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Voorwoord
Het zal met het voorjaar te maken hebben: het groen domineert alweer in deze
Boomgaard! Verwijderd groen, bedreigd
groen, maar ook nieuw groen gelukkig…
Het groen heeft ons ook hoofdbrekens
gekost in verband met de voorpagina. Na
ons verzoek om foto’s hebben wij een paar
prachtige beelden ontvangen van bevroren buurtgroen. En toch ziet u die nu niet
afgedrukt. We bewaren ze tot het volgende winternummer, waarin ze meer tot hun
recht komen.

Nu dus het voorjaar: dan houden wij ook
altijd onze jaarvergadering. Die zal dit
keer – naast financiële zaken – gewijd zijn
aan de herinrichting van “ons” winkelgebied: Fahrenheitstraat/Thomsonlaan.
De gemeente wil wat doen aan de openbare ruimte. Dat gaat in overleg, tot nu
toe, met de winkeliersvereniging, maar wij
als bewoners en klanten hebben er ook
een mening over. Wilt u die mening kwijt,
dan is het verstandig de datum 27 maart
in uw agenda te noteren en bij onze
bijeenkomst aanwezig te zijn.
Geniet ondertussen van het voorjaar!
Tonny van Dijk

Van de werkgroep Groen
De eerste geveltuin naar aanleiding van de
actie “een miljoen voor groen” is in de
Elsstraat voor nummer 86 aangelegd.
De bewoners hebben enthousiast gereageerd, wat door de gemeente natuurlijk
erg werd gewaardeerd.
Uit de mail die wij ontvingen:
“Wij zijn er wat blij mee, zelfs jaloerse blikken
waren ons deel… Dat niet veel meer mensen
van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt,
ligt zeker niet aan de organisatie als zodanig.
Veel mensen zijn waarschijnlijk nog te groen
voor het gebodene: moeten nog rijpen.”
De Bomenbuurt zal in het voorjaar
ongeveer 10 geveltuinen rijker zijn: een
prima resultaat!
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Bomen uit de buurt?
Waar waren we gebleven in december?
De gemeente wilde 33 bomen kappen
langs de Segbroeklaan, tussen Ieplaan en
Houtrustbrug. Daartegen maakte de buurt
massaal bezwaar. In enkele dagen werden
1200 handtekeningen opgehaald tegen de
kapvergunning.De gemeente verklaarde
de meeste daarvan niet-ontvankelijk,
zodat uiteindelijk alleen de bewoners van
de Segbroeklaan en de SBOB overbleven
als partij in de bezwaarprocedure. En het
verhaal ging verder.
De bomen moeten volgens de gemeente
gekapt worden om de Segbroeklaan tussen Ieplaan en Houtrustbrug te kunnen
verbreden, de opstelstrook voor linksafslaand verkeer naar de Houtrustweg te
kunnen verlengen en het fietspad aan de
kant van het Mondriaan-college in twee
richtingen te kunnen laten lopen. De
actiegroep tegen de bomenkap heeft laten
zien dat een minder lange opstelstrook
ook prima zal werken en dat voor het
dubbele fietspad geen boom gekapt hoeft
te worden. De reconstructie kan dus een
stuk eenvoudiger en dat hoeft maar drie
bomen te kosten in plaats van 33. Het
plan van de wethouder is een achterhaald
plan. Natuurlijk speelt er meer mee. De
gemeente heeft plannen voor de NoordWestelijke Hoofdroute, tegenwoordig ook
wel Internationale Ring genoemd. Dat
moet een grote doorgaande route worden,
4
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deels ondertunneld. Voor de uitvoering
van het hele plan is nog geen geld en zijn
trouwens ook nog geen goed uitgewerkte
en besproken plannen. Het lijkt erop dat
nu met dit soort kleinere plannen toch
al naar de NoordWestelijke Hoofdroute
wordt toegewerkt. De gemeente zegt van
niet, maar laat verder niet veel los over
die route. De actiegroep heeft bijna alle
politieke partijen uit de gemeenteraad
uitgenodigd om ter plaatse te komen
kijken en ook bijna allemaal werden ze
door de bezwaren, zorgen en argumenten
overtuigd.
Maar de verantwoordelijke wethouder,
Peter Smit, was daar niet gevoelig voor en
wilde geen duimbreed wijken. Tenslotte
zijn een paar partijen voor de wethouder
gezwicht en weg was de meerderheid (in
de raad) voor het voorstel van de buurt.
Dat bleek op een bewogen zitting van de
raadscommissie van 12 december. Vervolgens heeft de adviescommissie bezwaarschriften de bezwaren van de bewoners

tegen de kap afgewezen en de wethouder
alleen geadviseerd om rekening te houden
met de vleermuizen die van de bomen
gebruik maken. De wethouder heeft dat
advies meteen overgenomen en de garantie gegeven dat de vleermuizen niet onder
de kap zullen lijden. Concreet betekent
dit dat de kap en de herplant van nieuwe
bomen voor 1 maart, als de vleermuizen
uit hun winterslaap ontwaken, achter de
rug moet zijn. De gemeente wilde in de
week van 14 januari met de kap beginnen.
De actiegroep heeft ondertussen niet stil
gezeten en een paar juristen, ook buurtbewoners, hebben een rechtszaak voorbereid. In afwachting van de behandeling
daarvan heeft de actiegroep een voorlopige voorziening (soort kort geding) aangevraagd. Dat zorgde ervoor dat de gemeente nog niet mocht gaan kappen. Op
29 januari diende de rechtszaak. Namens
de SBOB en andere belanghebbenden is
nogmaals uitgebreid schriftelijk en mondeling aan de rechter uitgelegd waarom
die bomenkap een slecht en onnodig plan
is. De vleermuizen speelden daarin een
belangrijke rol. De actiegroep liet zien dat
de gemeente de garanties voor de veilige
oversteek van de vleermuizen nooit zou
kunnen nakomen.
De rechter heeft de eis van de actiegroep
op 1 februari jl. afgewezen. Ook het hoger
beroep bij de Raad van State heeft niet
mogen baten.
Al is deze slag verloren, dan is daarmee
de kous niet af. De eventuele aanleg van

de NoordWestelijke Hoofdroute en de
gevolgen die dat zal hebben voor de
buurt, moeten nu onze kritische aandacht
krijgen. We hebben met de actiegroep in
korte tijd veel nuttige ervaring opgedaan
en er zijn nieuwe mensen actief geworden.
Zo blijkt dat er heel wat kennis en ervaring in de buurt voorhanden is en dat je
daarmee en met een hoop enthousiasme
in korte tijd veel voor elkaar kunt krijgen.
Dat moeten we vasthouden en uitbouwen.
Dus: als u zich ook wilt inzetten voor verantwoord verkeer, veiligheid en groen in
de buurt, laat u zich dan niet tegenhouden en laat het ons weten.
Tot binnenkort,
Johan van Arragon

-- < Persbericht > -------------

Paasactiviteit in
Stadsboerderij Gagelhoeve
Op woensdag 19 maart 2008
tussen 14:30 - 16:00 uur
organiseert bibliotheek
Bomenbuurt in samenwerking
met bibliotheek Segbroek en
Stadsboerderij Gagelhoeve
voor kinderen tussen 4 en
12 jaar een Paasactiviteit.
Tussen de konijnen en de
cavia’s lezen we verhalen
voor en gaan daarna samen
kleuren en knutselen.
Doe mee aan de speurtocht.
Toegang: gratis.
Adres: Stadsboerderij
Gagelhoeve, Mient t/o 203,
telefoon 070 325 72 39
Informatie: Bibliotheek
Segbroek 070 325 08 12
Bibliotheek Bomenbuurt
070 345 23 37
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Biologische bodemsanering
Wilgstraat/Thomsonplein

Gemeentelijk groenbeheer
of wanbeheer?!

De gemeente Den Haag heeft de grond- en
grondwaterverontreiniging in de Bomenbuurt onderzocht. Een voormalige
wasserij aan de Wilgstraat heeft weliswaar
de bodem verontreinigd, maar er blijkt
geen (gezondheids-)risico voor de bewoners te bestaan. Het team Bodemsanering
heeft besloten een saneringsplan d.m.v.
biologische techniek verder uit te werken.
Het verontreinigde water wordt uit de
pluim* onttrokken en na toevoeging van
een voedingsstof met onschuldige suikerverbindingen en bacteriën weer geïnfiltreerd in de bodem. Dat gaat via putten,
verdeeld over de oppervlakte van de
verontreiniging. Deze worden weer
gekoppeld aan een centrale unit, die een
tijdelijke opstelplaats in de middenberm
aan de Ieplaan krijgt.
De grondsanering ter plaatse van de bron
vraagt overigens een meer intensieve
aanpak. Dat gebeurt d.m.v. ontgraven uit
de achtertuin van de voormalige wasserij.
Een mobiele kraan zal worden ingezet ten
behoeve van de ontgraving en de af- en
aan te voeren grond over de woning.
Hierdoor zal het Thomsonplein tijdelijk
voor een gedeelte worden afgezet.

(Als iemand de wens heeft een boom in eigen
tuin te kappen, omdat er dan meer licht in huis
en tuin komt, of omdat iemand wel eens andere
planten in de tuin wil laten groeien, hebben
omwonenden daar dikwijls een andere mening
over. Zij hebben alleen maar uitzicht op een
groene of decoratieve boom en vaak geen last
van de schaduw, de afgevallen bladeren of een
kale tuin. Zie het ingezonden stukje hieronder;
afzender bij ons bekend – Redactie)

Voor de controle zal slechts beperkt
gebruik worden gemaakt van peilbuizen
die op particulier terrein zijn geplaatst.
Het saneringsplan heeft ter inzage gelegen
en is in juli 2007 door B&W vastgesteld.
Maar er is ook o.a. provinciale goedkeuring nodig. Deze procedures zijn
opgestart en zullen naar verwachting in
het 2e kwartaal van 2008 zijn afgerond.
De gemeente verwacht in het tweede
kwartaal 2008 met de aanleg van het
systeem te starten. Daarna zullen gedurende ongeveer 24 maanden de stoffen
worden toegevoegd aan het grondwater.
In die tijd wordt het afbraakproces
gevolgd. Vanzelfsprekend informeert het
team Bodemsanering alle belanghebbenden tijdig over de exacte startdatum van
de sanering.
Actuele informatie over dit project valt in
juni aanstaande na te lezen op
www.denhaag.nl/bodemsanering
onder stadsdeel Segbroek, projectnaam
Wilgstraat.
* Met de pluim wordt bedoeld de contour van de
verontreiniging in het grondwater. De verontreini-

Het saneringssystemen zal volledig op
openbaar terrein worden geplaatst, zoals
onder het trottoir en bij groenstroken.
8
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ging wordt meegevoerd met de beweging van het
grondwater en vormt zodoende een ‘pluim’.

Hoe een prachtige en gezonde berkenboom
omwille van de wens van 1 bewoonster
van de Elsstraat gekapt mocht worden.
Tégen de uitdrukkelijke wens van vele
andere omwonenden. Tégen het advies
van de gemeentelijke hoorcommissie in.
Terwijl er beroep is aangetekend tegen dit
besluit en de gerechtelijke procedure nog
loopt.

Weg is weg, zal de bewoonster hebben
gedacht. Daar kan een besluit van welke
rechter dan ook niets meer aan veranderen. Bewoonster is wel verplicht tot herplant van een boom, 2e grootte, en heeft
toegezegd dat nog dit voorjaar te doen.
We zijn benieuwd en houden u op de
hoogte...
(Enkele) bewoners van de Acaciastraat

VOOR

EN NA

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

Gemeente subsidies culturele projecten
Culturele instellingen kunnen voor culturele projecten bij de
Gemeente een verzoek om subsidie indienen. Er is in Den Haag
jaarlijks een bedrag van ruim € 800.000,- beschikbaar. Vanaf
2008 zijn de subsidiecriteria voor verzoeken teruggebracht
naar een beperkter aantal. Voortaan wordt gelet op de volgende
punten: artistieke kwaliteit, pluriformiteit, culturele diversiteit, wijkgerichte oriëntatie, innovatie.
Daarnaast gelden er nog een aantal standaardregels.
Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op
www.denhaag.nl/cultuur.
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Maarts viooltje
Net als de sneeuwklokjes en de krokussen
is het maarts viooltje een voorjaarsbloeier.
Tegenwoordig zijn ze al veel eerder dan in
maart zichtbaar.
Het is één van de eerste voorjaarsplantjes
die gebruikt worden als vers keukenkruid,
maar ook als huismiddeltje voor de keel,
voor de geur, en om de gemoederen te
sussen. Een bijzonderheid van deze
bloempjes is dat zij hun geur blijven
afgeven, maar dat wij de mogelijkheid
verliezen om deze continu te ruiken. Dat
komt doordat het maarts viooltje ionon
bevat die onze reukzin tijdelijk verdooft.
De Latijnse naam “Viola Odorata” betekent letterlijk vertaald: welriekende viool.
Zelf ben ik op mijn veertiende, toen ik
mijn basisopleiding banketbakker-chocolatier deed, zonder dat ik het wist in
aanraking gekomen met het maarts
viooltje. Het waren paarse kleine suikerstukjes die ik gebruikte bij het versieren
van gebak en bonbons, maar vooral op de
Italiaanse petitfours. Ze noemden deze
stukjes La Violette Cristallisée. Ik was me
er toen helemaal niet bewust van, dat deze
gemaakt waren met behulp van vioolbloemblaadjes.
Het maarts viooltje is een overblijvende
plant. Het is een leuke bodembedekker,
die langgerekte uitlopers vormt die op de
knopen wortelen en een nieuw plantje
vormen. Deze kan je stekken en verpotten.
Het is makkelijk om stekken aan vrienden
10
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Internetten in de bibliotheek
of familie mee te geven. De stekken die ik
heb, komen uit het Balkangebied. En ik
heb ze op mijn beurt weer verspreid in de
omgeving van Zoetermeer.
Wim van Wouw
Naschrift redactie:
We hebben dit artikel wegens ruimtegebrek
moeten inkorten. Voor wie het hele verhaal wil
lezen, het is bij ons beschikbaar.

Vaak verwijst de redactie u naar onze
website voor meer of actuele informatie.
We realiseren ons dat veel buurtbewoners
echter geen toegang tot internet hebben.
Daarom hebben we even voor u geïnformeerd naar internetmogelijkheden in de
bibliotheken Bomenbuurt en Segbroek.

Cursussen
U kunt nu bij de meeste vestigingen van
de Dienst Openbare Bibliotheek verscheidene cursussen en instructies volgen met
als doel te leren omgaan met computers
en wegwijs te raken op internet.
Niet alle bibliotheken bieden het volledige pakket instructies en cursussen aan.
U kunt informeren in de wijkbibliotheken
en op de eerste etage van de Centrale
Bibliotheek naar het exacte cursusaanbod.
U kunt zich er ook voor deelname aanmelden.

Gebruik maken van de faciliteiten
Uiteraard bent u in alle vestigingen ook
welkom om op eigen gelegenheid gebruik
te maken van de computers. Zo kunt u
werken in Word en oefeningen doen met
de muistrainer. Ook kunt u terecht om te
surfen op het internet. Dat kost per half
uur: € 1,00 voor leden, € 1,40 voor nietleden en € 0,50 voor ooievaarspashouders.
Eventueel kunt u ook teksten uitprinten.
Dat kost € 0,10 voor een zwart/wit print
en € 0,60 voor een kleurenprint.
De medewerkers van de bibliotheken zijn
u graag van dienst!
Bibliotheek Bomenbuurt		
Acaciastraat 182, 2565 KJ Den Haag		
Telefoon 070 3452337				
Bibliotheek Segbroek
Weimarstraat 353, 2562 HL Den Haag
Telefoon 070 3250812

Cursus
Duur
		

Geen bericht,
goed bericht?
Tot onze spijt hebben wij dit keer geen
kopij ontvangen van de wijkagent en van
de winkeliersvereniging.

Kennismaken met de PC
Internet voor beginners
Internet voor gevorderden
Kennismaken met PC voor senioren
Internet voor Senioren A
Internet voor Senioren B
Inloop
Communiceren via internet
Veilig op internet

2
3
3
3
4
4
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
2
2
2
2
2
2
2
2

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Prijs
leden

Prijs
niet-leden

Prijs
Ooievaarspas

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
15,00
15,00
15,00
20,00
20,00
2,50
5,00
5,00

20,00
30,00
30,00
30,00
40,00
40,00
5,00
7,50
7,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
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Bericht van de werkgroep EBA

Verslag van een actieve plein-dag

Op het schoolplein van de Bonte Vlinder,
aan de Aucubastraat (Berberisstraat en
Egelantierstraat) hebben leerlingen van
de hoogste klassen (12–13 jaar) in samenwerking met buurtbewoners het plein
schoongemaakt. Alle boombakken aan de
zijde van de Egelantierstraat zijn beplant
met winterharde planten.
De kinderen van de school zijn op woensdagmiddag 21 november 2007 hard aan
de slag gegaan om de boombakken en de
omgeving van de boombakken schoon te
12
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maken. Na de actie, onder leiding van de
stichting boog, hebben de kinderen brieven geschreven aan de buurtbewoners.
De bedoeling was dat de buurtbewoners
het werk zouden afmaken.
Op zaterdag 24 november hebben een
aantal enthousiaste bewoners en buurtkinderen tussen 10.00 en 14.00 uur de klus
afgemaakt. Wederom onder de enthousiaste leiding van de stichting boog, werden
harken, spades, vegers etc. aan iedereen
uitgedeeld. Er waren ontzettend veel
plantjes ter beschikking gesteld en de
bewoners hadden moeite om alles voor
14.00 uur in de grond te krijgen. Het was
koud, maar droog en de zon scheen zelfs
even. De school was voor deze gelegenheid op zaterdag open en zorgde voor koffie en thee met koek. De kinderen kregen
chocolademelk of yoghurtdrink. De bewoners hebben ook een brief geschreven
aan de kinderen van school met daarin
het verzoek of ze goed willen zorgen voor
de plantjes. De brief is aan de kinderen
voorgelezen.
Een paar maanden later ligt alles er nog
mooi bij: alleen de gele viooltjes zijn hun
blaadjes verloren.
Het schoolplein wordt steeds verder opgeknapt. Naast het mooie sportveld, hebben
we nu ook frisse boombakken! Dat zal
zeker niet de laatste verfraaiing zijn!
Gisela Fijnaut
Voorzitter Werkgroep eba

Onze Straat
Voorop
Wilt u ook iets doen met en voor uw
straat? Fleurige geveltuinen aanleggen,
de boel eens helemaal schoonmaken,
graffiti verwijderen, een leuke middag
organiseren met de jeugd? Dan kunt u
meedoen met “Onze Straat Voorop”.
In de Bomenbuurt kunnen 2 straten
deelnemen, dus wees er snel bij. Stichting
boog, een organisatie voor samenlevingsopbouw en bewonersondersteuning, helpt
om eventuele benodigde gelden, materialen etc. bij elkaar te krijgen, met de publiciteit, de organisatie en uitvoering.
Wilt u uw buren beter leren kennen, een
probleem aanpakken of iets organiseren
bij u in de straat? Heeft u een idee?
Neem dan contact op met de bewonersorganisatie Bomenbuurt via e-mailadres:
info@bomenbuurtdenhaag.nl of doe een
briefje in de bus bij De Kruin, onder
vermelding van: Onze Straat Voorop.
Andree Ruting
Stichting boog

Kent u een winkel of
bedrijfje dat nieuw is in
de Bomenbuurt?
Geef de naam of een stukje tekst aan
ons door en wij kijken wat we in de
Boomgaard kunnen plaatsen.
info@bomenbuurtdenhaag.nl

< Persbericht >

-------------------------Hagaziekenhuis start met
geboortehotel
In Den Haag komt een geboortehotel, dat een plek
krijgt bij de vestiging
Sportlaan van het Hagaziekenhuis. De exploitatie
is in handen van Kraamzorg
Rotterdam & omstreken, maar
er wordt nauw samengewerkt
met verloskundigen uit de
Haagse regio. In Rotterdam
heeft deze organisatie al
twee kraamzorghotels, daardoor kan zij haar kennis en
ervaring gebruiken bij
de opzet van dit Haagse
geboortehotel.
In het geboortehotel,
dat naar verwachting in
de zomer van 2008 wordt
geopend, bevallen vrouwen
onder verantwoordelijkheid
van de verloskundige. Sfeer
en entourage zijn huiselijk. Dankzij de huisvesting in het ziekenhuis is
medische zorg snel beschikbaar als dat nodig is.
Zwangere vrouwen met een
medische indicatie blijven
in het ziekenhuis bevallen,
maar met toestemming van
hun behandelend specialist
kunnen zij desgewenst hun
kraamtijd in het geboortehotel doorbrengen. Op die
manier komt het HagaZiekenhuis tegemoet aan de wensen
van veel kraamvrouwen, die
de huiselijke sfeer willen
combineren met klinische
zekerheid binnen handbereik.
--------------------------
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Wie weet er raad, met de
Fahrenheitstraat?

Al jaren is het een probleemgebied: als
je er doorheen wilt of moet met de auto,
dan is het al lastig, maar als fietser kan je
het vaak wel helemaal vergeten. Er is geen
ruimte voor fietsers. Twee auto’s kunnen
elkaar net passeren. Als er een vrachtauto
staat te laden of te lossen, dan kunnen ze
er vaak niet langs. Niet omdat er geen laad
/loshaven is, maar omdat daar auto’s geparkeerd staan, of de vrachtauto is te lang.
De stoepen zijn breed genoeg voor
voetgangers, maar deze gebruiken slechts
tweederde van de stoep omdat er steeds
grotere borden en uitstallingen staan.
Deze “verloren” ruimte zou gebruikt
kunnen worden om een fietsstrook aan te
leggen. De parkeerhavens, palen en
16
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bomen zouden een meter “de stoep op”
moeten schuiven; een meter fietsstrook op
straat aan weerskanten en we kunnen er
allemaal door. Geen fietsers op de stoep,
beter overzicht en meer veiligheid.
Tot zover mijn idee om het probleem van
de te smalle Fahrenheitstraat op te lossen.
Wat denkt men in de Bomenbuurt ervan,
of heeft u zelf nog een plannetje? Wij
zouden dit graag van u horen. Wilt u uw
idee, op- of aanmerking naar de werkgroep sturen? Het kan per e-mail:
info@bomenbuurtdenhaag.nl, maar u
kunt het ook bij De Kruin inleveren, onder
vermelding van: Werkgroep Verkeer en
Veiligheid. Alvast bedankt!
Els Enderman
Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Werk aan
de pleinen
Vanaf begin maart is de gemeente bezig
met de verfraaiing van het Valkenbosplein
(rond de bomen) en het opknappen van
het zg. Kastanjeplein (naast AH Fahrenheitstraat). De werkzaamheden aan het
Beukplein zullen vermoedelijk pas begin
mei beginnen.

Wijkwandeling 22 april a.s.
Als er voldoende belangstelling is, houden
wij elk jaar een wijkwandeling. Dat gebeurt
samen met een aantal ambtenaren van het
Stadsdeelkantoor en de wijkagent. De bedoeling is, om de mensen van de Gemeente
te laten zien wat er voor knelpunten zijn
in de Bomenbuurt. Dat kan variëren van
losse straattegels, via wildgroei van
gevelplanten naar graffiti en gevaarlijke
verkeerssituaties…
Er moeten minimaal 10 bewoners bereid
zijn, om mee te lopen. De route wordt
vastgesteld aan de hand van uw meldingen. U heeft dus de mogelijkheid om:
a	ons te laten weten waarvoor u aandacht vraagt
b	hetzelfde, maar dan met opgave van
uw deelname.

Persoonlijke
oproep
Boven de garage in de Esdoornstraat 172
woonde tot 1954 Marie-Louise (Loulou)
Sanders. In 1951, na haar thuiskomst uit
Nederlands-Indië, raakte zij bevriend met
een man die waarschijnlijk de voornaam
Aad had en werkzaam was bij Magazijn
Vroom in de Fahrenheitstraat als decorateur of etaleur. Zijn vader werkte in of was

De bewonersorganisatie heeft met het
Stadsdeelkantoor afgesproken, dat we om
18uur beginnen. Dit, om zoveel mogelijk
mensen die werken, de gelegenheid te
geven mee te gaan.
Om de wijkwandeling zo doeltreffend
mogelijk te maken, willen wij graag
tevoren weten wat u onder de aandacht
wilt brengen. Ook willen we graag bijtijds
weten, op wie we kunnen rekenen.
Doet u dit keer ook mee?
Wanneer
22 april a.s., 18:00 uur.
Verzamelen	vanaf 17.30 uur in De Kruin,
Acaciastraat 178a
Opgeven	vóór 1 april a.s.,
telefonisch: 346 56 23,
of e-mail:
info@bomenbuurtdenhaag.nl

eigenaar van een bakkerszaak op de
Thomsonlaan. Daags voor haar overlijden
heeft mevrouw Sanders voor het eerst met
haar kinderen over deze bijzondere
vriendschap gesproken en gewezen op
foto’s, die inmiddels zijn gevonden.
Zijn achternaam zou kunnen lijken op
Smeenkes, Smeekens of Smeets.
Weet u meer, neem dan s.v.p. contact op
met de familie van mevrouw Sanders:
06 23 03 09 08 of mail naar
info@bomenbuurtdenhaag.nl
t.a.v. familie mevrouw Sanders.
De Boomgaard – maart 2008
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Koninginnedag 30 april:
vrijmarkt voor de kinderen
Het wordt nu de zesde keer dat de sbob
de vrijmarkt gaat organiseren.
De kinderen kunnen hun spullen (en die
van hun ouders) uitstallen op de Thomsonlaan van Valkenboskade tot Thomsonplein. Dat gedeelte van de Thomsonlaan
zal voor verkeer afgesloten zijn.

De avond ervoor wordt omwonenden
gevraagd hun auto ergens anders te
parkeren. Volg verdere berichten via de
website en de posters.
Meehelpen met de organisatie? Graag!
S.v.p. melden via telefoon 346 56 23 of ons
e-mail adres: info@bomenbuurtdenhaag.nl
In 2003 heeft Els haar pedicurediploma
gehaald en ze behandelt sindsdien vooral
vrienden en kennissen. Ze merkt dat mensen heel blij zijn met de behandelingen en
erna veel meer ontspannen en lekkerder
lopen. Langzaamaan breidde de klantenkring zich uit en nu is Els zover dat ze de
stap neemt om minder te gaan werken en
een vaste dag in de week in haar pedicurepraktijk aan de slag te gaan.

Nieuw
in de
buurt

‘Care for Feet’,
pedicure praktijk

‘Care for Feet’ is de nieuwe pedicure
praktijk van Els van Schutterhoef.
Zij is gediplomeerd pedicure en gespecialiseerd in het behandelen van de
diabetische en reumatische voet.
Vanaf 8 januari 2008 heeft ‘Care for Feet’
voor 1 dag in de week huisvesting gevon18
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den in de Praktijk voor Fysio- en Manuele
therapie van Peter Vonk op het Thomsonplein. Het is voor Els van Schutterhoef
een spannende tijd. Na 28 jaar te hebben
gewerkt op een kantoor, wilde ze toch
meer de sociale en verzorgende kant op.
Dat geeft ze vorm door het starten van
haar eigen bedrijfje als pedicure.

Peter Vonk is een kennis van Els. Hij heeft
haar geholpen bij het opzetten van haar
eigen bedrijfje zoals het regelen van zaken
met de Kamer van Koophandel, de belasting, een boekhouder, ondernemingsplan
enz. Ook biedt hij Els de gelegenheid een
ruimte te huren in zijn praktijk. Els woont
nu buiten de Bomenbuurt maar kende de
buurt al wel goed en vindt het een hele
leuke en gezellige buurt.
Els behandelt meestal mensen op medische indicatie. Dat spreekt haar het meeste
aan. Ze observeert en signaleert wat er
met de voet aan de hand is. Daarbij kijkt

ze vooral naar de huid en de stand van de
voet. Als iemand nog niet bij een huisarts is geweest maar dat volgens haar wel
nodig heeft, verwijst ze diegene door. Dat
doet ze bijvoorbeeld als ze denkt dat mensen diabetisch zijn of een schimmelnagel
hebben waar behandeling voor nodig is.
Gewoonlijk bestaat een pedicurebehandeling uit:
-	het desinfecteren van de voeten voor
een goede hygiëne
- het knippen van de nagels
- het verwijderen van overtollig eelt
-	eventueel verwijderen van verschillende soorten likdoorns
- het behandelen van kloven
- verzorging met een voetencrème.
U kunt ook bij Els terecht voor een voetpakking, -scrub, -masker of -massage.
Els is momenteel ook nog bezig met de
opleiding tot schoonheidsspecialiste. In
de toekomst wil ze een paar dagen per
week bezig zijn met pedicurebehandelingen en een paar dagen als schoonheidsspecialiste. Ze zou het ook graag combineren met ambulante behandelingen, dus
bij mensen thuis. Daarvoor zoekt ze nu
ook contact met bijvoorbeeld verzorgingstehuizen zodat ze daar bewoners die dat
nodig hebben, kan behandelen.
Care for Feet, pedicure praktijk
Thomsonplein 25
06 453 105 42
Open: dinsdag tussen 9.00 – 17.30 uur.
De Boomgaard – maart 2008
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Hoe maakt u er een feest van
in uw straat?

Wat kunt u er allemaal mee doen?
De initiatiefnemers van een straatfeest
kunnen zelf bepalen hoe zij de subsidie
willen gebruiken, bijvoorbeeld voor:
• een evenementenvergunning en het
plaatsen van dranghekken,
• sport- en spelmateriaal,
• de materialen voor knutselactiviteiten
voor kinderen,
• het maken van folders en flyers,
• een karaokemachine of barbecue,
• partytenten, stoelen en tafels.
Uitgaven voor eten en drinken worden
niet gesubsidieerd!

•
•

•

•

•

Welke stappen neemt u?
•

Als inwoner van Den Haag kunt u ook in
2008 weer subsidie aanvragen voor
leuke initiatieven in uw straat. Hoe pakt
u dat aan?

Subsidie
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal
€ 700 per ‘straatfeest’, maar er is een
beperkt budget beschikbaar. Daarom
geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’
en ‘op = op’. De aanvragen worden aan
criteria getoetst. Zo moet de activiteit
plaatsvinden in een straat, deel van een
straat of combinatie van een paar straten
(buurtje), dus niet in de hele wijk of
20
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stadsdeel. De activiteit moet door een
Haagse bewoner of een groep Haagse
bewoners opgezet en georganiseerd
worden, dus niet door een professionele
instelling. Een ander criterium is dat de
activiteit voor iedereen vrij toegankelijk
is en niet alleen voor de eigen (vaste)
achterban/groep wordt georganiseerd.
•

Hoe vraagt u subsidie aan?
Dat doet u door het invullen van het
aanvraagformulier op de website van de
gemeente: www.denhaag.nl/digitaalloket
onder Straatfeesten, subsidie. Hier leest u
ook alles over de subsidievoorwaarden.

•

 a met een paar enthousiaste buurtG
bewoners om de tafel zitten en brainstorm over leuke activiteiten in jullie
straat of buurt. Stel jezelf vragen zoals:
Kies je een thema? Voor welke leeftijd
doe je wat? Doe je alles buiten of ook
binnen? Wil je alles strak organiseren
of laat je ruimte voor eigen initiatief?
Wat kunnen we doen met sport & spel,
muziek, dans, demonstraties, workshops, lezingen, vrijmarkt enzovoort?
Welke mensen of organisaties kunnen
we erbij betrekken?
Prik een datum die minimaal 6 weken
verder is i.v.m. het aanvragen van de
subsidie en de vergunning.
Maak het plan concreter door de activiteiten uit te werken en uit te zoeken
hoe duur ze zijn en hoe ze geregeld
kunnen worden. Beschrijf de activitei-

•

ten en maak er een begroting bij.
Dien de subsidieaanvraag en de
aanvraag voor de vergunning in.
Probeer meer bewoners in te schakelen
voor de voorbereidingen en ook voor
de uitvoering op de dag zelf en maak
een taakverdeling.
Breng de wijkagent en eventueel.
bedrijven of instellingen in de straat
op de hoogte (als ze dat nog niet zijn).
Doe enkele dagen voor het evenement
briefjes op de auto’s in de straat met de
aankondiging van het evenement en de
vraag om de auto elders te parkeren.
Probeer op de dag zelf vooral te
genieten en niet meer te veel met
regeldingen bezig te zijn!
Maak ook afspraken over het opruimen en schoonmaken van de straat na
afloop van het feest

Heeft u een leuk idee waarvoor u subsidie
wilt aanvragen? De subsidie loopt via de
bewonersorganisatie, dus die moet een
kopie van uw aanvraag hebben. Neem
contact op met de sbob, in de persoon van
Sabine van Pesch. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 070 383 93 32 of via
info@bomenbuurtdenhaag.nl.
Aanvragen van natuurlijke personen
worden niet in behandeling genomen.

Lijkt het u leuk om een stukje te schrijven
over de buurt of om de Boomgaard te
bezorgen? info@bomenbuurtdenhaag.nl
De Boomgaard – maart 2008
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Nieuws van
wijkvereniging
De Kruin
Men moet kunnen praten én breien
Het winterseizoen is bijna voorbij, maar
breien is in alle seizoenen leuk. Tenminste:
àls je kunt breien! Kunt u het niet en wilt
u het leren? Dan is dat mogelijk. Òf heeft
u alles al onder de knie? Dan kunt u misschien ideeën opdoen. Haal de niet-afgemaakte breistukken onder uit de kast
tevoorschijn en kom ze in De Kruin weer
afmaken.
De brei-in is elke maandag vanaf 19.30 uur
en de kosten zijn ongeveer € 6,00 per
maand.
Heeft u ook interesse? Henny Lumenta
hoopt dat er nog meer aankomende en
ervaren breisters zich zullen melden.
U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 070 363 90 36 of per e-mail
hennylumenta@hotmail.com. Of via een
briefje met uw naam en telefoonnummer
dat u afgeeft bij het wijkgebouw De Kruin.

24
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Rommelmarkt 19 april aanstaande
De voorjaarsrommelmarkt is dit jaar wat
later, in verband met Pasen. Maar dan
hebben de deelnemers ook uitgebreid de
tijd gehad om hun zolders of kelders op
te ruimen! Zoals altijd, is er een gevarieerd aanbod. Er staan geen handelaren,
uitsluitend leden van wijkvereniging De
Kruin. En als u, als bezoeker en buurtgenoot, er gezellig koffie wilt drinken, met
wat erbij… dan gaat u daarna vast nog
een rondje door de zaal maken! U kunt er
terecht van 9.45uur tot 16.00 uur.

Spreekuur
Stadsdeelwethouder,
Jetta Klijnsma
Als u een afspraak met de Stadsdeelwethouder van Segbroek, Jetta Klijnsma,
wilt maken, dan kan dat. Zij heeft iedere
laatste donderdag van de maand spreekuur in het Stadsdeelkantoor, Fahrenheitstraat 192, van 17.00 – 18.30 uur.
Voorlopig is dat op de volgende data:
29 april, 27 mei, 24 juni, 26 augustus,
30 september.
Voor een afspraak kunt u bellen met:
070 353 57 00.

Nieuw
in de
buurt

Schoonheidssalon Miroir,
voor schoonheid en vitaliteit

Miroir is een kleine schoonheidssalon
die opgericht is en gerund wordt door
Lilian van der Togt. Men kan er terecht
voor on der andere diverse gezichtsbehandelingen, lichaamspakkingen,
massages, manicurebehandelingen en
make-up behandelingen.
Lilian is gespecialiseerd in bruidsmake-up
en voorbereidingen op modeshows. Ze
behandelt de huid vanuit de gedachte dat
het beste resultaat wordt bereikt door een
combinatie van uitwendige en inwendige
behandelmethoden. Kenmerkend voor de
werkwijze in de praktijk is de persoonlijke
aanpak. Miroir staat dicht bij haar klanten
en biedt een groot aantal op elkaar afgestemde mogelijkheden en neemt ruim de
tijd voor elke klant.
De producten die bij Miroir gebruikt
worden bevatten uitsluitend natuurlijke
ingrediënten, dus geen parfum, alcohol
of minerale oliën. Deze producten zijn op
aromatische basis en mobiliseren het zelfgenezend vermogen van het lichaam bij
huidproblemen. Lilian kan de producten
zelf samenstellen, op basis van een analyse
van de huid.
Al sinds haar 10e jaar wilde Lilian schoonheidsspecialiste worden. Om verschillende redenen is dat er niet van gekomen
en kwam zij in de verzorging terecht. Op

enig moment is zij toch een privé-opleiding tot schoonheidsspecialiste gaan volgen en heeft ze allerlei trainingen gedaan
om te kunnen werken met etherische oliën.
De kappersschool had zij al eerder gedaan.
De praktijk heeft Lilian langzaamaan opgebouwd en zo’n 1,5 jaar geleden kon zij
haar baan opzeggen om zich volledig met
Miroir bezig te houden. Er zijn ondertussen al behoorlijk wat klanten die elke 6
weken een afspraak maken. De zolder van
haar huis is verbouwd zodat ze daar nu
een goed ingerichte, professionele salon
heeft. Maar ze kan ook behandelingen
geven bij de mensen thuis; dan neemt ze
haar spullen gewoon mee.
Op de website staan elke twee maanden
leuke aanbiedingen, dus kijk er regelmatig
op. Ook kunt u bij de salon cadeaubonnen kopen om een ander een heerlijk
verwencadeau te kunnen geven.
Miroir
Ieplaan 105
2565 LJ Den haag
070 362 15 41
www.miroir.nl
info@miroir.nl
Open:
Op afspraak maandag t/m vrijdag overdag, twee avonden per week en zaterdag
alleen voor speciale gelegenheden.
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Vrijwilligerswerk voor onze
bewonersorganisatie, de SBOB
Door de hele stad wordt door een groot
aantal vrijwilligers veel werk verricht.
Meestal ten behoeve van activiteiten in de
eigen buurt. Vrijwilligerswerk is eigenlijk
rupsje-nooit-genoeg, in die zin dat er nooit
genoeg vrijwilligers zijn.
Ook in de Bomenbuurt zijn veel vrijwilligers actief, maar we kunnen altijd nog
wel extra handen gebruiken. Wat zou u
willen doen: eens per kwartaal De Boomgaard in een aantal brievenbussen gooien?
Eens reageren op een artikeltje in De
Boomgaard? Of wilt u liever in uw eigen
straat het initiatief nemen voor een
straatfeest? Interesse in een werkgroep?
Een overzicht staat achterin dit blad.
Eens per jaar worden de vrijwilligers door
de sbob uitgenodigd voor een etentje. Op
16 november vorig jaar werd een Italiaans
buffet verzorgd door e&g catering (zie
www.e-g.nu). Het was een heerlijk warm
en koud buffet met Tiramisu toe en een
echte Bomenbuurt-taart als sluitstuk.
Voor de vrijwilligers was er ook gelegenheid afscheid te nemen van onze afgetreden voorzitter Tonny van Dijk. Bestuursleden spraken hun waardering uit voor
haar inzet, er waren cadeautjes en een
grote bos bloemen van het Stadsdeelkantoor. Kortom: een waardig afscheid.
“We zullen je missen als voorzitter,
Tonny”, maar gelukkig heeft zij besloten
26
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter		
Johan van Arragon
Secretaris		
Mariëlle Schonk
Penningmeester
Sabine van Pesch
Bestuursleden		Jos Bierlaagh, Tonny van Dijk,
Wim van Wouw, Hans Verboom
en Marieke Heemskerk

De werkgroepen op een rijtje

haar ‘vrijwillige’ energie te blijven steken
in de redactie van De Boomgaard en om
die reden ook bestuurslid te blijven van
de sbob.
Dhr. Leidelmeijer heeft deze avond benut
om het boekje de ‘Vrede van Den Haag, de
Kikkers en de Plu’ uit te delen aan belangstellenden. Door dit boekje is mij in ieder
geval duidelijk geworden dat ‘actuele’
zaken zoals bijvoorbeeld jongerenoverlast
al iets van jaren is.
Al met al was het een gezellige avond met
heerlijk eten.
M. Heemskerk

Kijk ook eens op
www.bomenbuurtdenhaag.nl

Werkgroep		
Speeltuin & Fietsenstalling Acaciastraat
Fietsenstalling (algemeen)
Bomen over vrije tijd
Graffiti-bestrijding
Jongeren		
Grondwateroverlast/Bodemverontreiniging
Verkeer/Veiligheid/NWHoofdroute
De Boomgaard
Thomsonplein		
E.B.A. (Egelantier-/Berberis-/Aucubastraat)
Groen		
Coördinator werkgroepen

Contactpersoon
Yda Bakker
Hans Verboom
Annegien Wartna
SBOB
SBOB
SBOB
T.M.J. Kersten
Tonny van Dijk
Richard Leidelmeijer
Gisela Fijnaut
SBOB
Hans Verboom

Telefoon
345 30 90
310 67 66
360 79 07
346 56 23
346 56 23
346 56 23
363 84 99
346 56 23
364 65 23
362 15 08
346 56 23
310 67 66

Colofon De Boomgaard
Uitgave SBOB
Acaciastraat 178a
2565 KH Den Haag
E-mail
info@bomenbuurtdenhaag.nl
Telefoon
346 56 23 (met voicemail)
Website
www.bomenbuurtdenhaag.nl
Redactie
Tonny van Dijk, Francine Das, Rita Schermer en Suzan de Jong
Ontwerp
Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Drukwerk
Drukkerij A. Pols & zn, Den Haag
Omslagfoto Tonny van Dijk

27 maart 2008: jaarvergadering
Thema: herinrichting winkelgebied Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a

Belangrijke telefoonnummers
112
0900 – 8844
424 13 11
353
346
353
365
363
346

57
95
30
06
53
56

00
43
00
00
00
23

Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
Politie (niet urgent)
Wijkagent Bomenbuurt
(spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in de Kruin)
Stadsdeelkantoor Segbroek
Ouderenadviseur Segbroek
Klachten Openbare Ruimte
Obstakeltelefoon
Wijkvereniging ‘De Kruin’
s.b.o.b. (uw bewonersorganisatie)

