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Voorwoord
Een nieuwe Boomgaard, met een uitgebreide redactie!
De oproep heeft 4 nieuwe redactieleden
opgeleverd. Daarnaast is er een nieuwe
web-master (zie verderop). We hebben
inmiddels ook samen ideeën ontwikkeld
voor de toekomst. Na de zomer zal daar
meer van te merken zijn, maar de aanzet
is er al. Behalve onze eigen inbreng is de
redactie afhankelijk van wat bestuur,
werkgroepen en individuele buurtgenoten
insturen. Veel milieu in dit nummer, naast
een groot aantal kleine (pers-)berichten.

Er zijn 2 ingezonden artikelen van buurtbewoners: één over de grootsteedse ontwikkeling van Den Haag, één over de
nadelen van spaarlampen.
Als u wilt reageren op de inhoud, wil ik
u vragen, ons te mailen. Dan kunnen we
uw reactie op de website plaatsen en op
die manier de discussie voortzetten. Want
De Boomgaard komt maar 4x per jaar uit
en dat is voor een uitwisseling van meningen te weinig.
De volgende Boomgaard verschijnt in
september, maar voor het zover is, wens
ik u mooie zomermaanden toe!
Tonny van Dijk

Vakantiesluiting
In verband met de zomervakantie is ons kantoor gesloten van
3 juli t/m 23 augustus. U kunt ons wel bereiken via ons e-mail adres:
info@bomenbuurtdenhaag.nl (al krijgt u niet direct antwoord) en we zullen
actuele berichten blijven plaatsen op onze website: www.bomenbuurtdenhaag.nl

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

Spelmiddag 55+
Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand is het extra druk en
ouderwets gezellig in wijkcentrum de Bolster. VÓÓR Segbroek
Ouderenwerk organiseert dan een spelmiddag. Sjoelen, rummycub,
kaarten en scrabble zijn de ingrediënten die de sfeer bij ons
dat extra gezellige tintje geven. De spelmiddag vindt plaats op
vrijdag 26 juni van 14.00 - 16.00 uur in wijkcentrum de Bolster,
Kastanjestraat 2 te Den Haag. Deelname is gratis, consumpties
zijn voor eigen rekening. Wilt u het zelf meemaken? Kom dan eens
langs! Voor meer informatie kunt u bellen met wijkcentrum de
Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61, telefoon (070) 360 02 37.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Kort
verslag

Bewonersvergadering
d.d. 19 februari 2009

De aanleiding voor deze avond is treurig
(het ongeluk op de zebra met dodelijke
afloop). Er zijn meer dan 2000 handtekeningen opgehaald om het onoverzichtelijke kruispunt Goudenregenstraat/
Goudenregenplein veiliger te maken.
Voor buurtbewoners staat het kruispunt
bekend als onveilig. De Gemeente heeft
echter bepaalde normen om een kruising
als onveilig te betitelen: zes ongevallen
met letsel in zes jaar tijd; van ‘bijnaongelukken’ wordt geen melding gemaakt.
Omwonenden zien per dag op het Goudenregenplein dagelijks 1 à 2 bijna-ongelukken; zij vinden het wel een gevaarlijke
kruising, met te veel onoverzichtelijke
hoeken. Bovendien klaagt men over de
slechte zichtbaarheid van de zebra’s, iets
dat al 3 jaar geleden(!), tijdens een wijkwandeling van de Bloemenbuurt, bij het
stadsdeelkantoor onder de aandacht is
gebracht!

4
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Wat willen buurtbewoners met het kruispunt? Er zijn veel reacties binnengekomen
op de oproep een oplossing te bedenken
voor de onoverzichtelijkheid.
Een greep uit de binnengekomen reacties:
strepen opnieuw schilderen, strepen laten
oplichten door middel van verlichting,
knipperlichten, pro-actieve stoplichten die
reageren op voetgangers, betere straatverlichting, speciaal boven de zebrapaden.
Er zijn ook suggesties gedaan om een
rotonde te maken; dit dwingt het verkeer
vaart te minderen. Zelfs een voorstel voor
het maken van een dubbele rotonde.
Kan de Thomsonlaan niet rechtdoor worden getrokken? Dan ontstaat er een kortere
oversteek voor voetgangers en fietsers.
Alles wordt goed op een rij gezet en aangeboden aan Wethouder Peter Smit.
Het laten oversteken op een zebra wordt
vaak gezien als beleefdheid, maar het is
een verplichting. De mentaliteit is in dit

opzicht in Den Haag ronduit asociaal.
Daar ligt een taak voor de Gemeente!
Gemeente en bewonersorganisatie moeten
samenwerken om de situatie te verbeteren.
Er wordt voorgesteld om een werkgroep
te vormen met de betrokken bewonersorganisaties van Bloemen- en Bomenbuurt
en Gemeente om het plein veiliger te
maken. De aanwezige ambtenaar zegt toe,
dat hij achter ieder haalbaar plan zal
staan. Bij het aanbieden van de handtekeningen aan de Wethouder moet men gelijk
vragen of de Gemeente geld wil vrij
maken en moet men tevens een formeel
verzoek doen een werkgroep te vormen
samen met bewoners. Het stadsdeelkan-

toor kan pas deelnemen aan een werkgroep als de wethouder hiervoor opdracht
heeft gegeven.
Willem Minderhout, raadslid voor de
PvdA en aanwezig op deze avond, zal ter
ondersteuning vragen stellen in de
gemeenteraad over zichtbaarheid van
zebrapaden en de mentaliteit van de
Hagenaars.
Naschrift redactie: wij weten dat PvdA en
GroenLinks vragen hebben gesteld, maar het
vervolg is ons nog niet ter ore gekomen. Wel is,
als u dit leest, inmiddels een werkgroepje bijeen
geweest. Wordt vervolgd.

Aanwijzingen voor de
kwaliteit van uw foto’s
Als u foto’s meestuurt bij uw kopij voor
De Boomgaard, dan doet u er verstandig
aan de volgende tips ter harte te nemen.
We krijgen namelijk vaak leuke foto’s
toegestuurd, maar niet altijd goed/scherp
genoeg om te gebruiken.
Zorg ervoor dat de camera ingesteld staat
op de meest fijne stand met een zo groot
mogelijke afbeelding. Hoe dit moet verschilt per camera.
Een afbeelding die op het beeldscherm
15 bij 10 cm groot is zal in drukwerk
maximaal 3,75 bij 2,5 cm groot gebruikt

kunnen worden. Dit heeft met de fijnheid
van drukwerk (‘resolutie’) te maken, deze
is bij drukwerk veel fijner. De ‘verkleiningsfactor’ is dus 25%.
Wanneer een afbeelding via de e-mail naar
de redactie van De Boomgaard wordt
verstuurd, zorg er dan voor dat het mailprogramma de afbeelding niet automatisch
verkleint (comprimeert). In een aantal
mail-programma’s staat deze functie automatisch aan.
Pieter van Rosmalen
5

Column

Bomenpraat

Half mei las ik in de krant dat de iepen
dit jaar de zwaarste bloei en zaadval sinds
30 jaar beleven. Nou was het mij inderdaad ook al opgevallen dat het zaad als
confetti neerdaalde op mens en dier, trottoir en straat en alles wat er zoal geparkeerd of uitgestald wordt. Op de Ieplaan
viel het eigenlijk wel mee. Je zou verwachten dat daar hele karrenvrachten zaad
liggen, vooral op de middenstrook waar
de bomen staan, maar het was òf al weggeveegd, òf de iepen op de Ieplaan produceren minder zaad.
Vogels vinden het zaad erg prettig; er
waren heel wat merels en kauwtjes die als
een hondje in de bergen zaad aan het graven waren, intussen weer nieuwe bergjes
opwerpend.

De boomdeskundige Bas Steenks van de
AVN trof het meeste zaad aan in het
Statenkwartier en Haagse Hout. Niet in
onze Bomenbuurt dus. Dat stelde me een
beetje teleur. Als Bomenbuurtbewoner wil
je natuurlijk dat het meeste iepenzaad bij
ons te vinden is. Zeker nu het de grootste
zaadval in dertig jaar is!
Overigens staan er op de Ieplaan ook
andere boomsoorten en staat er bijvoorbeeld in de Eikstraat geen enkele eik,
maar wel sierkersen, die ook een prachtige
confetti achterlaten. Eiken hebben het
trouwens weer moeilijk dit jaar vanwege
de processierups. Sommige straten in de
Bomenbuurt hebben het ook moeilijk.
Daar staan slechts enkele armetierige
boompjes. Dat vind ik nou echt een gotspe!
Elsje

De wandelende tak
Naar aanleiding van de column ‘Bomenpraat’ doet het bestuur een oproep
aan mensen, die in onze bomen zijn geïnteresseerd. Het zou goed zijn, als
we een klein groepje bij elkaar krijgen dat regelmatig de stand van zaken
van de bomen in de gaten houdt. Het is ook de moeite waard, om eens een
inventarisatie te maken van de bomen in de Bomenbuurt, zowel naar aantal
als naar soort. Wie deze opzet wel wat lijkt en zin heeft in een leuke en zinvolle
wandeling door de buurt: bel 346 56 23 of mail naar: info@bomenbuurtdenhaag.nl

Onze website:
www.bomenbuurtdenhaag.nl
Sinds begin mei hebben we een nieuwe
web-beheerder.
Marie-José Vermeulen heeft gereageerd op
de oproep in de vorige Boomgaard; ze
heeft ook beroepshalve te maken met dit
soort werk, dus onze website is bij haar in
vertrouwde handen. De resultaten van
haar arbeid zijn al te zien.
Omdat De Boomgaard maar 4x per jaar

uitkomt, zullen we voor actuele zaken
steeds vaker gebruikmaken van de website. Het loont dus de moeite, regelmatig
te kijken naar onze digitale nieuwsrubriek. En u weet: wilt u uw mening aan
ons kwijt en ook de rest van de buurt
bereiken, mail ons dan en vermeld erbij
dat het voor de website is bedoeld. Dan
komt er een heus Bomenforum!

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

Zijdeschilderen
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk biedt u de mogelijkheid om in september a.s. de kunst van het zijdeschilderen te beoefenen onder
leiding van een professionele docent. U leert verschillende
technieken en bent iedere donderdagochtend aan het werk in een
gezellige groep. Dit is van 10.30 – 12.30 uur in Wijkcentrum
Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61. De kosten bedragen € 48 per
kwartaal (inclusief materiaalkosten, exclusief zijde). Er zijn
nog enkele plekken vrij. Opgeven bij Wijkcentrum Lijsterbes,
telefoon (070) 360 02 37.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Van de
wijkagent

De zomer komt eraan

Alweer zo’n 10 maanden ben ik de wijkagent van de Bomenbuurt. De tijd vliegt
en jawel, de zomer komt er weer aan! Eén
ding waar ik als wijkagent altijd rekening
mee houd, is dat men zich in de zomer
veel meer buitenshuis ophoudt, zowel de
burger als de crimineel! Zo kent de zomer
helaas ook zijn nadelen…
We zijn geneigd om met mooi weer onze
ramen en deuren wagenwijd open te zetten. Let op: ook de inbreker maakt graag
gebruik van uw “gastvrijheid”!
Wat kunt u hieraan doen? Let bij het verlaten van uw woning op of uw ramen en
deuren gesloten zijn, ook het bovenluikje
voor de frisse lucht! Het is juist de “gelegenheids”- dief voor wie u het makkelijk
maakt. Laat nooit een raam of deur openstaan in vertrekken waar u niet direct
zicht op heeft; een inbreker heeft namelijk
niet veel tijd nodig om binnen te komen
en uw eigendommen zijn sneller meegenomen dan u denkt.
In de zomer heeft men wat vaker last van
de buren. Ik kan dit zien aan het aantal
incidenten waar de collega’s van de surveillancedienst bij worden geroepen. Ik denk
dan altijd: “Waarom hebben mensen juist
in de zomer zo weinig begrip voor elkaar?”
Als u last heeft van uw buren, praat er dan
samen over. Vaak helpt dat. Komt u er
niet met elkaar uit dan ben ik altijd bereid
u een helpende hand te bieden.
10
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In de Bomenbuurt spelen op dit moment
een aantal zaken die aandacht verdienen
te weten: parkeeroverlast en jeugdoverlast. Over de parkeeroverlast kan ik kort
zijn. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door het invoeren van het betaald parkeren in de omliggende wijken. Zowel politie als collega’s van het Handhavingsteam
Segbroek doen er alles aan om de overlast
zoveel mogelijk te beperken.
De jeugd van de Bomenbuurt krijgt na de
zomer z’n eerste officiële speelplek in de
wijk. Deze zogenaamde voetbalkooi komt
op de kruising van de Ieplaan en de Segbroeklaan. Jongeren die zo nu en dan
rondhangen op straten en pleinen hebben
dan eindelijk een plek voor zichzelf. De
overlast die bewoners soms ondervinden
is dan hopelijk grotendeels voorbij.
Wilt u mij eens in levende lijve spreken,
dan kan dat zonder afspraak op elke dinsdag tijdens het spreekuur (11.00–12.00)
in wijkvereniging de Kruin en met
afspraak op bijna elke gewenste dag.
Ik wens u allemaal een heel fijne zomer!

Uw wijkagent
Fabian Roso

Nieuw
in de
buurt

Mister Pink

Het aantal nieuwe winkels in Fahrenheitstraat en Thomsonlaan is weer flink uitgebreid. En we hebben nu ook een primeur:
Yvo van Delden opende er de eerste wijnwinkel van Nederland die gespecialiseerd
is in rosé!
“Na 7 jaar bij een wijnimporteur te hebben gewerkt en een tijd actief met wijnverkoop via internet, liep ik al een tijd met
het idee rond om zelf een wijnwinkel te
beginnen. Maar dan wel vernieuwend en
laagdrempelig. Ik geef toe, de naam is
misschien wat misleidend, want als je het
assortiment bekijkt zie je dat er natuurlijk
ook andere wijnen in het schap staan.
Ook wit en rood, de populaire prosecco
en zelfs mooie champagnes. Maar eerlijk
gezegd is de rosé wel mijn specialiteit”.
Yvo van Delden doet niet gewichtig over
wijn drinken. “Wijn moet gewoon lekker
zijn, en betaalbaar. Iemand die op zoek is
naar een origineel cadeau doet hier vast
wel een idee op. Op verzoek wordt elke
fles feestelijk ingepakt en wil je nog exclusiever voor de dag komen, dan kun je

wijnkistjes laten voorzien van je eigen
tekst of een foto van de jarige of jubilaris.
Voor alle gelegenheden zoals Valentijnsdag, moederdag en vaderdag hebben wij
speciale acties. Zo hebben we nu contact
met verschillende kunstenaars die wijnkistjes beschilderen en als u een paar trefwoorden aanlevert, dan zorgen wij voor
een passend gedicht bij uw geschenk. En
ook de zakelijke markt weet ons te vinden
voor de relatiegeschenken. Dat gaat dan
met dozen tegelijk!”
Yvo heeft de tijd genomen om over het
concept van de winkel na te denken en het
resultaat is vrij verrassend. Wat hem
betreft is het alle dagen feest! Hij ontwikkelt nieuwe initiatieven en doet alles wat
met wijn te maken heeft. Wijnproeverijen
bij de mensen thuis, op personeelsfeestjes,
in restaurants in de buurt, en op rondvaartboten. Desgewenst verzorgt hij ook
de catering van hapjes. En bent u op zoek
naar een wijn die u niet zo gauw in de winkel kunt vinden, dan kan hij zorgen dat hij
hem binnen enkele dagen in huis heeft.
Op de website www.mister-pink.nl ziet u
alle mogelijkheden. Of beter nog, ga
gewoon even langs op Thomsonlaan 90.
Mister Pink is geopend van woensdag tot
en met zaterdag en hij geeft met alle
plezier tips en adviezen.
De Boomgaard – juni 2009
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Winkelstraten graffitivrij!
Half mei is, waar mogelijk, alle graffiti in
het winkelgebied Fahrenheitstraat en
Thomsonlaan verwijderd. Dit in het kader
van de collectieve schoonmaakregeling
graffiti. Het is van belang dat de winkeliers het met z’n allen bijhouden, dus
zodra er weer ergens graffiti (in de winkelstraten) staat, zullen zij hun meldpunt
graffiti bellen. De meldingen worden ver-

zameld en 1x per maand komt het schoonmaakbedrijf de graffiti gratis verwijderen.
Dit kan omdat de winkeliersvereniging
een collectief contract met de Gemeente
heeft afgesloten. Daarvoor wordt jaarlijks
een bedrag betaald, waar iedereen profijt
van heeft. Een extra reden, voor alle winkeliers, die het aangaat, om lid te worden
van de winkeliersvereniging!

Gezonde Gronden
In Segbroek is sinds vorig jaar de stichting Gezonde Gronden gevestigd aan de
Weimarstraat 23, waar je alles te weten
kunt komen over je eigen groenten verbouwen, zelfs op een balkon of een piepklein binnenplaatsje. Liever nog: hoe je
dat samen met je buren kunt doen, zodat
je met elkaar groenten kunt uitwisselen en
kunt plannen wat je wilt gaan verbouwen.
Dit initiatief is gebaseerd op het concept
van de Transition Towns dat ontwikkeld is
in Engeland en Ierland, als een mogelijk
oplossing voor de energie- en klimaatcrisis. Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om
hun manier van wonen, werken en leven
minder olie-afhankelijk te maken. Het
doel is ambitieus: je eigen stad, wijk, dorp
of land voorbereiden op een economie die
niet afhankelijk is van fossiele brandstof12
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fen. Gezonde Gronden laat mensen zien
hoe dat kan. Zij zijn o.a. bezig met het
project ‘de eetbare stad’. Het pand aan de
Weimarstraat heeft een piepklein binnenplaatsje. Hier is een tuin gemaakt waarvan
je heerlijk kunt eten! Je weet niet wat je
ziet en vooral… wat je proeft!
Bessie Schadee, één van de motoren van
Gezonde Gronden heeft op 16 mei voorlichting gegeven over ‘de eetbare stad’ aan
bewoners van de Acaciastraat. Die waren
enthousiast. Er zijn al tuiniers in de straat
die gaan samenwerken. In Leiden zijn op
16 mei de eerste ‘eetbare balkons’ opgeleverd. Meer weten? Kijk op
www.gezondegronden.nl . Hier vindt u ook
een agenda met de activiteiten, lezingen
e.d. van stichting Gezonde Gronden.

Platform Noord Westelijke
Hoofdroute
Het Platform NWH wil de burgers informatie bieden over de plannen rond het
laatste deel van de NWH. Iedereen kan reageren op de berichten van het platform.
U kunt ook de blog ‘volgen’, dan krijgt u automatisch een berichtje als er een
nieuw bericht is gepost. Dit is het adres: http://noordwestelijkehoofdroute.blogspot.com
Als iedereen alert blijft, kunnen we ervoor zorgen, dat de NWH een belangrijke rol
gaat spelen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen!

Ingezonden artikel van een buurtbewoner

“Wie over twintig jaar terug kijkt,
ziet een andere stad dan nu”
Bovenstaande spreuk siert een webpagina
van denhaag.nl, waarop de toekomst van
Den Haag aan de orde komt. Wie over
twintig jaar terugblikt, denkt met weemoed
aan Den Haag terug als de stad zoals die
‘toen’ was? Meer waarschijnlijk bedoelt de
wethouder dat hij de stad wil laten veranderen volgens zijn ambitieuze plannen.
En met de toon van de spreuk suggereert
hij dat die actie de enig juiste is. Toch?
Zouden de inwoners van Den Haag, de
kiezers van de gemeenteraad die op haar
beurt weer het College van B & W formeert, het daarmee eens zijn? Of zouden
zij over twintig jaar, terugkijkend, tot
deze conclusie komen:

‘Terwijl bestuurders vorm zouden moeten
geven aan de natuurlijke vooruitgang
zoals de bewoners die zelf veroorzaken,
hebben zij de ambitie om de toekomst in
de richting van hun eigen visie te sturen,
als ware die per definitie goed voor de
bewoners.’
De opzet is een groter en meer imposant
Den Haag. Ooit gedacht aan het feit dat
de burger Den Haag groot genoeg vindt?
Nog meer inwoners op die kleine oppervlakte? Met nog meer verkeer, lawaai,
drukte, asfalt en stenen? Meer hoogbouw,
minder groene parken? B & W willen een
stad om later trots naar te kunnen verwijzen, de burgers van Den Haag willen een
De Boomgaard – juni 2009
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zijn om zoveel mogelijk culturen in Den
Haag samen te brengen, onder de belofte
dat die internationalisering ter plaatse een
verrijkende uitwerking op ons heeft.
‘Onze stad telt ruim honderd nationaliteiten’ propageert het bestuur. Gek genoeg
klonteren al die verschillende groepjes
steeds hechter op elkaar en is de algehele
samenspraak in onze samenleving steeds
verder te zoeken.
Menig vertwijfelde bestuurder maande de
afgelopen jaren de Nederlandse bevolking:
‘Maak het toch internationaal gezellig met
elkaar’. Schrijnend is de discrepantie tussen de ambitie van de machtige bestuurder
met zicht op een internationale carrière en
het gewoon, dagelijks leven van de machteloze kiezer die zijn toekomst in eigen land
veilig gesteld wil zien.

stad die garanties biedt voor hun welzijn.
Het Den Haag van gekozen bestuurders
blijkt een project, terwijl het Den Haag
van de burgers de locatie van hun samenleving is.
Nogal wat wethouders bezochten, op kosten van de belasting betalende kiezers, in
het verleden steden als New York om
terug te keren met de visie dat ook hun
stad zo’n ‘skyline’ behoefde. Terwijl de
meeste inwoners schijnen te dromen van
een vrijstaand huis met een tuin, een park
in de buurt om te wandelen en laagbouw
14
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om overal de zon te zien schijnen.
Het doel is een internationaal Den Haag.
Wereldstad aan zee. Zou die burger wel
mee willen in die door onze regenten zo
gewenste vaart der volkeren? Ja, onze
politici en de aandeelhouders van de
maatschappij zien winst in internationalisering. Daar lokt een aansprekende carrière en kun je je klantenkring vergroten.
Maar je kunt toch ook heel ruimdenkend
naar de wereld kijken en er belangstellend
in rondreizen zonder die wereld met inzet
van alle middelen naar je toe te halen?
Het lijkt de bestuurlijke doelstelling te

Een Haags voorbeeld. Wij moeten in het
steeds drukker wordende Den Haag een
ringweg krijgen. Daarvoor is een traject
gekozen dat veelal vierbaans langs
bestaande woningen voert. Daar leven de
kiezers van de gemeenteraad. Die bewoners
hebben liever geen voortrazend verkeer
voor de deur. Een tunnel, zoals de bewoners van het Benoordenhout kregen, heeft
de voorkeur. In de plannen van Den Haag
zien we slechts een tunnel bij de internationale zone. De gastenverblijven van onze
stad moeten schoon en stil blijven en
omdat met die tunnel het geld vervolgens
op zou zijn moeten de gewone Haagse

bewoners de stroom auto’s langs hun
ramen tolereren? De verontwaardiging
over zoveel hoogmoed is groot en algemeen. Internationaal aanzien gaat voor
onze straat en ons welzijn? Tellen we nog
mee, behalve in imponerende, groeiende
aantallen en als hoog scorende volumes
op de regenteske cv?
Hoewel grootschaligheid ons wordt
verkocht als geestverruimend en cultuurverrijkend is de bestuurlijke drang naar
groot, groter, grootst inmiddels benauwend. Moet Den Haag de internationale
wereld plezieren of moeten onze gekozen
vertegenwoordigers simpelweg de belangen van de huidige stadsbewoners, waarvan zij de vertegenwoordigers zouden
zijn, behartigen? Het bestuur zou wel
eens bij deze overweging mogen stilstaan.
De bestuurder die het waagt om vervreemdende voortgang in te ruilen voor pas op
de plaats en respect voor de status-quo
kan een prominente plaats in de geschiedenis van deze stad verwerven. Aan hem
de historische uitspraak:
“Wie over twintig jaar kijkt, ziet tevreden
Hagenaars in hun eigen Den Haag.”
Frits H. Emmerik,
buurtbewoner/tekstschrijver/publicist
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Vrolijke middag rondom
plein Bonte Vlinder
Het is al bijna traditie dat er een paar keer
per jaar een sport- en spelmiddag voor de
buurt georganiseerd wordt op het plein
van de Bonte Vlinder (Egelantierstraat).
Zo ook op zondag 5 april: het was
wederom een groot succes, er zijn nog
nooit zoveel volwassenen en kinderen
geweest! Het weer heeft ook flink meegeholpen, want we hadden er een lekker
lentezonnetje bij. Het leuke is ook dat
deze middag door een groep jongens uit
de buurt, samen met de werkgroep EBA,
dit organiseert en die samenwerking verloopt uitstekend.

Dit groepje jongeren organiseerde sport
en spel voor de jongere kinderen, zoals
een voetbal-, hardloop- en zelfs danswedstrijden. De leden van de werkgroep EBA
organiseerde een taartwedstrijd. Iedereen
moest alle taarten proeven om goed te
kunnen beoordelen en zo rolde er een
terechte winnares uit.
18
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Wijkopbouwwerk Bomenbuurt
Ongeveer een half jaar geleden heb ik
me in dit blad voorgesteld als wijkopbouwwerker. Naast enthousiaste
bewoners die ik heb leren kennen is er
de afgelopen maanden ook een hoop
werk verzet.

Scholierenoverlast van
de Populier

Verder konden de kinderen ook nog
bloempotjes verven, bestickeren en vullen
met aarde en zonnebloempitten. Over een
tijdje gaan we kijken wie de hoogste zonnebloem heeft gekweekt.
Uiteindelijk was er nog een loterij met de
meest fantastische prijzen, zoals partyschaaltjes die je maar niet kwijtraakt…
maar ook mooie horloges (schenkingen
van winkeliers in de omgeving). Uiteindelijk was het een gezellige middag voor
groot en klein met een hoop sportiviteit,
vermaak en plezier. En zo houden we de
buurt met z’n allen prettig leefbaar!
Namens de jongeren en werkgroep EBA,
Gerda Lycklama à Nijeholt

Over de overlast van scholieren van deze
school is verschillende keren overleg
gevoerd. Gezamenlijk hebben bewoners,
politie, stadsdeelkantoor, welzijn, Boog
en de school rondom de tafel gezeten.
Resultaat: het inzetten van toezichthouders in en rondom de school, die scholierenoverlast zullen beperken. Ook zijn
afspraken gemaakt voor het uitvoeren van
een activiteit met bewoners en scholieren.
Mede in verband met de drukte van de
eindexamens en de grote verbouwing van
de school, kan de school momenteel
onvoldoende begeleding geven aan de
toezichthouders. Daarom is besloten dit
traject na de zomervakantie weer op te
pakken. Het lijkt me leuk en zinvol om
dan ook nà de zomervakantie een feestelijke activiteit te organiseren met bewoners en scholieren vóór de buurt.

gegeven zich in te willen zetten voor een
activiteit in de straat. Inmiddels zijn er
twee bijeenkomsten geweest in De Kruin.
De opkomst was teleurstellend. Maar toch
willen de aanwezigen wel een opfleuractie
in de straat organiseren (kleine bomen
planten, aanleggen van geveltuintjes, etc).
Ik heb contact opgenomen met de werkgroep EBA (Egelantier-, Berberis, Aucubastraat) om te kijken of er iets gezamenlijk
kan. Op dit moment is er te weinig draagvlak vanuit de straat, maar als u zich snel
opgeeft, kan er deze zomer een opfleuractie plaatsvinden!

Zelf leuke ideeën?
Heeft u voor uw straat of buurt leuke
ideeën, maar weet u niet goed hoe het aan
te pakken? Neemt u dan contact met mij
op: Petra Ratelband, telefoon 312 12 59;
e-mail: ratpe@boog.nl

Straatactie Berberisstraat?
Bij een activerend buurtonderzoek in de
Berberisstraat hebben 10 bewoners aanDe Boomgaard – juni 2009
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Ingezonden artikel van een buurtbewoner

Spaarlampen
Met het straatklimaatfeest van de Acaciastraat en alle aandacht voor energiebesparende maatregelen in huis nog vers in
het geheugen, lijkt het me een goed
moment eens dieper in te gaan op het
gebruik van spaarlampen.
De aanschaf van deze lampen wordt door
de overheid erg aangemoedigd en in september wordt de eerste serie gloeilampen
al uit de handel genomen. Maar zijn die
spaarlampen wel zo’n verbetering?

Wat betekent de spaarlamp voor
onze portemonnee?
We lezen overal dat de spaarlamp in vergelijking met de gloeilamp, wel duurder is
in aanschaf, maar dat hij minder stroom
verbruikt en langer meegaat. En dat hij
daardoor goedkoper is in gebruik. Dat
klopt. Maar:
– spaarlampen geven minder licht en om
aan dezelfde hoeveelheid licht te komen
20
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voerd worden anders komt de hele chemische troep uit de lamp alsnog in het milieu
terecht en kan plaatselijk de lucht of watervoorziening flink verontreinigd raken.
Het is daarom dus uiterst belangrijk dat
iedereen zich aan de voorgeschreven
regels houdt. Dat betekent: consumenten
moeten de oude lampen inleveren bij hun
gemeente als klein chemisch afval en niet
de lamp toch maar even in de vuilnisbak
mikken. En vervolgens mag je van de
gemeenten verwachten (en hopen) dat
ook zij alles volgens de regels verwerken.

kom je vaak uit op een lamp die groter
van omvang is. Die past dan niet in de
bestaande lampenkap. Nieuwe lamp
betekent dan: wèg winst.
– spaarlampen kunnen niet gedimd worden met een dimschakelaar.
– spaarlampen zijn niet geschikt voor ruimten die maar eventjes verlicht moeten
worden (wc, gang etc.). Het duurt namelijk lang voordat de lamp z’n volle lichtsterkte bereikt en door het vaak aan en
uit doen gaat hij niet langer mee dan een
gewone gloeilamp. Dus: ook winst weg.

Wat moet u doen als u binnenshuis onverhoopt een spaarlamp
breekt?

Wat betekent de spaarlamp voor
het milieu?

Wat betekent de spaarlamp voor
onze gezondheid?

In tegenstelling tot de gloeilamp bevat de
spaarlamp giftige chemicaliën, waaronder
kwik. Als je alles na-rekent en meetelt blijkt
dat de totale kwikbelasting voor het milieu
minder wordt. Prima tot zo ver. Maar:
het recycle-proces moet wel goed uitge-

De spaarlamp berust op een heel andere
technologie dan de gloeilamp. Er zitten
nl. elektronisch bestuurde onderdelen in,
die korte hevige pulsen geven. Spaarlampen geven daarmee een type straling af
die nog wel eens voor gezondheidsklach-

Vanwege de chemicaliën in de lamp
komen er giftige kwikdampen vrij. U kunt
het beste meteen de ramen openzetten en
de kamer een kwartiertje verlaten.
Gebruik rubberen handschoenen en stoffer en blik (geen stofzuiger) bij het opruimen. Alle overgebleven stukjes glas kunt
u het beste opnemen met een vochtige
papieren tissue en alles dubbel verpakt
wegdoen als klein chemisch afval.

ten kan zorgen.
Veel mensen met migraine en epilepsie
hebben al aangegeven dat hun klachten
verergeren bij het gebruik van spaarlampen. (Er wordt al gesproken van ‘koppijnlampen’). Dit geldt ook voor mensen die
gevoelig zijn voor elektromagnetische velden. Zij hebben al veel klachten gemeld
als hoofdpijn, misselijkheid, gegons of
gerinkel in de oren, hoofdpijn en verschillende huidaandoeningen.
Dus: het milieu wordt wereldwijd dan wel
minder belast, maar binnenshuis (door
toename van elektromagnetische velden
en straling) juist méér belast.
Al met al mag duidelijk zijn dat spaarlampen niet de beste oplossing zijn wat betreft
energiebesparende verlichting. Een alternatief kan de halogeenlamp zijn. Kies dan
wel een hoog-voltage halogeenlamp en niet
een laag-voltage type, want de laatste heeft
meestal een transformator ergens in de
lampvoet en die kan weer dezelfde gezondheidsklachten geven als de spaarlamp.
Het wachten is op de LED-lampen. Deze
zijn nog niet geschikt voor verlichting in
woonhuizen en moeten verder ontwikkeld
worden. Hopelijk zal onderzoek hiernaar
een hoge prioriteit krijgen en kunnen de
spaarlampen met al hun problemen spoedig naar het verleden worden verwezen.
Ineke van der Klaauw
Bron: www.stichtingEHS.nl
(Nieuwsbrief nr. 24)
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Nieuw
in de
buurt

Persoonlijk adviesburo

Hallo Bomenbuurt,
Ik ben Janny Verlee-Persoon, woonachtig
in de Elsstraat en heb sinds 1 februari
persoonlijk adviesburo opgericht.
Nadat ik lange tijd gewerkt heb als office
en facilitair manager bij een groot Amerikaans bedrijf, leek het mij een leuk en
goed idee om voor mezelf te beginnen.
Ik denk namelijk dat er momenteel
behoefte is aan kleinere bedrijven, die
meer service verlenen en een persoonlijke
benadering hebben.
Vandaar het begin van persoonlijk adviesburo voor organisatie, advies en ondersteuning. Dan vraagt u zich af wat dat
inhoudt. In het kort: …bijna alles!

Bijvoorbeeld:
– Op orde maken en houden van
administratie
– Uitzoeken en of regelen van zaken
– Regelen van verhuizingen zakelijk of
privé
– Organiseren van feestjes en evenementen
– Woning herinrichten met de zaken die
al in huis zijn
– Aanwezigheid service bij u thuis
– Zaken regelen tijdens uw vakanties
Kortom: alle zaken die u zelf niet wilt of
kunt doen op het gebied van organisatie,
advies en ondersteuning.
Voor vragen ben ik te bereiken op:
telefoon 06 272 790 70
ofjverlee@ziggo.nl
www.persoonlijk-adviesburo.nl

Kent u ook 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. U kunt ons wel bereiken via ons e-mail adres: info@bomenbuurtdenhaag.nl
–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

fietsen
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk biedt 55-plussers ook de mogelijkheid
om er gezamenlijk iedere 4e donderdag van de maand op uit te
gaan met de fiets in Den Haag en omstreken. Er wordt gestart om
10.00 uur vanaf wijkcentrum de Lijsterbes. U fietst in een
gezellige groep een route van gemiddeld 45 kilometer. Tijdens de
fietstocht wordt diverse malen gepauzeerd. Op 23 april is de
fietsclub weer van start gegaan.
Voor meer informatie en opgave kunt u bellen met wijkcentrum de
Lijsterbes, telefoon (070) 360 02 37.

De Eerste Nederlandse
Montessorischool breidt uit
(bekort–redactie)
De basisschool ENMS (Eerste Nederlandse Montessori School) maakt een
sterke groei qua aantal leerlingen door.
In het schooljaar 2007–2008 startte
de school met 215 leerlingen; op dit
moment zijn er zo’n 260. Vanwege
uitbreiding met een tiende groep en
vanwege vertrek van 30 leerlingen naar
het voortgezet onderwijs, is er ruimte
voor nieuwe leerlingen, inclusief zijinstroom (kinderen ouder dan vier jaar).
De ENMS is opgericht in 1916 met behulp
van Maria Montessori. De school hanteert
nog steeds haar opvoedingsmethode.
Leerkrachten hebben een tweejarige
Montessori vervolgopleiding gevolgd.
Vanuit een veilige omgeving worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de
ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en
het leren) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied.
We houden rekening met het verschil
tussen leerlingen. Zelfstandig leren en
samenwerkend leren wordt afgewisseld.
We hebben samengestelde groepen in de
onderbouw (groepen 1 en 2), middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en bovenbouw
(groepen 6, 7 en 8).

Om de ontwikkeling van kinderen goed te
kunnen volgen wordt naast een Montessori kindvolgsysteem gebruik gemaakt van
het CITO leerling-volgsysteem.
Het fraaie schoolgebouw is gelegen aan
de Laan van Poot 353. De school heeft
ruime groepslokalen, waaronder een peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Daarnaast beschikt de school over een
gymzaal, mediatheek (kinderbibliotheek),
een werkplaats voor beeldende vorming
en een schooltuin. Buitenspelen kan
prima op een afgesloten speelplaats voor
de kleuters en een speelwei voor de midden- en bovenbouw. Er is naschoolse
opvang voor kinderen tot en met zes jaar
in de school. Voor oudere kinderen is er
een mogelijkheid tot naschoolse opvang
bij de direct achter de school gelegen
sportvereniging Hellas. Daarnaast vinden
steeds meer activiteiten op school na
schooltijd plaats, zoals ballet en judo.
De school heeft bewust gekozen voor een
continu rooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven.
Meer informatie kunt u vinden op onze
website: www.enms.nl
U kunt ook bellen: 323 31311

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Steunpunt Fonds Burgerschap
Boog helpt bewoners met ideeën
op weg
Steunpunt Fonds Burgerschap helpt
Hagenaars de weg te vinden naar het
Fonds Burgerschap. Hagenaars en vrijwilligers-organisaties kunnen een beroep
doen op het fonds als ze zelf een activiteit
organiseren in de sfeer van ontmoeting,
verbinding, dialoog en samenwerking.
Hagenaars hebben vaak voldoende ideeën
voor dat soort activiteiten. En ze weten in
hun omgeving medestanders te vinden.
Op ieder verjaardagsfeest hoor je geweldige ideeën voorbij komen. Maar om ze
uit te voeren, daar is wel even wat meer
voor nodig. Veel mensen weten nog niet
de weg te vinden naar het Fonds Burgerschap. Nog te weinig mensen maken
gebruik van het fonds.
Hoe schrijf je een projectplan? Hoe moet
je een aanvraag indienen? Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Geen dagelijkse kost voor veel burgers. Boog biedt
met het steunpunt een helpende hand.

Als stedelijke organisatie voor samenlevingsopbouw in Den Haag en omgeving is
Boog in elke Haagse wijk aanwezig. Daar
hebben we contact met de verschillende
organisaties en groepen bewoners. Vanuit
het steunpunt Fonds Burgerschap kunnen
we groepen bereiken die nu nog onbekend zijn bij het fonds. We helpen hen
een aanvraag in te dienen. Op deze wijze
stimuleert het steunpunt een bredere participatie van de verschillende groepen in
Den Haag. Ook professionals kunnen
groepen aanmelden. U kunt hiervoor contact opnemen met het steunpunt Fonds
Burgerschap via
steunpuntburgerschap@boog.nl. Of neem via
de website van burgerschapdenhaag.nl
contact op met het programmabureau
Burgerschap.
Contactpersoon: Gé Schellingerhout,
senior projectleider, (070) 312 12 76.
Kijk voor meer informatie op www.boog.nl

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

WandeleN
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk biedt 55-plussers de mogelijkheid om
er iedere 2e donderdag van de maand samen op uit te gaan in de
natuurlijke omgeving van Den Haag. Er wordt gestart om 10 uur;
het startpunt is afhankelijk van de route. Het is bedoeld voor
55-plussers die goed in staat zijn om 5 à 8 kilometer wandelen.
Degenen die in staat zijn gemiddeld 15 kilometer in een stevig
tempo te wandelen, kunnen gebruik maken van wandelclub
“De Doorlopers”. Voor meer informatie en opgave kunt u bellen
met wijkcentrum de Lijsterbes, telefoon (070) 360 02 37.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bomenbuurt in
beeld

Toen en nu

fotografie: ????

fotografie: frans schmit

Fahrenheitstraat /
Hanenburglaan
Waar nu de winkel van Albert Heijn staat,
heeft vele tientallen jaren de Westduinkerk gestaan. Gebouwd in 1925 naar een
ontwerp van J.B. Logerman voor de gereformeerde gemeente. In 1943 werd op last
van de Duitse bezetter de toren afgebroken, omdat radiopionier Idzerda vanuit
de toren radiocontact had met Engeland.
Hij probeerde de Engelsen te waarschuwen voor een actie van de Duitsers.
Deze operatie is bekend geworden onder
de naam Englandspiel. In 1959 werd de
toren in iets andere vorm herbouwd.
In 1991 werd de kerk gesloopt.
Het orgel kreeg een nieuwe plaats in de
Eben-Haëzer kerk in Urk.
Frans Schmit
fschmit@zonnet.nl
www.flickr.com/photos/fransschmit

Verleden in het heden
Het Haags Gemeentearchief heeft 75 billboards met historische foto’s geplaatst in
alle stadsdelen. Ook in de Bomenbuurt en
wel op de kruising Ieplaan/Hanenburglaan. Zo kunnen voorbijgangers goed het

verschil zien tussen hoe het vroeger was
en hoe het er nu uitziet.
Voor meer informatie kunt U terecht op :
www.gemeentearchief.denhaag.nl
(button ‘Billboards’).
De Boomgaard – juni 2009
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HOF: Promotie Haags
Vrijwilligerswerk heeft Extra
Handen in de aanbieding
Kunt u in de komende tijd een keer vrijwilligers gebruiken? Moet er nog iets
opgeknapt worden, zijn er achterstallige
werkzaamheden, is er een klus te klaren
of kunt u voor een groepsactiviteit hulp
gebruiken?

mee te denken over uw vraagstukken of
door de handen uit de mouwen te steken. Ze willen zich deze dag graag inzetten voor kinderen, ouderen, gehandicapten of vluchtelingen, maar zijn ook in
voor natuur en dieren.

Aanbod op 3 september 2009
tussen 10.30 en 14.00 uur

Aanbod op 11 september 2009
tussen 10.00 en 12.30 uur

200 à 250 medewerkers van het
Directoraat-generaal Veiligheid (DGV)
van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Er zijn per groep circa 15 mensen beschikbaar om op praktische wijze
uw organisatie van dienst te zijn door

40 à 50 medewerkers van een groot
dienstverlenend bedrijf dat de personeelsdag ziet als een manier om hun
maatschappelijke betrokkenheid te
tonen. Om welk bedrijf het precies gaat
houden zij liever geheim want het moet

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

Haagse afvalbrengstations: legitimatie verplicht vanaf 1 juli
Wie vanaf 1 juli 2009 gebruik wil maken van een van de drie
Haagse afvalbrengstations, moet aantonen dat hij of zij in Den
Haag woont. Deze maatregel is ingevoerd om misbruik te voorkomen. Alle bezoekers van de afvalbrengstations moeten vanaf 1
juli een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart én een
recent poststuk met hun adresgegevens in Den Haag laten zien.
Pas daarna kunnen zij afval brengen.

Waarom legitimatie? De gemeente Den Haag is verantwoordelijk
voor een juiste afvoer van huishoudelijk afval: snel, schoon en
met zorg voor het milieu. De kosten die hiermee gemoeid zijn
worden door de Hagenaar betaald. Om deze kosten beheersbaar te
houden kiest de gemeente ervoor te controleren of bezoekers van
de afvalbrengstations in Den Haag wonen. Helaas is gebleken dat
ook inwoners van andere gemeenten en soms zelfs bedrijven gebruik maken van de Haagse afvalbrengstations. Vanaf 1 juli 2009
moeten bezoekers van de Haagse afvalbrengstations zich legitimeren en aan kunnen tonen dat zij in Den Haag wonen. –––––––––––––––
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een verrassing blijven voor het eigen personeel. Wat voor klussen? Uw activiteit
heeft betrekking op gehandicapten, kinderen, ouderen, de natuur en/ of technisch
werk, veiligheid, onderhoud of verkeer/
vervoer.

Aanbod eind september begin
oktober 2009, nader te bepalen
datum en tijdstip
50 à 60 beleids- en secretariaatsmedewerkers van het ministerie van Landbouw (Directie en Juridische Zaken).
Heeft u een klus zoals activiteitenbegeleiding, dierenverzorging, gastheer/vrouw,
kinderactiviteiten, maaltijdverzorging,
ouderenactiviteiten, persoonlijke aandacht of sportactiviteiten? Voorkeur voor
de sectoren sport & recreatie, natuur &
milieu en welzijn. Deze vrijwilligers
komen u graag helpen!

Kunt één van deze groepen vrijwilligers
gebruiken? Mail op korte termijn een
korte omschrijving van uw klus naar
evt@hofnet.nl met vermelding van de
door u gewenste datum. Tip: zorg ervoor
dat uw klus aantrekkelijk is voor de aanbieders! U hoort dan van HOF welke
keuze de bedrijven uit de inzendingen
hebben gemaakt. Bij een positieve keuze
voor uw project neemt het bedrijf contact met u op voor een kennismaking,
waarbij u samen afspraken kunt maken
over de uitvoering. Dit aanbod wordt
ook bekend gemaakt via de HOF nieuwsbrief en op www.hofnet.nl. Tot nu toe
gedane reacties doen mee in de afweging
van de aanbieders om tot concrete afspraken over de uitvoering te komen.

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

Peuter-ochtenden in bibliotheek Bomenbuurt en Segbroek
Peuters van 2 tot 4 jaar en begeleiders zijn van harte welkom
in de bibliotheek voor het gratis voorlees(half)uurtje tussen
10.00 en 11.00 uur. Na het voorlezen van een prentenboek wordt
er samen geknutseld.
In de Bomenbuurt op de woensdagen: 16/9, 14/10, 11/11 en 16/12.
Reserveren via: reserverenbomenbuurt@dobdenhaag.nl of
telefoon (070) 345 23 37.
In Segbroek op de donderdagen: 17/9, 15/10, 12/11 en 17/12.
Reserveren via: reserverensegbroek@dobdenhaag.nl of
telefoon (070) 325 08 12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Boomgaard – juni 2009

29

Overzicht van de activiteiten in het
Gemeentemuseum die GRATIS zijn
voor bewoners Segbroek
Juli 2009

Augustus 2009

– Woensdag 1 juli | 10.00 – 11.00 uur
Rondleiding ‘XXste Eeuw’
• voor volwassenen
– Woensdag 8 juli | 14.00 – 16.00 uur
Kinderworkshop ‘Bakbeesten’
– Zondag 12 juli | 14.00 – 15.00 uur
	Rondleiding ‘Het laatste meesterwerk
van H.P. Berlage’
• voor volwassenen
– Dinsdag 14 juli | 14.00 – 16.00 uur
	Kinderworkshop ‘Groetjes uit het
Gemeentemuseum!’
– Donderdag 16 juli | 14.00 – 16.00 uur
Workshop ‘Passion for fashion’
• voor jongeren
– Zondag 19 juli | 11.30 – 12.30 uur
	Rondleiding ‘Glinsterend Glas’
• voor volwassenen

– Zondag 2 augustus | 11.30 – 12.30 uur
	Rondleiding ‘Hoogtepunten uit de
collecties’
• voor volwassenen
– Zondag 2 augustus | 14.00 – 16.00 uur
	Activiteit ‘Gezinsworkshop in het Fotomuseum: Klik klak: foto!’
• voor volwassenen sámen met kinderen
– Zondag 16 augustus | 11.30 – 12.30 uur
Activiteit ‘Rondleiding Haagse School’
• voor volwassenen
– Zondag 23 augustus | 14.00 – 15.00 uur
Rondleiding ‘Glinsterend Glas’
• voor volwassenen
– Zondag 30 augustus | 14.00 – 15.00 uur
Rondleiding ‘Wonderkamers’
• voor volwassenen, maar ook
kinderen en jongeren

Opgeven bij Marjan Pols, telefoon (070) 338 11 20 of educatie@gemeentemuseum.nl
–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Autisme en uitgaan!
De Stichting Autisme Haaglanden, een ouderinitiatief, organiseert regelmatig een avondje uit voor jongeren tussen de 16 en
30 jaar met een autistische beperking en een normale tot hoge
begaafdheid. Elke 2e en 4e vrijdagavond van de maand zijn zij
welkom vanaf 19.30 tot 22.00 uur om anderen te ontmoeten, wat te
drinken en misschien mee te doen aan een activiteit, alleen of
samen met anderen. Uitgaansgelegenheid Parcifal, ‘Bosch en
Duin’, Scheveningseweg 76 te Den Haag (te bereiken met tram 1 of
bus 14). De toegang bedraagt 3 euro en drankjes zijn voor eigen
rekening. Meer informatie: www.stichtingautismehaaglanden.nl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Johan van Arragon
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De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep		
Coördinator werkgroepen
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E.B.A. (Egelantier-/Berberis-/Aucubastraat)
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Speeltuin & Fietsenstalling Acaciastraat
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Hans Verboom
Tonny van Dijk
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Colofon De Boomgaard
Uitgave SBOB
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2565 KH Den Haag
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info@bomenbuurtdenhaag.nl
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346 56 23 (met voicemail)
Website
www.bomenbuurtdenhaag.nl
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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.

15 oktober 2009: bewonersvergadering
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a

Belangrijke telefoonnummers
112
0900 – 8844
424 13 11
353
346
368
365
140
365
363
346

57
95
39
68
70
06
53
56

00
43
47
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
Steunpunt Mantelzorg Segbroek
Algemeen Maatschappelijk Werk
Klachten Openbare Ruimte
Melden obstakels voor gehandicapten
Wijkvereniging ‘De Kruin’
s.b.o.b. (uw bewonersorganisatie)

