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Voorwoord 
Bestuur en redactie waren van mening, 
dat De Boomgaard aan vernieuwing toe 
was. Daarom hebben we eind 2006 een 
oproep geplaatst voor een ontwerper, die 
zich daarmee wilde bezighouden.
Vijf mensen meldden zich aan en uitein-
delijk is de keuze gevallen op Pieter van 
Rosmalen, ook woonachtig in de Bomen-
buurt. Hij zorgt voortaan, als dienst aan 
de buurt, ook voor de eindopmaak van 
ons wijkblad.
Onderdeel van de nieuwe opzet is een foto 
op de omslag; daar hebben wij nu voor 

gezorgd. Maar het is onze bedoeling, dat 
u in de toekomst een foto op de voorkant 
aanlevert. Het onderwerp moet te vinden 
zijn in de Bomenbuurt, maar verder bent 
u vrij in uw keuze. Eens per jaar loven wij 
een prijs(je) uit voor de aardigste foto. 
Dus: doe mee aan het uiterlijk van De Boom-
gaard en stuur een foto in!
En… wilt u ons laten weten wat u vindt 
van deze nieuwe Boomgaard?
We zijn benieuwd naar uw reacties!
Namens de redactie,
Tonny van Dijk
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A message to our English-
speaking residents

This quarterly paper is delivered door-to-
door in the ‘Bomenbuurt’, the residential 
area where we live. Unfortunately, up to 
now you may not have been able to read it, 

if Dutch is abracadabra to you. Since The 
Hague is increasingly becoming an interna-
tional city, the number of foreigners in our 
neighbourhood is probably rising, too.
As editors, we would like to know if you 
are interested in our (very) local news.  
We would also be glad of your co-opera-
tion in case you would be willing to join 
forces with us in informing non-Dutch 
speaking citizens of developments in this 
area. Please let us have your opinion on 
articles (summaries) in English, and/or 
your voluntary assistance!
E-mail: info@bomenbuurtdenhaag.nl 
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Kort verslag bijeenkomst 
Noordwestelijke Hoofdroute 
24 april 2007

Ongeveer 140 bezoekers stonden er op de 
presentielijst. Niet allemaal Bomenbuur-
ters; er waren ook belangstellenden uit de 
Bloemen-, Heester- en Vruchtenbuurt. 
Het Platform (waarin alle organisaties 
rond de nwh zijn vertegenwoordigd) 
kwam een presentatie geven van de stand 
van zaken tot nu toe. Dit was de tweede 
van 3 soortgelijke vergaderingen; u heeft 
er inmiddels over kunnen lezen in Haag-
WestNieuws, zodat wij hier niet in herha-
ling gaan vervallen. 
De aanwezigen werden doordrongen van 
de ernst van mogelijke ontwikkelingen. 
Het is dan ook de bedoeling dat de gemeen-

te kritisch gevolgd wordt. De bereidheid 
daartoe bleek al bij het melden van de 
verleende vergunning tot het kappen van 
32 bomen langs de Segbroeklaan. (Deze 
maatregel wordt gezien als ‘verkapte’ voor-
bereiding tot een Noordelijke Ringweg.) 
In een mum van tijd circuleerden er hand-
tekeningenlijsten om bezwaar te maken 
tegen deze beslissing (begin mei waren er 
1100 handtekeningen verzameld en naar 
de gemeente verstuurd!). 
De vertegenwoordigers van het Platform 
gingen met een flinke map aantekeningen 
en een bloemetje naar huis. Wij zullen nog 
meer van hen horen! 

Succesvol  
lustrum  
Koninginnedag-
jubileum
Het fantastische weer, de onmisbare inzet 
van vrijwilligers en de vrolijke buurt- 
bewoners maakten van het lustrum in de 
Bomenbuurt een groot succes.
Honderden kinderen werden geschminkt 
of getekend door de schminkclowns en 
sneltekenaar (ingehuurd dankzij een 
kleine subsidie van de Gemeente). Ook de 
dagafsluiting op het Thomsonplein met 
bewoners en vrijwilligers was goed 
bezocht, gezellig en lekker.
De sbOb wil graag in het bijzonder bedan-
ken: de Winkeliersvereniging Segbroek, de 
clowns van Snoopy Entertainment, de 
mevrouw Sneltekenen en de Pink Elephant 
vanwege hun Thaise hapjes! En tenslotte 
ook nog de Bethel-kapel, zonder wiens 
tafels en stoelen wij met de handen in het 
haar hadden gestaan…
Sabine van Pesch en Hans Verboom 

Kort verslag
jaarvergadering
27 maart 2007
Het formele gedeelte is volgens plan ver-
lopen, d.w.z. het bestuur heeft verantwoor-
ding afgelegd voor het gevoerde beleid. 
De aanwezigen hebben daarna het bestuur 
décharge verleend. 
Er zijn ook bestuursverkiezingen geweest:
Sabine van Pesch is tot nieuwe penning-
meester gekozen en neemt daarmee de 
plaats in van Jos Bierlaagh, die deze taak 
een kleine 10 jaar heeft vervuld. Dat heeft 
ze zó nauwgezet gedaan, dat er een flinke 
reserve is opgebouwd. Jos Bierlaagh blijft 
bestuurslid.
Carlo Brookman, aftredend, blijft nog aan 
als bestuurslid, met name voor de Noord-
westelijke Hoofdroute, als ondersteuning 
van de werkgroep Verkeer & Veiligheid.
Wim van Wouw is nu ook officieel tot het 
bestuur toegetreden. Naast andere bijdra-
gen heeft hij de organisatie van onze jaar-
lijkse vrijwilligersavond op zich genomen, 
dus: willen alle vrijwilligers de avond 

van 28 september vrijhouden?

Tot slot: Johan van Arragon draait een 
paar maanden met het bestuur mee en zal 
geleidelijk aan de taken van de huidige 
voorzitter overnemen.
Voor het complete verslag verwijzen we 
naar onze website. Voor een schriftelijk 
verslag kunt u bellen naar ons kantoor.
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Eindelijk is het zover: het schoolplein in 
onze buurt heeft de eerste fase van herin-
richting achter de rug. Het sportgedeelte 
ziet er fantastisch uit! Nog meer kinderen 
dan voorheen maken gebruik van het 
schoolplein. Nu is het nog wachten op een 
speel- en natuurgedeelte. De plannen zien 
er erg mooi uit.

Een stukje geschiedenis om dit 
alles te verduidelijken:
In maart 2002 startte de verbouwing van 
basisschool De Bonte Vlinder gevestigd 
aan de Aucubastraat nr. 3. Omdat de buurt, 
en in het bijzonder de kinderen van de 
omliggende straten (de Egelantierstraat, 
Berberisstraat, de Aucubastraat en een 
klein deel van de Laan van Meerdervoort), 
veel gebruik maakten van het schoolplein 

werd door de school aangegeven dat na de 
verbouwing het schoolplein zou worden 
heringericht. Door de uitbreiding van 
de school, met drie klaslokalen, was het 
schoolplein immers kleiner geworden.
Vanaf 2003 praatten school, gemeente, wijk-
agent en buurt samen om te komen tot een 
convenant (overeenkomst met daarin af-
spraken en verantwoordelijkheden voor alle 
partijen) en over de herinrichting van het 
schoolplein. Inmiddels was de Werkgroep 
EBA opgericht, die namens de buurt deel-
nam aan overleg en contacten onderhield 
met school, gemeente en de wijkagent.
Eén van de voorwaarden voor de herin-
richting was het plaatsen van een hek 
rondom het schoolplein dat afsluitbaar 
zou zijn. Het hek is inmiddels geplaatst.
De Werkgroep EBA heeft na lang en veel-

Straatspeeldag
in de 
Acaciastraat
Zaterdag 9 juni tussen 12.00 en 17.00 uur 
is het straatspeeldag in de Acaciastraat. 
Het gedeelte van de straat tussen de 
Fahrenheitstraat en de Valkenboskade 
is weer helemaal beschikbaar voor 
spelende kinderen. Iedereen uit de 

buurt is van harte welkom!

vuldig overleg (soms tot aan de wethou-
der toe) uiteindelijk in het najaar van 2006 
hun belofte aan de buurt kunnen waar- 
maken: er is een sportveld van kunstgras 
met 4 kleine doeltjes aangelegd, er is een 
basketbalpaal gekomen, een klimtoestel, 
wiebelbanken en een met palen afge-
schermde hoek voor de kleintjes. Ook is 
er weer nieuw groen gekomen: er zijn 
platanen net voor de grijze betonnen 
schutting neergezet.

De komende periode zal er hard moeten 
worden gewerkt aan de twee volgende 
fasen van de herinrichting. Omdat de 
huidige voorzitter na vijf jaar wil aftreden 
en ook twee leden zullen vertrekken, is de 
Werkgroep EBA dringend op zoek naar 
een (nieuwe) enthousiaste voorzitter, een 

secretaris en nog twee leden voor de Werk-
groep EBA, zodat de buurtbewoners ver-
tegenwoordigd blijven in allerlei vormen 
van overleg. Het zou jammer zijn als om 
die reden het convenant niet kan worden 
nagekomen en de herinrichting alleen 
door de school ter hand genomen zal wor-
den. De school wil graag alles in overleg 
met de buurt, zodat er voor zowel school-
kinderen als buurtkinderen een nog 
mooier speelplein zal ontstaan.
Ook zijn wij op zoek naar een bewoner 
die het regelwerk inzake de fietsenstalling 
voor de buurt (op het schoolplein) op zich 
wil nemen.
Wij rekenen op u!

Voorzitter Werkgroep EBA
Gisela Fijnaut

Herinrichting schoolplein 
De Bonte Vlinder
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1   Lege plekken in de straat, kale ge-
vels en ‘magere’ boompjes worden 

gezien door meer wijkbewoners, maar ook 
door de werkgroep Groen. We zijn net 
gestart, met vier mensen (onder wie een 
professionele groendeskundige), met als 
doel een groenere (en daardoor vriendelij-
kere) Bomenbuurt.
De eerste activiteit van deze werkgroep 
wordt het inventariseren van al die lege 
plekken, kale gevels, etc. en het bedenken 
van groenere varianten c.q. oplossingen. 
Dit alles in het kader van het project ‘Een 
Miljoen voor Groen’: een project dat uit-
gaat van de gemeente, die een miljoen 
beschikbaar stelt voor het opknappen van 
bankjes, planten van bomen, extra 
schoonhouden van perken en nog meer 
groenwensen van heel Den Haag.
De werkgroep denkt voor dit project o.a. 
aan het vervangen/oppeppen van een 
aantal bomen, het planten van wat grotere 
bomen (bijv. fruit-/notenbomen), het aan-
leggen van boomspiegels (=beplanting aan 
de voet van de boom) en het aanbieden van 
hulp bij het aanleggen van geveltuintjes.
Na september maakt de gemeente een 
keuze en wordt het geld (de hulp) over de 
wijken en projecten verdeeld.

2  Sinds jaar en dag probeer ik uit 
zaden planten te kweken. Als ik 

met vakantie ben, gaan er zakjes en 
doosjes mee om uitheemse zaadjes te ver-
zamelen. Het is een groot genoegen om 
te zien wat er opkomt! Alleen duurt het 
soms wat lang en dan weet ik niet meer 
wat waar vandaan kwam. Zo heb ik sinds 
2 jaar in de tuin een ‘boompje’ dat bloem-
pjes op de takken vertoont! Het zijn lila 
bloempjes; van een afstand lijken ze op de 
bloesem van sering, maar de blaadjes heb-
ben een heel andere vorm. Na enig zoeken 
kwam ik erachter dat ik een Judasboom 
(Cercis Siliquastrum) heb gekweekt, van 
oorsprong afkomstig uit Zuid-Europa en 
West-Azië. Tròts dat ik was, tot ik on-
langs over de Valkenboskade fietste en 
‘mijn kwekeling’ in volwassen formaat 
zag staan, en niet eens in een tuin, maar 
langs het water! Hierbij een foto; volgend 
voorjaar moet u maar eens gaan kijken, in 
de tweede helft van april.
Tonny van Dijk 

Heeft u nog wensen voor het openbare groen in de wijk? Laat het ons dan weten en wacht 
niet te lang! Dat kan via de SBOB per email: info@bomenbuurtdenhaag.nl of schriftelijk:  
SBOB, Werkgroep Groen, Acaciastraat 178a, 2565 KH Den Haag.

Groen in de buurt

  Winkeliersvereniging Segbroek

Festival Onder 
de Bomen 
Op zaterdag 30 juni organiseren wij dit 
festival. Voorlopig zal dit bestaan uit de 
volgende onderdelen:
•	 	Er	zal	een	Kinderjungledorp	gebouwd	

worden op het grasveld naast AH
•	 	Er	komt	een	Stekjes-	en	Plantjesruil-

markt op het Thomsonplein
•	 	Op	de	Thomsonlaan	komen	60	kramen	

waar kunstenaars hun werk kunnen 
laten zien en verkopen (tijdig opgeven, 
want vol is vol)

•	 	Op	het	Abeelplein	wordt	een	podium	
gebouwd en het terras wordt uitge-
breid. Daar komt een modeshow, een 
make-over, een jazz band…

•	 	Het	podium	is	er	ook	voor	demonstra-
ties of optredens van mensen uit de 
buurt. Dus geeft u op!?!

•	 	In	het	hele	gebied	zullen	kookdemon-
straties (o.a. van de bekende TV-kok 
Lonnie) en proeverijen plaatsvinden.

U ziet: het festival begint al wat vorm te 
krijgen. Het moet een feest worden vóór 
u, georganiseerd door uw winkeliers 
(er komen geen ambulante handelaars).
Het plein bij de Italiaanse ijssalon heeft 
nog geen invulling; heeft u ideeën hier-
over, of in het algemeen, bel:
Rob Krahmer (telefoon 360 70 02) 
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Bloembakken 
op het 
Thomsonplein
Een opsomming van alles wat dit zo 
Haagse pleintje in de loop der tijden alle-
maal heeft meegemaakt, zou meer omvat-
ten dan in de beschikbare ruimte kan 
worden weergegeven.
Het stratenplan, waarvan dit pleintje deel 
uitmaakt, werd in de twintiger jaren van 
de vorige eeuw ontworpen door Berlage 
(die van de Beurs in Amsterdam). Stede-
bouwkundig vertoont het pleintje dan ook 
typische Berlage-trekken. En ondanks de 
vele troebelen die over deze stadswijk in 
de loop der decennia zijn nedergedaald,  

 
heeft het pleintje toch grotendeels dit 
karakter bewaard.
De laatste aanwinst vormen de zeven bloem-
bakken die er enige jaren geleden zijn 
geplaatst. Met de Gemeente werd overeen-
gekomen dat de laatste de bakken zou 
betalen, maar dat het verdere beheer bij de 
bewoners zou liggen. Dat ging in overleg 
tussen enerzijds de heer R. Leidelmeijer 
(namens de bewoners) en anderzijds de 
‘pleinenmanager’. Dat is een door de 
Gemeente aangestelde functionaris, die  
– in ons geval – alle pleintjes in Segbroek 
in portefeuille heeft. Ook dit jaar zijn er 
weer 400 nieuwe geraniums geplant en 
zorgen de bewoners voor het onderhoud 
(bijvoorbeeld irrigatie).
Deze constructie functioneert prima!
B. van Venetië 
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  Van de wijkagent

Aanpak  
winkeldiefstal
Vanaf april is er vanuit politiebureau  
Segbroek extra aandacht voor de aanpak 
van winkeldiefstal.
De winkels in de omgeving Fahrenheit-
straat en Thomsonlaan worden dagelijks 
door een groot aantal mensen bezocht. 
Helaas blijkt niet iedereen de uitgezochte 
goederen af te rekenen. Om hier veran-
dering in te brengen is, in samenwerking 
met de winkeliersvereniging, een plan 
gemaakt om beter in te spelen op de 
vragen en wensen van winkeliers. Doel is 
door middel van samenwerking te komen 
tot een grotere pakkans en een snelle 
afhandeling in geval van winkeldiefstal. 
Alle winkeliers in de Bomenbuurt hebben 
inmiddels een informatiebrief ontvangen 
over het project.
Hierbij wordt ook gewezen op mogelijk-
heden om winkeldiefstal te voorkomen. 
Ik zal u vanaf deze plaats op de hoogte 
houden van eventuele bijzonderheden 
over het project intensivering aanpak 
winkeldiefstal.

Vakantietijd
Al hoewel het er zo langzamerhand op be-
gint te lijken dat we al volop in de zomer 
terecht gekomen zijn duurt het nog even 
voor de echte vakantietijd aanbreekt.

Nu lijkt het niet nodig om voor mooi weer 
een lange reis te gaan maken, maar onge-
twijfeld gaat een groot aantal bewoners in 
de komende maanden elders vertoeven.
U kent de leus: ‘Maak van thuisblijvers 
geen spoorzoekers’. Kortom, als u op 
reis gaat, zorg ervoor dat er mensen zijn 
die weten waar u verblijft. Zet gegevens 
omtrent route, bestemming, het voertuig 
waarmee u reist en als het kan een tele-
foonnummer, op papier zodat u in geval 
van nood te bereiken bent.
Een handig hulpmiddel is een zogenaam-
de afwezigheidkaart die verkrijgbaar is op 
het politiebureau.
Verder is het raadzaam ervoor te zorgen 
dat uw huis tijdens uw afwezigheid een 
bewoonde indruk maakt. Dit om inbraak 
te voorkomen. Denk ook aan het goed 
opbergen van kostbare spullen en belang-
rijke papieren of breng deze elders onder.
In elk geval wens ik u alvast een fijne en 
veilige vakantie toe.

Uw wijkagent,
Jan van der Voort 

“Maak 
van thuis-

blijvers 
geen

spoor- 
zoekers”
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1 Geef positieve aandacht
Iedereen vindt het fijn om te horen dat hij 
iets goed deed. Geef een kind geregeld een 
compliment of een aai over de bol. Hij zal 
zich hierdoor prettiger én sterker voelen 
en meer zelfvertrouwen krijgen. Dat is een 
belangrijke basis voor weerbaarheid.

2 Zeg welk gedrag goed is
Als een kind precies weet wat hij goed 
heeft gedaan, kan hij daar trots op zijn en 
zal hij dat gedrag herhalen. Zeg dus niet 
alleen: “Wat knap!”, maar leg uit: “Wat knap 
dat je je jas hebt opgehangen”. Een kind weet 
hierdoor precies wat hij waard is en zal 
ook buitenshuis meer durven. 

3 Laat het zelf proberen
“Geef maar hier, dat doe ik wel”. Soms zeg je 
dat als ouder/leidster snel. Geef een kind 
de tijd zélf dingen uit te proberen. En 
steun hem met opmerkingen als: “Probeer 
het maar, ik denk dat je het kunt”. Dat maakt 
een kind weerbaarder waardoor hij ook 
sneller iets durft te ondernemen als jij er 
niet bij bent om te helpen.

4 Geef het goede voorbeeld
Kinderen leren veel door imitatie. Laat jij 
zien dat uitdagingen leuk zijn en dat je 

niet boos hoeft te worden als iets niet met-
een lukt, dan imiteert een kind dit gedrag. 
Daardoor zal hij zich elders ook weerbaar-
der opstellen.

5 Stel duidelijke grenzen
Regels geven een kind houvast en veilig-
heid. Een kind weet tot hoever hij kan 
gaan en wat er gebeurt als hij een grens 
overgaat. Wees wel flexibel. Een te strak 
harnas houdt de ontwikkeling tegen. 
Sommige kinderen verliezen daardoor 
hun zelfvertrouwen, waardoor ze minder 
weerbaar zijn. Anderen gaan zichzelf soms 
overschreeuwen. Maak de regels steeds 
wat ruimer in het vertrouwen dat een kind 
dit aankan. Wanneer een kind voelt dat hij 
steeds meer mag uitproberen, zal hij zich 
trots en zelfstandig voelen.

6 Blijf oefenen
Soms verloopt je dag perfect en is het reu-
ze gezellig met je kind(eren). Op andere 
momenten stel je regels die niet aanslaan 
of is er de hele tijd ruzie. Eis niet teveel 
van jezelf. Begin iedere dag gewoon met 
een schone lei. Het is niet altijd gemakke-
lijk om met een (steeds weerbaarder) kind 
om te gaan! Oefening baart kunst zegt 
men. Dus… Gewoon blijven oefenen!

Wil je er eens over praten, dan kan  
dat ook en zelfs gratis bij een van de  
15 opvoedsteunpunten in Den Haag.  
Ook leidsters kunnen met eventuele  
vragen terecht.

Maandag

Gezondheidscentrum Nieuw-Waldeck, 
Strausslaan 90, telefoon 397 60 01

Dinsdag

Consultatiebureau Hanenburglaan
Hanenburglaan 339, telefoon 379 54 45
Woensdag

Consultatiebureau Scheveningen
Duinstraat 19, telefoon 379 57 57
Donderdag

Ouderkindcentrum
Gaslaan 175, telefoon 379 54 45
(ook info over de andere opvoedsteunpunten)

TIPS om kinderen zelfstandiger/
weerbaarder te maken perSBericht

(net als Kleine Kangoeroe van de Nationale Voorleesdagen uit de bibliotheek) 

Hoe kom je aan een scootmobiel of een 
aangepaste fiets? En hoe zit het met het 
rijbewijs als je ouder bent dan 60 jaar?  
Alle antwoorden op deze vragen staan in 
de Haagse Reiswijzer. Een handige en 
compacte gids waarin alle vervoersmoge-
lijkheden voor Hagenaars overzichtelijk 
op een rij zijn gezet. De gids is gratis 
verkrijgbaar bij het het Centraal Infor-

matie Punt voor Ouderen (CIPO) in het 
Nutshuis, aan de Riviervisvismarkt 5. 

Of je nu gebruik maakt van de tram, de 
fiets of de taxibus: goed vervoer is voor 
iedereen van wezenlijk belang.         
Den Haag kent vele mogelijkheden op het 
gebied van (aangepast) vervoer. Een 
aantal ervan is bij iedereen bekend, zoals 
de HTM en Connexxion. Maar er zijn ook 
vervoersvomen die minder bekend zijn. 

Deze zijn vooral bestemd voor mensen die 
minder goed ter been zijn, of die vanwege 
een handicap begeleiding nodig hebben. 
Denk aan de wijkbus, de BBD, Valys of 
het collectieve taxivervoer. En natuurlijk 
zijn er ook individuele vervoersmiddelen 
zoals de brommobiel of aangepaste auto’s 
en fietsen. 
In de Haagse Reiswijzer staan alle moge-
lijkheden overzichtelijk op een rij. De gids 
is erg praktisch in gebruik, omdat de lezer 
aan de hand van een uitklapschema snel 
ziet welke vervoersvorm het best voor 
hem of haar geschikt is. 

U kunt de gids gratis ophalen bij het CIPO in 
het Nutshuis aan de Riviervismarkt 5. Geopend 
op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.  
U kunt hem ook bestellen op telefoon 364 38 18 
of via www.cipo.org 

De Haagse Reiswijzer is uit perSBericht
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Een website om niet te vergeten

www.geheugensteunpunt.nl 
voor vragen en twijfels over 
geheugenproblemen perSBericht

deskundige medewerker, is geheel gratis.
U kunt ook contact opnemen met een 
lokale vestiging van het geheugensteun-
punt, of langskomen op het spreekuur, 
dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur,  
telefoon 308 23 30.

Woonzorgcentrum De Strijp Waterhof

Polanenhof 130
2548 MC Den Haag 
Woonzorgcentrum Scheveningen

De Thuishaven
Neptunusstraat 1
2586 GP Den Haag

Diverse zorgaanbieders in de regio Den 
Haag hebben samen met de stichting 
Alzheimer Nederland de handen ineen-
geslagen om één Geheugensteunpunt 
voor de hele regio op te zetten. 
Sinds de lancering van de website 
www.geheugensteunpunt.nl in oktober 
2006, kan men terecht bij het Geheugen-
steunpunt met vragen en twijfels over 
geheugenproblemen. Voor een persoon-
lijk (gratis) advies van een deskundige 
kan men ook langskomen, tijdens 
spreekuren, op verschillende locaties van 
het Geheugensteunpunt in de regio. 

Aanleiding
In de regio Haaglanden bestaan veel (info
rmatie)voorzieningen voor mensen met 
dementie en hun naasten, maar niet altijd 
is alles even goed bekend. De vele loket-
ten en informatiepunten maken het soms 
onoverzichtelijk. Uit gesprekken met 
mensen met dementie en hun naasten 
blijkt dat zij in de beginfase van hun 
ziekteproces niet goed weten waar, of bij 
wie, zij met vragen en twijfels over het 
geheugen terechtkunnen. Het gaat daarbij 
om de fase vóórdat de diagnose dementie 
gesteld is. Het Geheugensteunpunt wil 

hier verandering in brengen en heeft 
daarom nu ook een eigen website.

Persoonlijk advies
De website geeft antwoord op veel  
gestelde vragen en vermeldt de adressen 
van de belangrijkste instanties. Men kan 
men ook via de website vragen versturen 
aan de medewerkers van het Geheugen-
steunpunt. Veel voorkomende problemen 
gaan over de vraag of men zelf of bijvoor-
beeld de ouders, de eerste voortekenen 
van dementie vertonen en wat men dan 
het beste kan doen. Dit soort vragen zijn 
natuurlijk niet eenvoudig voor iedereen te 
beantwoorden via een website. Daarom 
worden de bezoekers van de site ook 
nadrukkelijk uitgenodigd om contact op 
te nemen met het Geheugensteunpunt, of 
om langs te komen op het spreekuur op 
een van de vestigingen van het Geheugen-
steunpunt. Daar kan een deskundige zich 
verdiepen in de situatie en, in gezamenlijk 
overleg, een passend advies geven.  
De medewerker van het Geheugensteun-
punt helpt ook bij het eventueel doorver-
wijzen naar de reguliere hulpverlening. 
Het raadplegen van het Geheugensteun-
punt, inclusief de ondersteuning door een 

Misschien wil de buurvrouw of -man er 
wel weer voor zorgen. Ach, die is zelf 
weg? Dan mijn zuster maar, die heeft het 
wel meer gedaan. Geen zin? ’t Is maar 
voor 2 weken. Nou ja, dan niet. Maar wat 
nu. Pension? Is een optie als de vaccina-
ties maar niet verlopen zijn. Maar de kat 
komt dan wellicht gestresst terug of het 
pension is al vol.

Vereniging Kattenzorg een idee?
Vereniging Kattenzorg? Nooit van gehoord. 
Ach kom, zij bestaat al bijna 50 jaar en ze 
doet ontzettend veel, o.a. het aan huis 
verzorgen van katten waarvan de eigenaar 
tijdelijk afwezig is, zoals vakantie, zieken-
huisopname of werk. Tegen een geringe 
vergoeding komt een betrouwbare 
vrijwillig(st)er tijdens uw afwezigheid 
thuis de katten verzorgen, eten geven, bak 
schoonmaken, knuffelen, desgewenst 
plantjes water geven. Uiteraard komt zij/

hij eerst kennismaken, of, zoals een van 
onze verzorgsters het noemt “zij/hij gaat 
eerst op sollicitatiebezoek bij de kat”, en 
spreekt alles met u door. Er wordt ook een 
‘verzorgingsovereenkomst’ ingevuld.
De enige voorwaarde die de Vereniging 
stelt is dat men lid wordt. De contributie 
bedraagt minimaal € 10.00 per kalender-
jaar, en daar ontvangt u nog 3 x per jaar 
ons verenigingsblad ‘katten katern’ voor.
Voor nadere inlichtingen over onze 
‘vakantiedienst’, maar ook over andere 
activiteiten van onze vereniging kunt u op 
werkdagen het algemene telefoonnummer 
(070) 345 79 85 bellen (van 14.00 tot 17.00 
uur), of contact opnemen met een van onze 
hoofdcoördinatoren:
familie Boonstra (070) 364 70 25, 
of Jeannette Kloeg (070) 364 76 94.

Kijk voor al onze activiteiten ook op onze 
website: www.kattenzorg-denhaag.nl

U wilt op vakantie? perSBericht

Maar de kat(ten) dan?
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Meld je aan bij de 
Haagse Natuurverkenners
7 tot en met 13 jaar perSBericht

De Haagse Natuurverkenners starten in 
april weer met een nieuw wandelseizoen 
met ‘groene’ speurtochten. Deze natuur-
club voor kinderen van 7 tot en met 13 
jaar organiseert al ruim veertig jaar wandel- 
en speurtochten door de bossen en parken 
in en rond Den Haag. In de maanden 
april tot en met oktober is er elke maand 
een spannende en leerzame wandeling. 
Kinderen kunnen zich vanaf nu (laten) 
aanmelden voor het nieuwe seizoen.

Speurtochten
Al wandelend gaan kinderen samen met 
hun ouders, verzorgers of opa’s en oma’s 
op onderzoek in de Haagse groengebie-
den. Ze ontdekken de planten en dieren 
aan de hand van vragen en opdrachten. 
Welke waterdiertjes leven er bijvoorbeeld 
in een Haagse sloot? En hoe maak je een 
fluit van bamboe? De tochten vinden 
altijd plaats in een weekend buiten de 
schoolvakanties. Deelnemers kunnen zelf 
kiezen of ze op zaterdag of zondag 
komen. Op 21 en 22 april 2007 start de 
eerste wandeling van het nieuwe seizoen 
vanaf het Spuiplein naar het Haagse bos.

Word ook lid!
De wandelweekenden van de Haagse 
Natuurverkenners zijn al jaren één van de 

drukst bezochte natuuractiviteiten voor 
kinderen in Nederland. Veel ouders die 
vroeger zelf lid waren, lopen nu mee met 
hun kinderen. Maar nieuwe leden zijn 
altijd welkom! Kinderen van 7 tot en met 
13 jaar kunnen voor € 10,– per jaar lid 
worden. Zij krijgen daarvoor thuis bericht 
over alle activiteiten en mogen hun hele 
familie meenemen tijdens de wandelweek-
enden. Met de speurtochten zijn cadeau-
tjes te winnen, die aan het eind van het 
seizoen tijdens een groot slotfeest worden 
uitgereikt. 

Aanmelden 
Aanmelden voor de Haagse Natuurver-
kenners kan via de website 
www.denhaag.nl/haagsenatuurverkenners 
of telefonisch bij de dienst Stadsbeheer 
via (070) 389 03 67. Op de website staat 
ook een overzicht van alle activiteiten die 
plaatsvinden in 2007. 



Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt

www.bomenbuurtdenhaag.nl

Belangrijke telefoonnummers
112 Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
424 13 11 Wijkagent Bomenbuurt
 (spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in de Kruin)
353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
353 30 00 Klachten Openbare Ruimte
365 06 00 Obstakeltelefoon
363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
346 56 23 S.B.O.B. (uw bewonersorganisatie)

12 juni a.s. bewonersvergadering
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a




