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Van tafel??
De Franse taal is in Nederland bijna uitgestorven, dus zal ik maar meteen de Nederlandse 

vertaling van een toepasselijke uitdrukking gebruiken: “Je moet weten, wanneer je van 

tafel dient op te staan.” Dat slaat op mij, want vanaf vorig jaar had ik sterk het gevoel dat 

mijn tijd als eindredacteur erop zat. Daar had ik meerdere redenen voor. Ik merkte, dat 

met het ouder worden sommige werkzaamheden niet meer zo vlot gaan. En ik heb zò 

veel dingen die me interesseren en waar ik niet genoeg aan toe kom, dat het me ging 

hinderen. Maar ja, de redactie is de afgelopen anderhalf jaar door veel tegenslag geraakt 

en de opvolging gaf vervolgens ook problemen, dus dan laat je de boel niet in de steek. 

Toch moest ik er een keer een punt achter zetten. Dat is met deze Boomgaard het geval.

In de loop van de afgelopen 15 jaar is ons wijkblad nogal van vorm en inhoud veranderd. 

Daarin heb ik een bescheiden rol gespeeld, want ik werd door een aantal mensen 

vakkundig ‘gesouffleerd’. Het resultaat van inzet, deskundig advies en een geïnspireerde 

redactie + vormgever heeft u elke drie maanden kunnen zien en lezen. Ik heb heel veel 

plezier beleefd aan het werk voor De Boomgaard, meer dan ik hier kan zeggen. Dat kwam 

ook doordat we als redactie gaandeweg bevriend zijn geraakt. Dus zó’n opluchting is 

het niet, om ‘van tafel op te staan’. 

Wie ik hier ook nadrukkelijk wil noemen, zijn de bezorgers. Je kunt nog zo’n aantrekkelijk 

blad maken, als het niet bij de bewoners terecht komt, is veel werk voor niets geweest.  

Ik denk dat sommigen van hen dit werk al 15 jaar doen; dat is toch fantastisch?? Veel van 

die vrijwilligers ken ik persoonlijk. Op deze plaats: veel waardering van mijn kant voor 

uw trouwe inzet! 

Ik wens De Boomgaard en alle lezers in de toekomst het allerbeste.

Tonny van Dijk

De redactie neemt bij dit nummer afscheid 

van hoofd- en eindredacteur Tonny van 

Dijk. We danken haar voor haar inspanning 

de afgelopen jaren – als vrijwilliger - voor  

De Boomgaard. Tonny heeft niet alleen met 

enorm enthousiasme maar ook met professionele 

inzet een zestal redactieleden geleid en ervoor 

gezorgd dat het wijkblad ieder kwartaal op ruim 

vierduizend deurmatten is gevallen.

De redactie en het blad zelf hebben de nodige wijzigingen ondergaan in deze periode, 

maar Tonny bleef 15 jaar lang een stabiele factor. Altijd op zoek naar nieuw talent dat 

voor de buurt ingezet kon worden en ook speurend naar nieuwe verhalen of belangrijke 

informatie voor bewoners. Regelmatig stopte ze op de fiets een krantenartikel bij een 

redactielid in de brievenbus met bijgeschreven tekst: “Is dit wat voor ons?” 

Ook als eindredacteur zette ze de puntjes op de i. Nogal eens kreeg je als schrijver je 

verhaal terug met nieuwe punten, komma’s en inhoudelijke suggesties.

En, een discussie ging ze niet uit de weg. Met het bestuur, met collega’s en met de 

buurtbewoners. Zo probeerde ze altijd weer het blad zo perfect mogelijk af te ronden.

Wij denken dat dit goed is gelukt!

Dank je wel Tonny voor de samenwerking. Geniet van alle vrije tijd die je nu gaat krijgen. 

We hopen natuurlijk dat je De Boomgaard nog lang en met veel plezier zult lezen! 

Redactie De Boomgaard

BEDANKT

TONNY!
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter 
Met veel plezier draag ik weer mijn 

steentje bij aan deze nieuwe uitgave van 

De Boomgaard. Voor het bestuur is er 

inmiddels het nodige veranderd. We 

zitten nu al weer een paar maanden op 

de nieuwe locatie “Onder de Bolster”, 

Kastanjestraat 2. Een hele overgang voor 

ons allemaal, maar wel een prachtige 

locatie en een mooi uitzicht op de 

speeltuin ervoor.

Dit is het laatste nummer voordat het jubileumjaar 2016 begint.  

Eind januari kwamen we met een groep bewoners bij elkaar in  

het wijkgebouw de Kruin om over 100 jaar Bomenbuurt te praten. 

De opkomst was goed en er waren volop ideeën. Na een bescheiden 

start droegen bewoners steeds meer projecten aan. Vervolgens 

gingen ze aan de slag om die projecten ook uit te werken, dat alles 

gecoördineerd door de feestcommissie. U leest daar verder in het 

blad meer over. Let u in dat artikel ook op de sponsoractie waarmee 

u de feestelijkheden van volgende jaar kunt ondersteunen en 

waarmee u uzelf van mooie aandenkens kunt verzekeren.

In de laatste nieuwsbrief 100 jaar Bomenbuurt, die bij u allen thuis 

bezorgd is (dank aan alle bezorgers hiervoor) schreef ik dat we nu 

een compleet bestuur hebben. Hoe snel kan het gaan in de wereld 

van vrijwilligers: helaas moeten wij alweer afscheid nemen van  

2 bestuursleden. Wij zijn daarom op zoek naar een secretaris en  

1 of 2 nieuwe algemene bestuursleden. 

Onze vrijwilligers zijn ons lief, ze zijn het hart en vooral de handen 

en voeten van de bewonersorganisatie. Dat we dat erg op prijs 

stellen willen wij elk jaar weer op een of andere manier duidelijk 

maken. Dit jaar weer op de vrijwilligersavond, waarvoor inmiddels 

alle vrijwilligers een uitnodiging hebben gehad.

Tot slot wil ik een ieder van u fijne feestdagen en een prettige 

jaarwisseling toewensen, en alvast de wens uitspreken dat 2016 

voor u een mooi maar vooral een gezond jaar mag worden.

Hans Verboom

Voorzitter SBOB 

Wat speelt er 

Ook in de Bomenbuurt zijn de eigenaren van een appartement 

wettelijk verplicht om gezamenlijk het onderhoud aan hun 

woningen te doen. De meesten doen dat met hun Vereniging van 

Eigenaren (VvE). Helaas gaat hier veel mee mis. Enkele voorbeelden:

•  Zo zijn nogal wat VvE’s onderverzekerd. Mocht er onverhoopt 

brand uitbreken dan moeten eigenaren vele duizenden euro’s 

bijbetalen. 

•  Ook vinden veel appartementseigenaren dat ze geen lid zijn  

van de VvE en dus niet hoeven te betalen. Hierdoor kan het 

noodzakelijke onderhoud aan bijvoorbeeld het dak, de balkons  

of portieken niet gedaan worden en kan het hele gebouw 

verloederen.

Om de eigenaren te helpen heeft de gemeente Den Haag  

een VvE-balie opgericht. De VvE-balie is telefonisch bereikbaar,  

heeft een uitgebreide website, en vier adviseurs in dienst,  

die vragen kunnen beantwoorden. 

Om ervoor te zorgen dat de VvE-balie weet wat er in de wijken 

speelt en op de goede manier de eigenaren kan helpen,  is er een 

klankbordgroep opgericht. Hierin nemen bewoners vanuit diverse 

wijken deel. Zij hebben  ervaring met het besturen van VvE’s en 

hebben een goede relatie met hun bewonersorganisatie. De groep 

komt dit jaar vier keer op een avond bij elkaar, samen met de 

medewerkers van Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de 

Gemeente Den Haag. Tijdens de vergaderingen wordt er veel 

nieuwe informatie uitgewisseld die van belang kan zijn voor de 

eigen VvE of voor de wijk. De klankbordgroep wordt ondersteund 

door stichting Voorwelzijn.

Voor de klankbordgroep zoeken wij dringend nog een of twee 

eigenaren uit de Bomenbuurt! 

Heeft u interesse, bel dan met Jaap de Wit van stichting  Voorwelzijn, 

telefoonnummer 06 1904 44 57 op dinsdag, woensdag of donderdag 

tijdens kantooruren.

In de eerste helft van 2016 zal het project worden uitgevoerd 

in drie Haagse wijken: de Vogelwijk, het Bezuidenhout & 

Mariahoeve en het Centrum. Thema’s die in deze wijken 

centraal staan zijn de Joden vervolging, de Atlantikwall en het 

bombardement van 3 maart 1945. 

De stichting Oorlog in mijn Buurt is op zoek naar (oud-)

bewoners van deze wijken, of uit omliggende wijken, die 

mee willen werken met het project en ervoor openstaan  

te worden geïnterviewd door leergierige jonge leerlingen  

uit de wijk. Bent u of kent u iemand die hier tijdens de  

oorlog woonde, dan komen wij graag met u in contact.  

Ook vrijblijvend kunt u voor informatie bij ons terecht. 

Hebt u interesse of kunt u tips geven, dan kunt u contact 

opnemen met Inge Brouwer, zakelijk leider van Oorlog in 

mijn Buurt in Den Haag. 

Hierbij alle contactgegevens:

 

Inge Brouwer

Tel. 06-222.69.555

e-mail: inge@oorloginmijnbuurt.nl

De Boomgaard

VvE-bestuurder gezocht voor de  

Klankbordgroep Particuliere woningvoorraad
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SBOB zoekt secretaris en bestuursleden
Enthousiaste buurtbewoners die samen met ons 'in het bestuur' iets voor de buurt willen  betekenen. 

Wij zoeken een secretaris en 1 of 2 bestuursleden. Lijkt het u wat, neem dan contact  

met ons hiervoor op. Wij vertellen u dan graag meer over deze functies. 

De stichting Oorlog in mijn Buurt organiseert educatieve 

projecten voor basisscholen, waarin leerlingen uit de 

hoogste klassen de kans krijgen ouderen te interviewen die 

tijdens de oorlog in de wijk woonden waar de leerlingen nu 

opgroeien. 

De kinderen bezoeken in drietallen (oud-)bewoners van hun 

wijk. Ze worden hi erbij begeleid door de stichting Oorlog  

in mijn Buurt. Voorafgaand aan de interviews worden 

verschillende gastlessen gegeven in de klas, over de lokale 

oorlogsgeschiedenis en over hoe zij moeten interviewen. 

Ondertussen werken de leerlingen in speciale werkboekjes 

aan hun eigen historisch onderzoek. Dit maakt van de 

leerlingen ‘echte’ historici en journalisten en bereidt hen 

voor op de interviews met ooggetuigen van oorlog in hun 

buurt. Door verhalen uit de eerste hand te horen, wordt het 

historisch besef over hun eigen buurt versterkt. De leerlingen 

voelen zich daardoor verantwoordelijk deze verhalen zo 

goed mogelijk over te dragen aan anderen. Zij worden 

hiermee 'Erfgoeddragers’. Oorlog in mijn Buurt wordt al  

een aantal jaren in  Amsterdam uitgevoerd en heeft tot veel 

bijzondere ervaringen geleid. Meer informatie is te vinden  

op www.oorloginmijnbuurt.nl

(oud-)buurtgenoten 
die tijdens de 2e Wereld oorlog in 
Den Haag woonden

gezocht
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Kleine vooruitblik
We lichten graag een tipje op van de sluier, zodat u alvast een 

beetje weet waarop u zich kunt verheugen. De fototentoonstelling 

neemt steeds vastere vormen aan. Bij Bob Bouwman komt heel 

divers materiaal binnen en hij kan nog steeds foto’s en films van  

en over de buurt gebruiken. Er is een programma ontstaan met  

zo’n zes lezingen over toepasselijke onderwerpen zoals de buurt  

en bomen. U kunt meewandelen met diverse wandelingen door de 

buurt en iedere maand een film kijken in de knusse bioscoop van 

Zorghuis Dr. W. Drees. Buiten film kijken kan ook, want op initiatief 

van Stadhouder zal er een weekend lang een openluchtbioscoop 

op het Thomsonplein zijn. 

In september 2016 organiseert een enthousiast clubje het heuse 

Bomenbuurtfestival waar natuurlijk ons eigen Bomenbuurtlied – 

gecomponeerd door buurtbewoonster en musicus Marieke Stoel 

- gezongen zal worden. Natuurlijk gaan we iets met 100 bomen 

doen en laten we u kennismaken met alle bomen waarnaar de 

straten in de buurt genoemd zijn. 

Enige sportiviteit kan ook niet ontbreken, dus hopen we in samen-

werking met de gemeente en Koemans Snacks op het Abeelplein 

een paar weken een ijsbaan te kunnen realiseren. U kunt deel-

nemen aan een spinningmarathon voor het goede doel. Of komt  

u liever kijken naar De Sterkste Man en Vrouw-wedstrijden?  

Kneet’s Gym organiseert beide evenementen.

Kalender
Wanneer en waar is bij veel activiteiten nog even de vraag, omdat 

de organisatie ervan nog in volle gang is of nog op gang moet 

komen. We informeren u in de volgende edities van de Boomgaard 

en via de website van SBOB (www.bomenbuurtonline.nl). Ook de 

nieuwsbrief rondom 100 jaar Bomenbuurt verschijnt volgend jaar 

nog een aantal keer. U vindt deze bij de diverse koffie- en lunch-

rooms. Digitaal lezen kan via de Facebookpagina of direct ontvangen 

in uw mailbox.

Daarnaast werken we aan een kalender die voor u als buurt-

bewoner beschikbaar komt. Hierop staan in ieder geval alle 

activiteiten die bekend zijn, maar de kalender kan natuurlijk 

aangevuld worden met andere activiteiten. Of dat nu voor 100 jaar 

Bomenbuurt is of uw persoonlijke afspraken. Daarnaast kunt u met 

de bonnen die we in de kalender verwerken, gebruik maken van de 

acties die winkeliers en ondernemers in de buurt hebben bedacht. 

 
naar 100 jaar Bomenbuurt
Ziet u er al naar uit? Naar het feestelijke jaar waarin onze buurt 100 jaar bestaat?  

Er staan ontzettend leuke activiteiten op stapel gedurende het jaar met voor ieder wat wils. 

Veel buurtbewoners zijn druk bezig met de voorbereidingen. En ook vele winkeliers en 

ondernemers doen mee en verzinnen acties en activiteiten.

FEESTCOMMISSIE
 100 JAAR BOMENBUURT 

ZOEKT 

VRIJWILLIGERS EN/OF SPONSORS 

Helpt u mee?
Om bepaalde activiteiten te laten slagen, zijn we afhankelijk van 

vrijwilligers. Zo moet er bij de ijsbaan en de foto-expositie toezicht 

gehouden worden. En zijn bij het Bomenbuurtfestival hand- en 

spandiensten gevraagd. Ook zoeken we mensen die af en toe  

een rondje door de wijk willen lopen om posters te verspreiden.  

En gaandeweg zullen we vast nog wat klussen tegenkomen.

U doet het niet voor niets: u draagt bij aan plezier voor iedereen  

en leert uw buurtgenoten kennen.

Op de site van SBOB (www.bomenbuurtonline.nl) vindt u de 

vrijwilligersvacatures terug. 

Via ons mailadres (bomenbuurt.100jaar@gmail.com) laat u ons 

weten dat u mee wilt helpen. U komt op de vrijwilligerslijst en wij 

vragen u te zijner tijd wanneer en waarmee u wilt helpen.  

Sponsort u?
100 jaar Bomenbuurt vieren we samen, maar doen we ook samen. 

Daarin worden we ondersteund door de gemeente en diverse 

ondernemers, maar we zoeken ook uw steun. Misschien bent u niet 

in de gelegenheid om in tijd bij te dragen door als vrijwilliger te 

helpen. Maar misschien kunt u wel een financiële bijdrage doen.

Natuurlijk staat daar ook iets tegenover. Naast de genoemde 

activiteiten waaraan u kunt deelnemen, kunt u een uniek T-shirt  

of het jubileumboekje met verhalen en beelden van 100 jaar 

Bomenbuurt bemachtigen. Stort u 10 euro of meer, dan ontvangt  

u het T-shirt. Stort u 20 euro of meer, dan ontvangt u een T-shirt  

en het jubileumboekje. 

U kunt uw bijdrage storten op rekening van de SBOB: 
NL50 INGB 0002138358.

Doet u dit onder vermelding van 100jrbb, de maat voor het T-shirt 

en uw adresgegevens.

Met uw bijdrage – in tijd of geld – maken we met z’n allen een 

feestelijk jaar waarmee we de volgende 100 jaar gedenkwaardig 

inluiden.

Cindy Koelman van Doornik

Feestcommissie 100 jaar Bomenbuurt

AFTELLEN
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De Bomenbuurt beschikt over een paar mooie winkelstraten, die 

het goed doen. Toch heeft onze wijkagent ook zorg bij de leegstand 

die met het vertrek van Hallfords en de Schoenenreus in de 

Fahrenheitstraat is ontstaan: “dat moet niet te lang duren, het zijn 

grote ruimtes”.

De Bomenbuurt heeft veel eigen woningbezit en dat heeft zo z’n 

voordelen. Zichtbaar is dat de bewoners zich betrokken voelen bij 

hun leefomgeving. De straten zien er netjes uit, fietsen staan niet 

kris kras geparkeerd, lantaarnpalen zijn niet kapot: “als er iets aan  

de hand is, melden de mensen dat bij ons”. 

En dat melden gebeurt best veel en brengt dus ook weer veel werk 

met zich mee. “Dat kan verbeterd”, vindt Willem. Vaak zijn gemeen-

telijke instanties nodig voor het oplossen van de melding: een gat 

in de straat bijvoorbeeld. Maar in de praktijk vergt zo’n melding (te) 

veel inzet van de Politie. Tijd die dus beter aan iets anders besteed 

had kunnen worden. Ook in het stroomlijnen van meldingen via  

de sociale media valt binnen de Politie nog een slag te maken.

Willem heeft zijn contacten in de Bomenbuurt; onder meer met  

de winkeliersvereniging, met de grotere VVE’s en met het Willem 

Dreeshuis. Heb je onze wijkagent zelf nodig? Hij werkt vanuit het 

politiebureau naast het stadsdeelkantoor aan de Valkenboslaan.  

Wil je hem bereiken? Dan kun je hem het beste mailen:  

willem.koopmann@politie.nl. Telefonisch is hij bereikbaar via 

nummer 0900 8844.  ■

De Bomenbuurt heeft z’n eigen wijkagent. Sinds februari van 
dit jaar is dat Willem Koopmann. Hieronder leest u wat meer 
over hem en over zijn werk.

Van onder zijn bril lacht hij me toe: “ik ben wel van het eerst zelf 

doen”. Als mensen met een probleem komen kijkt hij eerst of ze  

er zelf al wat aan hebben gedaan: “als je ‘ns met hem praat is het 

misschien wel niet zo’n vervelende buurman als je denkt”. 

Willem, geboren Amsterdammer, is 55 jaar oud, getrouwd en vader 

van twee dochters. Na een start van zo’n 15 jaar in het bedrijfsleven, 

werkt hij inmiddels al weer 25 jaar bij de Politie, waarvan 13 jaar als 

wijkagent. Eerst in wijken als Valkenbos en Regentes en nu dan 

fulltime en exclusief voor de Bomenbuurt.

We weten allemaal dat politiemensen sinds enige tijd een nieuwe 

kledinglijn dragen. We zien ze nu in wat stoerdere kleding die ook, 

met de gele streep over de borstkas, beter opvalt. Op de foto  

zien we Willem met die nieuwe kleding. Volgens hem is het een 

ver betering, al vindt hij ook dat het pak soms wel erg warm kan 

zijn. Want wat wij niet zien, is dat het overjasje inmiddels een 

kogelwerend vest bevat.

Nou lijkt een kogelwerend vest niet direct een noodzaak voor de 

Bomenbuurt. Maar ja, je weet maar nooit. Ook onze buurt kent z’n 

problemen, al zijn ze niet te vergelijken met die in de probleem-

wijken. Ook in de Bomenbuurt spelen zaken als huiselijk geweld  

en burenoverlast. Overlast kom je wel tegen in de straten met veel 

portiekwoningen. Mensen hebben dan een leuke etage in een fijne 

buurt gekocht en realiseren zich onvoldoende dat je in zo’n gebouw 

niet alleen woont. Als de vloer bijvoorbeeld niet goed is geïsoleerd 

ontstaan problemen. Door geluidsoverlast van spelende kinderen, 

of het getik van hoge hakken. 

Veel van wat de Politie hier doet, zie je niet. Als iemand moet 

worden aangehouden omdat hij gefraudeerd heeft op zijn werk  

is dat een actie die niet erg opvalt. 

De wijkagent

In De Boomgaard van maart jl kon u lezen over De Populier, 
een school voor middelbaar onderwijs in de gelijknamige 
Populierstraat. In deze Boomgaard komen we even terug bij  
De Populier. We nemen een kijkje op het dak. Want daar gebeurt 
iets dat voor u misschien wel interessant is.

Ik praat met Jorina van Bergen, docent Muziek en Cultuurstroom 

bij De Populier. In ons gesprek staat niet de muziek centraal, maar 

de Cultuurstroom. Leerlingen worden op De Populier gestimuleerd 

om op zoek te gaan naar hun eigen talent. Daartoe kiezen ze, 

buiten de standaardlessen, voor verdieping in één van vier ‘stromen’: 

Sport, Cultuur, Science of Basis. Leerlingen van verschillende 

klassen volgen een dagdeel in de week samen de lessen binnen 

zo’n stroom.

Onder de vlag van de Cultuurstroom zijn verscheidene projecten 

opgezet, onder meer ‘graffiti’, ‘kunst uit afval’ en ‘pluk de stad’.  

En met ‘pluk de stad’ zijn we aangeland op het dak van De Populier. 

Want binnen dat thema gaan de leerlingen in de buurt op zoek naar 

eetbare planten. Maar ze hebben ook een ‘bakkentuin’ opgezet op 

dat dak. Kijk maar eens naar de foto’s. Voor de begeleiding heeft de 

school de hulp ingeroepen van enkele buurtbewoners. De leerlingen 

zaaien de bakken in en zodra het allemaal begint te groeien verzorgen 

ze de planten. Ze zoeken informatie bij hun plantjes en kijken wat 

je er zoal mee kunt doen. Zijn ze bijvoorbeeld eetbaar en is er ook 

wat lekkers van te bereiden? Dat verwerken ze allemaal in een 

boekje. Ook is hiervan, onder de naam “Moestuin Populier” een 

facebook pagina aangemaakt.   ■

door REGGY SPECKEN

DE DAKTUIN 
VAN DE POPULIER

••• De bakkentuin op het dak van De Populier (boven) en het boekje 

waarin de bevindingen van de leerlngen verwerkt worden (onder).

••• Wijkagent Bomenbuurt Willem Koopmann

door REGGY SPECKEN

Bomenpraat
De Robinia Pseudoacacia is vrij algemeen in gebieden met een zacht klimaat. 

Komt oorspronkelijk uit de V.S. en vermeerdert zich vooral via wortelopslag,  

maar ook wel via zaden. Van de Robinia die aan de Valkenboskade staat kun  

je ook enkele zaailingen iets verderop zien staan. De bloemen van de Robinia  

zijn meestal wit. Dat kun je goed zien in de Acaciastraat, maar deze heeft roze 

bloemen en is waarschijnlijk een bastaard met de naam Decaisneana. De witte 

bloemen geuren, de roze niet. De vruchten zitten in donkerbruine hangende 

peulen van ongeveer 10 cm. De schors van de boom is donkergrijs en bij 

volwassen bomen sterk gekloofd met lange, diepe scheuren. 

Ook de amberboom wil een zacht klimaat en wordt in Den Haag veel als straat-

boom geplant. Jonge bomen hebben meestal een kegelvorm. Later worden  

ze meer koepelvormig. De bladeren lijken op die van esdoorns, maar de vijf-

vormige slippen staan veel meer verspreid dan bij esdoorns. Er zijn veel varianten.  

De bomen in de Fahrenheit straat behoren vermoedelijk tot de chinese variant.

Hannah Smeets

Een bloeiende Robinia in het voorjaar aan de Valkenboskade (boven)  

en een Amberboom in de Fahrenheitstraat in de herfst (onder).
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Hoe brand- en inbraakveilig 
leef ik eigenlijk? 
In november staat de verwarming bij iedereen weer  

volop aan. ‘Mij kan niks gebeuren’, denken veel mensen.  

Toch blijkt dat mede door onveilig stoken de brandweer 

duizenden meldingen per jaar krijgt over woningbranden. 

Soms eindigt het met alleen materiële schade, maar vaak 

zijn er ook gewonden en dodelijke slachtoffers als gevolg 

van woningbranden. 

Op www.brandweer.nl kun je nalezen welke maatregelen 

je kunt nemen om brand te voorkomen (kijk bij: ‘veilig 

stoken’), maar vooral wat te doen als er toch brand 

uitbreekt.

Ook koolmonoxide is gevaarlijk. Het is een giftig gas, dat 

vooral in oudere huizen ontstaat door slechte ventilatie  

in huis, oude kachels, vervuilde cv-ketels of kapotte  

buizen en schoorstenen. Op dezelfde website vind je  

 ook informatie over dit onderwerp en wat je moet doen 

om het risico te vermijden (zoek op ‘koolmonoxide’). 

Inbrekers

Veel inbrekers worden opgepakt omdat oplettende 

buurtgenoten de politie bellen. Beter natuurlijk om inbraak 

te voorkomen in deze donkere dagen. 

Enkele tips van de politie: 

Sluit ramen altijd, ook al ben je maar kort weg en draai 

deuren op slot, ook ’s nachts. De deur alleen dichttrekken 

is niet altijd veilig genoeg. Haal sleutels uit het slot en zorg 

ervoor dat ze niet zichtbaar zijn. Leg geen sleutels buiten 

onder de deurmat en hang geen adreslabel aan je sleutel-

bos. Ga je ’s avonds weg? Gebruik tijdklokschakelaars en 

laat een paar lampen branden. Doe gordijnen overdag 

open en leg kostbaarheden uit het zicht. Zet  ladders en 

andere dingen waarmee dieven kunnen klimmen weg.

Is er toch ingebroken? Doe aangifte telefonisch, dan is de 

politie snel ter plaatse. En zie je iets verdachts bij de buren? 

Bel dan direct 112. 

Wat een leuk boekje heeft de gemeente uitgegeven. Het 

heet ‘sport- en beweegwijzer’. Wel jammer dat je er 50+ 

voor moet zijn, zoals de titel ook vermeldt, maar eigenlijk 

denk ik dat je best een beetje kunt smokkelen. Het lijkt  

mij dat ook de iets jongere stadsgenoot wel wil fietsen, 

tennissen, hockeyen en  jazzballet, tai chi en/of yoga doen 

in de buurt of misschien net erbuiten.  Behalve gezond zijn 

de activiteiten ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. 

Alle (sportieve) activiteiten die je maar kunt bedenken staan 

erin vermeld. Zoals: atletiek, aquafit, badminton, biljart, 

bridge, conditietraining, dammen, jeu de boules, line-dancing 

(en andere dansvormen), schaken en volksdansen. Het boekje 

biedt een overzicht van alle locaties door heel Den Haag met 

website en telefoonnummer en vaak ook tijden van de 

activiteit. Ook voor mindervaliden zijn er cursussen.  

De meeste activiteiten worden georganiseerd in buurthuizen 

en wijkcentra en zijn daardoor heel schappelijk geprijsd.  

Vaak gelden er ook ooievaarstarieven. Hier in de wijk kun je 

terecht in De Kruin (Acaciastraat) en De Bolster (Kastanjeplein), 

maar ook in de omringende wijken is genoeg te doen. 

Vind en haal het naslagwerk gratis bij een van de genoemde 

centra, via www.denhaag.nl (en zoek op ‘beweegwijzer’) of 

bel tussen 8 en 17 uur met de sport informatielijn van de 

gemeente: 3537272.

Bied je zelf een activiteit aan? Dan vind je in het boekje ook 

gegevens waar je dat kunt aanmelden.  Het boekje wordt 

regelmatig vernieuwd. 

FIT
in en buiten de buurt

door ERNA DE KLERK

GEMEENTEBERICHTEN

Psst…. Ben je tussen de 12 en 18 jaar?  
Check dan hieronder hoe het zit met vuurwerk.  
Boven de 18? Dan is het ook goed om de 
spelregels rond oud en nieuw nog een keer 
door te nemen. 

Vuurwerk kopen

Je mag alleen vuurwerk kopen op 29, 30 en 31 decem-

ber. Vuurwerk koop je bij een erkende vuurwerkwinkel. 

Veilig en in Nederland toegestaan vuurwerk heeft altijd  

in het Nederlands geschreven productinformatie. Staat  

er geen Nederlandse tekst op, dan is het illegaal vuur-

werk en mag je het hier niet kopen en ook niet afsteken. 

Illegaal vuurwerk zijn bijvoorbeeld strijkers, lawinepijlen, 

mortierbommen, grote flowerbeds en Chinese rollen. 

Het is verboden omdat het levensgevaarlijk is, aldus de 

politie. Als je het in je bezit hebt of afsteekt, kun je een 

flinke boete krijgen.

Hoe oud moet ik zijn? 

Vanaf 12 jaar mag je kindervuurwerk, zoals sterretjes 

kopen. Dit vuurwerk mag – tenminste van de politie – 

ook binnen worden afgestoken. 

Vanaf 16 jaar mag je vuurwerk kopen dat weinig gevaar 

oplevert maar altijd buiten moet worden afgestoken.  

Dat heet F2 vuurwerk. Het geluidsniveau is 120dB op  

1 meter afstand. 

Vanaf 18 jaar begint het zwaardere werk en mag je  

het zogenoemde F3 vuurwerk kopen. Dit vuurwerk  

mag alleen in grote open ruimtes worden afgestoken. 

Het geluidsniveau is 120dB op 15 meter afstand. 

Afsteken

Regel één aldus de politie: wees nuchter, dus drink niet  

te veel als je vuurwerk afsteekt. En let erop dat je geen 

kleding draagt van ontvlambaar materiaal. Draag bij 

voorkeur een veiligheidsbril. 

Steek vuurwerk aan met een aansteeklont die lang genoeg 

is en op zijn minst 3 seconden brandt. Daarnaast mag 

vuurwerk niet nat zijn. 

Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat en zet 

vuurwerkpijlen in een fles. Vul de fles tot de helft met 

zand of water, dan valt hij niet om. 

Steek geen vuurwerk af terwijl je het in je hand houdt.  

En vuurwerk dat niet is afgegaan, mag je nooit opnieuw 

aansteken. En natuurlijk gooi je niet met vuurwerk. 

Opruimen

Wat een regels allemaal. Natuurlijk hopen we dat je ook 

nog plezier hebt van je vuurwerk. En het zou leuk zijn als 

de buren dat ook hebben. Misschien vinden ze het best 

cool om je te helpen of om alleen maar te kijken.  

Koop dus niet alleen maar knallers, buren houden vaak 

ook van sierpijlen. En na afloop? Dan ruim je de rommel 

op: flessen, lonten, restafval zoals potten en pijlen.  

En misschien willen de buren je daar dan ook mee 

helpen. Dan is iedereen blij de volgende dag. 

Wat mag niet? 

Vuurwerk mag je alleen afsteken op 31 december vanaf 

18 uur tot 1 januari 2 uur ‘s morgens. Zie je iemand die 

buiten deze tijden vuurwerk afsteekt? Dan mag je de 

politie bellen. De overtreder kan een boete krijgen.  

Die is  €100,-. Ben je onder de 18 jaar, dan ga je naar 

Bureau Halt van de politie. Hier krijg je dan een alterna-

tieve straf (een leer/werkstraf van bijvoorbeeld 6 uur  

in plaats van gevangenisstraf). Als je verboden illegaal 

vuurwerk afsteekt is de boete al snel €400,- of als je 

onder de 18 jaar bent 20 uur werkstraf.  

Meer weten?

Kijk op de website: www.vraaghetdepolitie.nl en klik op 

‘vuurwerk’. Vragen over bureau Halt? Kijk op www.halt.nl.

Grondbloemen, 
    cake, pijlen en knallen
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ZIN
om iets te ondernemen in de buurt?
Meld je aan bij een (straat)werkgroep

door ERNA DE KLERK

Zo kent de Bomenbuurt werkgroepen die actief zijn in één 

specifieke straat, zoals de Acaciastraat, Ieplaan, Kastanjestraat en de 

straten rond De Bonte Vlinderschool: Egelantierstraat, Berberisstraat 

en Aucubastraat (EBA). De straatvertegenwoordigers van de hele 

wijk vormen samen een werkgroep en alles rond het thema 

‘Verkeer en milieu’ wordt ook door een club mensen onder de 

hoede genomen. Zelfs de redactie van De Boomgaard is feitelijk 

een werkgroep. En voor de viering van 100 jaar Bomenbuurt in 

2016 is dit voorjaar ook een tijdelijke werkgroep opgericht. 

Aanwas 
Een werkgroep bestaat uit bewoners die zich tot het onderwerp 

voelen aangetrokken en het leuk en nuttig vinden om zich samen 

met anderen in te zetten. 

Zo nu en dan vertrekt er een lid en zoekt een werkgroep nieuwe 

aanwas. Op dit moment zijn er een paar vacatures en is de buurt 

dus op zoek naar jou! Kijk hieronder wat je aanspreekt. 

EBA leden
De Werkgroep EBA zoekt nieuwe leden! Woon je in of rond de 

Egelantierstraat, Berberisstraat of Aucubastraat en vind je het leuk 

een paar keer per jaar iets voor je buurt te organiseren?  

Neem dan contact op met EBA-voorzitter Rick Tersmette,  

rick.tersmette@casema.nl. De drie leden van de huidige werkgroep 

zetten zich in voor een mooi en schoon schoolplein, organiseren 

elke zomer een Pleinfeest voor de omwonenden en de lampionnen-

tocht St. Maarten op 11 november. Doe je mee? Meld je aan als lid. 

Ook nieuwe ideeën zijn van harte welkom! Rick Tersmette, William 

Koolschijn, Vera Wurzer

Boomgaard hoofd/eindredacteur 
De redactie van het wijkblad zoekt naar een nieuwe hoofd/

eindredacteur. Dat kan één persoon zijn, maar mogen er ook twee 

zijn. De nieuwe redacteur vormt het hart van de zeskoppige 

redactie die ieder kwartaal met veel enthousiasme het nieuws uit 

en voor de wijk verzamelt en op papier zet. 

Activiteiten in de wijk worden vaak georganiseerd door enthousiaste buurtgenoten die 

zich verenigd hebben in een werkgroep. Zij zorgen ook waar nodig voor coördinatie en 

samenhang in de buurt en behartigen belangen van bewoners over diverse onderwerpen. 

Hun ontstaan komt soms voort uit een dispuut met de gemeente of andere instantie 

waarna ze in stand blijven, omdat het leuk en/of handig is om gezamenlijk in overleg te zijn. 

Voor deze functie zoekt de redactie iemand die een goede pen 

heeft, breed geïnteresseerd en sociaal vaardig is. We vergaderen 

zo’n vijf keer per jaar op een avond. De hoofd/eindredacteur 

verspreidt de binnengekomen stukken over de verschillende 

redactieleden, redigeert, bewaakt de samenhang in het blad en 

overlegt met de vormgever.

Wil je meer weten? Mail naar info@redactiedeboomgaard.nl en een 

van onze redactieleden informeert je graag. 

Straatvertegenwoordigers:  
Wij zijn straatvertegenwoordiger! Jij ook?
Word straatvertegenwoordiger en doe mee met Akkie, Christien, 

Michel, Arend, Ine, Anniek, Margje, Jan Hendrik, Frits, Rob, Anneke, 

Marieke, Ronald, Sjan, Margreet, Mariëlle, Teun, Carla, Marijke en 

Joanne!

Als straatvertegenwoordiger ben je het aanspreekpunt voor 

bewoners in jouw deel van de straat met vragen over leefbaarheid, 

veiligheid en welzijn. Je verwijst bewoners naar telefoonnummers 

of personen waar een melding kan worden gedaan. Je kan zelf 

contact zoeken met betreffende instanties en zo nodig meer actie 

ondernemen. 

Een straatvertegenwoordiger is tevens aanspreekpunt voor de 

bewonersorganisatie (SBOB), politie en welzijn in de straat. Je bent, 

samen met alle bewoners, ogen en oren van de straat en meldt 

zaken aan de gemeente wanneer nodig. Het vergt weinig tijd –  

misschien één tot twee uur per maand en drie vergaderingen  

per jaar.

Wij zoeken nog straatvertegenwoordigers in de volgende straten: 

Abeelstraat (incl. Abeelplein), Acaciastraat, Ahornstraat, Aucuba-

straat, Berberisstraat, Berkstraat, Elsstraat, Esdoornstraat 1-101, 

Fahrenheitstraat (vier vertegenwoordigers gezocht), Larixstraat, 

Lindestraat, Populierstraat, Segbroeklaan, Thomsonlaan, Wilgstraat.

Vraag meer informatie of meld je aan: 

straatvertegenwoordiger@gmail.com of 06 166 70 841 bij  

Mariëlle Wolf - coördinator straatvertegenwoordigers Bomenbuurt. ■
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STRAATVERTEGENWOORDIGER VALKENBOSPLEIN

AKKIE AKKERMAN
valkenbosplein.oneven@gmail.com
06 1093 8544

Woon je aan het Valkenbosplein? Neem contact met mij op voor vragen over leefbaarheid, 
veiligheid en welzijn in je woonomgeving. Ik kan je helpen of doorverwijzen naar instanties  
die een oplossing bieden

STRAATVERTEGENWOORDIGER CEDERSTRAAT 
(TUSSEN FAHRENHEITSTRAAT EN VALKENBOSKADE)

INE CRINCE
ine.crince@gmail.com
070-360 77 65

Woon je in de Cederstraat? Neem contact met mij op voor vragen over leefbaarheid,  
veiligheid en welzijn in je woonomgeving. Ik kan je helpen of doorverwijzen naar instanties  
die een oplossing bieden.

STRAATVERTEGENWOORDIGER EGELANTIERSTRAAT

CHRISTIEN STOKER
christien@sylt.nl
06 289 050 89

Woon je in de Egelantierstraat? Neem contact met mij op voor vragen over leefbaarheid, 
veiligheid en welzijn in je woonomgeving. Ik kan je helpen of doorverwijzen naar instanties  
die een oplossing bieden.

COÖRDINATOR STRAATVERTEGENWOORDIGERS BOMENBUURT

MARIËLLE WOLF
Straatvertegenwoordiger@gmail.com
06 1667 0841

Neem contact op met mij indien je interesse hebt in een taak als straatvertegenwoordiger. 

Even voorstellen... 

STRAATVERTEGENWOORDIGERS
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COLUMN Marcel Verreck

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, 

columnist en schrijver. Én neerlandicus.  

Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids 

Cabaret Festival. Samen staan Paul en Marcel 

de komende tijd 1x per maand in Theater 

Dakota (Zuidlarenstraat), aanvang 16.30uur. 

Zie ook: www.theaterdakota.nl. 

Momenteel ben ik met onze grote Haagse cabaretier Sjaak Bral 

(2.02 meter) een voorstelling aan het schrijven over Sebilla 

Niemans. Wie? De meesten van u weten onmiddellijk over wie 

het gaat als ik haar bijnaam onthul. Zij overleed in 1959 aan de 

Nieuwe Haven op onnatuurlijke wijze: door wurging. Haar 

beroep: het oudste ter wereld. 

De moordenaar werd nooit gepakt. Zou hij nog in leven zijn?  

En handelde hij misschien in opdracht? Van wie dan? In de 

voorstelling ‘De moord op Blonde Dolly’, die eind januari overal 

te zien is, zal Sjaak een en ander verduidelijken. 

Het is een legendarisch, bijna mythologisch verhaal, mede door 

de vele raadselen die het omgeeft. Geheel opgehelderde affaires 

verdwijnen meestal spoedig in het moeras van de tijd. Dat geldt 

niet voor de wonderlijke geschiedenis van Sebilla Niemans. 

Waarom werd zij vermoord? Goed, ze werd in Amsterdam 

geboren, maar alleen daarom hoef je natuurlijk niet om zeep 

geholpen te worden. Na een ongelukkige jeugd ging zij heel 

jong werken in -  ik verzin dit niet - een naaiatelier. De armoede 

dwong haar te switchen naar gelijknamige activiteiten.

Het is lang geleden, maar het fascineert me dat er nog steeds 

ooggetuigen zijn. Niet van haar dood, misschien eentje, wel van 

haar leven. Zij was niet selectief, de reeks prominenten die bij 

haar langs zouden zijn gewipt is aanzienlijk. Maar ook ‘de 

gewone man’ kwam bij haar aan zijn trekken. 

Met deze wetenschap kijk je toch met een ander gezicht naar  

de senioren die door onze buurt schuifelen. Zouden zij ook…?  

Je zal ze er zelf niet al te snel over horen, al is Blonde Dolly in 

Grijs Den Haag nog steeds een gespreksonderwerp. 

In het nieuwe jaar zal dus meer duidelijk worden; tot die tijd 

werken Sjaak en ik, meestal bij mij thuis, aan ‘Vaarwel 2015’, zijn 

immer meesterlijke oudejaarsconférence. Als u straks in het 

theater of voor de buis zit te schateren, bedenk dan maar trots 

dat veel grappen hier in de Bomenbuurt zijn ontstaan.

Eindeshows
Moestuin? Speeltuin!

Al jaren woon ik met veel plezier in de Bomenbuurt en ik ben van plan 
nog vele jaren hier te blijven wonen. Maar, waar ik als moeder met een 
actieve 3-jarige zoon tegenaan liep, was dat ik geen tuin had, alleen maar 
een schamel balkon van twee vierkante meter en dat ook nog eens op 
het noorden. Ik miste buitenruimte – niet alleen voor mijn zoon maar 
ook voor mijzelf. In een speeltuin moet je toch altijd met een schuin oog 
op je kind letten – echt ontspannen zitten lukt niet altijd.

Een vriendin had al jaren met veel plezier een tuin bij een vereniging 

in Rotterdam. Ik keek er mijn ogen uit. Kinderen speelden naar 

hartenlust met alle vriendjes van andere tuinen, veel tuinen hadden 

schommels en speelhuisjes en er waren hartelijke sociale contacten. 

Ik besloot ook een tuin te gaan zoeken, een prachtige oplossing 

voor een gebrek aan tuin bij mijn eigen huis.

Ik ben bij een aantal verenigingen langs gegaan en had het beste 

gevoel bij Volkstuinvereniging Nooitgedacht – een gemoedelijke 

sfeer, veel grote, groene tuinen en de vrijheid je tuin in te richten 

zoals je zelf wilt (binnen het redelijke).

Sinds vorige zomer bezit ik ook een tuin, liefst 275 vierkanter meter 

groot. Ik rijd er met de auto in een kwartiertje naartoe, met de fiets 

ongeveer 25 minuten. Ik oogst appels, peren, pruimen, aalbessen, 

pompoenen, courgettes en tomaten. Ik heb er een huisje met een 

gasfornuis, keukentje, stromend water en een WC. We eten regel-

matig ’s avonds buiten in het zonnetje – je mag zo lang blijven op 

de tuin als je wilt, maar je mag er officieel niet slapen.

Ik heb de ene helft van de tuin ingericht als moestuin en de andere 

helft als speeltuin. Mijn zoon speelt hele dagen in de zandbak, op 

de trampoline en binnenkort ook in het speelhuisje dat ik voor hem 

aan het bouwen ben. Hij groeit op als buitenspeel-kind, ondanks 

dat hij midden in een grote stad woont.

Een tuin is minder duur dan je denkt – de eenmalige kosten voor 

aanschaf variëren tussen de € 2000,- en € 5000,- al naar gelang  

de waarde van de tuin. De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer  

600 euro, grotendeels bestaat dit uit de huur van de grond die je 

huurt van de gemeente. Voor 50 euro per maand word je huis dus 

uitgebreid met een tuin van minstens 200 vierkante meter!

Zoals je kunt lezen ben ik erg enthousiast en daarom wilde ik de 

voordelen van een tuin onder de aandacht brengen bij anderen – 

naar mijn mening de perfecte oplossing voor het hebben van een 

'eigen plekje buiten'.

Er zijn met grote regelmaat tuinen beschikbaar in allerlei prijsklassen. 

Ben je nieuwsgierig? Kom gewoon eens langs! Op zaterdagochtend 

is het bestuur altijd aanwezig bij de vereniging. Je mag ook contact 

met mij opnemen om eens te komen kijken naar mijn tuin op het 

terrein en vragen te stellen.

Mariëlle Wolff 

Volkstuinvereniging Nooitgedacht 

Laan van Wateringseveld 2, Den Haag

ingezonden
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BLOEMEN VAN DENISE
Sinds deze zomer is het Thomsonplein opgefleurd met bloemen 

van Denise. De kiosk staat al jaren op het plein maar is nu volledig 

in de bloemen gezet.

Denise komt uit een echte bloemistenfamilie. Zo is haar opa in de 

jaren 20 van de vorige eeuw met paard en wagen begonnen op de 

Laan van Eik en Duinen. De oom van Denise is een bekende uit de 

buurt met zijn stalletje in de Acaciastraat. De ouders van Denise 

hebben haar het bloemenvak met de paplepel ingegoten: zij hadden 

een bloemenwinkel in de Appelstraat. Op 23-jarige leeftijd nam 

Denise de winkel van haar ouders over en heeft er daarna nog  

10 jaar mooie boeketten gemaakt. Via wat omzwervingen is zij  

nu terug en begonnen met de kiosk op het Thomsonplein.

Veel historie en ervaring, maar dan wel modern aangepakt: op de 

website kan je bloemen online bestellen, je volgt haar op facebook 

en op vrijdag van 15 – 17uur kan je op koopjesjacht tijdens het 

"happy flower hour". Ideaal voor iedereen, die het weekend goed 

wil beginnen.

De meest gestelde vraag gaat over het logo, want: wat voor bloem 

is dat nou? Denise: “Het is de gloriosa, een bloem die staat voor 

ambitie! Het is een niet te stoppen klimplant die zijn weg altijd 

vindt, net als ik.”

BLOEMEN VAN DENISE 
kiosk op het Thomsonplein 

www.bloemenvandenise.nl

open: di t/m za 09.30u – 17.30u       

ZWAGER IJZERHANDEL
Als je een bedrijf overnam (A.S. Key) aan het eind van de Tweede 

Wereldoorlog, begon je vanaf nul en dat deed de oude heer Zwager 

dan ook, met een bakfiets… De nu zo populaire kindervervoerder 

was er toen voor allerlei ijzerwaren die in de stad werden afgeleverd. 

Het was de start van de ijzerhandel die in 1955 omgedoopt werd  

in G. A. Zwager ijzerhandel.

De kinderen van Zwager mochten in 1955 al pakjes rond brengen  

in de buurt en groeiden zo op in het bedrijf.

In de jaren 70 kwamen diezelfde kinderen in de zaak als werknemers. 

In verband met de groei van het bedrijf verhuisde de ijzerhandel 

van de Waldeck Pyrmontkade naar de Sneeuwklokjesstraat, waar 

het nog steeds gevestigd is. Nu, 70 jaar later, is de ijzerhandel veel 

verder gegroeid met een groot assortiment én nog steeds in de 

familie, met Niek Zwager als directeur.

Het bedrijf ondersteunt ook verenigingen zoals de Stichting 

Bunkermuseum, waar men kan zien hoe de Duitse bezetter er 

leefde in de jaren 40-45 en daarna: precies de periode dat het 

allemaal begon voor de familie Zwager.

De bakfiets is inmiddels ingeruild voor een bedrijfswagen, maar de 

persoonlijke service is altijd gebleven.

ZWAGER IJZERHANDEL
Sneeuwklokjesstraat 39

www.zwager.net

Open: ma t/m vr 07.30 - 17.30 uur; za 09.00 - 16.00 uur  

 

REVRO TWEEWIELERS
Remy Vrolijk is de drijvende kracht achter Revro tweewielers. Hij 

heeft 10 jaar ervaring en hij is net 25! Remy: “Op mijn 14e ben ik 

begonnen met sleutelen aan scooters en brommers. Toen ik 17 

werd ging ik ze verkopen en nu verhuur ik ze ook nog!”  Op het 

Thomsonplein 12a staan verschillende scooters en brommers en 

het is op deze maandag een komen en gaan van klanten. 

Revro verkoopt en repareert heel veel scooters. Je ziet Remy dan 

ook vaak nog ‘s avonds aan de slag in de winkel. Dat maakt deze 

winkel uniek: ruime openingstijden én haal- en brengservice. 

Een afspraak maken doe je bij Revro óók online, dan weet je zeker 

dat je terecht kunt.

In het midden van de winkel staat een flipperkast, ter reparatie? 

Remy: “We willen graag service bieden aan onze klanten en dat 

betekent soms ook wat langer en harder doorwerken. Op het 

moment dat het wat rustiger is kunnen we ons even ontspannen 

op de flipperkast. Dat is dan wel meestal pas na sluitingstijd.”

REVRO TWEEWIELERS
Thomsonplein 12a

www.revro2wielers.nl

Open: ma 12u – 18.00u

di t/m vr 09.30u – 18.00u 

za 10u – 17.00u

Oude en nieuwe winkels         in de buurt

door TIM OOSTERHUIS door HELEEN VAN DUIST

DE ZEE DIE JE ZOEKT
De Zee die je zoekt is een boeiende naam voor een boeiende 

winkel. Stap je over de drempel dan kom je even tot stilstand om 

alles te kunnen zien. Piepklein is de winkel, gevuld met boeken die 

reiken tot aan het plafond, manden vol edelstenen, en rekken met 

kaarten. Hier tussen vind je speelgoed, vaasjes, fotolijsten, kinder-

meubels en enkele grote-mensen meubels. In de zomer staat alles 

vrolijk op straat, in de winter is het binnen knus en gezellig.

Je vindt Janet achter de boeken, tussen de  vaasjes en edelstenen 

en voor de dromenvangers. Je weet dan direct waarom je hier 

binnen bent gestapt: Janet is opgewekt en aardig en kan je altijd 

helpen. Is het “de Zee die je zoekt” of gewoon een leuk kado, hier 

kan je altijd slagen voor iets bijzonders én een goed verhaal in één 

van de vele boeken.

De Zee die je zoekt is een vrolijke winkel “vol verwijzingen naar 

jezelf en dat wat je bent”. Kom eens vissen in “de Zee die je zoekt”.

DE ZEE DIE JE ZOEKT
Wilgstraat 52 (net om de hoek van het Thomsonplein)

Open: di, do en vrijdag van 11.30u – 17.30u 

in december ook op zaterdag.

Nieuw pand Zandvliet 
Dierenspeciaalzaak
Een tijdje geleden zag ik op het raam van de dierenwinkel 
Zandvliet een A4tje geplakt met daarop de tekst: "We zijn 

verhuisd naar Thomsonlaan nr 98". Ik was erg nieuwsgierig  
naar het hoe en wat achter de verhuizing. Daar is maar op  
één manier achter te komen, dus op naar Zandvliet!

De verhuizing op zich ging nog wel redelijk snel. Maar het slopen, 

verbouwen en opnieuw opbouwen van het nieuwe pand heeft veel 

bloed, zweet en tranen gekost. Nu het zo goed als af is, staat er  

ook wel een heel mooie zaak! Met het vertrouwde gezicht van Piet, 

Jeanne en zoon Edwin natuurlijk...

Opa Zandvliet
De grondlegger van Zandviet is Opa Zandvliet. In april 1924 is hij, 

vanuit z'n hobby met kanaries, gestart in het oude pand op de 

Thomsonlaan. Hij verkocht enkelvoudige zaden, die door hem zelf 

gemengd en verpakt werden in 50-kilo balen voor de verkoop. 

In die tijd zag de Thomsonlaan er wel anders uit; aan de overkant 

waren geen huizen, maar duinen! Als de slager vlees over had dat 

niet meer geschikt was voor consumptie, werd het begraven in 

diezelfde duinen, omdat er nog geen koeling bestond. 

Het oude pand van Zandvliet op nr. 114 moest zo grondig 

 gerenoveerd worden, dat een nieuw, modern pand in eigen  

beheer erg aantrekkelijk was.

Het nieuwe pand is erg mooi geworden. De service zoals die was  

is in ere gehouden en wordt binnenkort nog uitgebreid met een 

website www.jzandvliet.nl, zodat alles ook online besteld kan 

worden.

Haagse parkieten
Piet en Jeanne vertellen honderduit over de afgelopen jaren, 

verhalen waarvan je bijna denkt: 'dat kan niet waar zijn!'  

Eén anekdote is me bijgebleven. Jaren geleden kwam er een paar 

keer per jaar steevast een man in de winkel, die een aantal grote 

parkieten kocht. Na een tijd vroeg Piet wat de man toch met die 

parkieten deed. Hij antwoordde: "Ach, na een paar weken laat ik ze 

los, dan zeg ik: vlieg maar terug naar je eigen land." "Waarschijnlijk  

is híj de ‘stamvader’ van alle in Nederland rondvliegende grote 

parkieten, zegt Piet.

Dierenspeciaalzaak Zandvliet biedt voer, speeltjes en verzorgings-

producten voor honden, katten, vogels en andere huisdieren. 

Het is een winkel waar je met al je dierenwensen terecht kunt!

Open: ma 11:00u – 18:00u

di t/m vr 09:00u – 18:00u

za 09:00u – 17:00u

DECEMBER  
IN ONS WINKELGEBIED

ZATERDAG 5 DECEMBER  
SINTERKLAAS LOOPT MET PIETJES ROND

ZATERDAG 19 DECEMBER
•  ARRESLEE VAN 12-16UUR 

(IEDEREEN KAN HIERIN EEN RONDJE MAKEN)

•  KERSTMAN EN KERSTVROUW VAN 11 TOT 16.30UUR

•  KERSTKOOR LOOPT ROND

•  DRAAIORGEL
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06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke financiën

Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning

Stadhouder Elektronica aan het Thomsonplein bestaat 75 jaar. 
Het bedrijf groeide uit van een radioherstelbedrijf tot een 
allround winkel voor huishoudelijke apparaten. Tot en met  
31 december kun je dat nog mee vieren en heb je kans om  
een Sony smart TV van 43 inch te winnen bij aankoop van een 
apparaat vanaf 50 euro.  Daarnaast zijn er in dit jubileumjaar 
veel merkaanbiedingen, zoals het terugverdienen van je 
aankoopbedrag. Ted en Rianne Stadhouder kijken niet alleen 
terug, maar ook naar de toekomst waar een slimme koelkast  
in huis je waarschuwt als de melk op is.  

Inbouw
Als het feestjaar voorbij is, is er nog steeds genoeg reden om bij de 

jubilarissen te winkelen. TV kijken, muziek luisteren, koelen, vriezen, 

koken,  koffiezetten, stofzuigen, voor alles verkopen ze een apparaat. 

En sinds vorig jaar maakt de keukenopstelling in de winkel duidelijk 

dat je er ook terecht kunt voor inbouwapparatuur. Dat is handig. 

“Want je keuken gaat vaak wel lang mee, maar de apparaten moeten 

tussentijds wel eens worden vervangen”, aldus Ted Stad houder.  

“En dan is het prettig dat er iemand langskomt die eerst alles opmeet 

en advies geeft. Dat is het voordeel van de buurtspeciaalzaak.  

Bij ons is service onderdeel van het product dat je koopt.” 

 

Niet duur 
Ted Stadhouder, nu 30 jaar ‘in de zaak’, is ervan overtuigd dat dit de 

toekomst heeft. “Het advies wordt steeds belangrijker en service 

hoort daarbij. Als een bedrijf meer zorg aan je bestelling besteedt, 

zoals het apparaat thuisbezorgen, naar boven brengen, aansluiten 

en pas weggaan als het werkt, dan is het logisch dat je iets meer 

voor het apparaat betaalt dan bij een internetbestelling, maar niet 

heel veel meer”, aldus Ted: “Wij hebben soms nog het imago dat we 

duurder zijn, maar dat zijn we uiteindelijk niet als je alle diensten bij 

elkaar optelt.” De jubilarissen nodigen alle buurtgenoten graag uit 

om het zelf te komen ervaren! 

blijft centraal bij Stadhouder 

Service 

Begin
Het pand op het Thomsonplein is langzaam groter gegroeid.  

In 1968 verhuisde de winkel vanuit de Pijnboomstraat waar Opa 

Stadhouder in 1940 begon als radiohersteller. In 1985 kwam de 

huidige eigenaar als vijftienjarige in het bedrijf en in de jaren 

daarna werd er langzaam uitgebreid. Stadhouder telt nu drie 

panden op het plein. Sinds 2000 werkt echtgenote Rianne mee in 

het bedrijf, ook al bijna een jubileum. In datzelfde jaar nam het stel 

de zaak over van de ouders van Ted. 

Slim
Als je 75 jaar in het vak zit, weet je wat het verleden heeft gebracht. 

Maar wat brengt de toekomst? Ted en Rianne hebben er wel ideeën 

over. De al genoemde service en advies, “die gelukkig steeds meer 

klanten - opnieuw – waarderen”, aldus Ted. En Rianne: “Daarnaast 

volgen we natuurlijk alle ontwikkelingen. Er is inmiddels een ‘slimme’ 

koelkast in ontwikkeling, die precies weet wat er wel en niet in staat. 

Het apparaat houdt bij hoeveel voorraad je nog hebt en stuurt je 

een app of sms als de melk opraakt.” De koelkast stond recent op de 

elektronicabeurs in Berlijn, dus waarschijnlijk staat hij over een paar 

jaar ook in je eigen huis als je wilt.

Meer weten? Loop even langs op het Thomsonplein en vergeet niet 

mee te dingen naar een van de jubileumprijzen.   ■ 

door ERNA DE KLERK

vacature
Hoofd/eindredacteur De Boomgaard 

De redactie van het wijkblad zoekt naar een nieuwe hoofd/eindredacteur. Dat kan één persoon zijn, maar mogen er ook twee 

zijn. De nieuwe redacteur vormt het hart van de zeskoppige redactie die ieder kwartaal met veel enthousiasme het nieuws  

uit en voor de wijk verzamelt en op papier zet. Voor deze functie zoekt de redactie iemand die een goede pen heeft, breed 

geïnteresseerd en sociaal vaardig is. We vergaderen zo’n vijf keer per jaar op een avond. De hoofd/eindredacteur verspreidt de 

binnengekomen stukken over de verschillende redactieleden, redigeert, bewaakt de samenhang in het blad en overlegt met 

de vormgever. Wil je meer weten? Mail naar info@redactiedeboomgaard.nl.

logos  huisstijlen  
websites

magazines  banners  
beursmateriaal

flyers  posters  lea
flets  brochures

advertenties  boeken
  boekomslagen

T 0624268737     www.COWBOYJO.nl

    geeft 
COMMUNICATIE

     vorm



GEZOND WONEN

STEKKIES

Heeft u wat aan te bieden? Of zoekt u iets?  
De Boomgaard wil daarin behulpzaam zijn.  
U kunt uw stekkie (max. 50 woorden) sturen naar:  
info@redactiedeboomgaard.nl

TE KOOP
•   Jeugdtennisracket van Rucanor in hoes, € 10

•  Koffiekopjes/schotels van het Engelse porseleinmerk  

Jackson & Gosling, zes stuks, € 10 (zie foto)

•  Twee houten wissellijsten met echt glas, maat 70x100, prijs n.o.t.k

•  Dames bergwandel-/klimschoenen (Meindl), leer, maat 39/40,  

1 keer gedragen, € 30

Telefoon: 06 24587672

TE KOOP
•    Jaren 70 kapstok, zwart gemoffeld staal; 9 haken. Eenvoudig aan 

de muur te bevestigen. Afm. 91(b), 30(h), 25(d), €17,50. (zie foto)

•  Leitmotiv retro harmonica lamp, met transparant snoer en stekker, 

€ 22,50 (zie foto)

•  Boek 'Kleurenvlucht' door A. Viruly, Kleurenfoto’s van Wim 

Berssenbrugge, uitgave Douwe Egberts (1948/49?), € 15 (zie foto)

Telefoon 070 3635730, tussen 18 – 20uur

GEZOCHT
•  Wie in de buurt heeft het boekje 'Het Verre Westen, zwerftochten 

door de Haagse Bomen- en Bloemenbuurt en ommelanden van 

weleer' van J.M. Knaud en kijkt er niet meer in?  

Ik neem het graag over! E-mail:  info@COWBOYJO.nl
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Open Coffee Bomenbuurt

Houtrustkerk

Elke 2e maandag v/d maand van 9.00 – 11.00 uur. Voor iedereen 

die wil netwerken, zich wil laten inspireren of gewoon zijn of  

haar ideeën eens wil toetsen. De bijeenkomsten vinden plaats  

bij Bagels & Beans, Thomsonlaan 53 en worden bezocht door 

gemiddeld 15-25 mensen. De toegang is gratis, consumpties zijn 

voor eigen rekening. Voor het laatste nieuws en programma zie:  

www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt

Graag nodigen we u uit voor het kerstconcert van het Haags 
Kleinkoor olv Hans Jansen met als thema: Magnum Mysterium.  

Het koor zal daarvan een aantal zeer oude werken laten horen   

van o.a. Willaert, Byrd en Victoria. Daarnaast kunt u luisteren naar 

de wereldpremière van het meest recente Magnum Mysterium,  

gecomponeerd door Hans Jansen, dirigent van het koor. 

Ook bekende carols zullen niet ontbreken. Marieke Stoel, cantor-

organiste van de Houtrustkerk, zal te beluisteren zijn, spelend op het 

orgel. Daarnaast kunt u zich laten vervoeren door de mysterieuze 

klanken van een harp. Zondag 13 december, 14.30u. Entree €15 incl. 

consumptie. Reserveren: concert@haagskleinkoor.nl of 070 3256218.

Wie wil meer weten over PC, Tablet, Laptop, Smartphone?
De Kruin is geïnteresseerd of er in de wijk behoefte bestaat aan 

informatie over PC, laptop, tablet of smartphone. Bijvoorbeeld:  

‘welke of wat het beste te kopen’ of ‘hoe te gebruiken’. Wellicht 

kunnen we dan iets opzetten dat aansluit op de wensen uit de  

wijk, bijvoorbeeld elke week een inloopuurtje of iets dergelijks.

De Kruin: Opfriscursus Engels
Heeft u (n)ooit Engels gehad?  

Dan hebben wij een mooi aanbod! 

Een enthousiaste bewoonster van de 

Bomenbuurt wil haar kennis, tijd en 

leerboeken beschikbaar stellen voor 

deze cursus. Er worden 4 proeflessen 

aan geboden. Deze kosten €5,00 per 

keer voor leden van de Kruin en €7,50 

voor niet-leden. Bent u geïnteresseerd, 

of wilt u zich aanmelden? Dat kan bij 

Carla Schuitema, 070 3608350.  

U kunt uw boodschap ook inspreken; 

geef uw naam en telefoon nummer 

en zij belt u terug.

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

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

De Kruin

Iokai Shiatsu therapie
Japanse drukpunt massage voor 
ontspanning, preventie  
en behandeling van klachten.

Hanenburglaan 228, 2565 HB Den Haag
www.shiatsudenhaag.nl 070 385 17 96

Iokai Shiatsu adv 1-8v2.indd   2 30-01-14   17:08

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

10 jaar 10 jaar 

21% korting
op huismerk inkt & toners

Knip uit

6x koffiekopjes/schotels  
van Jackson & Gosling

Jaren 70  
stalen kapstok met 9 haken

Boek 'Kleurenvlucht' 

Leitmotiv retro lamp



Doe de check voor jouw woning 
metde Bewoner energie aPP 
(BePP) en ontdek hoe je geld 
én energie bespaart

http://bepp.energievoorenergie.nu

Hoe scoortjouw woning?Doe de energiecheck!

http://bepp.energievoorenergie.nu

100%

10:41 AM

Water en nogmaals water
Het einde van het jaar nadert en de tuin is klaar voor het 

voorjaar. De bollen staan erin en de bladeren zijn van het gras 

afgehaald. De rest in de borders laten we natuurlijk liggen, zodat 

vogels nog voedsel kunnen vinden en nuttige insecten kunnen 

overwinteren.

Tegel eruit, plant erin
Het klinkt allemaal zo mooi, maar er komen steeds meer tuinen 

met alleen maar tegels, omdat het minder onderhoud zou 

geven. De bezem erover en het is schoon en in het voorjaar 

weer met de hogedrukreiniger erover omdat alles weer groen  

is geworden. Jammer al dat steen, want de hele stad versteent 

op die manier en het water kan alleen nog weg via het riool. 

De gemeente (Haags Milieu centrum) is dit jaar gestart met de 

Operatie Steenbreek. Mensen konden tegels inleveren en kregen 

plantjes of bollen terug. Nu is er een stop, maar denk er deze 

winter nog eens over na. Groen heeft vele voordelen. Het 

over tollige water (het regent steeds meer) kan door de bodem 

worden opgenomen, het is beter voor vogels en insecten, het 

zorgt voor koelte in de zomer en als laatste vangt het een hoop 

fijnstof op, wat weer beter is voor onze gezondheid. Wilt u meer 

weten kijk dan eens op de website haagsmilieucentrum.nl

Steenbreek is ook de Nederlandse naam voor de familie van de 

Saxifraga. Deze familie stelt weinig eisen en kan de bodem ook 

mooi bedekken. Een goed gekozen naam omdat de steen 

gebroken kan worden en beplant met de steenbreek. Maar er 

zijn meer planten die de bodem kunnen dicht groeien. Groen in 

de tuin hoeft dus niet extra werk te geven en het ziet er leuker 

uit . Gebruik deze winter om te kijken of meer groen mogelijk is , 

dan wens ik u een mooie groene toekomst. 

Met Herman  
de winter in

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.

Herman PoelsmaCOLUMN
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DE KIOSKEN VAN DE FAHRENHEITSTRAAT

Na de herinrichting van het winkelgebied De Fahrenheit  

zijn binnenkort de kiosken aan de beurt. Het gaat hier  

om Jan Otten (groenten), Kleinee (vis) en Vu (loempia's  

en noten). De ondernemers zullen zelf investeren in het 

nieuwe onderkomen van hun bedrijf. De gemeente begeleidt 

de ondernemers bij het aanvragen van de vergunningen,  

de ontwerpen en plek van de nieuwe kiosken. Het ontwerp  

is gemaakt door DAVL studio uit de Berkstraat, uiteraard een 

studio die het gebied al goed kent.

WAT WORDT ANDERS?

De kiosken zullen op de pleinen blijven staan, maar gedraaid 

worden ten opzichte van de huidige positie. Dit zorgt ervoor 

dat er een opener plein ontstaat waarbij de andere winkeliers 

op het plein zichtbaarder worden. De kiosk zelf wordt een 

modern gebouw maar blijft een kiosk en moet altijd ver-

plaatsbaar zijn, ook al is dit met behulp van een hijskraan.

PLANNING

Het is de bedoeling dat de kiosken worden geplaatst in de, 

voor de ondernemer rustigere, maanden januari en februari. 

De nieuwe positie zorgt wel voor wat kleine obstakels op dit 

moment. Er wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 

de bomen en of deze bomen de verplaatsing van de kiosken 

aan kunnen. Daarnaast zal ook de telefooncel verhuizen van 

de plek waar deze nu staat. Met name het bomenonderzoek 

kan het proces vertragen voor de ondernemers maar is 

vooralsnog geen reden tot zorg voor de gemeente.  

Men gaat er vanuit dat de bomen kunnen blijven zoals ze  

nu zijn, zonder dat deze hinder ondervinden van de kiosken.

De planning is dat de oplevering van de kiosken zal plaats 

vinden einde 1e kwartaal 2016.   ■

door TIM OOSTERHUIS

••• Artist Impression van de groentekiosk
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De Haagse Gordijnerie
 exclusieve woonmode

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

25De Boomgaard

Dierenspeciaalzaak

Joh. Zandvliet
sinds 90 jaar uw vertrouwd adres in de wijk

alles voor 
uw huisdier

Thomsonlaan 98  Den Haag 
Tel 070 345 03 06   

Lid Dibevo

VACATURE
Altijd een regelneef geweest? 

Altijd al in contact willen staan met de groten der aarde, 

of in elk geval die van de stad?  

Of met uw medebewoners in de buurt? 

Kampioen van de sociale media? 

Of nog van het schoonschrift?  

U werkt graag met mensen, of anders wel met archieven? 

En vooral zet u zich graag in voor uw eigen buurt. 

Dan bent u geknipt voor de functie van 

secretaris 
van het bestuur van de SBOB. 

En laat die functie nou toevallig net zijn opengevallen. 

Dus aarzel niet en meld u aan. 

Dat kan bij info@bomenbuurtonline.nl.

2015 IN FOTO'S

Brillen - Contactlenzen

Openingstijden
dinsdag - donderdag 9.30 - 17.30 uur
vrijdag 9.30 - 21.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Lid NUVO

Rob Krahmer en Mark Krahmer
Thomsonlaan 93  |  Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl  |  klantenservice@duooptiek.nl

stadsboerenbuitenlunch

zomerfeest kastanjeplein

halloween

halloween

opvallend afval

opvallend afval

opening winkelgebied

bomenbuurt handgemaakt en
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Hans Verboom (Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)

Secretaris VACATURE (zie pag. 24) (administratieve ondersteuning, werkgroepen)

Penningmeester Ted Harryvan (fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)

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

 Frits Knijff (winkeliers, herinrichting Fahrenheit/Thomson)

 Barbara Christiaanse (website, social media, bewonersparticipatie)

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Coördinator werkgroepen Hans Verboom 070 310 67 66
De Boomgaard Tonny van Dijk 070 346 56 23
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Rick Tersmette 06 14 947 045
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 070 310 67 66
Verkeer / Veiligheid / Milieu Resi Kersten 070 363 84 99
Kastanjeplein Hans Verboom hyverboom@planet.nl
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat Ilona van Delft ilonavandelft@hotmail.com
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl

Nuttige (web)adressen
Zeebouw voor Haagse kust?
Na een geslaagde proef met zeewierteelt in het Waddengebied 

wil de Haagse stichting Noordzeeboerderij ook voor de kust van 

Scheveningen een zeeboerderij beginnen. De gemeente Den Haag 

is enthousiast. Volgens wetenschappers is zeewier de oplossing 

voor toekomstige voedseltekorten. Wie het plan wil steunen kan 

dat doen door het boek Groente uit zee te bestellen met onder 

meer vijftig heerlijke plantaardige recepten. Voor meer informatie 

www.duurzaamdenhaag.nl/nieuws/2015/10/zeewierboerderij-

voor-kust-den-haag 

Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar 

ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuur-

werk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met 

vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig  

is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de 

meeste schade en overlast. www.politie.nl/themas/vuurwerk.html

Held op Sokkel
Soms vallen ze ons nauwelijks op, maar standbeelden in de 

openbare ruimte vertellen wie onze ‘helden’ zijn, vroeger en nu. 

Het Haags Historisch Museum belicht er een aantal in een 

tentoonstelling; te zien tot 23 januari 2016. Er staat er ook één  

in onze buurt: 3x raden! Meer info: haagshistorischmuseum.nl 

Contact met De Boomgaard
E-mail adres
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie 
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl. 
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (ook post die u aan  
het kantoor van de SBOB stuurt, komt bij ons terecht).

Commentaar?
Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via 
e-mail (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje 
naar Redactie De Boomgaard, Kastanjestraat 2, 2565 NA 
Den Haag.

ADVERTEREN
WILT U OOK IN DIT BLAD UW BEDRIJF ONDER DE AANDACHT BRENGEN? U KOMT ELKE KEER 

BIJ 4100 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD. VOOR INFORMATIE 

OVER FORMATEN EN TARIEVEN: INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL

( Voorheen: Defra Tuinontwerp en Techniek ) 

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel dienstverle-
nend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring. 
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en  
gemeente Haaglanden. 
Of het nu is op het gebied van ontwerp, aanleg, aanpassen,  
beplanten of onderhouden van een tuin: 
 
Onze hoveniers kunnen het! 
 
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan  
gerust contact met ons op. 
 

Populierstraat 146 
2565 MP Den Haag 
Tel: 070-3645351 
www.facilitelhoveniers.nl 
www.defra.nl 
info@facilitelhoveniers.nl 

 Advies & Ontwerp 

 Aanleg 

 Onderhoud 

 Bestrating 

 Metselwerk 

 Elektriciteit 

 Schuttingen  
 Vlonders 

 Schuren 

 Timmerwerk 

In de nazomer van 2015 heeft Jocelyn Jones van Studio Jean aan de Thomsonlaan met een aantal buurtkinderen 
een boom gevormd en hiervan met een 'drone' vanuit de lucht een filmpje gemaakt, voor 100 jaar Bomenbuurt.



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 

070 353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
070 365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
14 070 Klachten Openbare Ruimte
070 363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
06 42 013 657 SBOB (uw bewonersorganisatie)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Agenda
5 DECEMBER Sinterklaas loopt met Pietjes rond
13 DECEMBER  Kerstconcert Houtrustkerk, 14.30u
14 DECEMBER  Open Coffee Bomenbuurt, 9-11u
19 DECEMBER KERST IN ONS WINKELGBIED:
 Arreslee van 12-16u
 Kerstman en kerstvrouw
 Kerstkoor loopt rond
 Draaiorgel
11 JANUARI  Open Coffee Bomenbuurt, 9-11u
8 FEBRUARI  Open Coffee Bomenbuurt, 9-11u
14 MAART Open Coffee Bomenbuurt, 9-11u
3 FEBRUARI Sluitingsdatum kopij De Boomgaard nr 1
MAART Verschijning De Boomgaard nr 1

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 21

Het 100-jarig jubileum van de buurt begint volgend jaar 

met een spectaculaire nieuwjaarsreceptie! 
Houd de berichten op de website en Facebook in de 

gaten voor tijd en plaats.




