkeer bieden de zebra’s 
onvoldoende garantie op een veilige over-
steek, vinden de buurtbewoners.

Bij het sluiten van de kopij was bekend 
dat er al meer dan 2000 handtekeningen 
zijn gezet. Onze werkgroep Verkeer & 
Veiligheid heeft veel suggesties ontvangen, 
waaronder een paar complete herinrich-
tingsplannen! Binnenkort zou er een 
afspraak komen met wethouder Smit van 
Verkeer. De handtekeningen zijn inmiddels 
aangeboden aan de directeur van het 
Stadsdeelkantoor Segbroek.

De bewonersvergadering van 19 februari 
heeft voor een groot deel in het teken 
gestaan van deze kwestie; een verslag 
vindt u op onze website: 
www.bomenbuurtdenhaag.nl 
(Met dank aan Gerwin van Vulpen)

Acaciastraat – Klimaatstraat Zebra’s veilig!?

goudenregenstraat levensgevaarlijk!

Onlangs werd een bejaard echtpaar van de zebra geschept. De man overleed kort daarop.
Bewoners van de Bloemen- en Bomenbuurt eisen veilige oversteekplekken op de 

Goudenregenstraat t.h.v. het Goudenregenplein!
Teken de petitie bij café Larilof. Kijk voor meer informatie op www.bomenbuurtdenhaag.nl
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Toneelvereniging “INTER NOS”oefent elke 
woensdagavond in het wijkgebouw van 
19.30 tot 22.30 uur.

Wij spelen vooral komedie stukken maar 
ook stukken die speciaal voor ons worden 
geschreven. Op dit moment repeteren we 
het stuk “De Vlokkies” van Peter Damen.
Dit stuk gaat over een min of meer aso 
familie met grote financiële noden.  
Pa Vlokkie probeert deze door een hennep-
kwekerij in de kelder en, op aanraden van 
zijn vriend Koos, met een sekslijn op te 
lossen. Echter de lijn komt maar niet van 
de grond en hij moet zijn vrouw en doch-
ter zien over te halen om die gesprekken 
te voeren. Om alles nog erger te maken 
komt zijn schoonmoeder een paar dagen 
logeren maar die mag niks weten van de 

Van het zand of van het veen; met of zon-
der trouwe viervoeter: van het Haagse 
groen houden we allemaal. Dat gedeelde 
gevoel levert helaas geen garanties op voor 
de toekomst. Het aantreden van elk nieuw 
stadsbestuur leidt als vanzelf tot de lance-
ring van nieuwe grootse en meeslepende 
plannen. Plannen voor uitbreiding van de 
stad; plannen voor vernieuwing van de stad 
en plannen voor verdichting van de stad. 
Stenen plannen, helaas. Ook het huidige 
stadsbestuur lijkt er veel aan gelegen 
monumenten voor zichzelf op te richten: 
Kijkduin op de schop; Scheveningen 
onder het mes: wereldstad aan zee!

De Algemene Vereniging voor Natuur-
bescherming ’s-Gravenhage en omstreken 
(AVN) zet zich al sinds 1926 in voor behoud 
van het groen in en rond de stad. Ons uit-
gangspunt is dat Den Haag best grote 
plannen mag maken en die plannen zelfs 
mag verwerkelijken, als dat maar met res-
pect gebeurt voor het Haagse groen. Ons 
schrikbeeld: het blauw van de zee zonder 
het groen van de stad. Het blijkt steeds 
opnieuw uit alle enquêtes: juist het groen 
maakt Den Haag tot een verrukkelijke 
plek om te wonen - groen in de stadsparken 
en groen op buurtpleintjes; groen in de 
duinen en groen langs de straten.

hennepkwekerij in de kelder of de seks-
lijn, wat uiteindelijk leidt tot hilarische 
taferelen. Maar het wordt nog erger als 
politieagent Thomas opduikt, op wie 
dochter Maureen verliefd wordt. En dan 
komt Thomas met een bericht dat inslaat 
als een bom!

Wij zijn nog steeds naarstig op zoek naar 

nieuwe spelers en mensen achter de 

schermen.

Dus hebt u er zin in, kom dan een keer 
kijken op de woensdagavond in de Kruin.
Wij heten u van harte welkom(ervaring is 
niet nodig).
Inlichtingen over de groep of het toneel 
kunt u krijgen door te bellen naar:
Rini van der Ark, (070) 346 55 48 of 
Herman Poelsma, (070) 360 85 33

Wil een vereniging als de AVN een vuist 
kunnen maken bij de Gemeente, project-
ontwikkelaars en andere plannenmakers, 
dan heeft zij gewicht nodig. En voor een 
vereniging betekent gewicht: leden. Hoe 
meer mensen de AVN vertegenwoordigt, 
hoe lastiger het wordt de AVN te omzeilen 
– iets wat ons nu helaas nog wel eens 
overkomt. Recente voorbeelden daarvan 
zijn de vestiging van het Automobielmu-
seum op landgoed Reigersbergen en de 
ontwikkeling van de Amonsvlakte tussen 
Den Haag en Wassenaar. We vertegenwoor-
digen nu zo’n vijfduizend mensen met 
groen in het hart en dat aantal willen we 
tenminste verdubbelen. Wilt u ons daarbij 
helpen? Mogen wij mede namens u op de 
bres voor het Haagse groen? Word dan lid 
van onze vereniging. Voor het overzichte-
lijke bedrag van € 7,50 per jaar (meer mag 
natuurlijk ook) draagt u bij aan het groen 
in groen-geel. U kunt zich aanmelden op 
www.avn.nl.

Toneel spelen in De Kruin AVN: op de bres voor  
het Haagse groen

Nieuws
van

De Kruin
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Peuters van 2 tot 4 jaar en hun begeleiders 
zijn van harte welkom in de bibliotheek 
voor een gratis voorlees (half)uurtje tussen 
10.00 tot 11.00 uur. Na het voorlezen van 
een prentenboek gaan we samen knutselen.

op woensdag in bibliotheek Bomenbuurt 
11 maart, 15 april, 13 mei en 10 juni
reserverenbomenbuurt@dobdenhaag.nl of
telefoon (070) 345 23 37
op donderdag in bibliotheek Segbroek

12 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni
reserverensegbroek@dobdenhaag.nl of 
telefoon (070) 325 08 12

Peuter-ochtenden in bibliotheek 
Bomenbuurt en Segbroek



Toen en nu

fOTOgRAfIE: PAul VAN dER dRIfT fOTOgRAfIE: fRANS SChmIdT

meters lange antenne die het pand  
‘verbond’ met de schoorsteen van Rade-
maker’s fabriek bij de Fahrenheitstraat.  
De studio- en zendapparatuur was 
gemaakt door zijn eigen bedrijfje, de NRI 
(Nederlandse Radio Industrie). De uitzen-
ding begon met de mars Turf in je ransel. 
Tot 11 september 1924 wist hij zijn zender 
met de roepletters PCgg in de lucht te 
houden. Door gebrek aan geld kwam een 
eind aan deze pioniertijd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield hij 
zich bezig met verzetswerk. Eind 1944 is 
hij door de Duitsers doodgeschoten.

Frans Schmit
 fschmit@zonnet.nl 
www.flickr.com/photos/fransschmit

BEUKSTrAAT 10–12

Hanso Henricus Schotanus à Steringa 
Idzerda (Weidum, 26 september 1885 – 
Den Haag, november 1944), was een 
Haags ingenieur, van Friese afkomst,  
en radio-pionier.
Op 6 november 1919 verzorgde hij de  
eerste radio-uitzending in Nederland voor 
een algemeen publiek. Dit was tevens de 
eerste omroepuitzending ter wereld van-
wege de vooraankondiging en het regel-
matig uitzenden. Hij zond een zogenaam-
de radio soirée musicale uit vanuit zijn 
woning in de Beukstraat 10–12.  
Op de gevel van deze twee woningen 
prijkte, in de periode na de eerste wereld-
oorlog, met grote letters: NEdERl. RAdIO 
INduSTRIE. Op het dak stond een reusach-
tige radiomast en er hing een honderden 

Bomen-
buurt in

beeld
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In de week van 15 t/m 21 maart collecteren 
vrijwilligers van Simavi in heel Nederland. 
Ook in ’s-Gravenhage. De collecte draagt 
bij aan de activiteiten van Simavi mensen 
in ontwikkelingslanden kans op een 
gezonde toekomst te geven. 
Simavi richt zich speciaal op moeders 
omdat zij een sleutelrol spelen in de 
gezondheid van hun familie. Samen met 

hen zorgt Simavi voor veilig drinkwater en 
goede hygiëne, een gezonde zwangerschap 
en de gezondheid van hun kinderen.
U kunt bijdragen aan ons werk door u op 
te geven mee te helpen aan de landelijke 
collecte. Een uurtje of twee uurtjes van 
uw tijd om samen ons werk mogelijk te 
maken. Bel naar Oversteeg naar ons kan-
toor in Haarlem: (023) 551 80 55.

Help Simavi met de collecte De redactie van de Boomgaard is op zoek naar een

webmaster
Wie houdt onze website bij?
De redactie van De Boomgaard houdt momenteel ook de website van de bewoners-
organisatie actueel. Wij zoeken echter iemand anders, die dat voortaan op zich wil 
nemen. U krijgt van ons persberichten, aankondigingen, etcetera toegestuurd,  
die u, op het moment dat het u schikt, op de website zet… en, dat kan van huis uit. 
U zou ons er een dienst mee bewijzen! Aanmelden: info@bomenbuurtdenhaag.nl



momenten zal een mobiele kraan in de 
straat verschijnen om allerlei zaken naar 
boven te transporteren. Hierdoor kan ver-
keersoverlast ontstaan. De aanwezigheid 
van de kraan wordt van tevoren aan de 
buurtbewoners aangekondigd.

Om de verbouwing te kunnen uitvoeren 
zal een deel van onze onderwijsactiviteiten 
vanaf begin maart verplaatst worden naar 
een gebouw op vijf minuten lopen van  
De Populier (de Rode Doos, een gebouw 
bij Hofstad Heldring). Hierdoor zullen 
leerlingen van De Populier naar de Rode 
Doos en omgekeerd wandelen. 

De verbouwing vindt volledig inpandig 
plaats; aan de buitenkant van de school 
zal niets veranderen. Omdat de aula twee-
maal zo groot wordt, zullen vanaf volgend 
schooljaar meer leerlingen tijdens pauzes 
en tussenuren binnen blijven, hetgeen zal 
leiden tot minder overlast voor de buurt.

Natuurlijk hebben wij lieve leerlingen, 
maar als u klachten heeft dan horen wij 
dat graag. U kunt een e-mail sturen naar 
debuurt@depopulier.nl. Ook positieve reac-
ties zijn welkom!

De verbouwing
De school krijgt een prachtige moderne 
aula, die zal bestaan uit vier compartimen-
ten. Een van de delen zal tijdens de lessen 
gebruikt worden als studiehuis. Hierdoor 
komt elders in het gebouw extra lesruimte 
vrij.
De nieuwe aula kan binnen korte tijd 
omgetoverd worden tot een riante cultuur-
ruimte met een podium, een goede geluids-
installatie en toneelverlichting. De ruimte 
is dan geschikt voor toneel- en muziekuit-
voeringen en wordt daarmee het culturele 
hart van De Populier.

We gaan ook een ruime, hypermoderne 
bètavleugel bouwen. Ons enthousiaste 
docententeam krijgt hierdoor optimale 
mogelijkheden om de ideeën over bèta-
onderwijs met hun leerlingen te verwezen-
lijken. Daarbij moet u denken aan allerlei 
vormen van onderzoek, proefjes, ontwer-
pen enzovoort.

Gevolgen voor de buurtbewoners
De bouwperiode loopt van maart tot 
einde juli en in die periode zal er waar-
schijnlijk een bouwkeet in de buurt van  
de school geplaatst worden. Op sommige 

De Populier gaat verbouwen!
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LinQ is de jongerentak van de Nationale 
Vereniging de Zonnebloem. Van 1 juni tot 
en met 6 juni 2009 gaat Zonnebloem LinQ 
Zuid-Holland op vakantie naar het plaatsje 
Mechelen in Zuid-Limburg. Deze reis is 
voor mensen met fysieke beperkingen in 
de leeftijdscategorie 18 t/m 45 jaar. Het 
belooft een leuke en afwisselende vakantie 
te worden. Tijdens de reis is voortdurend 
een rolstoel-aangepaste bus beschikbaar. 
Er is op dit moment nog ruimte voor 
zowel gehandicapte deelnemers als vrijwil-
ligers. Wees er snel bij, want vol is vol!
Deze vakantie naar Mechelen is één van 

de 15 reizen, die Zonnebloem LinQ orga-
niseert voor 2009, waaronder een aantal 
Europese stedentrips. 
Ga naar www.zonnebloemlinq.nl voor het 
totale vakantie-aanbod.

Naast vakanties organiseert LinQ ook acti-
viteiten zoals een bezoekje aan een voetbal-
wedstrijd of een avondje naar de kroeg. 
Interesse? Neem voor meer informatie 
over de reis naar Mechelen of aanmelding 
contact op met Saskia Stricker, 0180 397 
517, s.stricker@planet.nl. 
Kijk ook op www.zonnebloemlinq.nl.

Een nieuw speeltoestel, een uitje voor 
gehandicapten of een geluidsinstallatie 
voor een kinderdansgroep. U kent vast 
wel zaken van algemeen belang in uw 
omgeving die door geldgebrek moeilijk  
of niet gerealiseerd worden. 
Kleinschalige projecten in Den Haag,  
Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar kun-
nen een steuntje in de rug worden gegeven. 
Projecten die de samenleving verrijken op 
het gebied van leefbaarheid, educatie, 
zorg, welzijn en/of milieu.

Tot begin april kunt u een (nieuwe) aan-
vraag indienen. Lees wel eerst de brochure 
en het fondsreglement goed door.  
Op 12 mei 2009 beslissen we over de toe-
kenningen.
Bel voor meer informatie over de voor-
waarden met 0115 678 470 of kijk op 
http://www.rabobank.nl/particulieren/ 
lokalebanken/kanaalzone/ 
rabobank_stimuleringsfonds/ 

Unieke vakantie voor mensen 
met een fysieke beperking

Rabobank Stimuleringsfonds
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Coördinator werkgroepen Hans Verboom 310 67 66
De Boomgaard Tonny van Dijk 346 56 23
E.B.A. (Egelantier-/Berberis-/Aucubastraat) Gisela Fijnaut 362 15 08
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 310 67 66
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Thomsonplein  Richard Leidelmeijer 364 65 23
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Colofon De Boomgaard
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Acaciastraat 178a
2565 KH  Den Haag
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Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven, hebben tot 

doel de lezer te informeren en de discussie levend te houden. Zij geven niet noodzakelijkerwijs de 

mening van het bestuur van de Stichting Bomenbuurt of van de redactie weer. De redactie behoudt zich 

het recht voor artikelen in te korten, te redigeren of te weigeren als naar de mening van de redactie het 

artikel niet bijdraagt aan een goed leefklimaat in de Bomenbuurt.

–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
subsidiEs voor buurt-activitEitEn
De gemeente Den Haag ondersteunt buurt- en straatactiviteiten in 
de stad. Het gaat om kleinschalige activiteiten, georganiseerd 
door individuele bewoners. De bedoeling van deze activiteiten is 
dat bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke 
sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat.
De subsidie mag alleen aangevraagd worden door, en uitbetaald 
worden aan een “rechtspersoon”. Heeft u als inwoner een leuk 
idee waarvoor u subsidie aan wilt vragen? Ga dan naar de  
bewonersorganisatie, zodat zij namens u de subsidie kunnen 
aanvragen. De bewonersorganisatie kan u ook de voorwaarden doen 
toekomen waaraan het feest moet voldoen.
Bij kleinschalige evenementen, zoals straatfeesten, gaat het 
erom dat deze evenementen zo min mogelijk op de openbare weg 
plaatsvinden en bij voorkeur op (brede) stoepen, (school) plei-
nen, groenstroken en speelveldjes. 
U kunt voor een straatfeest maximaal 700 euro subsidie aan- 
vragen. Voor de besteding van de subsidie gelden een aantal 
richtlijnen:
De subsidie is bijv. ook bestemd voor de kosten van een evene-
mentenvergunning en de borgsom voor dranghekken, die onvermijde-
lijk op de openbare weg geplaatst moeten worden; uitgaven voor 
eten en drinken tijdens de activiteit worden niet gesubsidieerd.
Aanvragen voor 2009 kan tot 1 juli 2009. De aanvraag moet  
tenminste tien werkdagen voordat de activiteit plaatsvindt, zijn 
ingediend. Voor straatfeesten is helaas maar een beperkt budget 
beschikbaar. Daarom geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 
Het duurt maximaal dertig werkdagen voordat uw subsidieaanvraag 
is afgehandeld. 
Uw bewonersorganisatie of wijkvereniging beschikt over aanvraag-
formulieren straatfeesten met bijbehorend begrotingsformulier. 
Na afloop van de activiteit dient u een verslag en een financi-
ele verantwoording in bij de Gemeente. Bij het organiseren van 
een straatfeest komt meer kijken dan u denkt. Voor een straat-
feest heeft u bijvoorbeeld een evenementenvergunning nodig. De 
aanvraag voor een evenementenvergunning moet uiterlijk zes weken 
voor aanvang van het evenement worden aangevraagd.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Belangrijke telefoonnummers
112 Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
424 13 11 Wijkagent Bomenbuurt
 (spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in de Kruin)
353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
140 70 Klachten Openbare Ruimte
365 06 00 Melden obstakels voor gehandicapten
363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
346 56 23 S.B.O.B. (uw bewonersorganisatie)

19 maart 2009: jaarvergadering
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a




