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Voorwoord
Heeft u de voorpagina bewonderd? De
foto is vorig jaar ingezonden door Sander
Jongejan, toen de mist zo mooi aan de
bomen was “gerijpt”. Als u leuke opnamen
van de wijk maakt, zijn we altijd blij met
toezending. De laatste bewonersvergadering (van 29 oktober jl.) heeft een record
aantal aanwezigen (± 30) opgeleverd. Dat
had ongetwijfeld te maken met de aanwezigheid van onze stadsdeelwethouder,
mevrouw Jetta Klijnsma. Het voorlopige
verslag leest u verderop. Uit een andere
bewonersvergadering kwam het verzoek,
het bestuur eens uitgebreider voor te
stellen. Dat doen we bij deze, via korte
interviews. Daarin kunt u ook wat achtergronden vinden van de mensen, die samen
proberen de Bomenbuurt goed leefbaar
te houden en de kwaliteit te verbeteren.
Het leuke is, dat ze een heel gevarieerd
gezelschap vormen, maar dat ze één ding
gemeen hebben: ze hebben graag iets

over voor het welzijn van de buurt, dus
van ons allemaal. Ze zijn trouwens niet
de enigen, die als vrijwilliger voor de
SBOB werkzaam zijn. Ook degene, die dit
leuke blad vorm geeft, doet dat voor de
buurt. En de mensen, die het bij u in de
bus doen, doen dit omdat ze een steentje
willen bijdragen. Dan zijn er nog de werkgroepsleden, die zich druk maken over
bepaalde aspecten van het wonen in deze
wijk.Maar de bewonersorganisatie is altijd
blij met nieuwe vrijwilligers, of het nu om
een werkgroep gaat, de verspreiding van
posters, de redactie of het bezorgen van
ons blad. Op sommige mensen kunnen
we zo nu en dan een beroep doen, anderen helpen ons al jaren. Wilt u ook met
ons meedoen? Neemt u dan contact met
ons op. U krijgt geen bonus, maar wèl een
goed gevoel en een leuke kennissenkring!
Namens de redactie
een goed 2009 gewenst,
Tonny van Dijk

Oproep: een doener gezocht!
Bestuur zoekt uitbreiding!
We denken vooral aan iemand, die van
aanpakken weet. We vergaderen éénmaal
in de maand, maar ieder bestuurslid heeft
zo z’n eigen taken. Contact met werkgroepen, buurtbewoners jong en oud, winkeliers, het stadsdeelkantoor, de organisatie

van een wijkwandeling of andere buurtactiviteiten…
Laat het niet altijd aan anderen over, dus
meld u aan! info@bomenbuurtdenhaag.nl
of telefoonnummer 346 56 23
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Van de
voorzitter
Het jaar is nog niet voorbij als ik dit
schrijf, er kan nog van alles gebeuren,
maar toch is het aardig om alvast te zien
wat 2008 de Bomenbuurt heeft opgeleverd.

Johan van Arragon — 54 jaar
Team Manager Geo-informatie Provincie Zuid Holland
Waarom zit u in het bestuur van de SBOB?
Ik kan daar een heel verhaal met idealistische bespiegelingen
aan ophangen, maar ik ben gevraagd en vond dat ik geen nee
kon zeggen. Ik vind namelijk dat iedereen verantwoordelijk
voor z’n woonomgeving is. Je kunt je niet asociaal opstellen
en verwachten dat de Gemeente je rommel wel opruimt.
Iedereen moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van
de wijk. Bijvoorbeeld door je bezig te houden met het plein
en de straat voor je deur, zoals op het Beukplein is gebeurd.
Wat doet u zoal in het bestuur?
Als voorzitter zit ik de bestuurs- en bewonersvergaderingen
voor en ben in veel gevallen eerste contactpersoon. Daarnaast
heb ik vaak contact met de Gemeente en heb bijv. een tijdlang in de actiegroep bomenkap Segbroeklaan gezeten.
Wat is uw favoriete plek in de buurt?
Het Beukplein. Mijn kinderen hebben er vroeger veel gespeeld
en ik vind het een mooi voorbeeld hoe een klein, wat afgetrapt pleintje weer een prachtplein kan worden.
Het is nog niet helemaal klaar, maar het belooft heel mooi
te worden.
Wie krijgt van u de beste wensen voor 2009?
De familie van Oosten uit de Fahrenheitstraat. Ze hebben het
zwaar voor de kiezen gekregen in het afgelopen jaar en het
is tot nu toe niet gelukt de problemen op te lossen door met
de buurman te praten of via officiele kanalen. Wellicht helpt
de wethouder nu.
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Geen bomen, dat kunnen we wel vaststellen. Aan het begin van het jaar zijn we
33 bomen kwijtgeraakt langs de Segbroeklaan. Protesten, handtekeningen, rechtzaken, vleermuizen, publiciteit, het heeft
allemaal niet kunnen voorkomen dat de
bomen zijn gekapt. In een burgerinitiatief
hebben de inwoners van de buurten langs
Segbroek- en Sportlaan aan de gemeenteraad gevraagd in het vervolg wat zorgvuldiger om te gaan met het gebied. Geen
onredelijk verzoek, maar ook deze poging
heeft vooralsnog niet veel opgeleverd.
Het Gemeentebestuur heeft weinig oog
voor de zorgen van de omwonenden van
de NoordWestelijke Hoofdroute.
Om beter weerwerk te kunnen geven aan
de Gemeentelijke plannen – als die komen
– en de bewonersbelangen beter te kunnen behartigen, hebben we vorige maand
met de bewonersorganisaties van Bomenbuurt, Vogelwijk, Bloemenbuurt en de
Stichting Sportlaan en Omgeving een
nieuwe vereniging opgericht: de Vereniging
Bewonersbelangen Segbroeklaan Sportlaan, VBSS. Hier zien we dat de bewoners
het initiatief naar zich toe getrokken heb-

ben en niet meer wachten tot de Gemeente
het tijd vindt om met plannen te komen.
Zien we achteruitgang rond de Segbroeklaan, stilstand is er rondom de sportplek
voor jongeren op de hoek Segbroeklaan/
Ieplaan. Nog een initiatief dat is voortgekomen uit de bewoners. Achter de
schermen is er wel iets gebeurd, maar dat
heeft op de plek zelf nog niks veranderd.
Het moet nu gaan gebeuren in het voorjaar van 2009. Veel van de jongeren die bij
het oorspronkelijke initiatief betrokken
waren, zijn inmiddels te oud geworden
om er nog gebruik van te kunnen maken.
Maar, met jongeren gaat het net als met
ouderen: er komen steeds weer nieuwe
lichtingen van. Zij kunnen volgend jaar
een balletje trappen bij de Segbroeklaan.
Laten we dus nog even wachten met het
oordeel over burgerinitiatieven.
Vooruitgang was er ook. Het Kastanjeplein en het Beukplein zijn mooi opgeknapt, zij het dat het Beukplein nog niet
af is. Van deze pleinen moeten we het ook
hebben als het gaat om nieuwe bomen in

de buurt. En misschien is het niet veel
mensen opgevallen, maar door de hele
Fahrenheitstraat zijn bloembakken aan
de lantaarnpalen opgehangen. Dat kan
je toch ook vooruitgang noemen. Nog
een leuk initiatief dat volgend jaar zichtbaar gaat worden is het 1000-euro plan
van de SBOb. Die verzameling schilderijen
gaan we in het voorjaar ophangen, nadat
eerst de muren waar ze komen te hangen
zijn schoongemaakt. Zo brengen we kleur
en verbeelding in de buurt!
Voor volgend jaar is er dus nog genoeg te
doen. Als u daar ook nog ideeën voor hebt,
dan horen wij dat graag van u. Het zou
helemaal mooi zijn als u dan ook meehelpt de handen uit de mouwen te steken
en uw eigen ideeën werkelijkheid te laten
worden. Het is ook gewoon leuk om met
al die andere vrijwilligers in de buurt
actief te zijn.
Ik, en met mij de hele SBOB, wens u prettige
feestdagen en laten we er samen een heel goed
2009 van maken in de buurt. Tot ziens.
Johan van Arragon

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

De Posthoorn niet ontvangen?
De Posthoorn is veranderd van “verspreidorganisatie”, zoals dat
heet. Als u wilt melden dat u deze weekkrant niet heeft ontvangen, moet u dat doen aan: verspreidklachten@whm.wegener.nl
Het telefoonnummer 06 16761894 voor klachten over bezorging
blijft onveranderd van kracht.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bewonersvergadering
29 oktober
Tijdens een drukbezochte bewonersvergadering op woensdag 29 oktober gingen
buurtbewoners en stadsdeelwethouder
Jetta Klijnsma met elkaar in gesprek over
de staat van de buurt.
Enkele bewoners hadden van te voren
schriftelijke vragen ingediend, die de wethouder met haar ambtelijk medewerker
alvast van een eerste reactie had voorzien.
Daarnaast werden een aantal vragen tijdens
de bijeenkomst gesteld.
Er was kritiek op de gemeentelijke reactie
op het burgerinitiatief NWH: er is nooit
meer wat gehoord op de nota van uitgangspunten. Het lijkt of de Gemeente alleen
wil kijken naar de financiële haalbaarheid
van de plannen en niet naar een integraal
plan. Door de Gemeente wordt een burgerinitiatief aangemoedigd, ze wil luisteren
naar de burgers, maar vervolgens schuift
ze alles af. Nooit wordt er gezegd: er zit
wat in, laten we samenwerken!
Maar er was ook een compliment voor
stadsdeelmedewerkers die bewoners goed
hebben ondersteund. Er was een vraag
waarom er zulke saaie etalages van de
winkelketens in de Fahrenheitstraat zijn,
discussie over de rechten en plichten van
winkeliers wat betreft het beheer van hun
etalage en pand, maar ook ergernis over
8
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de verkeersonveiligheid van de winkelstraat. Het probleem is dat veel vrachtwagens toch vaak in de middag komen
lossen en dan zijn de losplaatsen niet
meer voor ze gereserveerd.
De huisvesting van wijkgebouw De Kruin
kwam ter sprake, evenals de nieuwe bestemming voor het huidige gebouw van de
buurtbibliotheek. Er zijn nog geen concrete plannen voor het gebouw van de
bibliotheek en de Bavinckschool, maarde
wethouder zal de Bomenbuurt als eerste
inlichten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Bewoners vroegen om een meer pro-actieve
houding van de Gemeente om de iepziekte
voortaan te voorkomen in plaats van achteraf en te laat te bestrijden, met besmetting en onvermijdelijk sneuvelen van mooie,
oude bomen tot gevolg.
De Gemeente heeft meer geld beschikbaar
gesteld voor herplanten van (grotere)
bomen.
Het besluit over de sportvoorziening Ieplaan/Segbroeklaan is uitgesteld tot begin
volgend jaar. Betaald parkeren wordt begin
volgend jaar ingevoerd in het Regentessekwartier. Voor de Bomenbuurt is betaald
parkeren nu nog niet aan de orde.
Volgens alle aanwezigen is de afslag Ieplaan vanaf de Houtrustbrug na de herinrichting veel gevaarlijker geworden en ook
de verkeerssituatie bij het Shellstation is
niet duidelijk.
De wethouder zegde toe om binnen een
maand alle vragen en opmerkingen van
een reactie te voorzien. Ze gaf hierbij aan
dat de reactie ook wel eens zou kunnen
zijn dat de Gemeente een bepaald punt
niet zal oppakken. ‘Ook daarover wil ik
duidelijk zijn’, gaf de wethouder aan.
De komende weken zal ze gebruiken om
zaken met haar medewerkers en andere
wethouders uit te zoeken en te bespreken.
De uitkomsten zullen aan bod komen in
de volgende Boomgaard en/of via de website www.bomenbuurtdenhaag.nl worden
verspreid.

Marieke Heemskerk — 44 jaar
maatschappelijk werker Jeugdhulpverlening
Waarom zit u in het bestuur van de SBOB?
Ik vind dat ik eens in de zoveel tijd vrijwilligerswerk moet
doen. Uit een soort idealisme. Omdat ik al eerder in een
bewonersorganisatie heb gezeten, is de SBOB voor mij een
logische keuze.
Wat doet u binnen deze organisatie?
Ik ben qua tijdsbesteding het minst actieve bestuurslid.
Wat ik doe in het bestuur neem ik wel heel serieus. Probeer
diverse zaken van meer kanten te belichten om de discussie
zo goed mogelijk te voeren. Bovendien zet in me ook dit jaar
in voor het vrijwilligersetentje, dat elk jaar wordt georganiseerd voor alle mensen die ons in ons werk helpen.
Wat is uw favoriete plek in de buurt?
Ik hou erg van mijn tuin, het is heerlijk zo’n stukje natuur in
de stad te bezitten. En dan de Fahrenheitstraat zo vlakbij,
ook heel fijn.
Wie krijgt de beste wensen voor 2009?
Behalve natuurlijk alle bewoners van de Bomenbuurt, speciaal de redactie van de Boomgaard. Het lukt ze toch maar
altijd weer om het blad vol en op tijd in mijn brievenbus te
krijgen.
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Aanleg buurtpark op schoolplein De Bonte Vlinder gestart!
Op 5 november jl. is op het schoolplein
van De Bonte Vlinder een begin gemaakt
met de aanleg van een nieuw buurtpark
aan de zijde van de Aucubastraat. Het
project wordt uitgevoerd door leerlingen
van het Wellantcollege (MBO), gespecialiseerd in opleidingen in de groene sector.
Zij doen dat onder regie van Weverling
Groenprojekten, een gerenommeerd hoveniersbedrijf met veel ervaring in dit soort
projecten.
Er wordt een prachtig park aangelegd met
veel bomen en struiken, een wandelpad,
zitvlonders, een kruidentuin, boomschijven als staptegels en een zandbak. Leerlingen van De Bonte Vlinder en buurtkinderen hebben meegedacht over het ontwerp.
De leerlingen helpen ook mee in de uitvoering en het beheer van het park.
De aanleg is in feite de tweede fase van de
totale herinrichting van het schoolplein.
Het is de verwachting dat het project eind
december afgerond zal zijn.
Een plaatje van hoe het er uiteindelijk uit
moet komen te zien kunt u vinden op de
website: www.bontevlinder.nl
“Het is fantastisch dat wij op deze wijze,
samen met het Wellantcollege en Weverling Groenprojekten, dit park kunnen
realiseren”, aldus een enthousiaste Frans
10
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van Woggelum, lid van het managementteam van De Bonte Vlinder. “Het wordt
echt een aanwinst voor de buurt!”. Het
managementteam van de school voert
nauw overleg met de werkgroep EBA van
de SBOB en de Gemeente, over de realisatie van een buurtfietsenstalling. Wij hopen
u hierover in een volgend nummer van de
Boomgaard meer te kunnen vertellen.
De aanleg van het buurtpark op het plein
van De Bonte Vlinder werd mede mogelijk
gemaakt door Fonds 1818 en het stadsdeelkantoor Segbroek.

€ 1000 voor kunst i.p.v. graffiti?!
Eerder dit jaar stond een oproep in De
Boomgaard om een leuke buurtactiviteit
te bedenken, waarvoor het bestuur van
de SBOB € 1000 beschikbaar stelde. Buurtgenoot Robbert Alewijnse reageerde met
het plan om kinderen van een dagverblijf waar hij werkt, schilderijen te laten
maken, die we in de buurt zouden kunnen
ophangen. Goed idee natuurlijk, omdat we
daarmee ook het graffitiprobleem van onze
wijk kunnen aanpakken, c.q. verbergen.
Er zijn 15 tekeningen op canvasdoeken
van 70x100cm gemaakt, waarvoor we nu
geschikte buitenmuren zoeken. Als u een
buitenmuur heeft waar u graag zo’n schil-

derij voor één seizoen wilt laten ophangen, dan horen wij dat graag. We zijn
vooral op zoek naar buitenmuren, die nu
beklad worden met graffiti. De Gemeente
heeft toegezegd dat ze de geselecteerde
muren gratis zullen schoonmaken. Robbert en ik regelen een plastic frame ter
bescherming tegen wind en regen. We willen ze begin volgend jaar ophangen, dus
wees er snel bij!
Bellen kan: 346 56 23, mailen ook:
info@bomenbuurtdenhaag.nl
Sabine van Pesch,
Penningmeester SBOB

Rick Tersmette,
Werkgroep EBA

–– < Persbericht > ––––––––––––––

Leuke kinderactiviteiten in
Bibliotheek Bomenbuurt
Op woensdag 10 december van
10.00 tot 11.00 uur kunnen
peuters van 2 tot 4 jaar
komen knutselen en wordt er
voor ze voorgelezen. Koffie
en limonade staan klaar!
Woensdag 17 december is er
een knutselmiddag in het
teken van kerst. Dit is van
14.30 tot 15.30 uur.
In Bibliotheek Bomenbuurt
Acaciastraat 182
Telefoon 345 23 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––
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Trainingsproject
ter voorbereiding
op de City–Pier–
City–loop
14 maart 2009
Tonny van Dijk — 60 jaar
voormalig docent Engels
Waarom zit u in het bestuur van de SBOB?
Ik ben me door de jaren heen steeds meer betrokken gaan
voelen bij mijn directe leefomgeving. En ik kan niet tegen
klagen, zelf niets doen en het aan anderen overlaten. Bovendien vind ik het nog leuk ook!
Wat doet u zoal binnen het bestuur?
Ik ben jarenlang voorzitter geweest, maar nu doe ik vooral
de eindredaktie van het wijkblad. Verder ben ik meestal de
“link” tussen bestuur en onze administratieve ondersteuner.
En ik onderhoud de kontakten met de winkeliersvereniging.
Wat is uw favoriete plek in de buurt?
Dat is de Valkenboskade. Ik heb er vlakbij gewoond; binnen
een dichtbevolkte buurt, zo’n mooi groen gedeelte te hebben, is bijzonder… en het ruisen van de bomen doet mij altijd
goed.
Wie krijgt de beste wensen voor 2009?
Wim van Wouw, die zo zijn best heeft gedaan voor de “Cederhof”. Wie weet, lukt het nog een keer…

12
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Hardloopschool LoCoMaat start vanaf
zaterdag 13 december a.s. met trainingen
voor de CPC. De training vindt plaats
’s zaterdags van 9.30 tot 11.00 uur en dinsdags van 19.00 tot 20.30 uur. Verzamelen
bij College de Populier, Populierstraat 109.
Getraind zal worden voor de 10 en 21 km.
Uw trainer en contactpersoon is Jos van
der Horst.

Kenmerken van de trainingen:
•
•
•
•
•

geleidelijke en verantwoorde opbouw    
veel aandacht voor coördinatie en
uw looptechniek
aandacht voor schoeisel
voedingsadviezen
differentiatie en variatie

Het aantal deelnemers is beperkt:
minimaal 10 en maximaal 15.
Om mee te kunnen trainen is enige loopervaring vereist: u kunt reeds 30 minuten
achtereen hardlopen.
Kosten: €180 per persoon.
Inschrijven: tel. 070 362 86 72 of via
www.locomaat.nl

Meedenken over NWH? Graag!
De ontwikkelingen rondom de NWH (Noord
Westelijke Hoofdroute) gaan door en de
tien wijken welke hiermee te maken hebben
zijn in het Platform NWH bezig de krachten te bundelen. Voor de Bomenbuurt
gaat het dus om de Segbroeklaan vanaf de
Houtrustbrug tot de Goudenregenstraat.
Het Platform is een gesprekspartner voor
de Gemeente en het is zaak dat de bewoners zich sterk maken voor de behartiging
van hun belangen. Om voldoende beslagen ten ijs te komen, is het nodig om de
kennis van de bewoners samen te brengen
en het Platform wil een zgn. deskundigengroep formeren.
Hierbij wordt gedacht aan mensen in de
wijk die alert zijn op de formele plannen
van de Gemeente, publikaties volgen over
verkeersplannen, het milieu, vergunningen
en de zorgvuldigheid van het openbaar
bestuur, de meningen doorgeven omtrent
de leefomgeving en dergelijke. Een soort
verkennersfunctie derhalve, waarbij rela-

ties met de Gemeente welkom zijn.
Ongetwijfeld zijn er ook in onze wijk
mensen die de ontwikkelingen nauwlettend volgen of gewoon geïnteresseerd
zijn; die misschien in hun beroep hiermee
te maken hebben en hun kennis en ervaringen willen delen. Denkt u nu niet dat
het u niet raakt: de Segbroeklaan is voor
onze wijk van zeer groot belang, je gaat er
de wijk in of uit, je steekt over naar duin
en zee en je kunt er ook wonen.
In de nabije toekomst wil de Gemeente
veel veranderen en het is nu de hoogste
tijd voor onze hele wijk alle zeilen bij te
zetten en de aanwezige kennis te bundelen
om voldoende weerwoord te kunnen bieden. Beschikt u over deskundigheid in
deze moeilijke materie, lever dan uw bijdrage voor het welzijn van onze wijk en
neem contact op: tel. 346 56 23, of e-mail:
info@bomenbuurtdenhaag.nl
Namens werkgroep Verkeer en Veiligheid,
Cees P Ruigrok

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

Harpconcerten en kerstliederen
Vrijdag 19 december 2008 wordt van 20.00 tot 21.00 uur een
Kerstconcert gegeven door de harpiste Anke Bottema, de sopraan
Amber Breunis en door Marieke Stoel piano en orgel, in de Houtrustkerk, Beeklaan 535. De vierhandige concerti van Lucchinetti
en Soler en het Kerstconcert van Corelli worden dan uitgevoerd
met harp en orgel. Bovendien zal een medley van bekende kerstliederen worden gezongen en gespeeld. De toegang is gratis met
een deurcollecte na afloop.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Projectweek op de Bavinckschool. Spaar een Koe voor
Oeganda!

–– < Persbericht > ––––––––––––––

De Koe

Begin oktober hadden we onze jaarlijkse
projectweek. Het thema dit jaar… “Denk
eens aan je medemens”. De schoolkinderen gingen creatief aan de slag, alles gebaseerd op de koe, en de eindstukjes werden
verkocht aan belangstellenden. De opbrengst (meer dan € 1100, mede dankzij
een heel gulle ouder) komt geheel ten
goede van het kopen van een… koe. Eén
koe, gezond en ingeënt, kost € 870; de rest
gaat naar een leeuw-vrij onderkomen.
Deze koe wordt geschonken aan de stichting “Nakiganda”, een kleine organisatie
die zich richt op het steunen van scholen
in Oeganda. Met een koe kan een school
voorzien worden van verse melk. Zoals
door Petra, lid van onze ouderraad, zo
mooi gezegd wordt:
16
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Ergens, heel ver hier vandaan
Is een land waar bijna geen koeien staan.
Want, in dat land, moet je weten
Hebben kinderen niet zoveel te eten.
Nu heeft de Bavinckschool een goed idee
En dacht “we doen aan een leuke actie mee.”
“We gaan genoeg geld ophalen
Om een koe te kunnen betalen.
Die we aan een school in Oeganda geven,
Dan hebben zij daar een beter leven
Want van de melk die een koe geven kan,
Daar maak je kaas en boter van!”
Verder steunt de Bavinckschool dit jaar
ook weer de “schoenendoos-actie”.
Deze actie is opgezet door de stichting
EduKans. Bedoeling is dat kinderen
schoenendozen versieren, deze vullen
met speelgoed en dergelijke, waarna de
schoenendozen naar Moldavië, Kenia of
Peru gaan.
Kortom, het bruist weer op de leukste
school van de Bomenbuurt!
Jan van Marle

Hans Verboom — 50 jaar
Bergingschauffeur
Waarom zit u in het bestuur van de SBOB?
Eigenlijk om twee redenen, ten eerste omdat ik het belangrijk
vind te weten wat er in de wijk speelt. Ten tweede wil ik
graag een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van de
wijk voor jong en oud.
Wat doet u zoal binnen het bestuur?
Ik heb – met hulp van andere bewoners - al veel dingen
gedaan, zoals het realiseren van de speeltuin en fietsenstalling in de Acaciastraat, jongerenvoorzieningen en de
vrijmarkt. In het bestuur hou ik me vooral bezig met jongeren
maar ook met bewoners in de wijk die moeite hebben met
jongeren. Verder ben ik aanspreekpunt voor alle werkgroepen.
Wat is uw favoriete plek in de buurt?
Dat is de fietsenstalling en de speeltuin. Dat zijn gekscherend
gezegd mijn troetelkinderen. Ik heb daar veel tijd en energie
in gestoken. Beide projekten zijn met succes afgerond en de
fietsenlift is zelfs een primeur in Den Haag.
Wie krijgt van u de beste wensen voor 2009?
ik vind het moeilijk te kiezen, maar ik denk de man van de
bloemenkar op de hoek van de Acaciastraat en de Fahrenheitstraat. Hij is altijd vrolijk en gezellig en altijd bereid een
grap te vertellen.

Kom zingen bij Excelsior!
Nog nooit de Mattheus
Passie gezongen? Of het
Requiem van Dvorak met 150
personen? Het kan als je
lid wordt van de Koninklijke Zangvereniging
Excelsior! Excelsior is een
koor dat staat voor hoge
kwaliteit en grote onderlinge saam-horigheid. Elke
woensdagavond is er repetitie van 19.45 – 22.00 uur
in de Bosbeskapel aan de
Bosbesstraat. Je mag drie
repetities vrij komen luisteren en meezingen. Als je
dan lid wilt worden is er
een stemtest door de dirigent. Je krijgt zonodig
advies over stemvorming en/
of zangles. Wil je meer
informatie, klik dan op
onderstaande site en je
weet alles van het koor:
www.kzvexcelsior.nl
Wil je eerst persoonlijke
informatie, bel dan naar:
391 19 87 of 06 38052859
van Niek van der Geest
(voorzitter).

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Voor u gelezen
U heeft er in de Boomgaard
al meer over gelezen, maar
ook in de stadskrant van 5.11.08 werd het
vernieuwde Beukplein belicht. ‘Handtekeningenactie omwonenden heeft resultaat’,
met dank aan de inzet van de omwonenden
is er weer een prachtig buurtplein bijgekomen.
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Geocaching in
Segbroek
Sinds enkele jaren is er wereldwijd een
sport in opkomst onder de naam geocaching. Het kost teveel ruimte om daar
echt uitgebreid over te schrijven; dan
wordt De Boomgaard driemaal zo dik en
staat er verder niets anders in. Een korte
inleiding is echter noodzakelijk.
Bij geocaching maak je gebruik van een
GPS (Global Positioning System, een soort
Tom-Tom, maar dan zonder stemmetje)
om, veelal in de natuur verborgen, kleinere of grotere containers te vinden.
Daarin zit altijd een strook papier waarop
je naam, datum en tijd kunt zetten ten
bewijze dat je er geweest bent. Daarna
kun je op de geocaching-site een berichtje
schrijven voor degene die de container
(cache) gelegd heeft; zodat hij/zij weet
dat je er geweest bent en dat zijn cache er
nog ligt.
Wij maakten ruim twee jaar geleden kennis met deze sport en we waren meteen
verkocht. Wandelen deden we al graag en
wandelen met een doel is nog veel leuker.
Inmiddels hebben we aardig wat ervaring
met het vinden van caches en werd het tijd
om zelf eens een cache te leggen.
En waar dan beter dan in onze eigen
buurt, temeer omdat daar nog geen cache
verstopt was. Het bleek ook voor onszelf
18
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een ontdekkingstocht. Wist U bijvoorbeeld dat vanuit deze buurt de allereerste
radio-uitzending ter wereld verzonden
werd? Of dat de Rademakerfabriek, ja, die
van de Hopjes, hier begonnen is? Of waar
het West End theater gestaan heeft? Om
nog maar te zwijgen over de grote architecten die bij deze wijk betrokken zijn
geweest.
Wij vonden het heel leuk om te doen. Misschien bent U nieuwsgierig geworden? Ga
dan eens kijken op www.geocaching.com en
zoek naar de cache Segbroek. Voor de
meer ingewijden; GC181WD.
Voor meer informatie kunt U mailen naar
alikees@hotmail.com
Ali Visser

Nieuw
in de
buurt

Qualitii

Elke ondernemer worstelt wel eens met
een vraag op het gebied van personeelszaken. Zowel interne als externe factoren
kunnen hiervan de oorzaak zijn, denk
aan een disfunctionerende medewerker
of veranderende wet- en regelgeving.
Qualitii kan hierin uw Partner zijn!

streven persoonlijke en organisatorische
doelen in harmonie te vervullen. In de
afgelopen jaren hebben zij, als collega’s,
veel ervaring opgedaan op het gebied van
Personeel en Organisatie. Van het opzetten van een P&O afdeling tot het ontwikkelen van een op maat gemaakt plan om
het ziekteverzuim terug te dringen; het
ontwikkelen, opzetten en begeleiden van
bijzondere arbeidsmarktprojecten en het
opzetten van Zorghotel Den Haag, alles
zit in hun portfolio. In 2007 besloten beiden een nieuwe stap in hun carrière te zetten. Zij kwamen tot de ontdekking dat
hun samenwerking uniek was en besloten
daarom hun krachten weer te bundelen en
samen een personeelsadviesbureau op te
zetten: Qualitii.
Met een open manier van communiceren
en gevoel voor humor streven zij ernaar
een prettige werksfeer te creëren.
Opdrachten van diverse aard houden hen
scherp, waardoor zij het beste uit zichzelf
kunnen halen.

Marielle Schonk — 38 jaar
administrateur Zorginstelling Rotterdam
Waarom zit u in het bestuur van de SBOB?
Ik woon sinds 1996 in de Bomenbuurt en ben in 2002 bij de
SBOB gekomen. Ik had op dat moment een dochter van twee
en de tweede was op komst. Werkte toen part-time en wilde
graag iets doen voor de buurt en meer kontakt met buurtgenoten. Na een oproep in de Boomgaard heb ik gereageerd
en sindsdien ben ik bestuurslid.
Wat doet u zoal binnen het bestuur?
Ik ben secretaris. Naast gewoon bestuurlid zorg ik ook voor de
agenda voor iedere bestuursvergaderingen en maak ook het
verslag. Bovendien maak ik persberichten voor bewoners- en
jaarvergaderingen. En als ik kan, help ik bij andere dingen die
gedaan moeten worden.
Wat uw favoriete plek in de buurt?
Eigenlijk ons eigen huis in de Egelantierstraat. We wonen hier
nu 12 jaar en met heel veel plezier. Onze kinderen groeien
hier op en het schoolplein aan de overkant is qua gemak en
uitzicht heerlijk.

Eikstraat 11, 2565 MT Den Haag
070 427 54 90 / 0652 440 410
www.qualitii.nl / info@qualitii.nl
openingstijden 24/7

Wie krijgt van u de beste wensen voor 2009?
Barack Obama. Ik wens hem heel veel succes met zijn mega
job waar hij, in ieder geval de komende vier jaar, zijn handen
vol aan zal hebben.

Qualitii is opgericht door Ingrid van der
Vliet en Ingrid Meijering, beiden enthousiaste en gedreven professionals die ernaar
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Afkoppelen hemelwaterafvoeren?
standen in de nattigheid te staan.
Eigenlijk is de oproep van “Delfland” een
beetje bizar. Toen onze wijk de laatste
keer door grootschalige grondwaterproblemen werd geteisterd heeft de Gemeente
namelijk gesteld dat zij een grondwaterstand van minimaal 70 cm onder het maaiveld garandeerde, maar dat de eigenaren
van dieper gelegen woninggedeelten de
boel zelf maar droog moesten houden.
En de gemeente zou dan een voorziening
realiseren waarin dat weggepompte
water kon worden afgevoerd. Die laatste
is er natuurlijk nog steeds niet. Het gevolg
is dus, dat het afgekoppelde hemelwater
de grondwaterstand verhoogt en uit kelders en onder huizen weggepompt moet
worden. In datzelfde riool waarvan we de
regenpijpen hebben afgekoppeld! De slotsom is dus: doe het in onze wijk niet!
Namens de werkgroep Grondwateroverlast en Bodemverontreiniging a.i.,
J. Roest

Vertrek Stadsdeelwethouder Klijnsma
Stadsdeelwethouder Jetta
Klijnsma wordt staatssecretaris
Sociale Zaken! Dat werd duidelijk bij het ter perse gaan van dit
nummer. Wij, bestuur en redac20
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tie, feliciteren haar van harte met
deze benoeming en de gelegenheid, om landelijk haar werk
voort te zetten. Wij zullen haar
echt missen!

1932

fotografie: J. v.d. Hoek

Dat klinkt allemaal heel logisch. Het is
alleen de vraag of dat zo’n goed idee is
voor de Bomenbuurt en andere wijken die
(af en toe, en dan vooral ‘s winters) met
grondwateroverlast te kampen hebben.
Het afkoppelen leidt namelijk automatisch
tot verhoging van de grondwaterstand en
dat is nu net waar we in de Bomenbuurt
geen behoefte aan hebben. Dat geldt niet
alleen voor de huizen met kelders, maar
ook voor die zónder, want evenzogoed
komt de fundering bij hoge grondwater-

Toen en nu

Hoek Fahrenheitstraat / Thomsonlaan — 1932 / 2008
Hier zien we de hoek Fahrenheitstraat /
Thomsonlaan in het hart van de Bomen2008
buurt. Op de foto uit 1932, gemaakt door
J.v.d. Hoek, zien we op de hoek rechts
magazijn De Zon. Hier werden gordijnen
en vitrages verkocht. Op de Thomsonlaan (niet op de foto) kwam later een
Chinees restaurant. De eigenaar noemde
zijn zaak De Maan, als tegenhanger voor
De Zon. Op de achtergrond is de Westduinkerk (1925) te zien.
Deze werd in 1991 afgebroken. Daar verrees de nieuwbouw voor Albert Heijn.
Meer over deze kerk in een volgende aflevering. Op de hoek links was jarenlang de banketbakkerij Ledder te vinden. Het pand is nu in gebruik van boekhandel van Amerongen.
Frans Schmit — fschmit@zonnet.nl — www.flickr.com/photos/fransschmit
De Boomgaard – december 2008
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fotografie: f. schmit

De laatste tijd worden we regelmatig door
“Delfland” aangespoord om onze hemelwaterafvoeren af te koppelen van het riool.
Dat wil dus zeggen dat het regenwater van
daken en dergelijke niet meer in de riolering terechtkomt, maar in de bodem. De
bedoeling is namelijk dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties niet meer het tamelijk schone regenwater hoeven te verwerken en dat er minder vaak bij hevige
regenval riooloverstorten plaats vinden.

Bomenbuurt in
beeld

Uitslag enquête omgeving
Christelijk College de Populier
straat, Populierstraat en de Wilgstraat.
Hieronder zal beknopt de uitslag worden
weergegeven.
In totaal zijn er 240 enquêtes verspreid.
Hierop heeft 43,3% een ingevuld exemplaar terug gestuurd.
Het woongenot komt erg positief naar
voren; 56% geeft aan erg prettig te wonen
in de Bomenbuurt, terwijl 1% zegt er
helemaal niet prettig te wonen. Ook de
onderlinge band tussen bewoners is erg
goed te noemen (77%), terwijl de overige
23% aangeeft dit matig te vinden. Een
groot gedeelte (46%) geeft aan zich zelden
onveilig te voelen in de Bomenbuurt en
39% geeft aan zich nooit onveilig te voelen in de buurt.

Op 17 april 2008 is er vanuit de politie, in
de omgeving van de Populier, een enquête
verspreid. Deze enquête diende vooral
om de verschillende soorten overlast die
rondom de school bestaan in beeld te
brengen. Naar aanleiding van het hangen
in portieken door jeugd, was een apart
gedeelte van de enquête gericht op die
overlast. De enquête is verspreid in de
Ahornstraat, Cypresstraat, Kastanjestraat,
Lindestraat, Pijnboomstraat, Esdoorn24
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Bij de mate van voorkomen van verschillende soorten overlast is gebleken dat
geweld op straat (87%) en bedreiging op
straat (93%) volgens de bewoners vrijwel
niet voorkomen. Hondenpoep op straat
(62%), hangen in portieken (50%) en rommel op straat (49%) blijken de grootste
ergernissen. Op de vraag welke overlast
volgens de bewoners met voorrang aangepakt moet worden, staat het hangen in
portieken door jeugd met 27,6 % boven
aan, gevolgd door hondenpoep op straat
(25,2%) en rommel op straat (21,3%).

In het gedeelte van de enquête gericht
op het hangen in portieken door jeugd
geeft 74% aan dit weleens te ervaren als
overlast. Een klein gedeelte (3%) zegt dit
nooit te ervaren. Iets meer dan de helft
(51%) geeft aan dit te ondervinden sinds
2004. Het gaat vooral om het achterlaten
van afval (39%), geluidsoverlast (21%) en
blowen (18%). De overlast komt volgens
41% gemiddeld 1 keer per week voor en
vooral in de middaguren (48%).
Tot slot zijn er in de enquête 3 mogelijke
oplossingen aangedragen, die er alle toe
leiden dat de portieken in mindere of
meerdere mate worden afgesloten. Het
ging daarbij om afsluiting door middel
van een koord, een deur of een waarschuwingsbord. Over afsluiting met een deur
is de mening gelijk verdeeld. Over de
afsluiting met een koord en het plaatsen
van een bord was de mening negatiever;
in beide gevallen gaf 66% aan dit niet te
willen. Iets meer dan de helft (53%) zou
wel willen meewerken aan een oplossing.
Het hangen in portieken door jeugd is
een langlopend probleem dat op verschillende manieren kan worden aangepakt.
Hierover wordt met de betrokken partijen
gesproken om een werkzame en realistische aanpak te creëren.

Sabine van Pesch — 31 jaar
beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Waarom zit u in het bestuur van de SBOB?
Ik heb zò veel liever een goede buur, dan een verre vriend.
Als ik wil dat ik bekenden tegenkom op straat, dat er fietsenstallingen, een gevarieerde winkelstraat, bomen en veilige
speelplekken zijn, dan moet ik daar ook voor wat willen doen.
Wat doet u zoal binnen het bestuur?
Als penningmeester zorg ik dat de rekeningen worden
betaald voor het drukken van de Boomgaard en de huur
van kantoorruimte in de Kruin. Bovendien zorg ik ervoor dat
buurtbewoners de aangevraagde gemeentesubsidies ontvangen, b.v. voor de jaarlijkse straatfeesten. Dit jaar begeleid ik
o.a. het kunst-in-de-plaats-van-graffiti-project en hou ik me
met het vrijwilligersetentje bezig.
Wat is uw favoriete plek in de buurt?
Het miniterras bij bakkerij van Leeuwen. Uit de wind, in de
zon is het genieten van de koffie met de verleidelijke roomsoesjes en het zeer vriendelijke personeel dat bedient.
Wie krijgt van uw de beste wensen voor 2009?
Mijn oude buurtgenoten uit de Ahornstraat: Ingrid, Rob,
Marion, Blanche & André, Mark & Andrea en hun kinderen.
Ik mis ze!

Rogier Libochant
Aspirant poltie Haaglanden
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
–– < Persbericht > ––––––––––––––

Haagland activiteiten
VÓÓR Welzijn
www.voorwelzijn.nl

Jos Bierlaagh — 68 jaar,
voormalig orthoptiste (oogheelkunde)
Waarom zit u in het bestuur van de SBOB?
Ik was net met vervroegd pensioen en wilde wel wat doen
voor de buurt. Toen ben ik naar een bewonersvergadering
gegaan, waar ik de enige toehoorder was. Er werd gezocht
naar een nieuwe voorzitter en een penningmeester. Voor die
laatste functie heb ik me toen maar aangemeld.
Wat doet u zoal in het bestuur?
Na jaren penningmeesterschap, ben ik nu gewoon bestuurslid. Ik verricht allerlei hand- en spandiensten als het zo
uitkomt.
Wat is uw favoriete plek in de buurt?
Mijn eigen tuin, want daar staat een ginkgo, zo’n Japanse
notenboom. Mijn vader had als eerste in de familie een
ginkgo. Ik heb het altijd een bijzondere boom gevonden.
Wie krijgt de beste wensen voor 2009?
Cor Verkaik en Guillaume Nouwen: twee bijzondere mensen.
Cor heeft mij met de automatisering van de financiën enorm
geholpen.

Oppascentrale Mantelzorg
De oppascentrale Mantelzorg
van VÓÓR Segbroek Ouderenwerk bestaat uit ervaren
vrijwilligers die een dagdeel in de week de zorg
overnemen van de mantelzorger, die de zorg heeft voor
een partner, huisgenoot,
familielid of kennis. De
vrijwilliger houdt degene
die verzorgd wordt gezelschap. De nadruk ligt op
gezelschap houden en niet
op zorg! De kosten bedragen
€ 1,75 per keer.
Informatie en contact:
Ouderenwerk
Wijkcentrum Lijsterbes
Lijsterbesstraat 61
telefoon 360 02 37
Bewegen op muziek 55+
Bewegen op muziek is een
bewegingsprogramma voor
55-plussers. Het programma
is voor iedereen toegankelijk, de docent houdt
rekening met uw mogelijkheden. Iedere woensdag van
11.15 tot 12.15 uur kunt
u terecht in wijk- en dienstencentrum Regenvalk, Weimarstraat 69 te Den Haag.
Komt u gerust eens langs
voor een gratis proefles.
De kosten zijn € 0,50 per
les.
Voor meer informatie:
telefoon 346 95 43.
––––––––––––––––––––––––––––-----

Voorzitter		
Johan van Arragon
Secretaris		
Mariëlle Schonk
Penningmeester
Sabine van Pesch
Bestuursleden		Jos Bierlaagh, Marieke Heemskerk,
		
Tonny van Dijk en Hans Verboom

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

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

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

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
Francine Das, Tonny van Dijk, Suzan de Jong en Rita Schermer
Ontwerp
Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Drukwerk
Drukkerij A. Pols & zn, Den Haag
Omslagfoto Sander Jongejan
Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven, hebben tot
doel de lezer te informeren en de discussie levend te houden. Zij geven niet noodzakelijkerwijs de
mening van het bestuur van de Stichting Bomenbuurt of van de redactie weer. De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te korten, te redigeren of te weigeren als naar de mening van de redactie het
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artikel niet bijdraagt aan een goed leefklimaat in de Bomenbuurt.

19 februari 2009: bewonersvergadering
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a

Belangrijke telefoonnummers
112
0900 – 8844
424 13 11
353
346
365
140
365
363
346

57
95
68
70
06
53
56

00
43
18
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
Algemeen Maatschappelijk Werk
Klachten Openbare Ruimte
Obstakeltelefoon
Wijkvereniging ‘De Kruin’
s.b.o.b. (uw bewonersorganisatie)

