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Lunchen in de buurt
Herinneringsroute Atlantikwall
De Bonte Vlinder
2016: 100 jaar Bomenbuurt

Fotografie en illustraties
Dory Danckaarts, Joke ter Harmsel, Erna de
Klerk, Frits Knijff, Herman Poelsma, RingFocus
(pasfoto's), Marianne Schijf, Reggy Specken,
Saskia de Swart,
Foto voorpagina Joke ter Harmsel
Het vernieuwde Abeelplein

Bestaat de Bomenbuurt in 2016 100 jaar? Waarom gaan we dat eigenlijk vieren?
Waarom is niet het thema: de Bomenbuurt in 2116, dus òver 100 jaar?
Waarschijnlijk omdat veel mensen het toch vertrouwder vinden, om terug te kijken.
De toekomst is ongewis en je zult het zelf niet meer meemaken: 2116.
Heb je 1916 dan wèl meegemaakt?
Legenda

Ik heb nooit in de T-Ford van mijn grootvader gezeten, die er in 1916 in rond reed.
Ik ken alleen de verhalen. Kennelijk is onze behoefte om naar het verleden terug te
keren, althans om onze hang naar nostalgie te bevredigen, groot. Groter dan onze
nieuwsgierigheid naar wat komen gaat, de uitzonderingen daargelaten.
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In deze Boomgaard gelukkig veel heden. Geen vlucht in het verleden, maar wel veel
waardering voor wat toen is bedacht en uitgewerkt. Daarom wonen we hier nog,
met veel plezier en dat gun je toekomstige generaties toch ook?
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Concept en ontwerp
Joke ter Harmsel | www.COWBOYJO.nl

“Je moet niet in het verleden leven, je moet vooruit kijken”.
“Probeer in het nu te leven.”
Maar waarom zou je je niet in alle drie kunnen begeven?

100 jaar
Bomenbuurt 6
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Tonny van Dijk, eindredacteur.
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Uitgave SBOB | Redactie Boomgaard
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E-mail info@redactiedeboomgaard.nl
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Tonny van Dijk

Fahrenheitstraat

(gratis) kwartaalblad van de
Bomenbuurt in Den Haag.
Het is voor alle bewoners en
ondernemers in de wijk en
verschijnt 4x per jaar in een
oplage van 4100 exemplaren.
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Goudenregenstraat

De Boomgaard is het

VAN HET BESTUUR

Wij zijn
straatvertegenwoordiger!

Wat speelt er
Van de voorzitter

Viering 100 jaar

De zomer staat weer voor de deur en
we kijken allemaal uit naar de vakantie.
Maar voor die tijd wil ik graag nog een
paar zaken met u delen.

2016 is nog maar een half jaar van ons vandaan. Verschillende
mensen in de buurt zijn druk met de voorbereidingen voor 100 jaar
Bomenbuurt. Op de jaarvergadering in april hebben ze daarvan al
het een en ander laten zien en verderop in de Boomgaard leest u
er meer over. Ook voor dat geweldige idee waarmee u al een tijd
rondloopt is nog altijd ruimte. Stuur in, of kom langs op een van de
informatieavonden.

Nieuw kantoor SBOB
Te beginnen met onze huisvesting.
Dat is een moeilijke beslissing geweest
voor het bestuur. Wij vinden dat de
bewonersorganisatie van de Bomenbuurt ook in de buurt aanwezig
en zichtbaar moet zijn. Wij blijven dus in de Bomenbuurt en
verhuizen niet mee met de Kruin naar de Hyacint in de Anemoonstraat. Inmiddels hebben we een nieuwe locatie gevonden:
per 1 september verhuist ons kantoor naar het Kastanjeplein
in het gebouw Onder de Bolster naast Albert Heijn. Dat alles wil
niet zeggen dat wij het contact met de Kruin v
 erbreken, zeker niet.
Wij blijven graag gebruik maken van hun voorzieningen, nu in de
Acaciastraat en straks in de Anemoonstraat. Ook dragen wij graag
ons steentje bij aan de opbouw van de nieuwe Kruin en een
nieuwe samenwerking in de Bloemenbuurt.

De nieuwe winkelstraten zien er prachtig uit. De eerste grote test
voor de nieuwe Thomsonlaan, de vrijmarkt op Koningsdag, was
een groot succes. Er komt ook nog een groot openingsfeest op
20 juni.
Tot slot wens ik u een hele fijne vakantie toe. Wij hopen u na de
vakantie weer van harte welkom te kunnen heten bij een van onze
volgende activiteiten.
Hans Verboom
Voorzitter SBOB

start hergebruik na vrijmarkt

Donderdag 16 april hield de SBOB haar jaarvergadering.
Bestuur en werkgroepen deden verslag van de activiteiten
die ze in 2014 ondernomen hebben. Dat varieert van openbare
activiteiten, zoals de vrijmarkt en Opvallend Afval, tot activiteiten
die achter de schermen plaatsvinden.

Een voorbeeld van die laatste soort is het overleg met de gemeente
over de knelpuntenaanpak van de Noordwestelijke Hoofdroute,
in dit geval langs de Segbroeklaan. Alle door de SBOB aangedragen
knelpunten zijn opgenomen. Het gaat dan onder meer om de
gevaarlijke oversteek van de Segbroeklaan bij Ieplaan, de lange
wachttijd bij het voetgangerslicht op de Houtrustbrug en de
gevaarlijke oversteek bij de Fahrenheitstraat door een te smalle
vluchtheuvel. Zodra de gemeente de plannen heeft uitgewerkt,
komt er een informatieavond.

Betere samenwerking met gemeente
De samenwerking met de gemeente gaat niet altijd van een
leien dakje. We hebben in de afgelopen twee jaar verschillende
voorbeelden gezien (Bedrijvencomplex Beukenhof, de bouw
van 39 appartementen in het gebouw Vroom en verhuizing van
De Kruin) van ingrijpende plannen, zonder dat omwonenden
daarbij betrokken werden, of zelfs maar geïnformeerd. Van een
gemeentebestuur dat hoog opgeeft van burgerparticipatie zou je
een andere houding verwachten. Hierover willen wij met stadsdeel
en wethouder in gesprek gaan.

Verlies
In 2014 was er een verlies van ruim 1200 euro, na een afgewezen
subsidieaanvraag voor de organisatie van het politiek café /
lijsttrekkersdebat, dat gelukkig nog uit onze reserve kon worden
opgevangen.
Ook het bestuur heeft een verlies geleden. Loura Huizenga,
onze secretaris, stelde zich na vier jaar niet meer herkiesbaar.
Een gevoelige aderlating, die we nog niet hebben kunnen opvangen.
Als u iets voor de buurt wilt doen, dan is hier uw kans om dat
meteen op een belangrijke post te doen. Komt u eens praten.

Aan het einde van de dag had Schroeder 50m3 materiaal ontvangen,
waarvan 80% direct de winkel in kon, 15% gebruikt kon worden om
andere spullen te repareren en de overige 5% was afval. Een resultaat
waar we met z’n allen trots op kunnen zijn en dat we de komende
jaren graag willen herhalen.

Carla Schuitema

Frits Knijff

Ine Crince

Janhendrik de Gier

Joanne Buning

Margje Franse

Margreet Visser

Marieke Stoel

Marielle Wolf

Marijke Douwes

Fietsenstallingen

Feestelijk

De SBOB heeft inmiddels drie fietsenstallingen in beheer.

In alle drie de stallingen zijn nog enkele plaatsen vrij.

Er is een stalling in de Acaciastraat, in de Abeelstraat en

Informeer hiervoor bij Hans Verboom (070- 3106766) of bij

in de Egelantierstraat. Kijk op: www.stallingdenhaag.nl.

Gisela Fijnaut voor de Egelantierstraat (tel 06-24779933).

Na deze serieuze zaken was het tijd voor een feestelijk programma.
De initiatiefnemers voor de viering van het 100-jarig bestaan van
de buurt onthulden vast een deel van hun plannen. Elders in dit
nummer kunt u er meer over lezen. Het belooft een mooi jaar te
gaan worden, zoveel kunnen we al wel zeggen.

Jij
ook?
Rob de Kok

Sjan Verrips

Teun Dekker

Word straatvertegenwoordiger en doe mee met Akkie, Ine,
Anniek, Margje, Janhendrik, 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 kan bewoners verwijzen naar telefoonnummers of personen waar meldingen kunnen 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 naar de straat. Je bent, samen met alle bewoners, de 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, Aucubastraat,
Berberisstraat, Berkstraat, Egelantierstraat, Elsstraat, Esdoornstraat 1-101,
Fahrenheitstraat, Hanenburglaan (Valkenboskade tot Goudenregenstraat) Larixstraat, Lindestraat, Populierstraat, Segbroeklaan,
Thomsonlaan, Valkenboskade (tussen Thomsonlaan/Laan van
Meerdervoort oneven zijde, Wilgstraat.
Vraag meer informatie of meld je aan via:
straatvertegenwoordiger@gmail.com of 06 166 70 841.
Mariëlle Wolf
Coördinator straatvertegenwoordigers Bomenbuurt
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SBOB

Als u dit ook zo’n mooi resultaat vindt, dan kunt u volgend jaar in
de trots delen. Meld u aan als vrijwilliger voor de vrijmarkt. Altijd
mooi weer, altijd vrolijke mensen en u draagt ook nog bij aan een
betere wereld. Waar vind je dat nog?

Het startschot voor deze nieuwe actie werd gegeven door onze
stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller. Hij nam van een jonge
buurtbewoner een fietswrak in ontvangst, om dat vervolgens over
te dragen aan Schroeder, die daarvan weer een bruikbare fiets gaat
maken. Stadsdeeldirecteur van Segbroek Hanneke Schippers kwam
daarna met een paar tassen met door haar afgedankte spullen.

De Boomgaard

Anniek Enthoven

Jaarvergadering

Vrijwilligers

Fietswrak
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Akkie Akkerman

Segbroeklaan

Wethouder Joris Wijsmuller

De firma Schroeder, bekend van de kringloopwinkels, heeft het
initiatief genomen om de grote stroom afval, die iedere keer na
de vrijmarkt wordt afgevoerd, te hergebruiken. Samen met de
gemeente en de bewonersorganisatie is een project gestart om
koopjeswaar een tweede leven te gunnen. Een soort tweede
kringloop, na die van de vrijmarkt zelf.

••• Afscheid van Loura Huizinga als secretaris van de SBOB
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Muziekprojecten

Bloemen in de Bomenbuurt

Buurtbewoonster Marieke Stoel is professioneel musicus en zet
haar talent graag in om een uniek muziekproject te realiseren.

Bloemen van Denise is de bloemenkiosk op het Thomsonplein.
Eigenaresse Denise Wiekamp is enthousiast en organiseert een
creatieve workshop bloemschikken in het kader van 100 jaar
Bomenbuurt. Daarnaast bedenkt zij nog een leuke kortingsactie
waarover wij u natuurlijk zullen informeren.

Het project bestaat uit drie onderdelen:
• Een Bomenbuurtlied voor iedereen om mee te zingen
• Een repertoire van bomenliedjes voor de zes scholen in de wijk
dat zij naar eigen inzicht kunnen gebruiken
• Een klein kamerkoor bestaande uit professionele musici uit de
wijk die ‘bomenmuziek’ uitvoeren, waaronder een speciaal
gecomponeerd lied waarin alle straatnamen in de wijk voorkomen
Bent u musicus of kent u musici in de buurt? Meldt u dan bij
Marieke Stoel mariekestoel@xs4all.nl of telefonisch via 3604517.

TreeFest in september

Voor de viering van 100 jaar Bomenbuurt is een feestcommissie
in het leven geroepen. Deze commissie kan buurtbewoners
ondersteunen die een leuk idee hebben en een activiteit willen
organiseren. Denk aan het aanvragen van subsidie, het zoeken
naar vrijwilligers of publiciteit rondom de activiteit. Daarnaast
maakt de feestcommissie een jaarkalender van alle activiteiten
en brengt mensen met dezelfde ideeën met elkaar in contact.
Op dit moment is een aantal buurtbewoners al druk bezig met een
project, maar het zou leuk zijn om meerdere feestelijke activiteiten
over het jaar verspreid te hebben met voor ieder wat wils.
We zoeken dus nog mensen met originele ideeën die deze ook
willen realiseren. Daarnaast kunnen de organisatoren van de
lopende projecten ook uw hulp gebruiken. Op deze pagina leest
u er meer over.
Voor alle projecten geldt dat u van harte welkom bent om uw inbreng
te geven. U kunt dit doen via bomenbuurt.100jaar@gmail.com, via
(070) 3465623 of bij het kantoor van de SBOB, Acaciastraat 178a,
vanaf september op het Kastanjeplein.

Blijf op de hoogte
Ontwikkelingen leest u in De Boomgaard, op de Facebookpagina
Bomenbuurt100jaar of via Twitter @100jrBomenbuurt. Ook brengt
de feestcommissie een nieuwsbrief uit die u digitaal kunt ontvangen,
maar die u ook op papier kunt vinden bij diverse winkeliers en
lunchrooms in de buurt. Begin juli verschijnt de tweede editie.
Als u deze digitaal wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door
via bomenbuurt.100jaar@gmail.com.
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Bob Bouwman is de initiatiefnemer van een historische
foto-expositie. Behalve materiaal dat uit het Gemeentearchief kan
komen, heeft hij grote interesse in (analoog en/of digitaal) materiaal
dat bij u in een fotoboek, schoenendoos of computer opgeborgen
is. Zelfs filmmateriaal is een optie! En gezien de omvang van het
project is hulp bij de organisatie van harte welkom.
Voor de tentoonstelling is een aantal onderwerpen/rubrieken
geselecteerd. Een kleine opsomming, maar andere suggesties
zijn welkom.
• Opbouw en aanzicht van straten van toen naar nu.
• Winkelpanden met zijn bezetting van toen naar heden.
• De straat met zijn bijbehorende boom
• Kunstenaars, architecten, wetenschappers, politici, techneuten,
bekende sporters en andere interessante mensen en hun
woonhuis gedurende deze honderd jaar
• Belangrijke gebouwen en verbouwingen
• Straattaferelen, wijk- en buurtfeesten
• Scholen, evt. met klassenfoto’s
• Beelden en ornamenten
• Anekdotes/verhalen met bijbehorende foto’s

Kunstijsbaan
Hoe leuk is het om in onze buurt een ijsbaan te hebben en dus zelfs
als het niet vriest toch even de schaatsen onder te kunnen binden?
Jan Verburg kijkt of dit plan te realiseren is op een van de pleinen.
Hiervoor heeft hij in ieder geval veel vrijwilligers nodig die helpen
met toezicht houden. Als het u leuk lijkt, laat het de feestcommissie
even weten.

100 bomen planten
Een zeer toepasselijk project is natuurlijk het planten van 100 bomen
in de buurt. Akkie Akkerman maakt zich hiervoor hard. Hij gaat in
gesprek met de gemeente om te mogen planten in de openbare
groenvoorziening. Maar als u een voortuin of balkon heeft waar
– wellicht tegen een kleine vergoeding - ook plek is voor een
boompje, zetten we u graag op de lijst van geïnteresseerden.

De scholen in de buurt zullen ook allemaal leuke activiteiten met de
kinderen doen in het kader van 100 jaar Bomenbuurt. Kneet’s Gym
is enthousiast en heeft plannen voor een paar buitenactiviteiten
rondom krachtsport. En de bibliotheek Bomenbuurt en De Luisteracademie gaan aan de slag met het verzamelen van verhalen uit
en over de buurt en een verhalenwedstrijd.
Herman Poelsma, bekend van zijn columns in De Boomgaard,
organiseert een bomenwandeling waarbij hij vertelt over de bomen
en struiken in onze buurt. En kunstenaar Hans Rietkerk
gaat !iets
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In eerste instantie is het belangrijk om te weten wat er aan
materiaal is, zodat een opzet kan worden gemaakt voor de
tentoonstelling. Het materiaal zelf hoeft dus nog niet in te leveren.
Op een later moment wordt uw bijdrage gekopieerd, zodat u het
origineel niet kwijt raakt.
Wellicht kan er later een fotoboek van gemaakt worden!
Aanleveren kan via het kantoor van de SBOB, via 070-3465623 of
via bomenbuurt.100jaar@gmail.com
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OPROEP Bomen over kunst

ingez

onden

Mijn naam is Ellen Goldman-Berrington. Ik ben kunstenares

Kunstwerk in bruikleen

en bewoonster van de Bomenbuurt en indertijd lid van de

Lang geleden maakte ik, ter gelegenheid van een tentoon

werkgroep Bomen over Kunst, waar ik goede herinneringen

stelling in onze bomenbuurt, een werkstuk waarop een

aan heb. Ik zou het leuk vinden als bij het 100-jarig bestaan

heel rijtje bomen staat afgebeeld. Het staat op mijn atelier

van de buurt die werkgroep nieuw leven in geblazen

aan de Prinsegracht 64 in Den Haag. Het is een staand stuk,

zou worden en als er dan, liefst in het wijkgebouw een

30 cm hoog, 120 cm breed. Ik zou het leuk vinden als

tentoonstelling wordt georganiseerd van werk dat door

dit werk een poos in een etalage van een winkel in de

Bomenbuurtkunstenaars is gemaakt.

Bomenbuurt zou mogen staan. Wie er interesse in heeft

Dat ik dit niet zelf ter hand neem, ligt aan het feit dat ik

kan mij via mijn emailadres benaderen om een afspraak

83 jaar oud ben, maar ik ben wel bereid om initiatieven

te maken voor een bezoekje aan mijn atelier.

op dit punt te ondersteunen.

www.goldman-arts.nl
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Namens de feestcommissie,
Cindy Koelmans van Doornik

Historische foto-expositie

De Bomenbuurt krijgt in september 2016 een eigen festival.
Joanne Buning en haar werkgroep zijn hiermee aan de slag
gegaan. De precieze datum en locatie zijn nog niet bekend,
maar het programma staat in grote lijnen al op papier. Het festival,
door de werkgroep gedoopt tot TreeFest, zal een combinatie zijn
tussen een markt met handgemaakte producten en live muziek.
Meer details worden later bekendgemaakt. Mocht u op een of
andere manier een bijdrage aan het TreeFest willen leveren, laat
u dit dan weten aan Joanne: joannebuning@hotmail.com

Overige projecten
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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.

Onder de bomen
••• Thomsonplein

Zaterdag 20 juni Home made market vervangt jaarlijkse Braderie

Officiële opening winkelgebied
door wethouder Karsten Klein
Op zaterdag 20 juni wordt de kroon gezet op het werk
van de afgelopen negen maanden. Wethouder Karsten
Klein opent het nieuwe winkelgebied dat diezelfde dag
het jaarlijkse zomerfeest viert. Dit jaar geen braderie
maar een heuse home made market, de trend van de

Programma
Openingsfeest 20 juni
Hoofdpodium:
kruispunt Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

laatste jaren waar we kunnen slenteren langs kraampjes,

10 uur

– Mode- en dansshow

genieten van muziek en hapjes en kennis kunnen

11 uur

–	Optreden Sticks & Keys onder leiding

maken met handwerk door stadsgenoten. Als slotstuk

van Leo Lauffer van de Crazy Piano’s

zijn er optredens van Tim Akkerman en de Haagse

13 uur

– DJ en/of modeshow

band De Règâhs.

15 uur

– Optreden Juni Juliët XL band

18 uur

–	Officiële openingshandeling

door ERNA DE KLERK

door wethouder Karsten Klein

Alles nieuw
In relatief korte tijd – achteraf bezien tenminste – hebben
Thomsonlaan en Fahrenheitstraat een facelift ondergaan.
Nieuwe straten, mooie pleinen, brede stoepen en nieuwe parkeervakken. Eén grote deken van klinkers in vrolijke gemengde kleuren.
Visueel gezien is het onderscheid tussen stoep, parkeren en straat
vervaagd. Onder de grond nieuwe riolering, erboven meer bomen.
In het kielzog daarvan werden de gevels van enkele winkelpanden
opgeknapt.
Wat een feest. De winkeliers zijn blij, sommigen hebben het heel
zwaar gehad de afgelopen winter met alle beperkingen die de
verbouwing met zich meebracht. Het winkelend publiek is
enthousiast, hopelijk wordt alle verloren winkeltijd ingehaald.

juni 2015

Markt
De nieuwe ‘braderie’ is de home made market die ook op andere
plekken in Den Haag succesvol is. Het concept dat is geboren in
het Zeeheldenkwartier is een evenement met kramen, kunst,
huisgemaakte (lokale) producten, veel eten, muziek en workshops.
En vooral ook veel lol, aldus de website van het organisatiebureau.
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••• Nieuwe stoep Fahrenheitstraat

••• Hoek Fahrenheistraat - Laan van Meerdervoort

18.30 uur – Optreden van Tim Akkerman
19 uur

– Concert van De Règâhs.

Op het festival zijn ook veel kinderactiviteiten: zo is er een
ouderwetse draaimolen, een zweefmolen en kun je ponyritjes
maken. Uiteraard kunnen de kids worden geschminkt en is er
een springkussen en een Power Bungee.

Vervolg
Het sluitstuk van de herinrichting is het verbreden van het fietspad
in de verlengde Fahrenheitstraat (over de Segbroeklaan). Deze
werkzaamheden zijn naar verwachting in juli afgerond. De drie
kiosken op Abeel- en Cederplein ondergaan nog een metamorfose,
draaien een kwartslag en komen beter verankerd aan de zijkant van
de pleinen te staan. Deze verbouwing vindt in het najaar dan wel
voorjaar 2016 plaats. ■

••• Kruispunt Fahrenheitstraat - Thomsonlaan

Het is nog maar acht jaar geleden dat ik neerstreek in deze
buurt. Ik kwam uit de Amsterdamse Pijp, toen al een horecainferno zonder weerga. Dat is daar alleen nog maar erger
geworden. Er zijn inmiddels meer eettentjes dan gewone
winkels. Avond aan avond is de buurt topzwaar van hip volk.
Wat ooit een levendige multiculturele buurt rondom de
legendarische Albert Cuypmarkt was (compleet met bij
behorende sloebers) is nu een permanent ‘event’. Het zal niet
lang meer duren of er moeten op vrijdag- en zaterdagavond
dranghekken geplaatst worden.
In de Bomenbuurt lag de situatie ten tijde van mijn komst iets
anders. Wie na half zes door de buurt ging, zag hier en daar een
lichtje pinkelen van een bijna onvindbaar buurtkroegje. Als je
overdag, om even een break te nemen van de creatieve arbeid,
een broodje wilde eten in onze buurt dan waren de mogelijk
heden schaars. Meestal werd dat dan een broodje kroket of een
fijn Turks baksel. Terrassen waren er nauwelijks.
Sinds ik hier woon is er een hoop veranderd. Schrijf dat niet op
míjn conto, maar het is wel verheugend. Wie binnensbuurts uit
eten wil, heeft ruime keuze. Ook de notoire afhalers kunnen elke
avond van de week bij een andere maaltijdverstrekker terecht.
En dan de terrassen. Die zijn geweldig, zeker nu Thomsonlaan en
Fahrenheitstraat zo prachtig zijn opgeknapt. IJssalon De Lorenzo
kreeg een make-over met behulp van BNN en zeker nu de
omringende scholen weer bevolkt zijn is het onder de grote
kastanje goed toeven. Op het Abeelplein is voor iedere liefhebber
wat wils. Ook daar een machtige boom én ruimte zat voor de
zon, die zich nu steeds vaker laat zien. En langs de winkelstraten
staan tafeltjes en bankjes gereed, op een mooie dag kan de
terraszoeker bijkans bezwijken onder de keuzestress.
We zien er kletsende vriendinnen, baardmannen met laptop,
uitpuffende multitask-vrouwen en ook de buitenlucht zoekende
kunstenaars. Vergeleken met de Pijp is de Bomenbuurt nog
steeds een oase van rust. Maar wel met een fantastische
catering!

ingez

onden

Groen van jaloezie (vervolg)

COLUMN

Herman Poelsma

Herman Poelsma heeft jarenlang plantenen tuinvragen van luisteraars beantwoord
in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft
les op een landbouwschool.

Een beginnetje
In het vorige nummer van de Boomgaard stond mijn
artikeltje over het schrijnende tekort aan aandacht voor het
laatste stuk van de Thomsonlaan. Sindsdien zijn er een paar
opvallende ontwikkelingen geweest. Een gedeelte van de
net aangelegde weg in het winkelgebied is weer open

Met Herman
de zomer in

gemaakt en opnieuw bestraat – wat een sof! – en in de lege
boomkrans die wij graag hier gezien hadden staat nu ineens
wél een boom! Vals!
Geen idee of er iemand die er over gaat de Boomgaard
gelezen heeft, maar sinds vandaag is er hoop! Vanochtend
vroeg waren hier zowaar ook eens een paar mannen aan het
werk. Ze hebben de losliggende tegels rondom een paar
bomen verwijderd en er een soort perkje omheen gelegd.
Nou ja, perkje, een stuk aarde. Het was evengoed een
ontroerend gezicht.
Om een vervolg aan deze actie te geven, gelijk maar naar
Hanenburg gegaan, zonnebloemen gekocht, en ook maar
geplant, in de verwachting dat er best wel iemand zal zijn
die hier vrolijk van wordt. Twee buren hebben al toegezegd
dit voorbeeld te volgen, maar omdat de deadline voor de
Boomgaard toevallig ook vandaag is, zijn daar nog geen
foto’s van.

Mooi en lekker
Een nieuw fenomeen heeft zich over Nederland uit gespreid en
Albert Heijn is daarmee begonnen.
Eten uit eigen tuin of balkon. Nu is groenten en kruiden kweken
niet nieuw, maar wel de manier waarop. Waren het vroeger de
echte volkstuintjes, nu kunnen we kweken in potten en speciale
bakken die te koop zijn bij bijna alle tuincentra en bouwmarkten.
Ik ga jullie de derde methode leren, want waarom zou je eetbare
gewassen niet gebruiken als tuinplant?
Er zijn vele opvallende groentegewassen of kruiden die het in
de tuin tussen de rest van de planten prima doen. Rozemarijn
en tijm doen het als vaste plant bijzonder goed en zijn zeer
decoratief. Spruitkool of boerenkool doen het wat achter in
de border heel goed, maar ook rode kool is leuk; in het begin
mooie rode bladeren die er goed tot hun recht komen en later
in het jaar het kooltje dat je kunt snijden.
De vele groentepotjes van Albert Heijn kunnen ook in de
border. Worteltjes stonden bij mij al buiten en deden het goed
tot de duiven alle koppen eraf hadden gegeten. De prei en de
rucola gaan nu ook naar buiten en in de volle grond. Voor de sla
en andijvie pak ik wel een aantal potten omdat ze anders binnen
de kortste keren opgegeten zijn door de slakken.
Heb je kinderen; zaai ook eens sterrekers of radijs het groeit snel,
is eetbaar en leuk om te zien.
Als laatste wat tips: Bijna alle groenten en kruiden houden van
zon op hun bast en alle bladgroenten willen graag een voedzame grond. Knol- of wortelgewassen willen juist weer een
arme grond (radijs, wortelen e.d.). Ik zou zeggen: plant groente
in tuin of pot en voor straks eet smakelijk.

10:41 AM

100%

Hoe scoo
jouw won rt
ing?
Doe de en
ergiechec
k!

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

http://bepp
.energievo

orenergie
.nu

http://bepp.energievoorenergie.nu
Dus: zoek de verschillen! Het is een beginnetje, en wacht op
juni 2015

wat er nog komen mag!
Dory Danckaarts
Thomsonlaan 163
De Boomgaard
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De Bonte Vlinder

Ladies night in Gemeentemuseum

Sinds december bericht De Boomgaard over scholen in de Bomenbuurt.
Dit keer richten we de blik op ‘De Bonte Vlinder’, een speciale school voor basisonderwijs.

Op donderdag 18 juni kun je met je moeder, vriendin, dochter,
collega, buurvrouw of oma voor de vierde keer terecht voor
een ladies night in het Gemeentemuseum. Van 19.30 tot 23 uur
is er spetterende muziek van King Julian, je krijgt een gratis
welkomstdrankje, er zijn interessante lezingen, prachtige
rondleidingen en natuurlijk een modeshow!

van Paladium Saray, doe stoer bij Huna Caming Outdoor, wees cool
met Concrete, geniet van Emma Joe, de Magneet, Keetz, Ascendi
Vintage, Floyd's en de Vintage Shop. En heel chique mag ook, bij
Fred van Wordragen en met de hoeden van Berry Rutjes. Overigens,
de cadeautjes van Sabon en Kraal en Mineraal doen het heel goed.
Neem dus wat kleingeld mee…

Hoor van modeconservator Madelief Hohé alles over eigenzinnige
Nederlandse modeontwerpers, van Viktor & Rolf tot Charles
Montaigne, van Fong Leng tot Frank Govers! Conservator Doede
Hardeman vertelt over 'Holland op z'n mooist'. En ga vooral ook
kijken bij de fototentoonstelling van Anton Corbijn.

Toegang: € 15 in de voorverkoop, € 17,50 bij de avondkassa. En als
je tien dames hebt verzameld krijg je nog korting ook: € 12,50 per
persoon bij een groep van tien of meer.
Snel tickets bestellen:
www.gemeentemuseum.nl/activiteiten/ladies-night

In de Tuynzaal kun je echt Haags shoppen, van Ibiza Style en
Hartbeach tot Soenita Fashion. Probeer de avond- en bruidskleding

atlantikwall
Op de Hanenburglaan, bij de Valkenboskade, bekijkt een vrouw het informatiepaneel van de herinneringsroute Atlantikwall.
We schreven erover in de vorige Boomgaard. In het Museon is tot 1 november een tentoonstelling te zien over die Atlantikwall.

door REGGY SPECKEN
Waar?
Het kan zijn dat deze school wat minder bekendheid geniet. Dat
kan komen door de ligging, een beetje in een hoek van de buurt.
De school vind je, niet ver van de Laan van Meerdervoort, tussen de
Aucuba- en de Egelantierstraat. Deze straten lopen niet door naar
de Thomsonlaan. Je zult er dus slechts komen als je er ook echt
moet zijn. Hoe dan ook, het is zeker de moeite waard om er eens
een kijkje te gaan nemen. Vooral op een zonnige dag, als de tuin
in de Aucubastraat de voorgevel van het schoolgebouw maximaal
allure geeft.

Speciaal Basisonderwijs
De school verzorgt basisonderwijs aan kinderen met een belemmering. Kinderen dus die speciale pedagogische en onderwijskundige
hulp nodig hebben. Een kind bijvoorbeeld met dyslexie of ADHD.
Maar ook kinderen binnen het autistische spectrum en kinderen met
een lees- of taalstoornis, zul je hier aantreffen. Vanwege de speciale
aandacht die nodig is, zijn de klassen kleiner; maximaal 15 leerlingen.
Met 10 groepen telt De Bonte Vlinder zo’n 150 leerlingen. Iedereen
is er welkom. De school vormt dan ook een aardige afspiegeling
van onze maatschappij. De kinderen wonen in een ruim gebied,
niet alleen in de Bomenbuurt.
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De school doet het goed. Je mag rustig zeggen dat iedereen die er
werkt en ook de kinderen die er onderwezen worden, trots zijn op
de school. De redactie kreeg dan ook een enthousiaste rondleiding
van twee schooljongens: Mike en Mathis. Na voltooiing van het

De Boomgaard

Gebouw
Vanuit de Aucubastraat bereik je door een ruime en mooie tuin de
ingang van de school. Aan de achterkant, langs de Egelantierstraat,
ligt tussen bomen het speelplein. Het schoolgebouw ligt wat terug,
achter de rooilijn van de woningen, midden tussen beide straten,.
Het is een langgerekt gebouw van één verdieping met een kap.
Alle schoolse activiteiten hebben hun plek op de begane grond.

Bewoners
Al een aantal jaren is er goed overleg met omwonenden over
het gebruik van de tuin en het speelplein. De bewoners en hun
kinderen zijn destijds ook betrokken bij de inrichting ervan. Er zijn
afspraken gemaakt over het openstellen van tuin en speelplein
buiten schooltijd, dus ’s avonds, in het weekend en tijdens vakanties.
Er is een buurtfietsenstalling voor omwonenden gerealiseerd op
het terrein van de school. En als het straks weer tijd is voor de
rommelmarkt worden omwonenden ook uitgenodigd om hieraan
mee te doen. En je weet nooit zeker of het hierdoor komt, maar
vandalisme komt hier nauwelijks voor. Buurtbewoners zijn overigens
altijd welkom in de tuin en het speelplein. En de school staat ook
open voor een bezoekje. De koffie staat klaar. ■

Op de volgende pagina ziet u de ‘Herinneringsroute

tijdens en na de aanleg van de extra ‘inlandse

Atlantikwall’. De plattegrond toont de route die loopt van

verdedigingslinie’ die destijds door de Duitse bezetter

Madurodam tot de kruising Goudsbloemlaan/Segbroek

werd aangelegd. Bewonersorganisatie Duinoord nam

laan. Hier zijn zeventien panelen te zien voorzien van

het initiatief voor deze permanente tentoonstelling route

foto’s, teksten en app’s die hun verhaal doen van voor,

die inmiddels is geopend.

De Boomgaard
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Trots

basisonderwijs zwermen de kinderen uit naar diverse schooltypen,
die passend voor hen zijn. De grootste groep gaat naar het praktijk
onderwijs en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(VMBO). Sommige kinderen gaan naar het voortgezet speciaal
onderwijs. Enkelen gaan naar de HAVO of het VWO.
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Legenda
herinneringsroute
informatiepaneel
bijzondere plek, informatie op website:
Catsheuvel - Gemeentemuseum
Catshuis
Martelaren van Gorcumkerk
Stadhoudersplantsoen
voormalige Atlantikwall
tramhalte
bushalte
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Wegwerkzaamheden kruisingen
Segbroeklaan met Fahrenheit
straat en Goudenregenstraat

( Voorheen: Defra Tuinontwerp en Techniek )

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring.
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en
gemeente Haaglanden.
Of het nu is op het gebied van ontwerp, aanleg, aanpassen,
beplanten of onderhouden van een tuin:

Tot 17 juli voert de gemeente groot onderhoud uit aan het
straatasfalt, vervangt verkeerslichten en legt een verbreed
fietspad aan op de verlengde Fahrenheitstraat tussen
Sportlaan en Segbroeklaan.
Behalve noodzakelijk onderhoud is het doel ook om fietspaden
en oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger te maken.
De werkzaamheden rond de kruisingen met Fahrenheitstraat
en Goudenregenstraat duren tot 26 juni.
Tijdens de werkzaamheden wordt de Segbroeklaan in beide
richtingen versmald tot één rijstrook. Auto’s kunnen niet afslaan
richting Fahrenheitstraat en Goudenregenstraat. Omleidingsroutes
zijn aangegeven op straat.

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

Hulp bij lezen en schrijven:
Geef het door!
Samen met je kind op de bank, knus een boekje lezen. Dat is
niet voor iedereen weggelegd. Er zijn mensen die moeite
hebben met lezen en schrijven. Mensen die daardoor hun
kinderen niet durven voorlezen of niet durven helpen op school.
Voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken bij deze
vaardigheden, heeft stichting Zebrawelzijn het project Geef het door!
opgezet. Het project heeft als doel de taalontwikkeling van zowel
ouders als kinderen te verrijken en is een combinatie van twee al
langer lopende projecten: De Voorleesexpress en Taal voor thuis.

Voorlezen
De Voorleesexpress probeert taalontwikkeling en - met plezier lezen bij kinderen te stimuleren. Vrijwilligers lezen hen gedurende
twintig weken voor en ouders wordt verteld hoe ze het interactief
voorlezen kunnen overnemen. Kijk voor meer info en aanmelding
op de website van Zebrawelzijn, de Voorleesexpress of de facebook
pagina Voorleesexpress Den Haag.
Taal voor Thuis richt zich op de ouders en behandelt stap voor
stap verschillende taalonderwerpen voor ouders van kinderen van
2 tot 12 jaar. Voor ouders met kinderen op de voorscholen gaat het
over gezondheid, rijmpjes, dieren en dergelijke. Voor ouders met
kinderen op de basisschool gaat het over een 10-minutengesprekje
voeren of bijvoorbeeld helpen bij een spreekbeurt.

Vrijwiligers
Geef het door! werkt als een sneeuwbal. Deze wordt groter naarmate
meer ouders meer zelfvertrouwen krijgen op het gebied van taal.
Hun enthousiasme en betrokkenheid geven ze door aan hun
kinderen en hopelijk geven die kinderen hun enthousiasme ook
weer door!

Meer informatie:
Iris de Ruiter, 06 28222794, i.deruiter@zebrawelzijn.nl

Herinrichting Fahrenheitstraat
Van eind juni tot medio juli wordt het laatste stukje
Fahrenheitstraat tussen de Segbroeklaan en Sportlaan
opnieuw ingericht. Er komt meer ruimte voor fietsers
door een aparte fietsstrook.

Nieuwe wijkagent
Bomenbuurt
Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe wijkagent voor onze buurt.
Fabian Roso is vertrokken en opgevolgd door Willem Koopmann.
Koopmann werkt al 23 jaar bij het bureau Segbroek, waarvan 13 jaar
als wijkagent in nabijgelegen buurten. In een van de volgende
uitgaven van de Boomgaard stelt hij zich uitgebreider voor.
De wijkagent is bereikbaar op het politiebureau in de
Fahrenheitstraat 192 of via 0900 8844.

OPROEP
Word vrijwilliger en mantelzorger
Soms hebben ouderen door een chronische ziekte, handicap of
verschijnselen van dementie veel hulp nodig om zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Hulp komt dan van mantelzorgers, zoals
partner, familie, buren, vrienden. Het continu hulp bieden kan
zwaar zijn; om het vol te kunnen houden is het nodig om af en toe
de zorg uit handen te geven en de tijd te nemen voor ontspanning.
Vrijwilligers van het Ouderenwerk Segbroek kunnen de zorg
regelmatig overnemen om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.
Op dit moment is er meer vraag dan aanbod en zijn wij dus hard op
zoek naar nieuwe vrijwilligers! Voor meer informatie Ouderenwerk
Segbroek, tel. 070 2052480.

De Boomgaard
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Ken je een gezin dat hiervoor in aanmerking komt of wil je zelf als
vrijwilliger aan de slag? Geef het door!

Tijdens het laatste weekend van juni krijgen de beide kruisingen
nieuw asfalt. Dit geldt ook voor de weggedeelten vóór de kruisingen.
Hiervoor wordt de Segbroeklaan afgesloten tussen de Ieplaan
en de Sportlaan. De Goudsbloemlaan blijft bereikbaar.
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Meer activiteiten en cursussen in de buurt? Meld
het de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

10 jaar

10 jaar

Knip uit

Iokai Shiatsu therapie

21% korting

Bibliotheek Bomenbuurt

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 op
wisselende locaties en worden bezocht door gemiddeld 20-30
mensen. Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
8 juni Locatie: Valkenboskade 595. Programma: Pieternel Peltenburg
13 juli Locatie: Bibliotheek Bomenbuurt, Fahrenheitstraat 707
10 aug. Locatie: nog niet bekend. Programma door Chris den Daas.
14 september Locatie: nog niet bekend. Programma door Bruno
van den Elshout. Wat wil jij dat er in de Bomenbuurt Deelbaar wordt?
Voor het laatste nieuws, het programma en de locaties zie:
www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt

Op donderdag 11 juni van 19.30 - 21.30 uur komt thrillerschrijfster
Marion Pauw in de bibliotheek. Reserveren: 070 353 69 70, of mail:
bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl Leden: € 2,50 Niet-leden € 5,-.

onden

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

Parelroute
Zaterdag 10 oktober vindt van 12.00 - 17.00 uur de Parelroute plaats
in de Haagse Flora- en Faunawijken (Heester-, Bomen-, Bloemen-,
Vruchtenbuurt en Vogelwijk). Parels zijn mensen met een bijzondere
hobby, passie, specialiteit of talent, die dat graag aan anderen willen
laten zien tijdens de Parelroute. Dit kan van alles zijn: een interessante
verzameling, muziekoptredens, kunst, een toneelvoorstelling,
gedichten, een bijzondere tuin, en ga zo maar door.
Meer info op de website: www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl.

Schone straten en lucht

Ik ben eigenlijk een man van “erger je niet verbaas je slechts”
maar er zijn toch twee zaken waar ik mij wel aan erger, zo niet
boos over word.

op huismerk inkt & toners

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

Open Coffee Bomenbuurt – juni t/m september

ingez

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

GEZOND WONEN
ACTIVITEITEN
IN DE BUURT

Ten eerste is dat de overlast van hondenuitwerpselen of blauwe
zakjes met poep erin, achteloos op straat gegooid zodat auto’s
eroverheen rijden en zo de inhoud eruit wordt geperst. Ik ben zelf
hondeneigenaar en eigenlijk schaam ik mij om met mijn hond
door de straat te lopen. Maar ik ruim het op, een hele kleine moeite.
Verder wil ik onder de aandacht brengen de overlast die open
haarden kunnen veroorzaken. Als ik ’s avonds de hond ga uitlaten,
ruik ik op het portiek de rooklucht al van de houtkachels van één
of enkele omwonenden wat helaas bijna iedere dag voorkomt.

Wij hadden aan de straatkant onze slaapkamer en gewoonlijk waren
de roosters van de ramen open. Bij het naar bed gaan, hing de slaapkamer vol met rooklucht. Mijn vrouw heeft astma. Noodgedwongen
hebben wij onze slaapkamer verhuisd naar de tuinkant.
Zeker bij een slecht werkende schoorsteen en windstilte kan een
houtkachel voor deze overlast zorgen. Het lijkt mij dat de meeste
mensen zich niet realiseren wat een bron van ergernis deze
kachels/open haarden kunnen zijn voor anderen en dat zij de buurt
ook opzadelen met fijnstof. Ook met name voor onze kinderrijke
buurt hoop ik dat iedereen zich hierin zou willen verdiepen.
Wim Blok
Elsstraat

Stadhouder jubileert
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

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

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de

In oktober is elektronica-specialist Stadhouder precies 75 jaar
gevestigd op het Thomsonplein. Vijftien jaar geleden nam de
huidige eigenaar Ted Stadhouder de zaak officieel over
van vader Ton. Hij runt nu met echtgenote Rianne de zaak.
Een jubileum in een jubileum zogezegd.

In het volgende nummer besteden we ruimschoots aandacht aan
deze jubilarissen. Voor nu is het alvast goed te weten dat er deze
zomer diverse acties zijn voor klanten van Stadhouder en hen die
het willen worden. Let op de website of stap gewoon de winkel
binnen! Ted en Rianne verwelkomen je graag.

juni 2015

kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti
De Boomgaard
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door ERNA DE KLERK

Lunchen

in de buurt

Twee jaar geleden maakte de redactie al eens een rondgang langs alle lunchgelegenheden in het
winkelgebied. Het is tijd voor een update, want er zijn inmiddels drie nieuwkomers. Een beetje
lunchroom serveert vandaag de dag niet meer een gewoon broodje, maar volgt de nieuwe trend
waar biologisch en vooral ‘zelf gemaakt’ de boventoon voert.

Zondag

Lot

Brownies & Downies

Casa di Bella

Sinds 1,5 jaar huist lunchroom Zondag vlak naast de bibliotheek
in de Fahrenheitstraat. Eigenaren Sheena en Arthur strijken na
een jarenlange horecaervaring neer in onze buurt en kiezen voor
een huiselijk uitstraling, waar jong en oud welkom is.
Zowel voor als achter is er een (tuin)terras, zodat je op alle
momenten van de dag in de zon kunt zitten. Op de kaart vind
je zoet en hartig: broodjes (desembrood), dagelijks wisselende,
salades, soep en tosti’s. De club sandwich met kip, spek en
zelfgemaakte eiersalade is een topper, aldus de eigenares.

Voormalig mede-eigenaren van de Pastacompany en buurtgenoten
Roel en Marieke openden vorig jaar op de Thomsonlaan lunchroom
Lot, genoemd naar hun eigen dochter. Na de hotelschool en ruime
ervaring in organisatie en horeca (zo ook de keuken van restaurant
Callas) zochten zij de uitdaging dichter bij huis.
Tot 18 uur kun je hier 5 dagen per week (van dinsdag t/m zaterdag)
terecht voor ontbijt, koffie, lunch, thee en een vroeg diner of afhaalgerecht. Kernwoorden: puur, vers, bio, zelfgemaakt en vooral anders.
Zo vind je een miso soep op de kaart (een oosterse bouillon) en
een broodje jerk (speciaal gemarineerde) kip of geroosterde biet.
En voor de kleintjes: zelfgemaakte pindakaas en chocopasta.

Miranda Broers opende dit voorjaar de franchise onderneming,
Brownies & Downies, waar onder leiding van een chef mede
werkers met het Down syndroom in de bediening en keuken staan.
Er is een vaste kaart, met specialiteiten als yoghurttaart, natuurlijk
brownies, tosties en allerlei broodjes, waarvan het broodje
carpaccio inmiddels de favoriet bij de gasten is. Ook hier: vers en
ambachtelijk gemaakt, zoals soep en salades. Tevens verkrijgbaar
speltbrood en net als in de andere zaken kun je ook hier sojamelk
in je cappuccino krijgen. En er is een terras waar je - ’s middags in
de zon - kunt zitten. Geopend vanaf 10 uur ’s morgens (zondag
vanaf 11 uur) tot 5 uur ’s middags.

En verder, niet helemaal nieuw maar wel vernieuwd: Casa di Bella
– voorheen delicatessewinkel – is omgetoverd tot een Italiaanse
traiteur. Italiaanse broodjes, salades, pizza, lunch- en dinergerechten.
Ter plekke te nuttigen of mee te nemen. Denk aan: (glutenvrije)
pasta, lasagna, ook vegetarisch met truffel, typische Italiaanse
broodjes, geroosterde groenten, overheerlijke olijven en Italiaanse
kaas. Dit voorjaar ook op de kaart: pizza met asperges en week
specialiteit penne met wilde spinazie en pesto. Prijzen of per gewicht,
of per gerecht (rond de € 10).

Huisthee
De croissants zijn Frans qua samenstelling en receptuur, de muffins
komen uit Engeland en het bio brood is handgemaakt. Ontbijtje
tussen de € 2 en € 5; lunch van € 4 tot € 9,50 en een (vegetarisch)
‘diner’ rond de 10 euro. In Lot is een kinderhoek en een terras in
de tuin. Vergeet niet te vragen naar de huisthee; een verrukkelijk
kruidenmengsel met onder meer gember en kardamon.

Vrijdagavond
Vrijdag kun je eten wat de pot schaft tot 21 uur, 2 gangen voor
€ 13,50. Kijkt op de Facebook pagina voor het menu van de week.
Het moederbedrijf heeft inmiddels 16 vestigingen, grotendeels in
Zuid en Oost Nederland. Miranda zette deze stap na een carrière
in de evenementenorganisatie, mede door haar eigen ervaring met
een zoon die het syndroom van Down heeft. Het bevalt haar goed
in de buurt, evenals overigens de andere nieuwe ondernemers van
dit artikel. De Bomenbuurt is volgens hen een leuke, vrolijke wijk
met enthousiaste mensen.

Trouwen
Zondag is zeven dagen per week open van 9 (weekend vanaf 10)
uur tot 17 uur. En natuurlijk kun je hier ook of juist op zondag
terecht voor een ontbijtje. Prijs: van € 2,50 tot € 9,75.

En, als we dan toch op het Abeelplein zijn beland, bij EnnerCHI
kun je tegenwoordig ook op vrijdag eten ‘wat de pot schaft’.
Hier vanaf 17.30 uur een 3 gangen menu voor: € 14,95. ■
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Specialiteiten? Behalve dus zeven dagen per week geopend, bestel
je hier thee van vers geplukte kruiden uit het Westland. Daar betaal
je ietsje meer voor, maar dan krijg je dus lokaal gekweekte kruiden.
En… Zondag is een officiële trouwlocatie!

Feestje?
Geopend tot 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag. Met terras
op het mooie Abeelplein. Wil je een etentje organiseren voor
verjaardag of anderszins? Dan kun je ‘s avonds reserveren voor een
besloten dinertje en heb je de zaak voor je alleen. Voor een vast
bedrag per persoon wordt een 3 gangen menu geserveerd, bereid
door mede-eigenaar tevens Siciliaanse chef Angelo.

De Boomgaard
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Haagse Straatkunst route in Segbroek

Kunst ligt op straat
open
vrijdag 5 juni

Het Haags Graffiti Platform heeft een route ontworpen langs
plekken met straatkunst in Segbroek. De tocht leidt je door de
wijk waar veertig grote kunstwerken in de openbare ruimte te
vinden zijn. Lokale, nationale en internationale kunstenaars
schilderden deze uiteenlopende werken tussen 2009 en 2014,
waardoor Segbroek de grootste openbare kunstzaal van Den
Haag is geworden.

Kleurrijk
Het Haags Graffiti Platform realiseerde dit project samen met
Gemeentemuseum en de gemeente Den Haag waarbij 2000m2 aan
muren en elektriciteitshuisjes werden beschilderd met straatkunst.

Het doel was mede om illegale graffiti, plakken van affiches en
vandalisme te voorkomen. De opzet is dat de wijk een schonere,
veiligere en meer kleurrijke omgeving zou worden voor de
bewoners.

Plattegrond
Op de website www.thehaguestreetarttour.com kun je de route
vinden. De site is speciaal ontworpen voor smartphone- en
tabletgebruikers. Maar een ouderwets papieren versie bestaat ook.
Bij ons in de buurt verkrijgbaar bij Bagels & Beans en bij lunchroom
Zondag. Ook andere afhaaladressen staan op de site.

Valkenboskade 622, 2563JP Den Haag
Telefoon 070 7532767

Bibliotheek Bomenbuurt 5 jaar op nieuwe locatie
Op 10 juli 2010 verhuisde de bibliotheek Bomenbuurt van de
Acaciastraat naar de Fahrenheitstraat, hoek Esdoornstraat.
Al vijf jaar bestieren tien vrouwen en één man de populaire
lees- en uitleenclub vanuit de drukke winkelstraat.

Leescafé en kinderhoek

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over
al je persoonlijke financiën
Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning

Jubileumprogramma
Het jubileum wordt gevierd in de laatste week van juni.
Woensdag 24 juni 14.30 uur: workshop tekenen op de iPad door
tekenaar en buurtgenoot Geert Snijders
Donderdag 25 juni 14 uur: workshop Pinterest op je iPad voor
volwassenen
Vrijdag 26 juni vanaf 16 uur: receptie voor alle buurtgenoten
Zaterdag 27 juni 9.30 uur: Poppentheater voor kleuters vanaf 4 jaar.
Voor alle activiteiten – behalve de receptie - geldt: vooraf reserveren!
Fatima, Irene, Cathérine, Linda, Els, Gonnie, Marianne, Patty, Ruud,
Shamla, en Charlie hopen alle buurtbewoners nog vaak te zien!

Koffertje
Het lidmaatschap kost pas geld vanaf 18 jaar. Tot die tijd lees en
leen je gratis. Meld je je kind aan vóórdat hij of zij 1 jaar oud is,
dan krijg je een leuk koffertje met een boekje en een cd kado.
“Taalontwikkeling is belangrijk”, aldus Van Gansen: “Op schoot zitten
en voorgelezen worden. Dan wordt lezen vanzelf deel van je
ontwikkeling. We lenen ook stoffen boekjes uit. Die gaan bij
terugkeer wel altijd even in de wasmachine.”

Door Erna de Klerk

••• Vlnr: Cathérine, Fatima, Els, Gonnie, Marianne
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06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Terwijl boekwinkels klagen dat er minder boeken worden gelezen,
“wordt het hier steeds drukker”, aldus Cathérine van Gansen,
pr- en informatiemedewerkster. Maar je gaat vandaag de dag dan
ook niet meer alleen naar de bibliotheek om een boek te lenen.
E-boeken zijn razend populair, te lezen op computer, telefoon of
iPad, maar ook dvd’s: documentaires en speelfilms. Van de boeken
worden thrillers nog het meest gelezen. En deze bieb heeft een
‘leescafé’, waar buurtgenoten soms dagelijks kranten komen lezen.
Ook zijn er tijdschriften. En als lid profiteer je van één uur gratis
internet per dag. Er is natuurlijk ook hier gratis wifi, je kunt printen
en kopiëren (niet gratis). En veel kinderen bezoeken de speciale
kinderleeshoek. Al met al is het iedere dag een behoorlijke aanloop.

65+ers betalen weer minder en ooievaarspashouders krijgen een
gratis lidmaatschap. Wil je de bibliotheek als instituut steunen,
word je vriend en betaal je € 100 per jaar. Dan mag je overigens
onbeperkt internetten.
In ‘onze’ bieb kun je dagelijks, behalve zondag, tot 5 uur terecht en
op vrijdag tot 8 uur ’s avonds.

Vriend
Een gewoon lid betaalt € 31 per jaar. Maar als je veel reserveert,
of veel dvd’s leent, kun je beter sterlid worden voor € 55. Dan zijn
die extra kosten inbegrepen in het lidmaatschap.

De Boomgaard
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herinrichting voltooid

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.

De Haagse Gordijnerie
exclusieve woonmode

Dierenspeciaalzaak

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

alles voor
uw huisdier

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

Lid NUVO

Brillen - Contactlenzen

Thomsonlaan 98 Den Haag
Tel 070 345 03 06
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Lid Dibevo

Openingstijden
dinsdag - donderdag 9.30 - 17.30 uur
vrijdag
9.30 - 21.00 uur
zaterdag
9.30 - 17.00 uur
Rob Krahmer en Mark Krahmer
Thomsonlaan 93 | Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl | klantenservice@duooptiek.nl

De Boomgaard
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Hans Verboom
VACATURE (zie pag. 24)
Ted Harryvan
Johan van Arragon
Frits Knijff
Barbara Christiaanse

(Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)
(administratieve ondersteuning, werkgroepen)
(fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)
(NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)
(winkeliers, herinrichting Fahrenheit/Thomson)
(website, social media, bewonersparticipatie)

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep	Contactpersoon	

BIJ ONS IS IEDERE
KLANT AL 50 JAAR
KONING!

Coördinator werkgroepen
De Boomgaard
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat)
Fietsenstalling (algemeen)
Verkeer / Veiligheid / Milieu
Kastanjeplein
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan

Hans Verboom
Tonny van Dijk
Rick Tersmette
Hans Verboom
Resi Kersten
Hans Verboom
Ilona van Delft
Hans Verboom

Nuttige (web)adressen
Manifestatie Made in The Hague 2015
Made in The Hague is een manifestatie die het verborgen verleden
van de industrie in Den Haag zichtbaar maakt. Het programma
bestaat uit tentoonstellingen o.a. in De Affiche Galerij en in het
Haags Historisch Museum, een boekpresentatie en een tentoonstelling in het Atrium over gemeentearchitect Adam Schadee
(die veel industriële complexen ontwierp), een educatief
programma voor scholen en nog veel meer. Made in The Hague
is onderdeel van het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed.
www.madeinthehague.eu en www.shie.nl (Stichting Haags
Industrieel Erfgoed).

Tel./E-MAIL

070 310 67 66
070 346 56 23
06 14 947 045
070 310 67 66
070 363 84 99
hyverboom@planet.nl
ilonavandelft@hotmail.com
hyverboom@planet.nl

Struinen in Haagse tuinen 13 en 14 juni
Het Opentuinenweekend wordt gehouden op 13 en 14 juni 2015.
Er is een beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar. De reden
daarvan is dat de deelnemende tuinen voor het merendeel
privétuinen zijn, die maar een beperkt aantal bezoekers aankunnen.
Wees er dus snel bij! www.struineninhaagsetuinen.nl

Permacultuur Festijn 14 en 21 juni
Een festival van broeiende, groeiende en bloeiende permacultuurprojecten. Presentaties van zeer diverse projecten waarin de
permacultuurvisie en -uitgangspunten een ondersteunende of
bepalende rol spelen, geven inzicht in wat er bij komt kijken en wat
er mogelijk is. De projecten zijn gelegen in of om Den Haag of hier
ontstaan maar elders gerealiseerd o.a Eetbaar Park, Pluk! Den Haag,
Groenkracht Delft, Loural Village (Portugal). www.permacultuur.nu

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

Contact met De Boomgaard
Fax: (070) 325 40 70 - Internet: www.belderbos.nl - E-mail: info@belderbos.nl

Commentaar?

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 wordt gestuurd komt bij ons terecht).

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, Acaciastraat 178A, 2565 KH
Den Haag.
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Laan van Meerdervoort 708 - Postbus 64733 - 2506 CC Den Haag - Tel: (070) 368 94 96
a

E-mail adres
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Agenda
8 juni
11 juni
18 juni
20 juni

Belangrijke telefoonnummers
Open Coffee Bomenbuurt
Thrillerschrijfster Marion Pauw in Bibliotheek
Ladies Night Gemeentemuseum
Feestelijke opening winkelgebied

Jubileum Bibliotheek:
workshop tekenen op iPad
24 juni
workshop Pinterest op iPad (volwassenen)
25 juni
receptie voor alle buurtgenoten
26 juni
Poppentheater (kleuters vanaf 4 jaar)
27 juni
13 juli
10 augustus
9 september
14 september
Heden - 1 nov.

Open Coffee Bomenbuurt
Open Coffee Bomenbuurt
Verschijningsdatum De Boomgaard nr 3
Open Coffee Bomenbuurt
Tentoonstelling Atlantikwall Museon

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 19

112
Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
	Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192
070 353 57 00
070 346 95 43
070 368 39 47
070 365 68 18
14 070
070 363 53 00
070 346 56 23

Stadsdeelkantoor Segbroek
Ouderenadviseur Segbroek
Steunpunt Mantelzorg Segbroek
Algemeen Maatschappelijk Werk
Klachten Openbare Ruimte
Wijkvereniging ‘De Kruin’
SBOB (uw bewonersorganisatie)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Restafval gaat ondergronds
Nog voor het einde van het jaar wordt onze grijze

Restafval

vuilniszak niet meer voor de deur opgehaald, maar breng

De ondergrondse containers zijn alleen bedoeld voor het

je hem zelf naar een afvalpunt niet ver van je huis.

restafval. Voor het gft-afval (van groente, fruit- en uit de

De straten worden zo schoner en we hebben geen last

tuin) en voor papier blijft de vuilniswagen op de gebruike

meer van meeuwen die zakken openscheuren. Een ander

lijke dag en tijd langskomen. En verder zijn er natuurlijk al

voordeel is dat je het afval kunt wegbrengen wanneer en

speciale containers voor papier, glas en plastic en zelfs

zo vaak je maar wilt.

voor kleren. Voor het grofvuil kun je met de gemeente
een afspraak maken of het zelf wegbrengen naar een van

In april kreeg iedereen een brief van de gemeente in de

de afvalstations. Wil je meer informatie hierover? Kijk op:

bus met informatie en een uitnodiging voor een voor

www.denhaag.nl -> bewoners -> natuur-en-milieu -> afval.

lichtingsavond over het plaatsen van ondergrondse
containers voor restafval. Er lag een ontwerp plaatsings
plan waarop tot 6 mei inspraak openstond. Na bestudering
van de reacties stelt de gemeenteraad rond augustus het
definitieve plaatsingsplan vast. Naar verwachting wordt
nog in het derde kwartaal van dit jaar gestart met plaatsen.

Waar?
In totaal zullen in de Bomenbuurt 104 ondergrondse
containers worden geplaatst. De loopafstand tot zo’n
container zal in het algemeen nooit meer dan 75 meter
zijn. De gemeente stelt omwonenden op de hoogte als
de bakken worden geplaatst en ook zodra ze in gebruik
kunnen worden genomen. Vanaf dat moment komt er
dus geen vuilniswagen voor restafval meer langs.

Reggy Specken

