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Voorwoord
De foto op de voorpagina verwijst naar
het probleem dat allerlei wijken van
Den Haag beheerst: de parkeeroverlast.
De bewonersorganisatie heeft er veel
klachten over ontvangen.
De voorzitter noemt het ook in zijn
bijdrage (zie pagina 4).
Wat de reacties betreft: er blijkt maar weer
uit dat mensen in het geweer komen, als
er in een buurt problemen ontstaan. Dat is
ook logisch, want wat zal je je druk maken,
als alles goed gaat? Toch vindt bijvoorbeeld deze redactie het fijn, als u zou reageren op de inhoud van dit blad. En hoe
makkelijk is het niet, om even een mailtje

te sturen (info@bomenbuurtdenhaag.nl)?
Dat geldt dan niet voor de mensen, die
geen internet hebben, maar die kunnen
nog altijd bellen (346 56 23).
Laat eens van u horen!
Ik wil ook nog even wijzen op onze
website: www.bomenbuurtdenhaag.nl .
Nu de vakantietijd voorbij is, komen er
allerlei activiteiten en bijeenkomsten.
Die vindt u vermeld op onze website.
Wilt u de actualiteit, dan zou u er regelmatig naar moeten kijken. Weet u dat
u daar meteen een link heeft naar de
winkeliers van Fahrenheitstraat en
Thomsonlaan? En nu van de nabije toekomst naar het heden: veel leesplezier!
Tonny van Dijk

Het bestuur van de SBOB is op zoek naar een

penningmeester (m/v)
Heeft u even de tijd voor het penningmeesterschap van de bewonersorganisatie
SBOB? Het is slechts een kleine financiële administratie die in minder dan een uur
per week kan worden beheerd. De penningmeester is onderdeel van een prettig
bestuur, krijgt ondersteuning vanuit Stichting BOOG en maakt een boel gezellige
en nuttige buurtactiviteiten mee. Ik heb er de afgelopen jaren dan ook met plezier
een kleine bijdrage aan geleverd, die goed is te combineren met
baan en gezin. Inmiddels ben ik echter verhuisd en toe aan iets
nieuws. U wellicht ook? Bij voorbaat dank voor uw interesse.
Bel of email gerust als u nog vragen heeft.
Sabine van Pesch, penningmeester SBOB
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Van de
voorzitter

Weer aan
de slag

Ik hoop dat u allemaal een goede vakantie
hebt gehad. Altijd een periode waarin je
los kunt komen van de dagelijkse beslommeringen en nieuwe ideeën kunt opdoen.
Een andere kijk op de zaken, mogelijkheden die je eerst niet zag, of dingen die je
absoluut niet meer wilt doen. En ook
gewoon, minder hoogdravend, uitgerust
opnieuw beginnen. Hebben we dat in de
Bomenbuurt ook gedaan? Jazeker!
Om te beginnen gaf de gemeente ons iets
om ons over op te winden en over na te
denken. Nadat al in andere buurten te hebben gedaan, voerde ze per 1 juli ook in
Duinoord betaald parkeren in. Zoals dat
steeds gaat bij betaald parkeren, had dat
behalve in Duinoord ook gevolgen voor de
omliggende buurten waar het parkeren nog
gratis is. Aan de Ieplaan en de Thomsonlaan kunnen ze erover meepraten, daar
staan de stoepen nu vol met personenauto’s en busjes die er eerder niet stonden.
Buurtbewoners hebben nu minder parkeerruimte en in de hele buurt neemt de parkeerdruk toe. Daar moet iets aan gedaan
worden, dat beseft de gemeente ook, en
daar gaan we binnenkort met de gemeente
over in gesprek.
Dit voorjaar zijn de bewonersorganisaties
van Vogelwijk, Bloemenbuurt en Bomenbuurt gaan samenwerken om de ontwikke4
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lingen rondom Segbroeklaan en Sportlaan,
onderdeel van de Noordwestelijke Hoofdroute, kritisch te volgen en waar nodig
actie te ondernemen. We hebben daarover
met wethouder Smit een eerste gesprek
gehad en dat zou ertoe kunnen leiden dat
we meer worden betrokken bij die ontwikkelingen. Maar zover is het nog niet. Hoe
dan ook, die samenwerking bevalt ons heel
goed en zo werd het plan geboren om in de
aanloop naar de verkiezingen voor de
gemeenteraad, volgend jaar maart, ook
gezamenlijk de politieke partijen te benaderen met een actieplan voor onze buurten. Tien punten telt het plan. Uiteraard
vragen wij daarin om een duidelijk plan
voor de Noordwestelijke Hoofdroute zonder aantasting van de woonwijken en een
oplossing voor de parkeeroverlast, maar we
willen meer. Behoud van het groen in de
buurt, veiligheid op pleinen en in parken
en behoud van het Zuiderstrand, om er een
paar te noemen. Zie voor het volledige
10-puntenprogramma de website,
www.bomenbuurtdenhaag.nl. Mocht u nog
andere zaken weten waaraan we de
komende tijd moeten werken, dan zijn uw
reacties van harte welkom.
De eerstvolgende bewonersavond van
29 oktober zal voor een belangrijk deel aan
het 10-puntenprogramma zijn gewijd. Ik
nodig u daarvoor vast allemaal uit, zodat
we daar afspraken kunnen maken over waar
we met de buurt naartoe willen en hoe we
dat gaan doen. Ik wens ons allemaal een
frisse start toe. Johan van Arragon

Column

Bomenpraat

Mensen communiceren op vele manieren
met elkaar.
Ook via deuren en ramen van huizen wil
men ons soms iets meedelen, of met een
waarheid confronteren. Mooi voorbeeld is
het pand van het Leger des Heils, aan de
Prinsegracht, met die spreuk: ‘en toch hebt
u God nodig’ op de statige gevel. Vooral
dat cursief geschreven toch is veelzeggend.
Aan de overkant op nummer 62 hebben ze
dat goed begrepen. In het glas boven hun
voordeur staat daarom: ‘En toch heeft u
kunst nodig’.
In onze Bomenbuurt doen bewoners ook
hun best ons te overtuigen van inzichten,
te waarschuwen voor gevaarlijke huisdieren, iets te verkopen, of iets van zichzelf
te etaleren.
Een kleine steekproef levert heel wat op,
zoals het antieke bordje voor het raam dat
mij vertelt dat hier een paar woont dat
‘just married’ is . Veel briefjes dat de bel
het niet doet en dan plotseling een deur
met een enorme blauwe vis erop geschilderd. Hier woont een liefhebber van zeebewoners, want via zijn raam wordt ons
ook gemaand om de zeehonden te redden.
Erg geheimzinnig vond ik het raam

waarop de filosoof Carl Popper ons waarschuwt dat ‘de poging om de hemel op
aarde te maken altijd de hel meebrengt’.
De bewoner roept ons op om te waken en
te bidden en er staat een gifgroene en
lichtgevend roze engel in de vensterbank.
Peter van Straaten is ook ergens aanwezig:
enkele personen op een tekening, waarvan
er één met aktetas.‘U gaat zeker naar uw
werk?’ luidt het onderschrift. Degene die
hier woont heeft kennelijk zo z’n gedachten over de beroepsbevolking.
Soms worden zelfs bomen gebruikt om
ons iets toe te voegen: ‘Wij houden veel
van uw hond, maar niet van zijn stront.
Uw hond, uw poep, zelf opruimen’, hangt
in plastic mapjes aan enkele bomen. Er
zijn ook mensen lid van de Haagsche
Amerikanen Club. Zoiets prikkelt de fantasie, wat zouden dat voor mensen zijn?
Tenslotte is daar dan nog Buddha for You,
soms met een afbeelding van de onthechte
prins Siddharta. Zwijgend nodigt hij ons
uit om al het aardse getob los te laten en je
vooral niet druk te maken over alles waarvan men meent u te moeten overtuigen.
Elsje

Het verkeersplan van Eduard Bekker wordt uitgangspunt voor de
herinrichting van het Goudenregenplein.
De Boomgaard – september 2009
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Denk mee met de gemeente
over de activiteiten in 2010!
Waar moet uw stadsdeel in 2010 in
investeren? U bepaalt mee!
Alweer voor het derde opeenvolgende jaar
maakt stadsdeel Segbroek een activiteitenprogramma. Dat klinkt misschien een
beetje ambtelijk, ‘activiteitenprogramma’,
maar het dekt de lading wel perfect.
Er staat in welke activiteiten het stadsdeel
gaat ondernemen in het nieuwe jaar.
Het gaat dan meer precies om activiteiten
op het gebied van leefbaarheid, jeugd,
welzijn en burgerschap.
U heeft als bewoner van Segbroek een
belangrijke stem in het maken van het
activiteitenprogramma. U mag namelijk

meebepalen wat er in het programma
komt te staan. Is er een gebied waar het
groen dit jaar een opknapbeurt nodig
heeft? Of moet in uw wijk in 2010 echt wat
georganiseerd worden tegen vereenzaming
van ouderen? Moet er extra aandacht
komen voor hondenpoep? Kom naar de
informatiebijeenkomst en laat weten waar
u graag in wilt investeren in 2010!
De bijeenkomst waarin u mee kunt praten
over het activiteitenprogramma 2010 wordt
gehouden op 15 oktober 2009 in Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16.
De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30
uur. Stadsdeelwethouder Marieke Bolle

De Lorenzo heropend!
Heel kort voordat De Boomgaard naar de
drukker zou gaan, trof ons een bericht
op de site van de winkeliersvereniging
Segbroek (zie www.winkeliers-segbroek.nl),
met bovenstaande titel. Het blijkt te gaan
om de familie Binsbergen, die vroeger in
onze buurt woonde. Zij gaan er voorlopig
voor zorgen, dat de bekende ijszaak, met
terras, bij de Cederstraat, geen dode hoek
wordt. Wij wensen hen veel succes!

6
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zal tevens aanwezig zijn op deze avond.
Op deze bijeenkomst wordt eerst teruggeblikt naar het activiteitenprogramma
2009. Tijdens de 2e helft van de avond zal
in groepjes uiteen gegaan worden, waarbij
u kunt kiezen voor een thema. In deze
groepjes wordt per thema met elkaar
bepaald wat de prioriteiten zouden moeten
zijn van het stadsdeel Segbroek in 2010.

De kleine lettertjes
Er zijn wel bepaalde regels waar we ons
aan moeten houden. Zo moeten de
activiteiten passen binnen de doelstellingen die in het stadsdeelplan Segbroek
2008–2011 staan en mag uw idee niet in
strijd zijn met andere plannen van het
stadsdeel. Het kan ook zijn dat het stadsdeel een probleem dat u probeert op te
lossen met een bepaalde activiteit al op

een andere manier aanpakt. Dan moet
worden bekeken of de activiteiten wel
naast elkaar kunnen bestaan. En natuurlijk moet er geld zijn voor de activiteit.

Meer informatie?
Op www.denhaag.nl/segbroek kunt u het
stadsdeelplan en het activiteitenprogramma van 2009 bekijken. Wilt u meer
informatie? Als u een e-mail stuurt naar
bsse@denhaag.nl met uw vraag en telefoonnummer en als onderwerp activiteitenprogramma dan neemt een medewerker
van stadsdeel Segbroek zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.
Wij hopen velen van u te mogen
begroeten op 15 oktober in
Dienstencentrum Copernicus!

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

Collecte voor het Gehandicapte Kind
De Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK) houdt in Segbroek van 16 tot en met
21 november a.s. haar landelijke collecte. Met de opbrengst
ondersteunt de NSGK kinderen met een verstandelijke en/of
lichamelijke handicap. Ook zij willen graag spelen, naar
school gaan en op vakantie, net als andere kinderen. En als ze
ouder worden willen ze uitgaan, op zichzelf wonen en werken,
net als leeftijdgenoten. Maar door hun handicap hebben ze vaak
veel extra aanpassingen en begeleiding nodig. De NSGK helpt,
bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen
en kleinschalige woonvormen. De NSGK zoekt nog vrijwilligers
om te collecteren.
U kunt zich opgeven bij de collecte-organisator van Segbroek:
André Harren (070-3562065).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Buurtpleinfeest op
schoolplein Bonte Vlinder

te eten meenam, daar is volop gehoor aan
gegeven. Er stonden fantastische salades,
broodjes, hapjes en er lagen sappige
worstjes op de barbecue. Er was meer dan
genoeg voor iedereen en het is natuurlijk
ook extra genieten met het zomerzonnetje
nog in je gezicht.
Ook waren er nog dankwoorden en een
bos bloemen voor de sleutelbeheerders
omdat zij iedere dag het plein openen en
afsluiten, zodat onze eigen jeugd daar na
schooltijd kan spelen. Super dat we dit als
buurt gewoon goed, in overleg met de
school, regelen. En Gisela Fijnaut werd
bedankt voor het jarenlange voorzitter-

Zondag 23 augustus is er een gezellig
buurtpleinfeest gehouden op het schoolplein van De Bonte Vlinder in de Egelantierstraat. Het was een combinatie van een
sport- en spelmiddag voor de jeugd en
barbecue voor de volwassenen én de jeugd
natuurlijk, wederom verzorgd door de
werkgroep EBA. In deze werkgroep is
overigens ook de jeugd vertegenwoordigd! De uitnodigingen en vrolijke posters achter de ramen in de omliggende
straten, zorgden voor een grote opkomst.
We schatten in dat er in totaal zo’n
100 man is geweest. De oudere jeugd
zorgde voor allemaal spelletjes en sport
voor de jongere jeugd, zoals bijvoorbeeld
een hardloopwedstrijd, een voetbaltoer10
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nooi, touwtjespringen en ‘vechten met de
grote jongens op het luchtkussen’.
Daarnaast konden de kinderen zich laten
schmincken, dus er liepen heel wat
gekleurde gezichtjes rond.
Bij de loterij waren weer de gebruikelijke,
zeer gewilde prijzen, zaken die je echt in
je huis moet hebben zoals vaagroze kaarsjes, sleutelhangers en meer zaken die je
zomaar voor 1 euro kunt kopen. Maar
buurtgenoten hebben wederom massaal
loten ingekocht en gingen trots met de
buit weer naar huis.
Om 17.30 uur was er een barbecue; het
was de bedoeling dat iedereen iets lekkers

schap van de werkgroep EBA en de bijbehorende resultaten, zoals een convenant
met de school, de inrichting van het plein,
het hek er omheen en ze doet nu nog
altijd de coördinatie van het sleutelbeheer.
Wat erg fijn was, dat we subsidie van de
gemeente hebben gekregen en dat maakte
dat we net wat extra zaken konden regelen.
Kortom; het was een heerlijk middagje en
iedereen kan er weer even tegenaan. Want
de maandag daarop begonnen de scholen,
werk enzo weer.
Namens de werkgroep EBA
Gerda Lycklama à Nijeholt

De collectie van radiopionier Idzerda (1885-1944, woonachtig in
de Beukstraat) gaat naar het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid in Hilversum.

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

Wijkmedia atelier
Vanaf april 2009 is in Bibliotheek Segbroek een wijkmedia
atelier actief. Dit atelier is bedoeld voor iedereen die een
film, fotoreportage of verslag wil maken over onze wijk.
Het kan gaan over elk onderwerp, zolang het maar met Segbroek
te maken heeft. Het wijkmedia atelier helpt je met de voorbereiding, verwerking en kan ook apparatuur ter beschikking
stellen. Meer informatie vind je op de website
www.wijkmediaateliers.nl of neem contact op met Marja van
Vliet via m.j.a.vanvliet@dobdenhaag.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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De redactie wil graag in contact komen met kunstenaars in de buurt. Dat hoeven
natuurlijk niet alleen beeldend kunstenaars te zijn. Wij gaan aandacht besteden
aan iedereen, die – in onze buurt woonachtig – kunstzinnig bezig is en daar
graag een publiek voor wil hebben. Kent u iemand die wij kunnen interviewen?
Bent u het zelf? Laat het weten via info@bomenbuurtdenhaag.nl of bel 346 56 23.

Buurtgenoten
uitgelicht

Wieke Terpstra
beeldend kunstenaar

“Ik ben een bouwer”
In haar woning aan de Goudenregenstraat
vertelt Wieke mij over haar werk en laat
me prachtige foto’s ervan zien.
Zo is er de leeuw, gemaakt van witgeschilderde wilgentakken en betonvlechtdraad,
voor een tentoonstelling op het Wassenaarse landgoed de Paauw. Voor de voorgevel van De Paauw staan twee prachtige
marmeren leeuwen. “Honderden kinderen
hebben op die leeuwen gezeten”, zegt ze
“en zo kwam ik op het idee een leeuw te
maken.” In haar atelier maakte ze de
onderdelen, die vervolgens op het landgoed aan elkaar werden bevestigd.
Ze begon met zijn achterlijf en afhankelijk
van dat formaat kwam de rest tot stand.
“Zo bouw ik aan mijn werk”.
De leeuw ziet er licht en luchtig uit, maar is
tegelijk een sterk roofdier. Uit veel van haar
werk spreekt een lichtheid, openheid en
transparantie, terwijl er tegelijkertijd kracht
van uitgaat. Kwetsbaarheid en kracht is een
belangrijk thema voor Wieke en vorm en
12
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inhoud moeten bij elkaar passen.
Een mooi voorbeeld is de jas, gemaakt
van papieren boterhamzakjes. Opgebouwd cel voor cel uit het witte papier.
Een krachtige jas, gemaakt van kwetsbaar
materiaal. “De jas is bedoeld als bescherming, maar het is een schijnbescherming.
Het materiaal is kwetsbaar. Mensen zijn
dat ook”, zegt ze. Ze vertelt over Delphi
en een tekst op de Apollotempel: “Ken
Uzelve”. Dat inspireert haar. “Zichzelf te
kennen is de enige (echte) bescherming
van de mens “.
Wieke bouwt verschillende beschermingsvormen. De jas is er één, maar ook het
huis, de boot, de tent en de toren. Het
zijn omhulsels, die bijna altijd van kwetsbare materialen zijn gemaakt.
Papier, takken, keramiek.Ook nu ze met
betonijzer bouwt, blijft het werk licht en
transparant. Heel sprekend is de installatie van kleine witte huisjes die aan een
witte ballon in een enorme ruimte hangen.
Nietige dingen in een universum. Er is
echter ook een robuuste toren, gemaakt
van houten kisten voor pootaardappels.
Een knoest, noemt ze hem. Hij stond
midden in het boerenland van de Anna
Paulownapolder. Teken van de menselijke
hand in het landschap. Een andere ingreep
in het landschap vormen de boomhutten
die Wieke maakte van de takken van
gesnoeide lei-linden, die daarna werden
opgehangen in dezelfde bomen. Het lijken
minutieus gebouwde vogelnesten, heel
frêle, ongeschikt om er echt in te klimmen

of om als bescherming te dienen. Zo ook
de toren van keramiekdozen. “Het lijkt
sterker dan papier,” zegt Wieke, “maar
porselein is ook breekbaar natuurlijk”.
Voor de Haagse Kunstkring maakte ze de
“kringbank”: witgeschilderde wilgentakken met betondraad. Een ronde doorzichtige en luchtige vorm, maar stevig genoeg
om er op te kunnen zitten. Die staat nu bij
Parkoers in het Zuiderpark en is daar langzaam aan het opgaan in de begroeiing.
Tenten was een project voor Pulchri. Weer
is het materiaal papier en hout. Het lijken
nomadententen.” Wat ze ook zijn”zegt
Wieke. Ze liet zich inspireren door de
Perzische dichter Omar Khayyam en zijn
Rubáiyát. De vertaling van J.H. Leopold
begint als volgt: “Tentmaker, zie, uw
lichaam is een tent “… De componist
Andre Douw heeft er muziek bij gemaakt.
Op Wieke’s blogspot te zien en horen in
een uitvoering van Chinese musici. “We
willen er ook nog gezongen muziek bij
maken, het is nog niet klaar. Maar dergelijke projecten zijn heel erg kostbaar”,
aldus Wieke.
Wie meer over Wieke’s werk wil weten,
raad ik aan haar website en weblog te
bekijken: www.wieketerpstra.nl en
www.wieketerpstra.blogspot.com
h.s.
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De Vereniging Van Eigenaren
De kans is groot dat u in een appartement woont. De Bomenbuurt bestaat immers
voor een groot deel uit Haagse portiekwoningen. Als appartements-eigenaar bent
u samen met uw buren lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE) die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het gebouw. Legt u daarvoor met uw buren
gezamenlijk geld opzij? Verloopt het overleg altijd in een goede sfeer, of regelt en
betaalt u het onderhoud aan uw eigen appartement zonder te overleggen en de
kosten te verrekenen met de buren?

Is uw VVE al actief?
Als appartementseigenaar wordt u
automatisch lid van de Vereniging van
Eigenaren. Veel VVE’s waren tot vorig jaar
slapend. De overheid liet het lange tijd
aan de eigenaren zelf over òf en hoe zij
het onderhoud invulden, formeel via de
VVE of buiten de VVE om. Vanaf 1 mei 2008
zijn alle VVE’s wettelijk verplicht actief.
Is uw VVE slapend, dan bent u samen met
uw medeleden van uw VVE verplicht hierin
nu verandering te brengen!

Wat zijn de taken van de VVE?
De VVE is verantwoordelijk voor het
onderhoud van het pand. Ook kan het
volgens het reglement verplicht zijn gezamenlijk bepaalde verzekeringen af te
sluiten, zoals een opstalverzekering.
Welke taken, bevoegdheden en plichten
de VVE precies heeft, vindt u in het reglement van de VVE. Het reglement maakt
deel uit van de splitsingsakte. De splitsingsakte ontvangt u van de notaris bij
de koop van uw appartement.
16
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Wat houden werkzaamheden voor
de VVE praktisch in?
Om de taken van de VVE goed te kunnen
uitvoeren moet iemand het beheer van de
VVE voeren. In de praktijk houdt het
beheer het volgende in:
• Beheren van de financiën, waaronder
het openen en beheren van een bankrekening op naam van de VVE
• Jaarlijks samenstellen financieel verslag
en begroting
• Voorstellen en incasseren van een
maandbijdrage
• Uitschrijven en notuleren van
vergaderingen
• Uitvoeren van besluiten die de
vergadering heeft genomen
• (Laten) opstellen van een meerjarig
onderhoudsplan
• Opvragen en beoordelen van offertes
voor onderhoudswerkzaamheden
• Begeleiden onderhoudswerkzaamheden
• Afsluiten van verzekeringen
Het bestuur van de VVE kan het beheer
van de VVE op zich nemen. De VVE kan

dit, tegen betaling, ook uitbesteden aan
een professionele beheerder.

Hoe neemt de VVE een besluit?
De vergadering van eigenaren neemt alle
beslissingen van de VVE. In het reglement
is opgenomen hoe de VVE rechtsgeldig
besluiten kan nemen. Meestal geldt dat de
vergadering besluiten kan nemen met
meerderheid van de stemmen of de leden.
Van elke vergadering worden notulen
gemaakt en een besluitenlijst opgesteld,
zodat deze later te raadplegen zijn.

Hoe activeert u de VVE?
Allereerst moeten u en uw buren ervoor

zorgen dat de VVE kan functioneren.
Daarvoor is het noodzakelijk de vergadering van alle VVE-leden bij elkaar te roepen. In deze eerste vergadering wijzen de
leden een bestuur aan, en eventueel een
beheerder. Dit besluit legt de VVE vast in
de notulen en een besluitenlijst. Nu kan
uw VVE van start met haar activiteiten!
De volgende keer komt het onderhoud
van het gebouw wat uitgebreider aan bod.
Wij hopen dat u deze informatie nuttig
vindt. Heeft u vragen of opmerkingen,
dan kunt u deze mailen naar
info@bomenbuurtdenhaag.nl.
a-m.s.

Handige websites met meer informatie
www.onderhoudmetjeburen > Website van de VVE-balie van de gemeente Den Haag.
Deze balie verstrekt informatie over het functioneren van VVE’s in Den Haag.
www.veh.nl > Op de website van de Vereniging Eigen Huis is nuttige informatie
opgenomen voor VVE’s. Voor leden biedt de veh ook een cursus aan: VVE-actief.

Wanneer neem ik een externe beheerder in de arm?
Dit hangt ervan af of hoe groot de VVE is en hoeveel werk het beheer betekent.
Bij kleinere VVE’s kan het bestuur heel goed zelf het beheer voeren. Maar het
kost altijd tijd, soms veel tijd, als er offertes voor onderhoudswerkzaamheden
opgevraagd en vergeleken moeten worden, en werkzaamheden begeleid. Als geen
van de leden tijd of zin om dit op zich te nemen of de leden hebben liever een
professionele, onafhankelijke partij, dan is het goed om toch een professionele
beheerder in te schakelen.

Modelreglement
Soms verwijst de splitsingsakte naar een bepaald modelreglement, en is het
reglement zelf niet in de splitsingsakte opgenomen. Dan kunt u het reglement
opvragen bij het kadaster of opzoeken op www.notaris.nl.
De Boomgaard – september 2009
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Nieuw
in de
buurt

VerzorgMij

Beste Bomenbuurt bewoners,
Mijn naam is Sharon Becker-Hall, woonachtig in de Eikstraat 3. Ik heb sinds
maart 2009 een particulier bemiddelingsburo voor verzorgend, verplegend, maatschappelijk ondersteunend en huishoudelijk personeel.
Daarvóór was ik in loondienst als zorgbemiddelaar werkzaam, maar ik heb
besloten om zelf het ondernemerschap op
me te nemen. Dit, omdat uit onderzoek
blijkt dat iemand die zorg nodig heeft
(de zogenaamde zorgaanvrager) bij het
zelf inkopen van de zorg niet zit te
wachten op veel bureaucratie en onoverzichtelijk papierwerk, waarbij soms de
eigen regie ver te zoeken is.
‘VerzorgMij’ hanteert een persoonlijke
benadering waarbij het voeren van
de eigen regie door de zorgaanvrager
centraal staat.
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Onze sterke punten op een rij:
• Altijd dezelfde ploeg van ervaren en/of
gediplomeerde hulpverleners.
• Levering aan zowel particulieren, als
zowel PGB budgethouders en WMO budgethouders.
• Geen wachtlijsten.
• Wij bellen of mailen altijd binnen
24 uur terug.
• Alle van tevoren duidelijk gemaakte
afspraken worden schriftelijk
vastgelegd.
Kortom: hebt u, jong of oud, hulp nodig
in de vorm van verzorging, revalidatie,
gezelschap en dergelijke, aarzel niet te
bellen naar: (070) 325 56 51
Maandag
09.00 – 13.00 uur
Donderdag 09.00 – 15.00 uur
Vrijdag
09.00 – 15.00 uur
Of mail op andere dagen en tijden naar:
verzorgmij@hetnet.nl

Bomenbuurt in
beeld

Toen en nu

fotografie: W.J. v.d. Pool (1930)

fotografie: frans schmit

Fahrenheitstraat /
thomsonlaan
Op de hoek van de Fahrenheitstraat en de
Thomsonlaan staat een markant, gezichtsbepalend gebouw in de Bomenbuurt.
Nu kennen we het als een filiaal van de
‘Trekpleister’. Het gebouw is ontworpen
door architect A.J. Westerman in de jaren
twintig van de vorige eeuw. Jarenlang was
hier Lijnkamp’s kledingmagazijn gevestigd. Dit is bij oudere wijkbewoners nog
wel bekend. Lijnkamp was een begrip in
onze buurt. Later zat hier supermarkt
Albert Heijn, maar die kregen een nieuw
onderkomen een stuk verderop in de
Fahrenheitstraat. De bevoorrading was
namelijk een groot probleem en zorgde
voor veel overlast.
Frans Schmit — fschmit@zonnet.nl
www.flickr.com/photos/fransschmit

–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Groene daken
Wel eens gedacht aan een tuin op uw dak? Het makkelijkst kan
dat met een plat dak. Zo’n groen dak heeft zo zijn voordelen.
Allereerst brengt het meer natuur in de stad. Maar het zorgt
er ook voor dat uw huis in de winter warmer en in de zomer
koeler wordt. Er zijn nog meer pluspunten en er is ook
subsidie. En verder zijn er natuurlijk voorwaarden.
Meer weten? Kijk op www.denhaag.nl/groenedaken.

Fonds 1818
Wilt u bijdragen aan een betere maatschappij? Met een initiatief in de Bomenbuurt, of ergens anders binnen de regio Den
Haag? En kunt u daarbij wel een (financieel) steuntje in de rug
gebruiken? Kijk dan eens of het Fonds 1818 wat voor u kan
betekenen. Het fonds geeft financiële steun aan allerlei
initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur,
natuur, milieu en educatie. Kijk maar eens op www.fonds1818.nl.

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Op zoek naar
straatvertegenwoordigers!
Niet een vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de hele straat, maar een
bewoner met wie het bestuur van de SBOB
contact kan opnemen om plannen en
ideeën voor te leggen of te toetsen.
Ook iemand die misschien verbeterpunten
kan aandragen. Kortom, mensen met een
sociale blik op de eigen woonomgeving,
die daarover willen communiceren met het
bestuur van de Bomenbuurt: wàt zijn
onveilige situaties en wat zou je daar aan
kunnen doen. Je kunt natuurlijk denken
dat de Gemeente verantwoordelijk is voor
het publieke deel, maar wie kan beter aan-

geven wat er niet goed is dan de bewoners
zelf? Wie kan beter aangeven hoe het
beter kan dan de bewoners zelf?
Het kost u niet veel tijd, als u toch al
regelmatig op uw woonomgeving let,
hoeft u alleen maar af en toe eens te
bellen, te e-mailen of de telefoon op te
nemen als het bestuur u iets wil vragen.
Hoe geeft u zich op?
Bel met het kantoor: 346 56 23 of mail
naar info@bomenbuurtdenhaag.nl en wij
nemen contact met u op. Zo’n 40 mensen
zijn er toch wel te vinden in deze gezellige
en sociale Bomenbuurt!

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

Samenspraak onder de loep
Onderzoeksbureau AEF heeft de afgelopen maanden onderzoek
gedaan naar de kwaliteit van inspraak en samenspraak in Den
Haag. Het onderzoek van AEF had als doel duidelijk te krijgen
hoe bewoners, bewonersorganisaties en andere betrokkenen de
kwaliteit van inspraak en samenspraak beleven. Wat gaat er
goed en wat kan er beter? Het blijkt dat veel bewoners
(-organisaties) vinden dat pas als de term samenspraak wordt
gebruikt er ruimte moet zijn voor tweerichtingsverkeer en de
samenspraak ook echt tot een ander besluit kan leiden.
De Gemeente moet duidelijker aangeven wat het doel van samenspraak is. Gaat het om het inventariseren van ideeën die er
in de stad leven, of om het zoeken naar consensus? Het moet
voor bewoners duidelijker worden wat er nog wel en wat niet
meer beïnvloedbaar is en er moeten goede afspraken gemaakt
worden over het tijdpad. Het college neemt deze aanbevelingen
van harte over.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Activiteiten van Bibliotheek Bomenbuurt
Tenzij anders vermeld zijn alle activiteiten in de bibliotheek
in de Acaciastraat 182 en het is gratis, maar reserveren is
voor alle activiteiten verplicht!
Reserveren: bibliotheek Bomenbuurt telefoon 345 23 37 of
reserverenbomenbuurt@dobdenhaag.nl
Woensdag 16 september + 14 oktober
van 10.00 – 11.00 uur
Peuterochtend in bibliotheek
Bomenbuurt
Peuters van 2 tot 4 jaar en hun
begeleiders zijn van harte welkom
voor ons voorlees (half) uurtje.
Daarna gaan we knutselen.
Zaterdag 19 september
van 15.00 tot 16.00 uur en
van 16.00 tot 17.00 uur
Nieuw licht, de Haagse SchooL
onthuld
Bibliotheek Bomenbuurt brengt u in
de gelegenheid om in samenwerking
met het Gemeentemuseum kennis te
maken met de prachtige werken van
de Haagse School. De bibliotheek
onthult de verhalen. De hele maand
september is er een speciale
collectie boeken over Scheveningen
in de 19de eeuw en de Haagse
school te lenen of te raadplegen.
Het Gemeentemuseum onthult de
schilderijen en tekeningen tijdens
rondleiding met gids.
Plaats:
Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
Woensdag 7 oktober
van 14.30 tot 15.30 uur
Kinderboekenweek in Bomenbuurt
Op 7 oktober gaat de Kinderboekenweek van start! Dan gaat het een
hele week (of eigenlijk 10 dagen)
over niets anders dan kinderboeken. Het thema van dit jaar is
‘Aan tafel!’ Eten en snoepen in
kinderboeken. Dus dat zit wel
goed! Kom luisteren naar een leuk
verhaal en daarna gaan we samen
knutselen.

Woensdag 21 oktober
van 14.30 tot 15.30 uur
Voorlezen tijdens herfstvakantie
in Bomenbuurt
Ben je tussen de 6 en 10 jaar,
kom dan luisteren naar het verhaal
van De heksenhand van Peter Utton.
Meester-verteller Geert Snijders
neemt jullie mee in het verhaal.
Aan de hand van eigen gemaakte
tekeningen vertelt hij jullie over
een akelige heks in huis. Ze wil
de kinderen meenemen in een zak,
maar dat laten de ouders niet toe.
Gelukkig eindigt het met een lach.
Vrijdag 23 oktober
van 13.00 tot 17.00 uur
Nederland Leest
De vierde editie van deze grootste
nationale leescampagne vindt
plaats van 23 oktober tot en met
20 november 2009.
Onder het genot van een kop koffie
of thee wordt het boek Oeroeg van
Hella S. Haasse gratis uitgedeeld
aan betalende leden van de bibliotheek (zolang de voorraad strekt).
Woensdag 28 oktober
van 10.00 tot 12.00 uur
Lezing over Oeroeg van
Hellea Haasse
U hebt het boek Oeroeg van Hella
Haasse gelezen of wilt het nog
gaan lezen, komt u luisteren naar
de lezing door Neerlandica
Drs. H. Lankhorst. Het romandebuut
Oeroeg van Hella Haasse wordt
geplaatst in de context van haar
leven en werk, waarbij ter illustratie een vergelijking zal
worden gemaakt met haar veel later
geschreven roman Sleuteloog.
Na de lezing is er gelegenheid tot
discussie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Multimedia en Muziek

Hallo Bomenbuurt!
Mijn naam is Eduard Bekker; ik heb
sinds enige tijd een eigen kantoor op
Wilgstraat 61, waar vroeger het Haags
Gitaar Centrum was te vinden.
Mijn kantoor huisvest eigenlijk twee
bedrijven: De Multimediahoek en
De Harmonicahoek.
Onder de naam De Multimediahoek maak
ik het BOF bulletin (tekst, foto’s en lay-out):
een krant voor ondernemers in de Haagse
Binnenstad. Het actuele exemplaar hangt
altijd voor het raam.
Verder schrijf ik ook artikelen voor de
huis-aan-huis kranten.
Maar de naam Multimediahoek zegt het
al: ik ontwerp en onderhoud ook websites.
Velen kennen de website van de winkeliersvereniging: www.winkeliers-segbroek.nl.
De headlines van deze site vind je terug
op de site van de SBOB:
www.bomenbuurtdenhaag.nl.
Klanten als de Kaasspeciaalzaak, Atelier
Valkenbos en DuOOptiek zijn vooral
enthousiast omdat ik snel werk: een
domeinnaam regelen is een kwestie van
één dag. Een website bouwen kan binnen
één week. Maar… een website is nooit
echt klaar: die past zich voortdurend aan
de actualiteit aan. En dan gaat het in de
praktijk vaak fout: met het onderhoud.
Ook dat onderhoud doen we graag.
24
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Voor de Binnenstad heb ik een systeem ontworpen voor collectieve winkelontzegging
(bij veelplegers), dat al enige jaren met
succes draait. Leiden heeft dit overgenomen.
Daarnaast wordt één hoek van mijn kantoor gevuld met een ruime verzameling
trekzakken: ik ben ook muziekdocent en
wel op de trekharmonica (niet te verwarren
met de accordeon). Regelmatig zorg ik op
bijeenkomsten voor de levende muziek.
Mocht je dus tegen een redelijke prijs een
website willen, of les op de trek-harmonica,
of levende (achtergrond)muziek zoeken
voor feesten en andere bijeenkomsten?
Laat het gerust even weten. Wij doen het
allemaal graag voor u!
Met vriendelijke groeten,
Eduard Bekker
tel. (070) 737 01 11 – fax (084) 882 95 21
www.layout.nl

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

Voorspeelavond quatre-mains
Pianisten uit de Bomenbuurt opgelet!
Laat u verrassen op een voorspeelavond van de Quatre-mainsgroep ’s Gravenhage.
Met twee personen achter de piano krijgt u een bredere kijk op
het pianospelen. De één zal zich toeleggen op het begeleiden
en de ander dient de melodie zo mooi mogelijk te vertolken.
U dient samen exact gelijk te beginnen en te eindigen.
Het samen muziek maken is niet alleen een interessante
ervaring, maar ook een enerverende uitdaging; zeker als u gaat
voorspelen voor anderen.
De Quatre-mainsgroep ’s Gravenhage is één van de twaalf
groepen die in Nederland actief zijn. Deze groepen bieden de
mogelijkheid om in contact te komen met andere pianisten in
uw buurt en samen stukken in te studeren en voor te spelen.
De groepen organiseren voor hun leden openbaar en gratis
toegankelijke voorspeelavonden. In Den Haag zijn de eerstvolgende avonden op 11 september 2009 en 4 december 2009. U kunt
spelen op één of twee vleugels. Pianisten van alle leeftijden
zijn van harte welkom om een voorspeelavond mee te maken.
Meer informatie bij het secretariaat: dhr P. Krassenburg,
telefoon 355 68 63. Of kijkt u op www.quatremainsgroepen.nl.
De voorspeelavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de
Hogeschool Helicon, Riouwstraat 1.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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De wandelende tak

Bent u ook in bomen geïnteresseerd? Dan zou het fijn zijn, als u voor de
Bomenbuurt onze bomen een beetje in de gaten wilt houden. Hier en daar
staan bomen, die er niet al te best aan toe zijn. Op bepaalde plaatsen is
misschien wel ruimte voor nieuwe aanplant. Het is ook interessant om te weten,
wat voor bomen er eigenlijk staan, in onze wijk. Wij willen graag een groepje
mensen bij elkaar krijgen, die dat samen oppakken. Blijf in beweging, meld u aan:
bel 346 56 23 of mail naar: info@bomenbuurtdenhaag.nl
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
De bewonersvergadering over onder andere de parkeeroverlast is op
29 oktober aanstaande!

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

Gulden Klinker
Het goud ligt voor het oprapen...,
voor wie zich inzet voor een
leefbare stad! Bewoners die zich
inzetten voor een schone en leefbare wijk vindt de gemeente Den
Haag goud waard! U kunt zelfs in
aanmerking komen voor de Gulden Klinker.
Doe mee en ontvang een beloning voor uw inzet om ónze stad
schoon en leefbaar te houden!
Kijk op www.denhaag.nl/guldenklinker voor het aanmeldformulier
en de voorwaarden of bel het gemeentelijk ContactCentrum op
telefoonnummer 14 070.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep		
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
Hans Verboom
Tonny van Dijk
Gerda Lycklama
Hans Verboom
SBOB
SBOB
SBOB
SBOB
Yda Bakker
Richard Leidelmeijer
T.M.J. Kersten

Telefoon
310 67 66
346 56 23
365 67 88
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

Vogels en afval
Onze Bomenbuurt is meestal schoon en
leefbaar, maar ook bij ons slaan de meeuwen en eksters wel eens toe. De vogels
hebben een goede reuk en komen van
ver af op huisvuilzakken waar kippenbotjes en andere lekkernijen in zitten. Goed
afsluiten van een afvalzak alleen is niet voldoende, kippenbotjes en visafval kunnen
beter nog eens extra worden ingepakt met
wat azijn erbij om de lucht te neutraliseren.
In het algemeen geldt natuurlijk ook dat
plastic vuilniszakken pas kort voor het

ophalen buiten moeten worden gezet.
Dus het liefst pas ’s ochtends. Vogels zijn
immers in de zomer al vanaf vijf uur op
zoek naar voedsel. En, indien mogelijk,
kunt u beter containers gebruiken. Zij zijn
gratis aan te vragen bij de Gemeente.
Voeder op deze manier de meeuwen en
eksters dus niet. Geef duiven geen broodresten. Ze lijden absoluut geen honger.
Etensresten trekken ook ongedierte
(ratten) aan.

Uitgave SBOB
Acaciastraat 178a
2565 KH Den Haag
E-mail
info@bomenbuurtdenhaag.nl
Telefoon
346 56 23 (met voicemail)
Website
www.bomenbuurtdenhaag.nl
Redactie	Dory Danckaarts, Francine Das, Hannah Smeets, Reggy Specken en
Anne-Marthe Stellingwerf
Eindredactie Tonny van Dijk
Ontwerp
Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Drukwerk
Drukkerij A. Pols & zn, Den Haag
Omslagfoto Tonny van Dijk
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.

29 oktober 2009: bewonersvergadering
onderwerpen: 10-punten-plan en parkeeroverlast
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)

