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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.

Sluitingsdatum kopij volgende Boomgaard: 10 mei 2010
Aanleveren uitsluitend per e-mail: info@bomenbuurtdenhaag.nl
Voor actuele informatie: www.bomenbuurtdenhaag.nl       ...

Moeilijk, hoor: vooruitkijken… Als u dit 
leest, zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
achter de rug. Is de stad dan in rep en roer 
over de uitslag en de gevolgen voor het 
nieuwe college?
Op dit moment, half februari, is er op 
politiek gebied veel te beleven. Overal zijn 
politieke cafés gepland; over de gezamen-
lijke inspanning van Vogelwijk, Bloemen- 
en Bomenbuurt (de bijeenkomst in Tennis-
park Berg en Dal) kunt u verderop een 
kort verslag lezen. De persconferentie van 
15 bewonersorganisaties op 12 februari 
jongsleden, met hun beroep op de toe-
komstige gemeenteraadsleden, is u vast 

niet ontgaan. U heeft misschien helemaal 
geen zin in politiek gedoe, maar ook al 
bemoeit u zich er niet mee, de politiek 
bemoeit zich wel met u.
Het is dus vooral belangrijk, dat we blijven 
volgen wat het toekomstige stadsbestuur 
(B&W) en de gemeenteraad gaan doen, 
met in ons achterhoofd een klein citaat 
van Ramses Shaffy: “niet zonder ons, niet 
zonder ons”!
Tot slot is een bedankje op z’n plaats voor 
alle vrijwillige bezorgers, die niet alleen 
dit blad bij u langsbrengen, maar ook met 
spoed de folder voor het Politiek Café van 
16 februari hebben bezorgd. Op die men-
sen kan je rekenen!
Tonny van Dijk

Voorwoord

Voor veel buurtbewoners een begrip: de 
halfjaarlijkse rommelmarkt in De Kruin. 
Alleen leden van de wijkvereniging kunnen 
er een stand huren, dus krijgen handelaren 
geen kans. Bij de voorjaarsmarkt kun je 
zien, wat er uit kasten en kelders te voor-
schijn is gekomen of van zolder gehaald: 
van kinderspeelgoed tot serviezen, van 
kitsch tot kunst!
Kom kijken of er iets van uw gading is; 
neem de tijd, want je komt altijd bekenden 
tegen. Dan is het buffet gauw gevonden 
en daar verkoopt men geen rommel!  

Rommelmarkt in De Kruin 
Acaciastraat 178A, zaterdag 20 maart van 9:45 – 16:00 uur

Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter  Johan van Arragon
Secretaris  Yvonne Verdijk
Penningmeester Sabine van Pesch
Bestuursleden   Jos Bierlaagh, Tonny van Dijk, 
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E.B.A. (Egelantier-/Berberis-/Aucubastraat) Gerda Lycklama 365 67 88
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 310 67 66
Speeltuin & Fietsenstalling Acaciastraat Yda Bakker 345 30 90
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Anne-Marthe Stellingwerf en Marie-José Vermeulen
Eindredactie Tonny van Dijk
Ontwerp Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Drukwerk Drukkerij A. Pols & zn, Den Haag
Fotografie  Christelijke College de Populier, Dory Danckaarts, Tonny van Dijk, 

Johan Frauenfelder, Resi Kersten, Erna de Klerk, Michiel Riegen en 
Pieter van Rosmalen
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Een groot deel van bewoners en bezoekers 
van de Fahrenheitstraat in Den Haag heeft 
een onveilig gevoel als het gaat om de ver-
keersveiligheid in deze winkelstraat. De 
straat is smal, waardoor het niet mogelijk is 
om een fietspad of -strook te creëren. Hier-
door fietsen de fietsers over het trottoir.
Een andere veel gehoorde klacht is dat er bij 
de twee voetgangersoversteekplaatsen ter 
hoogte van de Thomsonlaan geen voorrang 
wordt verleend door de automobilisten.
Om deze redenen is er in overleg en 

Bij deze actie worden overtreders niet 
geverbaliseerd, maar worden zij aange-
sproken op hun gedrag. Dit gebeurt niet 
alleen door de politie maar ook en juist 
door buurtbewoners.

Om 12:00 uur staan we in twee groepen 
aan beide zijden van de Fahrenheitstraat. 
Al snel staan de eerste overtreders langs 
de kant. Voor het niet verlenen van voor-
rang aan overstekende voetgangers worden 
ze streng toegesproken en er wordt na het 
overhandigen van een folder op het hart 
gedrukt rekening te houden met zowel 
andere weggebruikers als met het winke-
lend publiek. Niet alleen overtreders wor-
den langs de kant gezet. Ook automobilis-
ten die het goede voorbeeld geven komen 
langs de kant te staan. Zij krijgen echter 
complimenten. Nadat er stickers, een sleu-
telhanger en een pen zijn overhandigd, 
worden zij het verkeer weer in geholpen.

De heer en mevrour van Tol gaven het 
goede voorbeeld en stopten netjes voor 
de overstekende voetgangers. Nadat zij 
langs de kant werden gezet gaven zij de 

samenwerking met de werkgroep Verkeer 
& Veiligheid van de bewonersorganisatie 
een verkeersactie gehouden.
Bij deze actie zijn geen verbalen uitgereikt, 
maar stickers, pennen en sleutelhangers.
Op zaterdag 12 december 2009 begint 
de dag met een briefing. Bij deze briefing 
zijn zowel medewerkers van de politie als 
leden van de werkgroep aanwezig. 
De draaiboeken worden uitgedeeld en  
er wordt verteld wat de bedoeling is van 
deze zogeheten ‘bewustwordingsactie’.

volgende reactie: “We schrokken in eerste 
instantie een beetje, we dachten dat we iets 
fout hadden gedaan. Ik vind het heel logisch 
om te stoppen bij een zebrapad. Maar ja, dat 
geldt niet voor iedereen. Ik vind het een goede 
actie omdat de mensen worden gewezen op hun 
handelen.”

Een reactie van Cees, één van de buurt-
bewoners en lid van de Werkgroep Verkeer 
& Veiligheid van de SBOB, die heeft mee-
gedaan aan de actie: “Het oversteken op deze 
kruising wordt algemeen als gevaarlijk 
beschouwd, hetgeen bleek uit de vele reacties 
van voetgangers die spontaan hun mening 
kwamen geven. Onder de vele suggesties werd 
opvallend vaak het plaatsen van verkeerslich-
ten genoemd en ook het aanbrengen van betere 
verlichting. Als bewonersorganisatie hebben wij 
veel notities gemaakt en zullen deze verder uit-
werken. De samenwerking met de politie heb-
ben wij als zeer nuttig ervaren; dit is zeker voor 
herhaling vatbaar. Opvallend was ook dat men 
vroeg of er niet vaker politie op het kruispunt 
kon zijn en dan ook om bekeuringen uit te 
delen. Conclusie van onze kant: een zeer 
geslaagd optreden.”

Bewustwordingsactie op
12 december jl.

Bericht van de werkgroep Verkeer & Veiligheid en politie Haaglanden:

Er komen veel positieve reacties uit het publiek. Men is blij dat er aandacht is 
voor de verkeersveiligheid. Ook komen er veel positieve reacties over het feit dat 
er met deze actie aandacht wordt besteed aan mensen die het wel goed doen. 
Totaal worden er meer dan 200 automobilisten langs de kant gezet. Ongeveer 25% 
gaf geen voorrang en is daarop gewezen en aangesproken. De overige 75% kreeg 
complimenten, stickers en sleutelhangers uitgereikt.



Dinsdag 16 februari organiseerden de 
bewonersorganisaties van Bomen-, Bloe-
men- en Vruchtenbuurt, Statenkwartier en 
Vogelwijk gezamenlijk een politiek café. 
De lijsttrekkers van de partijen die mee-
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
Den Haag waren bijna allemaal aanwezig. 

Discussieleider Bart Jochems voelde hen 
stevig aan de tand over de standpunten 
van hun partij, speciaal over de ontwikke-
ling van het kustgebied en de Noord- 
westelijke Hoofdroute. 

De opkomst was groot, de kantine van  
de oude boerderij van tennispark Berg en 
Dal was afgeladen vol. Een duidelijk teken 
hoezeer het masterplan Scheveningen en 
de Noordwestelijke Hoofdroute leven bij 
de mensen. 

De avond begon met een inleiding door 
Richard Grotendorst, van de actiegroep 
Behoud Zuiderstrand. Hij lichtte nogmaals 
het standpunt toe van de actiegroep voor 
de ontwikkeling van de kust: opgelucht 
dat het plan voor de cruiseterminal van 
de baan is nu het onderzoek daarnaar is 
geschrapt. Toch benadrukte Richard dat 
het teleurstellende gevoel bestaat dat het 
College van B&W de burgers geen inspraak 
heeft gegeven in de plannen, maar enkel 
schijninspraak. 

Het tweede onderwerp van de avond, de 
Noordwestelijke Hoofdroute, leeft al net 
zo als de ontwikkeling van het kustgebied. 
Els Bet, van het Platform Noordwestelijke 
Hoofdroute, gaf een klinkende presentatie 
over de noodzaak van de ontwikkeling 
van een goed verkeersplan voor deze 
zeven kilometer lange weg. Een goed ver-
keersplan is heel hard nodig nu allerlei 
andere gemeenteplannen zullen leiden tot 

een toename van het verkeer in dit gebied 
van 50%. Ze lichtte het plan toe dat het 
Platform aan het College van B&W heeft 
overhandigd vorig jaar. Dit plan is nu één 
van de drie scenario’s die de gemeente laat 
onderzoeken in 2010. 

Steeds kwam de behoefte aan meer 
inspraak en samenspraak terug, ook in de 
discussies met de zaal. De woordvoerders 
van de politieke partijen gaven allemaal 
aan dat zij de wensen van de burgers heel 
belangrijk vinden bij het maken van 
nieuwe beleidsplannen. Of dit betekent 
dat het volgende College de burgers 
beter betrekt bij beleidsplannen zullen 
we moeten afwachten. 

Wilt u meer weten over de plannen van de 
gemeente en de standpunten van de geza-
menlijke bewonersorganisaties, dan kunt 
u kijken op www.bomenbuurtdenhaag.nl, 
waarop de gezamenlijke verklaring over 
de ontwikkeling van de kust en de Noord-
westelijke Hoofdroute is opgenomen.
A.-M. S.

Wijkvereniging De Kruin 
en wij (SBOB)

Politiek café 16 februari jl.
Meer inspraak en samenspraak bij de ontwikkeling van de kust en 
Noordwestelijke Hoofdroute! 
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Om de zoveel tijd spreek ik mensen, die 
het maar verwarrend vinden dat er twee 
organisaties zijn die zich bekommeren om 
het wel en wee van de Bomenbuurt. 
Die mensen weten dan al, dat het om twee 
aparte organisaties gaat, maar veel buurt-
bewoners ontgaat ook dat. Daarom nog 
maar eens uiteengezet, hoe het zit.

Er is een wijkvereniging De Kruin, die 
ook een wijkcentrum met die naam heeft, 
in de Acaciastraat, tegenover de Bavinck 
basisschool. Deze wijkvereniging zorgt 
voor gezellige en nuttige activiteiten voor 
haar leden/buurtbewoners. Je moet dus 
lid worden van De Kruin; wie lid is, krijgt 
het (gele) blad de KRUIN bezorgd. Zie 
ook: www.dekruin.nl 

En dan is er de Bewonersorganisatie 
Bomenbuurt (SBOB, de naam is voluit te 
vinden op de voorpagina van ons blad), 
die tot doel heeft de belangen van buurt-
bewoners te behartigen (denk aan verkeer, 
speelplekken, groenvoorzieningen, etc). 
Het (groene) blad DE BOOMGAARD van de 
SBOB heeft u nu in handen. Dat wordt voor 
een groot deel betaald door de Gemeente, 
want wij krijgen daarvoor subsidie. Wij 
hebben van wijkvereniging De Kruin een 
kantoorruimte gehuurd, vandaar dat wij 
ook gehuisvest zijn in de Acaciastraat 178A. 
En natuurlijk hebben wij onze eigen  
website: www.bomenbuurtdenhaag.nl 

Weer een misverstand uit de wereld?
T.v.D.
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* Informatie van Politie Haaglanden: 
Burgernet is een systeem waarmee de bur-
gers kunnen bijdragen aan de veiligheid 
in hun wijk. Door middel van een SMS 
bericht, een e-mail, of een gesproken 
bericht op de telefoon wordt men geïnfor-
meerd over een zaak die op dat moment 
extra aandacht nodig heeft zoals een ver-
missing, verdachte personen in de wijk of 
een onveilige situatie zoals inbraken in de 
buurt. Door de extra ‘ogen en oren’ van 
de burger kan de politie gerichter zoeken 
en het probleem sneller oplossen.

1 Opening en mededelingen
2  SMS-alert/Burgernet, toelichting door 

de wijkagent*
3 Verslag jaarvergadering 19 maart 2009
4  Jaarverslag 2009; stand van zaken 

bewonersorganisatie
5 Financieel verslag 2009
6 Verslag van de kascontrolecommissie
7  Décharge bestuur voor het gevoerde 

financieel beleid
8 Benoeming kascontrolecommissie
9 Bestuursverkiezing
 Aftredend en niet herkiesbaar:
 Jos Bierlaagh bestuurslid
 Sabine van Pesch penningmeester
 Mariëlle Schonk secretaris
 Aftredend en herkiesbaar:
 Hans Verboom bestuurslid
 Kandidaat-bestuursleden:
 Telli van der Lei penningmeester
 Yvonne Verdijk secretaris
10 Jaarplan 2010 – 2011
11 Rondvraag
12 Sluiting 

Agenda jaarvergadering
18 maart 2010
in De Kruin, aanvang 20:00 uur 

Nieuwe
website

Kandidaatstelling voor het bestuur
Zoals u hiernaast ziet, vertrekken er 3 bestuursleden. Zij hebben jarenlang hun 
best gedaan en we nemen dan ook met spijt afscheid. De (overige) bestuursleden 
zullen op een ander tijdstip hun vertrek passend begeleiden!
We zijn blij, dat we voor zowel de post van secretaris als die van penningmeester 
opvolgers hebben gevonden. Yvonne Verdijk en Telli van der Lei draaien al even 
mee en zijn ingewerkt. Maar daarnaast zou het goed zijn, als er uitbreiding van 
ons bestuur zou komen. Voor alle initiatieven, die we graag ontplooien, moeten 
wel mensen klaarstaan die willen helpen. 
Concrete taken/onderwerpen? Ontwikkeling Noordwestelijke Hoofdroute, 
opknappen winkelgebied Fahrenheitstraat/Thomsonlaan, stimuleren werkgroe-
pen, mede organiseren vrijwilligersfeest, coördineren straatvertegenwoordigers, 
contact met wijkvereniging De Kruin… en wat er zich verder kan voordoen in een 
levendige wijk.
Wilt u zich kandidaat stellen, voor een gerichte taak, binnen het bestuur? 

Dat kan via e-mail: info@bomenbuurtdenhaag.nl

SNEAK

PREVIE
W

Langzamerhand wordt het tijd, dat we een 
website krijgen met meer mogelijkheden 
dan de huidige. Een klein ad hoc groepje 
(vormgever Pieter van Rosmalen, web-
master Marie-José Vermeulen en penning-
meester-in-spe Telli van der Lei) begeleidt 
de voorbereidingen van de bouw.In de 
volgende Boomgaard een uitgebreide aan-
kondiging, want vóór de zomer moet de 
nieuwe website in bedrijf zijn. Volg ook 
eventuele actuele ontwikkelingen op onze 
huidige site: www.bomenbuurtdenhaag.nl 
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2010 begon met een heleboel sneeuw. 
Dat was genieten voor de kinderen en ook 
voor menig volwassen oog. De wereld ziet 
er eventjes zo betoverend uit dat ook de 
ouderen weer gaan dromen. Die zachte, 
witte donzigheid doet iets met onze blik 
op de wereld. We groeten de buren iets 
vrolijker of vriendelijker, worden wat  
soepeler wanneer het om gedrag gaat dat 
ons op andere momenten stoort en zijn 
wat behulpzamer als we iemand met een 
rollator zien worstelen in de gladde brij. 
Sneeuw verzacht letterlijk onze perceptie 
van de wereld en we zien weer heel even 
dat we ons in een gemeenschap bevinden, 
waarin we het leven inderdaad delen vanaf 
de voordeur. Er wordt weer eens een bood-

schap gedaan voor iemand die niet naar 
buiten kan, of een stoepje geveegd. Kin-
deren (en hun ouders) spelen veel meer 
buiten. De sleetjes worden naar  
buiten gesleept en de gameboys blijven 
binnen. De auto’s blijven aan de kant, 
zeker wanneer het zout op is. Er wordt 
veel gewandeld, vogels gevoerd en winter-
soep gekookt. Voor de liefhebbers van 
wintersport en de pittoreske omgevingen 
waar dat doorgaans plaats vindt, begon 
het jaar, ook in de Bomenbuurt, als een 
plaatje, een gratis wintersportvakantie in 
eigen wijk en voor sommigen een herinne-
ring aan die vroegere Hollandse winters.

Elsje

Bomenpraat     SneeuwColumn

Twee kanten van een medaille:
de ene waarin het gedrag van mensen gunstig wordt beïnvloed door de weers-
omstandigheden… en de andere kant, die de onverschillige houding van de mens 
laat zien in dat zelfde geval.

Werk aan de winkel?

Stoep schoongeveegd? 
De sneeuwpret of -ellende, het is maar hoe 
je het bekijkt, heeft één ding duidelijk 
gemaakt: er mankeert nog heel wat aan 
het opruimen. Straten worden gestrooid, 
de Laan van Meerdervoort als één van de 
eerste, zijstraten veel later, soms zelfs fiets-
paden, maar de voetganger moet z'n weg 
maar zien te vinden over spekgladde stoe-
pen. Vroeger waren bewoners verplicht 
hun stoep sneeuwvrij te maken maar dat 
schijnt verleden tijd te zijn. 
Zelfs winkeliers zien hun klanten liever 
glijden dan lopen. Bij veel winkelpanden 
is geen centimeter sneeuw op de stoep ver-
wijderd. Bij weer andere zaken is slechts 
een klein pad open. Bij de leegstaande 
panden werd helemaal niet geruimd, de 
makelaar wil alleen maar verhuren of ver-
kopen. Misschien zou de winkeliersvereni-

ging de volgende keer initiatief kunnen 
ontplooien?
Het was geen wonder dat oudere mensen 
zich liever niet naar buiten begaven! 
Noodgedwongen kozen voetgangers de vei-
lige weg en waagden  zich niet op glad ijs.
Goed nieuws voor de toekomst is dat de 
ijzerwinkel in de Fahrenheitstraat meldt:
‘geen sneeuw, wij hebben wel sneeuwruimers’. 
Ieder kan zich voor de toekomst dus 
wapenen en zorgen voor een schone 
stoep. Winkeliers: geef het voorbeeld!

En voor particulieren geldt: denk eens aan 
je naaste, veeg je straatje schoon (dat van 
de buren mag je best even meenemen) en 
werk zo mee aan de veiligheid in de buurt, 
een taak voor iedereen. Niet zeuren over 
een Gemeente die niets doet maar zelf 
even aan de slag, burgerinitiatief mag je 
best tonen.

Dit ingezonden bericht (naam en adres bij de redactie bekend) ontvingen wij kort 

na de winterse overlast. Ook via e-mail zijn er klachten over slecht begaanbare 

stoepen en straten naar de SBOB gestuurd. De werkgroep Verkeer & Veiligheid is 

van plan, tijdig voor de komende winter contact op te nemen met de winkeliers- 

vereniging, om herhaling te voorkomen. 

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
collectanten gezocht
In de week van 11 tot en met 17 april wordt de collecte voor de 
hartstichting gehouden. Het zou fijn zijn als u in die periode 
zou willen collecteren. Geeft u op aan Jos Bierlaagh telefoon 
(070) 310 66 61 of Rob de Kok telefoon (070) 363 92 44, 
email rdekok@ziggo.nl

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Belangrijke aanwinsten voor haags historisch MuseuM (hhM)
De collectie van het HHM is onlangs uitgebreid met tien schil-
derijen van Nederlandse meesters, waaronder een strandgezicht 
met bomschuiten van W.H.Mesdag en een rivierlandschap van 
J.v.Goyen. De schilderijen uit particulier bezit vormen een 
belangrijke aanvulling op de kunstcollectie van het museum.
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De wandelende tak
In deze rubriek willen we u kennis laten maken met de bomen

in de Bomenbuurt.

In dit jaargetijde is het niet zo gemakkelijk bomen te herkennen, maar met 
sommige lukt dat toch wel. Eén daarvan is de berk. Die herken je meteen 
aan de witte bast. Berken worden niet zo groot en zijn daarom geschikt voor 
kleine tuinen. Kijk bijvoorbeeld maar eens in de voortuinen in de Berk(!)straat of 
aan de Beeklaan. (Weet u er nog meer te staan? Mail de redactie!)*
Wat heel plezierig is, is dat berken met bijna elke grondsoort genoegen nemen en 
ongelooflijk goed tegen kou bestand zijn.
Er zijn twee soorten inheemse berken die nogal op elkaar lijken. De ruwe berk 
heeft afhangende takken, de zachte berk niet en is meer ‘bossig’. Verdere ver-
schillen zijn minder duidelijk en bovendien komen de zuivere soorten niet of nau-
welijks meer voor en zien we dus bijna alleen kruisingen van die twee.
We vermelden hier twee uitheemse berken, die in onze wijk te vinden zijn (alleen 
in voortuinen, want de gemeente-berken in de wijk zijn inheemse soorten). Een 
heel opvallende is de papierberk, met een spierwitte bast die in dunne vellen los-
laat en vroeger inderdaad wel als papier werd gebruikt. De zwarte berk, die ook 
wel rode berk wordt genoemd(!), is lastiger te herkennen omdat die alleen in zijn 
jeugd een witte stam heeft. Later verkleurt die van zalmroze naar zwart en de 
schors gaat dan zeer sterk bladderen.
De berkenbast is waterdicht en – in tegenstelling tot het hout – erg duurzaam. 
Daar werden in Rusland schoenen van gemaakt en de 
Indianen maakten hun kano’s er waterdicht mee. 
In Lapland werd berkenschors als dakbedekking 
gebruikt. En als u juchtleren schoenen draagt: 
die werden vroeger waterdicht gemaakt met  
berkenteerolie, die uit de stam gewonnen werd.
Namens de werkgroep, Jurriaan Roest

* Ja hoor, we weten er in ieder geval nog één: de foto 
is van een berk in een binnentuin van een redactielid. 
Wie volgt?

van het weer) worden uitgevoerd. 
Lange termijn: …Het idee van Eduard Bekker 
om een soort rotonde te maken is verder uitge-
werkt. Dit leidde tot verzet van onze afdeling 
ruimtelijke ordening… …ontwerp voor het 
gehele plein en niet een plan dat het plein door-
snijdt… De vraag of daar geld voor is, is in 
november teruggelegd bij de politiek. Hier zal 
waarschijnlijk pas na de verkiezingen een uit-
spraak over worden gedaan. Wij zijn echter 
van mening dat er eerder wat moet gebeuren… 
…in tijdelijke vorm… We hopen snel aan de 
buurt te kunnen melden wanneer deze 
(tijdelijke) maatregel kan worden uitgevoerd. 

En wie is nu verantwoordelijk voor deze 
ambtelijke heen- en weerschuiverij? 
Is het niet erg? Als ik er ambtshalve bij 
betrokken was, zou ik me schamen!
T.v.D. (op persoonlijke titel)

In februari 2009 (na het dodelijke ongeval 
in januari) was onze bewonersvergadering 
gewijd aan de onoverzichtelijke verkeers-
situatie op en rond het Goudenregen-
plein. U weet misschien nog wel, dat er 
vanuit de Bomenbuurt oplossingen 
werden aangedragen. De toen aanwezige 
ambtenaren toonden zich onder de indruk 
van de kwaliteit daarvan!
Samengevat luidde de uitkomst van die 
druk bezochte avond:
•	 	op	korte	termijn	moet	de	zichtbaarheid	

van de zebra’s worden verbeterd
•	 	er	komt	een	werkgroepje,	dat	zich 

gaat buigen over een langere-termijn-
oplossing.

Het werkgroepje, dat zou bestaan uit 
ambtenaren van het Stadsdeelkantoor en 
enkele omwonenden, is éénmaal bijeen 
geweest, voor zover ik weet. Daarna is er 
niets meer van hen vernomen. Ons bestuur 
heeft in januari maar eens geïnformeerd 
hoe het ermee staat.

Uit de antwoord-email (januari 2010!) 
van een ambtenaar citeren wij:
Korte termijn: De wegbeheerder zoekt uit hoe de 
zebra ’s avonds beter zichtbaar kan worden 
gemaakt. De verlichting boven de zebra kan 
beter. Ook wil hij een soort kattenogen laten 
aanbrengen voor de zebra. Deze maatregelen 
kunnen binnen 1 of 2 maanden (afhankelijk 

Verkeerssituatie
Goudenregenplein
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Het afgelopen jaar is er intensief verbouwd 
op De Populier. De feestelijke opening gaf 
de genodigden, waaronder de ouders van 
de Populierleerlingen en bewoners rondom 
de school, de gelegenheid om het resultaat 
te bewonderen.
Martin Jol, hoofdtrainer bij AFC Ajax, en 
zijn broer Cock Jol, assistent-trainer bij 
AFC Ajax zijn beide oud-leerling van De 
Populier. Cock Jol is daarnaast ook nog 
jaren docent Duits geweest op De Populier.
Nadat Martin en Cock Jol de hi-tech 
muziekstudio’s, de hypermoderne science-
vleugel en de multifunctionele aula  
officieel hadden geopend met een druk op 
de knop, trad de Haagse flamencoformatie 
De Règâhs op. Onder het genot van een 
hapje en een drankje werden vervolgens 
de nieuwe ruimtes bezocht.

Op vrijdag 22 januari 2010 openden de bekende gebroeders Jol de nieuwe aula,

sciencevleugel en muziekstudio’s van Christelijk College de Populier. 

Martin en Cock Jol openen 
vernieuwde Populier Anders wonen

Is uw keuken te krap om alles in kwijt te 
raken? Of mag uw hele woning eigenlijk 
wel een maatje groter? Misschien wilt u 
het allemaal eens wat anders. Alleen weet 
u nog niet goed hoe. Een oplossing kan 
zijn om te verhuizen. Maar dat is niet 
altijd even makkelijk. Een andere weg is 
advies inwinnen bij een interieurarchitect. 
Dat kan duur zijn, maar het hoeft niet.
Wij stellen u voor aan Franciska Ottens, 
interieurarchitect. Franciska woont met 
man en kinderen al 18 jaar in de Bomen-
buurt. Zo’n 15 jaar is ze nu in de weer om 
mensen met dit soort vragen bij te staan. 
Daarbij zoekt ze naar oplossingen die pas-
sen bij de bewoner. De inrichting bijvoor-
beeld van een ordelijk iemand krijgt een 
andere benadering dan die van een per-
soon die meer van rommeltjes houdt. Ze 
zoekt ook naar oplossingen rond de spul-
len die je al hebt. Franciska is dus niet het 
type ‘huisdokter’ dat begint met je te vra-
gen om alles wat je hebt weg te gooien. 
Bij haar komt niet de vorm, maar juist de 
bewoner op de eerste plaats.
Wat ze ook doet is heel goed samen met 
de klant naar de organisatie van het huis-
houden kijken. Wat staat er allemaal in de 
keuken? Gebruik je het ook? Waar moet 
je makkelijk bij kunnen? Op die manier 
probeert ze om de organisatie samen te 
verbeteren. Vaak is daarmee voor de klant 

al een hoop bereikt. Het kan ook zijn dat 
ze meer ingrijpende adviezen geeft. Een 
advies bijvoorbeeld om een muurtje ertus-
senuit te halen. 
Ja, en als je dan, na een paar uurtjes Fran-
ciska, zélf verder kunt, hoef je helemaal 
niet zo duur uit te zijn. Franciska’s advie-
zen zijn er ook in alle soorten en maten. 
Kijk maar eens op haar website: www.ttns.nl
Zijzelf is blij met dit werk: “het vak van 
mijn dromen”. Een druk baasje overigens, 
die Franciska. Want naast haar eigen gezin, 
draagt ze mede zorg voor drie andere  
kinderen en zijn er een paar stevige vrij-
willigerstaken die om aandacht vragen. 
Verder kun je ook bij haar terecht als je 
iets wil op het gebied van grafische vorm-
geving of meubelontwerp. En in haar vrije 
tijd maakt ze collages: een soort van schil-
derijen met herinneringen uit iemands 
leven. Een druk baasje, ja. Maar ze oogt 
ontspannen, net als wat ze zegt: “het aller-
leukst is om met weinig middelen probe-
ren een oplossing te vinden”. 
R.S.

Buurt-
genoten 

uitgelicht

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
suBsidies voor straat- of wijkfeesten
De Gemeente ondersteunt buurt- en straatfeesten 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 uitbetaald worden aan een ‘rechtspersoon’. Heeft u 
als inwoner een leuk idee waarvoor u subsidie wilt aanvragen? 
Neem dan contact op met de bewonersorganisatie; die kan u 
helpen met de aanvraag. Zie voor uitgebreide informatie de 
Gemeentelijke website: www.denhaag.nl
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Op de voordeur van nummer 5 een briefje: 
‘G.C. Geeve Bel kapot graag klopper 
gebruiken’. Aan de zijgevel van het pand 
is, op ongeveer acht meter hoogte, een 
drietal vogelkastjes bevestigd, aan twee 
ervan hangen vetbolletjes. 
Voor nummer 8, waar ooit mijn goede 
vriend en collega Nederlands Peter jaren-
lang woonde, staat een sneeuwpop met 
een oranjeblauwe pet. Voor nummer 10 
staat een kerstboom, die uit ballonnen 
blijkt te bestaan. Ernaast, op een bankje, 
zit een sneeuwpop met een oranje Rabo-
petje op. Vader en zoon van nummer 10 
maken voor de sneeuwpop de stoep 
sneeuwvrij. 
Voorbij de Eikstraat zit, op de hoek op 
nummer 14, Restauratie Atelier J. ten 
Hoorn. Op nummer 29 zit Stap na Stap, 
Praktijk voor counseling & coaching. Op 
nummer 33 woonde ik van 1987–1992, 
mijn buurvrouw van nummer 31 woont er 
– zo te zien – nog steeds. Op nummer 35 
woonden mijn huisbaas en zijn vrouw, de 
heer en mevrouw Oudshoorn. Helaas zijn 
beiden inmiddels overleden. 
Op nummer 37 woonde de familie van 
Nes – inmiddels verhuisd naar de Vogel-
wijk. Mijn dochter speelde – 20 jaar gele-

den – weleens met zoontje Pim. Aan de 
overkant op nummer 26 woonde mijn 
gymnastiekcollega Niek van het Zand-
vlietcollege op de Benoordenhoutseweg; 
ook hij is inmiddels verhuisd naar de 
Vogelwijk. 
Op nummer 41, nu met kerstkrans op de 
deur, woonde ooit de familie Weerdesteijn. 
Mijn dochter speelde vaak met hun dochter 
Kristel, haar broer Norbert zat als leerling 
bij mij in havo-4 in de klas. Hun moeder 
is inmiddels helaas (al) overleden. 
Bij nummer 38 staat te lezen dat de bel 
kapot is. Voor het raam een affiche, waarop 
valt te lezen: ‘2 september 2007 Vondel-
pleintje Moderne Dans & High Tea’. 
Ter hoogte van nummer 48 is een dame 
druk in de weer met een jong hondje. Ze 
probeert in de sneeuw met een honden-
poepzakje zijn poep(je) op te ruimen, 
maar het hondje wil haar daar graag bij 
helpen. Hij springt en danst in, op, en om 
het hoopje heen. Uiteindelijk wordt de 
boel geklaard.
Op nummer 51 in de showroom van de 
voormalige Peugeot-garage zit nu Kinder-
dagverblijf Flokids. Ik steek de Berkstraat 
over en volg naar rechts de Populierstraat. 
Op nummer 64…

De wereld is nog glad en wit, als ik begin 
in de Populierstraat op de hoek van de 
Ieplaan. Auto’s rijden nog voorzichtig en 
langzaam, fietsers zijn in geen velden of 
wegen te bekennen.
Nummer 2 van de Populierstraat was, aan 
de vensterramen op de begane grond te 
zien, vroeger een (hoek)winkel. Nummer 
4 heeft een kerstkrans op de voordeur.

Bomenbuurt wandeling 1
De Populier
Na het stadsdeel Scheveningen belopen 
te hebben, begin ik vandaag met het 
stadsdeel Segbroek, waarvan de Bomen-
buurt een van de wijken is.
Het is dinsdag 22 december 2009, zuid-
westenwind, vijf graden Celsius en 
11.57 uur.

Wandeling door de 
Bomenbuurt

Vanaf dit nummer kunt u kennis maken met Michiel Riegen. Hij is (al meer dan 
30 jaar!) docent geschiedenis aan het Christelijk College De Populier. Hoewel 
geen geboren Hagenaar, is hij ‘diepgaand’ in Den Haag geïnteresseerd. Hoe hij 
tot zijn wandelingen is gekomen, vertelt hij zelf.

Deelname, eind jaren negentig, aan het zogeheten 

Schevenings Stadspanel – waarbij Scheveningers 

gedurende een jaar een aantal straten moesten 

inspecteren — en het lezen van de boeken van  

J.J. Voskuil over zijn wandeltochten door Frankrijk, 

deden me in 2006 besluiten tot het gaan bewandelen 

en beschrijven van alle straten van Den Haag.  

Dit project is begonnen in het stadsdeel Scheveningen, 

dat inmiddels belopen is. Op 22 december 2009 ben ik 

– in de Bomenbuurt – begonnen met het stadsdeel 

Segbroek. Hier heb ik inmiddels vijf wandelingen 

gedaan. Elke wandeling van ongeveer 60 minuten 

levert als het ware een beschrijvende historisch-

sociologische foto op, met een sluitertijd van een uur.

Wie verder wil lezen, moet naar onze website: www.bomenbuurtdenhaag.nl
Daar staat de hele wandeling. En voor wie geen internet heeft, ligt een exemplaar 
van het verhaal op kantoor: u hoeft maar te bellen, telefoon 346 56 23!
Wilt u reageren? Mail naar: info@bomenbuurtdenhaag.nl
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zekering moet elk appartement eigenlijk 
afzonderlijk getaxeerd worden. Ook moet 
bij elke verbouwing een nieuwe taxatie 
plaatsvinden om vast te stellen of de opstal-
verzekering nog voldoende dekt. Tegen 
een extra premie hoeft deze afzonderlijke 
taxatie van elk appartement niet plaats te 
vinden. Er wordt dan standaard uitgegaan 
van bijvoorbeeld 5% meerwerk bovenop 
een minimumwaarde per appartement. 

Het is verstandig een indexclausule op te 
nemen in de opstalverzekering. De her-
bouwwaarde wordt dan jaarlijks verhoogd 
volgens een indexcijfer, dus bijvoorbeeld 
jaarlijks met 2%. Ook hiervan is het doel 
onderverzekering te voorkomen. 

Glasverzekering
Het glas is niet automatisch onderdeel van 
de opstalverzekering. Dit moet de VvE 
extra verzekeren. Hierbij kunt u extra 
kosten die voortvloeien uit de herstel-
werkzaamheden meeverzekeren, zoals het 
tijdelijk verwijderen van een verwarmings-
radiator of het opnieuw moeten schilderen 
van de kozijnen door het plaatsen van het 
nieuwe glas. Een andere extra optie is het 
verzekeren van het lekslaan van dubbel 
isolatieglas na de vaste garantieperiode 
van 10 jaar.
 
Bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering 
Een bestuurdersaansprakelijkheids- 
verzekering is verplicht voor de bestuur-

der van de VvE. Deze verzekering dekt 
schade bij een derde of de VvE zelf als 
gevolg van schade-veroorzakend handelen 
door de bestuurder. Heeft de VvE een pro-
fessionele bestuurder in de arm genomen, 
dan is deze zelf al verzekerd tegen aan-
sprakelijkheid. Houdt de VvE het bestuur 
en de administratie in eigen hand, dan is 
het belangrijk deze aansprakelijkheid mee 
te verzekeren. De meeste verzekeraars 
bieden een pakketpolis aan voor de 
Verenigingen van Eigenaren, zodat deze 
dekking op één polis bij de opstal- en 
glasverzekering komt te staan. 

Tot zover de tips over de verzekeringen 
voor de VvE. Vanzelfsprekend hoeft u niet 
alle hier genoemde clausules en voorwaar-
den op te nemen in het verzekeringspakket, 
behalve de verplichte. Of en in hoeverre u 
dekking wilt, hangt af van de wensen van 
de VvE zelf. Bespreek dus onderling in 
hoeverre de leden van de VvE verzekerd 
willen zijn. 

Wij hopen dat u deze informatie nuttig 
vindt. Heeft u vragen of opmerkingen, 
dan kunt u deze mailen naar: 
info@bomenbuurtdenhaag.nl 
A-M.S. 

N.B. 
•	 	Vraag	meerdere	offertes	op	voordat	u	

een besluit neemt. Let bij het nemen 
van de beslissing niet alleen op de 
hoogte van de premie. Vergelijk bij het 

De Vereniging van Eigenaren moet 

verzekeringen sluiten ter dekking van 

schade. De belangrijkste is de opstal-

verzekering, maar er zijn meer 

verzekeringen die de VvE het beste als  

vereniging kan sluiten in plaats van elke 

appartementseigenaar afzonderlijk.

Waarom gezamenlijk verzekeren? 
Er zijn veel voordelen aan verbonden om 
het gebouw in zijn geheel te verzekeren 
via één polis. Ten eerste staat vast dat elk 
appartement verzekerd is. Er is één polis 
met dus ook één set voorwaarden en één 
verzekeringsmaatschappij. Dit maakt 
schadeafwikkeling veel gemakkelijker. 
Vaak is een collectieve verzekering ook 
goedkoper dan een afzonderlijke verzeke-
ring voor elk appartement. En bij verkoop 
van het appartement blijft de verzekering 
in stand en gaat automatisch over naar de 
nieuwe eigenaar. 

Opstalverzekering
De opstalverzekering dekt schade aan het 
gebouw door diverse oorzaken zoals 
brand, lekkage of stormschade. Elke huis- 
en appartementseigenaar is verplicht een 
opstalverzekering te sluiten. De meeste 
verzekeringsmaatschappijen sluiten alleen 
opstalverzekeringen via de Vereniging van 
Eigenaren af om bij schade discussies en 
procedures tussen de verzekeraars van de 
appartementseigenaren te voorkomen. 

Appartementsclausule
Let erop dat de verzekering een apparte-
mentsclausule kent. Dat houdt in dat de 
verzekering ook uitbetaalt als een van de 
eigenaren schuld of opzet te verwijten valt 
bij het veroorzaken van de schade aan het 
gebouw. Zonder appartementsclausule zal 
de verzekeraar vergoeding van deze 
schade weigeren. 

Verzekeren tegen welke waarde? 
De opstalverzekering verzekert de her-
bouwwaarde van het gebouw. Om deze 
vast te stellen moet het gebouw getaxeerd 
worden door een officiële taxateur. 
De taxatie is niet gratis maar wel nood-
zakelijk om er zeker van te zijn dat het 
gebouw niet onderverzekerd is. Bij onder-
verzekering keert de verzekeraar niet de 
hele schade uit, maar alleen voor zover 
het gebouw wel verzekerd was. Dus is 
het gebouw € 1.000.000 waard maar 
slechts verzekerd voor € 700.000, dan 
keert de verzekeraar niet meer dan 70% 
van het schadebedrag uit. Tegen extra 
betaling is het mogelijk om een garantie 
tegen onderverzekering te bedingen. 

Het kan zijn dat de ene appartements-
eigenaar een veel luxer uitgevoerde keu-
ken en badkamer heeft dan de ander. Om 
de herbouwwaarde goed vast te stellen en 
te voorkomen dat sprake is van onderver-

De Vereniging van Eigenaren



De redactie wil graag in contact komen met kunstenaars in de buurt. Dat hoeven 
natuurlijk niet alleen beeldend kunstenaars te zijn. Wij gaan aandacht besteden 
aan iedereen, die – in onze buurt woonachtig – kunstzinnig bezig is en daar 
graag een publiek voor wil hebben. Kent u iemand die wij kunnen interviewen? 
Bent u het zelf? Laat het weten via info@bomenbuurtdenhaag.nl of bel 346 56 23.
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als De Doorkèkblues en de titelsong van 
de TV West serie Pauwen en Reigers.
Frauenfelder begon met gitaar spelen in 
de jaren 60. “Je weet wel, in de tijd van al 
die Haagse popbandjes. Ik vond het leuk 
en deed het kennelijk goed, want ik werd 
geadviseerd om naar het Conservatorium 
hier in Den Haag te gaan. Daar heb ik een 
paar jaar klassiek gitaar gestudeerd, en 
daarna flamencogitaar bij Paco Peña aan 
het Rotterdams Conservatorium. De vol-
gende logische stap was om een tijd in 
Spanje door te brengen en daar lessen te 
nemen, o.a. bij Carlos Heredia in Sevilla.” 
Eenmaal terug maakte hij er zijn beroep 
van, werd componist, uitvoerend musicus, 
docent en begon zijn eigen flamencogezel-
schap Mundo’nl. (Als je googlet op heeres 
guitars johan frauenfelder dan is een 
fragment te horen, waarop hij een eigen 
Soleá speelt: mooi!). Op dit moment is 
Frauenfelder ook werkzaam als coach bij De 
Werkplaats Flamenco in het Koorenhuis.
De Règâhs gaan verder en willen, vanuit 
de Thomsonlaan, uitvliegen om landelijk 
door te breken met een grote theatertour. 
Het volgende project van Johan wordt een 
programma met Beatles songs, in 100% 

sluiten van een verzekering de voor-
waarden van de verschillende offertes. 
Hierin kan veel verschil zitten. Ook is 
het soms mogelijk te onderhandelen 
over de voorwaarden of de prijs. 

•	 	Let	op!	De	opstalverzekering	is	geen	
vangnet voor het niet uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden. Ontstaat 
er bijvoorbeeld lekkageschade aan een 
muur wegens ernstige regenval, dan is 
dat normaal gesproken gedekt. Maar 

als uit onderzoek blijkt dat deze muur 
al jaren geleden gevoegd en geïmpreg-
neerd had moeten worden, dan zal de 
verzekeraar niet uitkeren. Deze uitslui-
ting wegens achterstallig onderhoud is 
in elke opstalverzekering opgenomen. 

•	 	Controleer	van	tijd	tot	tijd	of	de	
bestaande verzekeringen nog voldoen. 
Hiermee voorkomt u teleurstellingen 
over de hoogte van schadevergoedin-
gen achteraf.

puur flamingo! Op de CD Werelds staat 
al de règâhs-versie van het Beatles nummer 
‘Norwegian Wood’, dat werd 
‘Noordwijkerhout’. Hij gaat dat doen 
samen met Stephan Evenblij, bekend als 
acteur in Goede tijden, Slechte Tijden, 
Shouf Shouf, Voetbalvrouwen. En straks 
ook als zanger.

De CD’s van de Règâhs zijn onder andere 
te koop bij Paagman en Plato. “Onze fans 
zitten al te wachten op ons volgende 
optreden in De Regentes, op 28 mei.  
Vorig jaar was dat uitverkocht, het dak 
ging eraf, en daar hopen we nu weer op, 
natuurlijk”.

Wil je daar bij zijn, voor een avond 
opzwepende flamingo, en laggûh, dan is 
gauw reserveren het beste. D.D.

Johan Frauenfelder

Johan Frauenfelder woont al jaren in de 
Bomenbuurt. Bij de Règâhs tekent hij voor 
teksten en de muziek, gitaar, bas en zang. 
Verder bestaat de band uit Marcel de 
Graaf, gitarist/zanger en Elvin den Haan, 
percussie, de zogenaamde slagrègâh.

“En wat denk je? Het sloeg aan!” vertelt 
hij. “De belangstelling voor de Règâhs 
kwam ineens van alle kanten: Parkpop, 
de Nieuwjaarsborrel van de gemeente  
Den Haag, het Zeehelden Festival, uit-
nodigingen voor optredens in het Atrium, 
bij ADO en The Hague Festivals. Aandacht 
in de media: TV West, Giel Beelen, we zijn 
bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld 
Draait Door geweest!”. Ondertussen kwa-
men ze met een tweede CD met nummers 

FLAMENCO – maar dan op z’n Haags: 
De Règâhs
En toen waren ze er ineens. Drie geboren 
Hagenaars – ze noemen zich liever Hage-
nezen – dachten in 1997 dat het wel geinig 
zou zijn om een mix te maken van de 
Spaanse flamenco en hun eigen Haagse 
achtergrond. En dan met humor ook. 
Spaanse muziek met Nederlandse teksten 
die soms toch nog wel enige vertaling 
behoeven. 
Twee voorbeelden van hun eerste CD met 
de heldere titel Den Haag Olé: het nummer 
Jè bent ut voâh mèn (Jij bent het voor mij) 
en het uitbundige De mèsjes ùit Den Haag 
(De allermooiste meisjes). Hier geldt, net 
als in de strips van Haagse Harry: hardop 
lezen, dat hellupt.

Buurt-
genoten 

uitgelicht
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Strik u nu en krijg deze sjaal als dank 
namens de hele buurt!
e-mail: info@bomenbuurtdenhaag.nl
telefoon 346 56 23
Het bestuur van SBOB 
Sabine van Pesch, penningmeester

Veel buurtbewoners zetten zich in voor 
de belangen en gezelligheid van onze fijne 
wijk. Er is een wijkvereniging, er worden 
straatfeesten georganiseerd, er zijn bewo-
ners die een fietsenstalling en speeltuin 
beheren, er wordt actie gevoerd vanwege 
uw parkeerproblematiek, de bomenkap op 
de Segbroeklaan en de verkeers(on)veilig-
heid in de Goudenregenstraat. Veel van dit 
alles komt samen via de Bewonersorgani-
satie van de Bomenbuurt (SBOB), die geves-
tigd is in De Kruin in de Acaciastraat.

Dit buurtwerk is mogelijk dankzij de 
belangeloze inzet van veel bewoners. Aan-
gezien meer schouders het werk lichter en 
leuker maken, doen we namens uw actieve 
buren, het volgende verzoek:

Kunnen we u
strikken?

Laat u strikken voor een bijdrage  
van twee tot tien uur per maand als 
bestuurslid van de bewonersorgani-
satie. Er zijn allerlei taken waaruit 
u kunt kiezen, zoals coördinator 
van de straatvertegenwoordigers, 
het dossier verkeer en veiligheid 
of u kiest ervoor om u als algemeen 
bestuurslid in te zetten voor tijde-
lijke taken zoals de activiteiten rond-
om Koninginnedag.

Parkeeroverlast… en
andere heikele kwesties

Van het 
bstuur

Er is op dit moment (half februari) geen 
nieuws te melden, maar dat kan anders 
zijn als het zogenaamde draagvlak-onder-
zoek bekend wordt gemaakt. Het uitgangs-
punt van de huidige Wethouder van  
Verkeer (Smit) is dat er betaald parkeren 
kan worden ingevoerd, wanneer de meer-
derheid van de buurt er vóór is. Alternatie-
ven zijn er niet, behalve het totaal afschaf-
fen van betaald parkeren in de overige 
stadswijken.
De meningen in de buurt liggen verdeeld. 
Sommigen willen zo snel mogelijk betaald 
parkeren ingevoerd zien, anderen willen 
dit absoluut niet. En dan zijn er nog aller-
lei nuances er tussen in. 
En wat vindt de SBOB ervan? Niets. Wij 
trekken geen partij voor wat voor stand-
punt dan ook, maar willen alleen zo snel 
mogelijk een oplossing voor de ontstane 

problemen. En wij vragen ons af, of dit ten 
stadhuize nou echt niet is voorzien?! Als 
daar tevoren niet over is nagedacht, dan 
maakt dat – zacht gezegd – geen profes-
sionele indruk. Als er tevoren bij de gevol-
gen wel is stilgestaan, dan hadden we toch 
een andere aanpak mogen verwachten? 

Eigenlijk is deze kwestie een voorbeeld 
van hoe het niet moet worden aangepakt. 
Dat is, al ging het over andere zaken, wat 
de 15 voorzitters in hun persconferentie 
van 12 februari hebben duidelijk gemaakt. 
Zij noemden kwesties als Noordwestelijke 
Hoofdroute, plannen langs de kust, hoog-
bouw, etc. Doe geen loze beloften, betrek 
bewoners bij plannen die hen aangaan, en 
timmer niet alles dicht met een college-
akkoord. 

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

houtrustconcert Met werk van arvo Pärt en igor strawinsky
Zondag 11 april van 12.00 tot 12.30 zullen Emirhan Tuga,
klarinet, Meriam de Korte, alt-mezzo en Marieke Stoel, orgel 
een koffieconcert geven in de Houtrustkerk, Beeklaan 535.
De toegang is vrij, met een collecte na afloop.
Zij spelen hedendaagse composities waaronder ‘My Heart’s in the 
Highlands’ (uit het jaar 2000!) voor alt en orgel van Arvo 
Pärt, ‘Impressions’ (1995) voor klarinet en orgel van Jan Raas 
en drie liederen van Igor Strawinsky.
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•	 	Overhemden	in	dames-,	heren-,	en	 
kindermaten, katoen

•	 	Dekbedhoezen/kussenslopen	in	
katoen…

en bent u van plan deze weg te doen?

Ik kan ze heel goed gebruiken! Ik kan spul-
len bij u ophalen of u kunt ze afgeven op 
Elsstraat 37.

Een deel van dit project komt ten goede 
aan een meisjesschool in India, dus u 
steunt een goed doel!
Alvast bedankt,
Liesbeth Soeterbroek

[INGEzONDEN MEDEDELING]
Beste bewoners van de Bomenbuurt!

Mijn naam is Liesbeth Soeterbroek en ik 
ben kinderkledingontwerpster. Voor mijn 
merk Dressme (www.dressme.nl) ontwerp 
en maak ik baby- en kinderkleding van 
gerecyclede kleding en huishoudtextiel. 
Binnenkort begin ik aan een nieuw project: 
(baby) slaapzakken en quilts eveneens 
vervaardigd van gerecyclede materialen.
Heeft u nog:
•	 	T-shirts	(gekleurd,	streepjes	en	geprint)	

in zowel dames-, heren- en kindermaten
•	 	Kinderjurken,	katoen

Ook dit jaar komt er weer een vrijmarkt 
op Koninginnedag. De gebruikelijke 
locatie is de Thomsonlaan tussen Valken-
boskade en Thomsonplein, maar er zijn 
plannen om het nog wat ruimer op te zet-
ten. Wilt u daar t.z.t. meer over weten? 
Dan moet u naar onze website; kent u het 
adres al uit uw hoofd?
www.bomenbuurtdenhaag.nl
Heel goed, onthouden, hoor!

Oproep voor het
recyclen van kleding 

Vrijmarkt
30 april a.s.

Advies en inzicht
in geldzaken

Mijn naam is Erna de Klerk, ik woon al 

jarenlang met veel plezier in de Populier-

straat. Sinds een jaar heb ik een bureau 

voor advies en inzicht in geldzaken.

Inzicht 
Het werk wat ik doe en de adviezen die ik 
verstrek zijn niet gericht op de verkoop van 
producten. Wat ik belangrijk vind is dat u 
inzicht krijgt in uw eigen financiële situatie.
In de media is de laatste tijd vaak aan-
dacht voor mogelijk pensioentekort en 
moeilijk te doorgronden financiële pro-
ducten. Veel mensen worden daar onzeker 
van. Dat begrijp ik goed, want geldzaken 
vormen ook vaak een lastige materie. 
Meer kennis en inzicht kan u hierbij hel-
pen, ook om te ontdekken wat op dit 
gebied wel en niet bij u past. 
Ik geef u graag inzicht in uw financiële 
plaatje gericht op nu of de toekomst. Ook 
leg ik uit wat u vaak eenvoudig zelf kunt 
doen om financiële doelen te bereiken 
zonder dat u daarvoor een product hoeft 
aan te schaffen.

Advies over? 
U kunt onder meer bij mij terecht voor:
•	 	Inzicht	in	uw	pensioen	in	begrijpelijke	

taal en getallen
•	 	Financiële	planning	en	het	opzetten	

van spaardoelen

•	 	Overzicht	en	uitleg	van	uw	hypotheek	
en andere financiële producten 

•	 	Budgetadvies	en	inrichten	van	uw	
administratie 

Bewust omgaan met geld
Word je financiën de baas! is de naam van een 
workshop die ik organiseer over bewust 
omgaan met geld. 
In deze workshop leert u:
•	 	Inzicht	in	uw	inkomsten	en	uitgaven	

en hoe deze (beter) te organiseren; 
•	 	Uw	eigen	financiële	planning	en	spaar-

doelen op te zetten en beheren;
•	 	Hoe	u	bewust	financiële	producten	uit-

kiest die bij u passen.
De workshop gaat in het voorjaar van 
start. Voor meer informatie kunt u contact 
met mij opnemen.  

Ervaring
Ik heb ruim dertien jaar in de financiële 
dienstverlening gewerkt, onder meer als 
hypotheekadviseur en financieel planner. 
Op dit moment zet ik me graag in voor het 
ontwikkelen van meer kennis en bewust-
zijn over geldzaken bij u als consument. 

Voor meer informatie: 
Erna de Klerk, telefoon 06 2458 7672 of 
info@edeklerkadvies.nl 
Website: www.edeklerkadvies.nl

Nieuw
in de

buurt

–– < Persbericht > ––––––––––––––
onderwijshaaglanden.nl
Onderwijshaaglanden.nl is hét 
startpunt voor de zoektocht 
naar scholen en open dagen in 
de regio Haaglanden. Wie op 
zoek is naar een onderwijs-
instelling, voor zichzelf of 
voor een kind of jongvolwas-
sene, kan nu terecht op
Onderwijshaaglanden.nl.
Op deze website is informatie 
te vinden over alle types en/
of niveau’s onderwijs in de 
regio.
Onderwijshaaglanden.nl is 
de meest complete scholen-
zoeksite voor de hele regio 
Haaglanden.



Belangrijke telefoonnummers
112 Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent) + Wijkagent Fabian Roso
 (spreekuur wijkagent: 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 SBOB (uw bewonersorganisatie)

18 maart 2010: jaarvergadering
met onder meer: uitleg wijkagent over sms-alert
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a




