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Voorwoord
Misschien even wennen: op de linkerpagina staat geen inhoudsopgave meer.
Voorop stond altijd al, kort aangegeven,
wat u in dit nummer kon lezen, dus we
hebben op deze manier ruimte vrijgemaakt. Dat moest ook wel, want we
hebben nog nooit zó veel kopij en foto’s
ontvangen. Nu staat voortaan een aantal
praktische gegevens op de linker binnenpagina. Ook daarin is wat veranderd:
we hebben alleen nog actieve werkgroepen opgenomen. In de laatste jaren zijn
sommige werkgroepen “slapend” geworden (bijvoorbeeld Grondwateroverlast).
Het had geen zin meer, deze werkgroepen
nog te vermelden.
De Boomgaard redactie gaat met veel
animo 2010 tegemoet: we merken dat ons
blad veel gelezen wordt en dat stimuleert.

Tegelijkertijd realiseren we ons, dat onze
berichtgeving in de toekomst meer en
meer via de website
www.bomenbuurtdenhaag.nl naar u toe zal
komen. Dan kunnen wij ook op de actualiteit inspelen, wat nu niet goed mogelijk is.
Daarom zijn wij bezig met de voorbereidingen van een nieuwe website, die meer
mogelijkheden biedt dan de huidige.
Hopelijk kunnen we u er in de volgende
Boomgaard alles over vertellen.
Ondertussen ligt de laatste Boomgaard
van 2009 voor u, weer bezorgd door
vrijwilligers (allemaal dank voor deze
trouwe dienstverlening).
Wat een levendige gemeenschap komt er
uit de artikelen en foto’s naar voren:
zo’n gewone woonwijk, waar zo veel
aardigs uit voortkomt!
Tonny van Dijk

Namens het gehele bestuur van SBOB
een goed 2010 toegewenst!

Vergaderingen SBOB 2010
De bestuursvergaderingen zijn in principe
op de eerste donderdag van elke maand.
In mei wordt dat de tweede donderdag
i.v.m. de meivakantie en in augustus wordt
er formeel niet vergaderd.
Er zijn 4 bewonersvergaderingen:

– 18 februari
– 18 maart (jaarvergadering)
– 17 juni
– 28 oktober
Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden
plaats in De Kruin, Acaciastraat 178a.
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Van de
voorzitter

Jaaroverzicht

Je hebt van die jaren die bijna ongemerkt
voorbijgaan, maar dat geldt in onze buurt
niet voor dit jaar. Er is veel gebeurd in
2009 in de Bomenbuurt, het is een druk
jaar geweest.
Het jaar begon slecht met een dodelijk
ongeluk in de Goudenregenstraat en dat
gebeurde nog een keer, bij de Segbroeklaan, na de zomervakantie. Tragische dieptepunten die veel verdriet, verontwaardiging en actie hebben opgewekt. En dan
blijkt dat er, bijvoorbeeld voor het Goudenregenplein, creatieve oplossingen door
buurtbewoners worden aangedragen.
Samen met de Bloemenbuurt, de Vogelwijk
en de Sportlaan zijn we bezig om de ontwikkelingen langs Segbroeklaan en Sportlaan scherp in de gaten te houden. Al jaren
dreigen die straten onderdeel te worden
van de Noordwestelijke Hoofdroute, ook
wel de Internationale Ring genoemd. Dat
kan gaan betekenen dat het een bredere
doorgaande weg wordt, met veel meer verkeer, hogere snelheden en minder kruispunten. Meer herrie, viezere lucht, minder
groen en het zal moeilijker worden om die
wegen over te steken. Daar komen nog
eens allerlei nieuwe plannen bij, die meer
verkeer zullen gaan opleveren. De cruise
terminal is nu van de baan, maar andere
plannen voor Scheveningen-haven en
Kijkduin zullen niet ongemerkt voorbij
gaan. De Internationale-Ring-plannen van
4
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de Gemeente gaan ervan uit dat het stuk
vanaf het Hubertusviaduct tot aan de
Houtrustbrug ondertunneld zal worden.
Wat ons betreft gaat die tunnel doorgetrokken worden tot aan de Machiel Vrijenhoeklaan, als er al zo’n Ring moet komen. Als
daarvoor geen geld zou zijn, dan geldt:
‘geen ping, geen ring’.
We zijn bij verkeerswethouder Smit op
bezoek geweest om van hem meer duidelijkheid over de plannen te krijgen en hem
nog eens te laten weten hoe de buurten
erover denken. Dat heeft nog niet veel
meer opgeleverd dan de toezegging dat wij
bij de ontwikkelingen betrokken worden.
Onze opvattingen over de Ring hebben we
ook te kennen gegeven aan de politieke
partijen in de Gemeenteraad. In maart
2010 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen
en voor die tijd willen we weten hoe de
partijen over de Noordwestelijke Hoofdroute denken. Wij zullen dat u natuurlijk
ook laten weten.
En als we het over verkeer hebben, dan
hebben we het ook over auto's. Sinds juli
van dit jaar, sinds in omliggende buurten
betaald parkeren is ingevoerd, gebeurt het
ontwijk-parkeren massaal bij ons in de
buurt. Rijen dik, op de stoepen en op de
hoeken van de straat. Dat heeft een onleefbare situatie opgeleverd, dat is nog eens

duidelijk geworden tijdens de bewonersvergadering van oktober. Daar werd ook
duidelijk dat de Gemeente geen duidelijk
antwoord heeft op de ontstane problemen.
Ook daarover is kortgeleden een gesprek
geweest met wethouder Smit en ook daarover is afgesproken dat de buurt betrokken
wordt bij oplossingen voor het probleem.
En, net als bij het Goudenregenplein, zie je
dat buurtbewoners actief zijn en ideeën
aandragen.
Het kan lang duren voordat goede plannen
die bewoners hebben bedacht ook worden
uitgevoerd. Dat hebben we gezien bij de
sport- en speelplek op de hoek van de
Ieplaan. Burgerinitiatief, bedacht door jongeren en een aantal volwassenen uit de
buurt, via Gemeenteraad, wethouder en
stadsdeel dit jaar uiteindelijk uitgevoerd.
Vasthoudendheid loont, maar je moet wel
geduld hebben. Nu is het aan de jongeren
en de omwonenden om er een succes van te
maken. Aan de plek zal het niet liggen.
Al eerder noemde ik de aanstaande
Gemeenteraadsverkiezingen. Die hebben
wij, ook weer samen met Vogelwijk en

Bloemenbuurt, aangegrepen om onze wensen bij de politieke partijen onder de aandacht te brengen. Dat hebben we gedaan
in de vorm van een 10-puntenprogramma,
te vinden op de website. Ook voor onszelf
hebben we een jaarplan gemaakt. Een
ambitieus plan, waarin de punten die ik
hiervoor genoemd heb: Noordwestelijke
Hoofdroute, parkeeroverlast, veiligheid,
voorzieningen voor jongeren terugkomen,
maar waarin ook aandacht is opgenomen
voor ouderen en de openbare ruimte en het
groen in de buurt. De ambities in het plan
kunnen we alleen maar waarmaken als voldoende mensen zich daarvoor willen inzetten. Daarvoor kunnen we dus alle hulp,
hoe klein ook, van u gebruiken. Meldt u
dus aan bij info@bomenbuurtdenhaag.nl.
Met voldoende hulp kunnen we in 2010
goede dingen voor de buurt gaan doen,
zodat we aan het eind van volgend jaar
kunnen zeggen dat de Bomenbuurt weer
wat mooier is geworden. Ik wens u alvast
namens het bestuur een prettig en voorspoedig nieuw jaar.
Johan van Arragon
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Persoonlijk heb ik wat met bomen (de
verticale vormen in onze straten met het
’s zomers groene bladerdak). Niet dat ik
nou direct met ze praat, dat gaat me te ver,
maar ik bekijk ze graag en mag ze ook
graag horen.
Als kind woonde ik in een straat met veel
ruisende populieren. Er was geen ontkomen
aan die bomen. Zelfs op windstille dagen
klonk er nog een vaag geritsel.
Daarom loop ik graag langs de Valkenboskade met z’n machtig grote exemplaren,
of over de Ieplaan. Vooral op stormachtige
herfstdagen vind ik dat een met niets te
vergelijken genoegen.
Als liefhebber van bomen kan men trouwens ook eindeloos bomen over bomen en
ik ben de enige niet. Er wordt over stadsbomen heel wat afgeboomd, zowel door
de voor- als de tegenstanders.
Er zijn mensen die last van ze hebben. Ze
nemen de ruimte in waar anders een auto
had kunnen staan, ze scheiden soms een
kleverige stof af die dezelfde auto bevuilt
en dan al die natte bladeren in de herfst!
Hebben bomen ook last van ons? Jazeker.
Bij het inparkeren van genoemde auto’s
loopt menig boom kwetsuren op waarin
zich parasieten kunnen nestelen. Urine
van honden onttrekt zuurstof aan de wortels en dan worden die wortels ook nog
eens afgehakt voor buizen en bedradingen, terwijl het ophogen van de bodem
6
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rond een stam eveneens de zuurstofopname in de wortels bemoeilijkt. Het leven
van de stadsboom gaat dan ook niet over
rozen, zelfs niet in onze eigen Bomenbuurt.
Elsje

De wandelende tak

Op 23 oktober is de nieuwe werkgroep, die zich met de bomen in de
wijk gaat bezighouden, gestart. We zijn (nog) een kleine werkgroep,
maar hebben energie voor velen! Meteen een plan de campagne gemaakt
en de eerste bomenwandeling. Van de afdeling Groen van de Gemeente
hadden we al een overzicht gekregen van alle bomen in de wijk. Daarmee
kunnen we de bomen die tot het openbaar groen horen allemaal per straat gaan
intekenen op een grote kaart van de wijk. Dat is een van de activiteiten. Daarnaast
zijn we van plan een wandelroute uit te zetten in de Bomenbuurt, met een bijbehorende brochure en natuurlijk gaan we dan ook wandelingen organiseren. Doel:
iedereen op zijn minst de bomen in de eigen straat te leren kennen. Voorlopig is
het kennis verzamelen en later gaan we kennis delen met anderen, zowel bewoners
als bijvoorbeeld de scholen in de wijk. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij
de SBOB. H.S.

Op zoek naar meer
straatvertegenwoordigers!
Op zoek naar meer, ja, dat leest u goed.
Want de aanmelding loopt inmiddels aardig, na het eerste verzoek in De Boomgaard
van september. Ook tijdens de bewonersvergadering van 29 oktober hebben zich
mensen opgegeven. Maar we willen ons
netwerk nog wat uitbreiden, zeker in de
straten tussen Goudenregenstraat en
Fahrenheitstraat (zie plattegrond, op de
achterpagina). Ook vanuit de andere
straten kunnen we altijd contactpersonen
gebruiken.

Waar gaat het om? Kortweg: om mensen
die zich betrokken voelen bij hun directe
leefomgeving, met wie het bestuur van de
SBOB contact kan opnemen om plannen en
ideeën voor te leggen, of wat te vragen
over bijvoorbeeld onveilige situaties. Het
kost u niet veel tijd; u hoeft alleen maar af
en toe eens te bellen, te e-mailen of de
telefoon op te nemen als het bestuur u iets
wil vragen. Opgeven: bel met 346 56 23 of
mail naar info@bomenbuurtdenhaag.nl en
wij nemen contact met u op.
De Boomgaard – december 2009
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Burendag Acaciastraat
zaterdag 26 september 2009

Toen was er een welverdiende lunch.
Om half 2 kwam Marleen met haar Poppentheater. Ook de mensen van de Theetuin kwamen opbouwen. Intussen waren
er een paar enthousiaste meiden met
schminkspullen, om kinderen die dat leuk
vonden om te toveren in vlinders, tijgers,
prinsessen en nog vele andere gezichten!
Geert, de man die in korte tijd de mooiste
schetsen maakt van jong en oud, is vanaf
14.00 uur van start gegaan. De kinderen
stonden in de rij te wachten, iedereen
wilde zo’n mooie portrettekening mee
naar huis nemen. Geert heeft tot 17.00 uur
getekend, bijna onafgebroken.
Het poppentheater over kippen, boeven

en ander ‘gespuis’ werd begeleid door
muziek. Zeker 15 kinderen, in de leeftijd
van 1 tot 12 jaar hebben geboeid, ruim
40 minuten geluisterd en gekeken naar het
theater dat door 1 persoon werd opgevoerd. Het zag er prachtig uit!
De Theetuin maakte er met een stromende
samovar, twintig soorten thee en ambachtelijke taart in mondiale sfeer een echt
feestje van. De kinderen vonden vooral de
verse muntthee, met een vleugje honing
heerlijk!
Wij kijken terug op een geslaagde middag.
Volgend jaar weer?
Ilona van Delft
Annalies Engelfriet

Bewonersvergadering
29 oktober 2009
Op die dag hebben vele ‘buren’ en buurtgenoten genoten van een dagje vol activiteit
enerzijds, maar ook ontspanning anderzijds. Via mooie flyers en posters die her
en der verspreid werden, ging het nieuws
van weer een burendag snel rond. En er
werd goed gehoor aan de oproep gegeven.
Vanaf 12 uur werden bankjes gerepareerd,
de picknicktafel werd verstevigd, speeltoestellen werden voorzien van een laklaagje,
vele takken gesnoeid, putten geleegd, heg8
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gen gekort, vuil geraapt, zand geveegd,
houtjes op de juiste plek ‘gestort’ en nog
veel meer. Zakkenvol groenafval en ander
vuil is verzameld en ook de groenbakken
van diverse buren zaten helemaal vol! Met
elkaar, voornamelijk mensen uit de Acaciastraat zelf, is gewerkt aan de ‘klussen’ die
vooraf door een drietal buren op papier
waren gezet. Allemaal bedankt voor jullie
inzet (ook de bewoners uit de andere straten!): geweldig!

Het was een druk bezochte vergadering in
De Kruin. Op de agenda stond de parkeeroverlast (die ontstaan is na 1 juli van
dit jaar) en het jaarplan van onze bewonersorganisatie voor 2010–2011.
Over de parkeeroverlast kunt u elders in
deze Boomgaard lezen (zie het jaaroverzicht van de voorzitter en het verslag van
het gesprek met Wethouder Smit).
Aangezien we dit keer met de beschikbare
ruimte moeten woekeren, verwijzen wij
voor het volledige verslag naar onze website: www.bomenbuurtdenhaag.nl, waar u

ook het jaarplan voor de komende 2 jaar
kunt vinden.
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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

Willem Moerenhout
— schilder

Willem Moerenhout woont en werkt
in een pand aan de Thomsonlaan. Bij
oudere bewoners bekend onder naam
‘De Opbouw’. Daar zat in vroeger jaren
namelijk een bibliotheek. Toen Willem en
zijn vrouw Cécile er in 1996 gingen
wonen, hielden ze de naam aan voor
atelier en tevens cursusruimte.
Voor de cursisten werd er iets lekkers
gehaald bij Het Wittebroodskind, een
chocolaterie op de Thomsonlaan van Ria
en Ben van der Ham. Daar kon men iets
eten en drinken, vertelt Willem, en omdat
Ria en Ben van kunst hielden werd één van
de wanden in hun zaak expositieruimte
voor kunstenaars uit Den Haag en daarbuiten en zelfs uit het buitenland. Ook het
werk van Willem heeft er gehangen.
Willem Moerenhout is geboren in
Utrecht. Vanaf zijn 10e woonde het gezin
in Katwijk aan Zee, waar Willem zijn
liefde voor de zee en een inspiratiebron
aan overhield.
In 1958 ging hij naar de Koninklijke
12
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Academie in Den Haag en later combineerde hij dat met de Vrije Academie,
waar het meer een werkplaats was, wat
hem beter beviel. Hij heeft les gehad van
o.a. Co Westerik. Willem zelf heeft gedoceerd aan de Koninklijke Academie in
Den Haag en aan de Arnhemse Academie.
Hij haalde ook een tekenbevoegdheid .
Hij kan zelfs sneltekenen en heeft dat
enkele jaren geleden nog gedaan tijdens
een kunstmarkt aan de Fahrenheitstraat/
Thomsonlaan.
Het werk van Willem is niet te vangen in

een bepaalde stijl. In zijn jeugdjaren heeft
hij veel portretten gemaakt, waarvan
enkele mij aan de schilder Freud doen
denken. Ook heeft hij het ontwerp voor
twee glas- in- lood ramen in de Ichtuskerk
in Katwijk gemaakt. Het zijn religieuze
voorstellingen over het laatste avondmaal
en de doop. Hij maakt zowel aquarellen
als olieverfschilderijen en schetsen die
daarna worden geaquarelleerd.
Waar gaat zijn kunst over, wat beweegt
hem tot het maken van zijn werk?
Herinneringen zijn belangrijk, zegt
Willem, maar ook de actualiteit. Zo heeft
hij twee krantenfoto’s bewerkt tot een
kunstwerk. Op een van de foto’s zien we
een rij werklozen in een Amerikaanse stad,
op de andere een rij bankdirecteuren op
weg naar een crisisberaad.
Kunst beweegt mee met je leven, zegt Willem. Het zien van iets roept associaties op,
bijvoorbeeld een politiehokje op het
strand. De zee is zo eindeloos ruim en vrij,
terwijl een politiehokje je doet denken aan
gevangen zijn, aan het tijdelijke van de
vrijheid. Dat wordt vastgelegd in een van
zijn zeeschilderijen.

De schelp en de kruik: in beide vormen
kan iets in, maar ook uit, ze staan voor
eten en drinken. Het schilderij heet Honger. Kruik en vaas zijn oervormen.
Hij laat een werk zien, waarop in een
geaquarelleerde vaas zwart-wit foto’s uit
een dorp te zien zijn.
Ronde vormen en rechte lijnen. De zeewerken zijn heel kleurig en bijna mathematisch van vorm. In een ervan, genaamd
Norfolk, licht een okerkleurige wiebervorm op. Dat is de helling naar het water
van het Norfolk terrein. Het is een warme
plek in het schilderij. Ook een uitdagende
plek, als een aansporing om er iets goeds
mee te doen.
De cursussen in atelier De Opbouw zijn
op dinsdagochtend. Er wordt vrij gewerkt
door de cursisten, waarvan de meesten al
langere tijd komen. Willem geeft aanwijzingen, advies en kritisch commentaar.
Meer informatie: Willem Moerenhout,
Thomsonlaan 33, telefoon 346 08 63,
moerete@hetnet.nl
H.S.

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

Gespreksgroep stadsgenoten
→ Buurtcentrum Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61
VOOR Welzijn Ouderenwerk Segbroek biedt 55-plussers de
mogelijkheid om in contact te komen met stadsgenoten. Vanaf
5 oktober komt de gespreksgroep ‘stadsgenoten’ iedere maandag
samen van 10.00 tot 12.00 uur. Onder leiding van een gespreksleider gaat u in gesprek met elkaar over diverse thema’s.
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–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Crea-middag 55+ → Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
VOOR Welzijn Ouderenwerk Segbroek biedt u de gelegenheid
iedere woensdagmiddag op creatieve wijze bezig te zijn.
Gezelligheid staat voorop. Komt u gerust eens kijken, de
koffie staat klaar. De crea-middag vindt plaats op woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur. Kosten € 2 per maand. Voor meer
informatie kunt u bellen met telefoon (070) 360 02 37.

De Vereniging Van Eigenaren
In de vorige Boomgaard hebben we besproken hoe u uw slapende Vereniging van
Eigenaren actief maakt. De belangrijkste taak van de VvE is het onderhoud aan het
pand te verzorgen. In deze bijdrage: waar je op moet letten en rekening mee houden
bij het vormen van een reservefonds.

Eerste handelingen van
het bestuur?
Als de VvE eenmaal is opgericht en actief
gemaakt, dan is een van de eerste handelingen van het bestuur het openen van
een bankrekening op naam van de VvE.
Op deze rekening komen de onderhoudsbijdragen van de leden binnen. Ook zorgt
het bestuur voor inschrijving in het handelsregister bij de kamer van koophandel.

een financieel verslag inleveren. Beoogde
kopers van een van de appartementen
kunnen zo voortaan goed zien of de VvE
actief is en wat er in kas zit voor het
onderhoud. Ook kunnen zij zien in welke
mate ieder appartement bijdraagt in de
onderhoudskosten en welke delen van het
onderhoud voor gezamenlijke rekening en
welke voor individuele rekening zijn. De
inschrijving in het handelsregister kost
ongeveer € 26 per jaar.

Inschrijven handelsregister
per 1 januari 2010

Meerjarig Onderhoudsplan

Vanaf 1 januari 2010 moet elke VvE ingeschreven staan in het handelsregister.
Bestaande VvE’s moeten zich voor deze
datum hebben ingeschreven. De bestuursleden moeten zich inschrijven en de splitsingsakte en het reglement opsturen. Verder moet het bestuur van de VvE jaarlijks

Om de bijdrage per appartement te kunnen vaststellen is het goed in kaart te brengen wat de te verwachten onderhoudskosten de komende jaren zullen zijn. Dit kan
door een Meerjarig Onderhoudsplan te
laten opstellen, een MOP. Voor het opstellen van het MOP komt een bouwkundige

14
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de staat van het gebouw inspecteren. Hij
of zij brengt in kaart wat er aan onderhoud moet gebeuren binnen de komende
5, 10 en 20 jaar, en berekent ook welke
kosten daaraan verbonden zijn. Hieruit
kan het bestuur van de VvE afleiden hoe
hoog de jaarlijkse bijdrage per appartement voor het onderhoud moet zijn. Een
MOP is overigens niet gratis. Het loont om
hiervoor meerdere offertes op te vragen.

Welke kosten komen wel en niet
voor rekening van de VvE en
kunnen de leden hiervan afwijken?
U kunt in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement vinden welke kosten
voor rekening van de VvE komen. Dit is
niet voor elke VvE gelijk, en niet alle
onderhoudskosten komen voor rekening
van de VvE. Vaak zijn kelders, tuinen en
balkons uitgezonderd van het gezamenlijk
onderhoud. Het kan ook voorkomen dat
niet duidelijk is welk deel van bijvoorbeeld
een balkon bij de VvE hoort, of alleen bij
het betreffende appartement. Is het dak van
een schuurtje op het balkon of het zinkwerk op het balkon voor rekening van de
VvE, of is ook dit onderdeel uitgezonderd
als het balkon er niet bij hoort? Als er
onderdelen onduidelijk zijn, dan kunnen
de leden van de VvE een aanvulling maken
op de splitsingsakte. Is het echter alleen
een onderhands opgemaakt document,
dan geldt het alleen tussen de huidige
bewoners. Een voorbeeld dat veel voorkomt is een afspraak om het onderhoud

aan de kozijnen buiten de VvE te laten terwijl dit er volgens de splitsingakte wel
onder valt. Een nieuwe bewoner kan zijn
onderhoudskosten dan toch verhalen op
het reservefonds van de VvE zonder dat de
andere bewoners dat kunnen tegenhouden.
De oplossing hiervoor is om de aanvullende afspraken vast te leggen door tussenkomst van een notaris. Door dit extra
document te deponeren bij de kamer van
koophandel kan het ook ingeroepen worden tegen nieuwe bewoners.
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.
N.B.
• Een MOP gaat alleen over het onderhoud aan het gebouw. Vaak zijn er nog
meer kosten die uit de kas van de
VvE betaald moeten worden, zoals de
verzekering en eventuele servicekosten.
Deze kosten komen dan bovenop de
bijdrage voor het onderhoud.
• Reserveer ook extra voor onverwachte
kosten, zoals lekkage- of stormschade
of andere calamiteiten.
• Het MOP is een momentopname wat
betreft de te verwachten kosten.
Het is belangrijk een jaarlijkse indexatie
van ongeveer 10% toe te passen op de
genoemde bedragen.
• Het bestuur doet er goed aan niet blinDe Boomgaard – december 2009
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•

delings het MOP te volgen maar jaarlijks de balans op te maken of het
reservefonds van de VvE op schema
ligt. Aan de hand hiervan kan de jaarlijkse bijdrage bijgesteld worden.
Het is mogelijk een abonnement af
te spreken bij een aannemer die voor
meerdere jaren het hele onderhoud
van het pand voor zijn rekening neemt
tegen vaste prijzen. Dit kan voordelig
zijn; bovendien is het mogelijk afspraken te maken over garanties voor de
afgeleverde werkzaamheden.

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 Vereniging Eigen Huis
ook twee cursussen aan: VvE-actief en
VvE: kijk op onderhoud.
• www.vvebelang.nl belangenorganisatie
voor eigenaren die lid zijn van een
VvE. Deze organisatie heeft eerder dit
jaar een boekje uitgegeven met tips
voor het schilders-, glaszet- en onderhoudswerk.
• www.vrom.nl Hierop is een VvE-onderhoudsmeter opgenomen met een
eerste indicatie over de hoogte van het
reservefonds.
16
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OPROEP! KERSTINZAMELING
VOEDSELBANK DEN HAAG
Dwalen uw gedachten ook al af
naar het kerstmenu? Zoekt u
al naar mooie kerstkaarten?
Bij de voedselbank Den Haag
maakt men zich zorgen over
hoe de voedselpakketten rond
de Kerst aangevuld kunnen
worden…
Veel van de mensen die door
vrijwilligers ondersteund
worden in de projecten van
Mara, moeten rondkomen van
weinig geld en krijgen steun
vanuit de Voedselbank.
In de kerst- en nieuwjaarsperiode krijgt de Voedselbank
Den Haag echter maar weinig
etenswaren aangeleverd.
In een tijd dat veel van ons
lekker zitten te smullen,
geldt dit dus niet voor de
klanten van de Voedselbank.
Daarom doen wij een beroep
op u om houdbare etenswaren
(bijvoorbeeld koffie, thee,
chocola, rijst, spaghetti) te
doneren in deze voor sommige
mensen moeilijke tijden.
LET OP: De producten mogen
niet over de houdbaarheidsdatum zijn!
U kunt uw bijdrage tot
14 december, van maandag
t/m zaterdag tussen 16.00 en
17.00 uur afgeven bij het
Stadsklooster, Westeinde 101,
Den Haag. Wilt u meer informatie of een afspraak maken
voor een ander tijdstip, dan
kunt u contact opnemen met
Marie-Anne van Erp.
Zij is bereikbaar bij Mara
Den Haag, telefoon 358 50 25
of 06 51 75 65 65.

Populier staat stil bij val
Berlijnse muur
Op 9 november 2009 was het precies 20 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel.
Christelijk College de Populier vierde dit heugelijke feit met een graffitiproject,
waar enkele leerlingen uit de derde klas aan mee mochten doen.

In Duitsland wordt de val van de muur
uitgebreid gevierd, mede omdat deze
gebeurtenis het eind van de Koude Oorlog
inluidde. De sectie Duits van De Populier
nam het initiatief om stil te staan bij de
val van de muur met een graffitiproject.
Het project werd begeleid door docent
Beeldende Vorming M. Reis, een getalenteerd graffitikunstenaar.
Op vrijdag 30 oktober jl. werd met veel
enthousiasme de spuitbus ter hand genomen. Op 2 doeken van 2 meter breed en
1 meter hoog werd allereerst een grijze
onderlaag aangebracht. Vervolgens werd
in het midden de bekende Trabant gespo-

ten. De Trabant (in de volksmond ook wel
Trabi genoemd, wat ‘maat, vriend’ betekent) was een goedkope auto met een
metalen chassis en een kunststof (!) carrosserie, de Oostduitse variant op de Volkswagen. Vervolgens werden om deze auto
heen gebouwen en muurteksten gespoten,
evenals een vermelding van de begin- en
einddatum van de Berlijnse muur:
13 augustus 1961 en 9 november 1989.
Het eindresultaat kreeg op 9 november
een blijvende plek in het Duitse lokaal van
De Populier! Voor meer informatie en
foto’s van het project kunt u kijken op de
website van de school: www.depopulier.nl.
De Boomgaard – december 2009
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Burgerinitiatief Sport- en
Speelplek uitgevoerd!
De nieuwe sport- en speelplek op de
hoek van de Sebroeklaan en de Ieplaan
is per 31 oktober 2009 eindelijk een feit.
Het initiatief kwam van Jan Verburg en
Franciska Ottens, en is dan nu gerealiseerd na een jarenlange samenwerking
tussen de Bewoners Organisatie Bomenbuurt, de Gemeente, Stichting Voor en
natuurlijk de jongeren waar het allemaal om gaat.
Het resultaat is een eigen plek om te
voetballen en te basketballen, met een
tafeltennistafel en zitpoefen, om gewoon een beetje te ‘hangen’. Bijna perfect, er moet alleen nog een een soort
van dak op, om te voorkomen dat de
ballen eruit geschoten worden. De hele
dag was het feest. Hans Verboom, die al
die tijd bij het project betrokken was,
stond ’s avonds achter de barbecue om
iedereen van hamburgers te voorzien.
D.D.

Het mooie van dit project is dat het gerealiseerd is door jong en oud, door jongeren
uit de buurt, volwassen initiatiefnemers en
omwonenden. Door goed naar elkaar te
luisteren en begrip te hebben voor elkaars
standpunten zijn deze mensen naar elkaar
toe gegroeid.
20
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Groot en klein samen, kan ook. “We zijn er wel
blij mee. We voetbalden altijd in het park aan de
overkant, maar omdat het gras daar nogal ongelijk
is, kon je je enkels wel eens verzwikken”.

Er is nu een beheercommissie waarin alle
partijen deelnemen en samen hebben zij
duidelijke afspraken gemaakt om dit project te doen slagen.
Genoeg over het voortraject, meer over
de openingsdag zelf. Het was een mooie
droge dag.

Om 13.00 uur kwam wethouder Marieke
Bolle om de sportlocatie te openen.
Zij bedankte eenieder die een steentje had
bijgedragen om deze prachtige voetbalkooi en mooie sportplek te realiseren.
Samen met Sander Verboom (als keeper)
verrichtte zij de officiële opening door ‘op
hoge hakken’ een paar ballen richting de
goal te schieten. En zij scoorde ook nog!
Daarna begon een voetbaltoernooi voor
jongeren.
Rond 17.00 uur kwam Henk Bres langs
om op zijn eigen wijze de voetbalkooi te
openen. Dat deed hij na een mooie toespraak, op zijn Haags uiteraard, waarna
we met zijn allen naar buiten gingen, naar
de voetbalkooi waar een bier blikje hing.
Deze gooide hij kapot tegen de kooi en de
rest van de inhoud spoot hij over de toeschouwers heen.
’s Avonds werd er nog verrekijkervoetbal
gespeeld, een bizarre vertoning zowel

voor de spelers als voor het publiek.
De spelers hadden namelijk een verrekijker op die het beeld enorm vervormde,
dus grote hilariteit onder de spelers en
toeschouwers als er geschopt werd naar
de bal terwijl die er niet lag, of als ze rond
liepen te draaien om te zoeken waar de
bal lag.
Het was een geslaagde dag. Iedereen,
die zich hiervoor heeft ingezet, heeft een
daverend applaus verdiend.
Een minpuntje moet ik toch even kwijt:
dat is dat de opkomst van bewoners erg
matig was. De jongeren hadden graag
kennis met ze willen maken, op hun
manier dan wel. Maar dat kan natuurlijk
alsnog in en rond de voetbalkooi. Dat zou
een extra mooi resultaat zijn, als de sportplek uitgroeit tot een ontmoetingsplek
van niet alleen de jongeren uit de buurt,
maar van jong en oud.
Hans Verboom

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

Neem eens een kijkje in de Bolster!
Vindt u het leuk om andere wijkbewoners te ontmoeten tijdens
een recreatieve activiteit? Hebt u een vraag met betrekking
tot voorzieningen in de buurt of het activiteiten- en
dienstenaanbod? Kom dan een kijkje nemen in buurtcentrum
de Bolster.
Het ouderenwerk Segbroek is op woensdagochtend van
9.00 — 12.00 uur aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden
in buurtcentrum de Bolster, Kastanjestraat 2. U bent van harte
welkom tijdens de recreatieve activiteiten in dit buurtcentrum:
bridgeavond, creatieve middag, Meer bewegen voor ouderen,
buurtmaaltijd of bingomiddag. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Judith Hoogeveen, Ouderenwerk Segbroek,
telefoon (070) 360 02 37.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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De wethouder en de
parkeeroverlast

Op 12 november zijn we met een delegatie
uit de buurt bij wethouder Smit op bezoek
geweest. We wilden van hem horen welke
oplossingen hij in gedachten heeft voor de
parkeeroverlast in de buurt. Hoe groot de
overlast is, dat wist hij al, al was het maar
omdat daartegen vanuit de Ieplaan bij
burgemeester en wethouders is geprotesteerd met brieven en handtekeningen.
Metingen van de Gemeente hebben ook
duidelijk in kaart gebracht dat de parkeerdruk sinds juli enorm is toegenomen.
Daarover dus geen misverstand.
De wethouder meende dat ook in de
Bomenbuurt niet valt te ontkomen aan
betaald parkeren. Op de vraag wanneer
dat dan zou worden ingevoerd was zijn
antwoord dat het in 2010 zou zijn, maar
22
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pas aan het einde van volgend jaar.
Voor de kraagregeling, een soort betaald
parkeren “light” en bedoeld als een tijdelijke oplossing, komen we niet in aanmerking, zeker niet als uiteindelijk betaald
parkeren wordt ingevoerd. Dat betekent,
dat het nog wel een jaar duurt voordat er
een definitieve oplossing is ingevoerd.
In de eerste helft van volgend jaar zal de
gemeente een draagvlakonderzoek uitvoeren, een enquête die peilt hoe de
bewoners denken over betaald parkeren.
Daarvan hangt de invoering af. Duidelijk
is wel dat er op afzienbare termijn niet
veel alternatieven zijn.
Tot die tijd zijn er op korte termijn een
paar mogelijkheden. Beter en strenger
handhaven is er een van. Daar gaat de
wethouder voor zorg dragen. Het betekent dat ook de bewoners daarvan last
kunnen krijgen, omdat er strenger zal
worden gelet op verkeerd geparkeerde
auto’s, uit de buurt of niet. Verder zullen
ambtenaren kijken of het zes-rijen-dik
parkeren in Ieplaan en Thomsonlaan met
verbodsborden kan worden teruggebracht
tot normale proporties.
Tot slot: wij willen betrokken zijn bij het
vervolg, bij de maatregelen die genomen
gaan worden om de overlast terug te dringen. Dat heeft de wethouder toegezegd.
Johan van Arragon

Van de
wijkagent

We leven alweer in de maand december;
binnenkort staan de feestdagen voor de
deur. Voor we het weten is het 2010. Zo
snel kan het gaan en zo snel is het ook
voor mij gegaan.
Ik ben nu 1 jaar uw wijkagent en heb in
het afgelopen jaar veel bewoners uit de
wijk gesproken. Tijdens deze gesprekken
is het mij duidelijk geworden dat het overgrote deel van de buurtbewoners blij is
om in de Bomenbuurt te wonen. Dat is
goed nieuws en dat willen we natuurlijk
ook zo houden. Toch spelen er op dit
moment een aantal zaken die voor de
nodige onrust zorgen.
1 juli 2009 is de dag die bij heel veel
buurtbewoners in het geheugen is gegrift.
Dit is de dag dat het ineens niet meer de
gewoonste zaak van de wereld was om je
auto voor de deur te parkeren. Na deze
datum is het straatbeeld van meerdere
straten in de wijk drastisch veranderd.
Veel geparkeerde auto’s op hoeken en
middengeleidingen, veel caravans en
campers, zodat het soms meer lijkt op
een camping dan op een doorsnee straat.
Dit is helaas een probleem dat niet zomaar
is opgelost, wat bleek tijdens de laatste
vergadering van de SBOB op 29 oktober jl.
De oplossing is nog ver weg maar wij als
politie zullen ons best doen om een nog
grotere chaos te voorkomen.

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen
geweest dit jaar. Op zaterdag 31 oktober
2009 is na vele jaren van overleg dan uiteindelijk de voetbalkooi, gelegen op de
hoek Ieplaan/Segbroeklaan, officieel
geopend. Dit is een plek voor jongeren uit
de Bomenbuurt waar ze een balletje kunnen trappen of gewoonweg gezellig samen
kunnen komen.
Tot slot de jaarwisseling: die is in de
Bomenbuurt de laatste jaren relatief rustig
verlopen en ook dit wil ik als wijkagent
graag zo houden. Ik doe dan ook een
beroep op u als wijkbewoner om mij daarbij zo nodig te helpen. Als u dingen ziet
of hoort die niet door de beugel kunnen,
zou ik het op prijs stellen als u mij hiervan
op de hoogte stelt. Ik probeer zoveel
mogelijk in de wijk te zijn, maar extra
ogen en oren in de wijk, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Ik sluit af om via deze
weg iedereen prettige feestdagen een
gelukkig nieuw jaar toe te wensen.
De wijkagent
Fabian Roso
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Vuurwerk en Kerstbomen Opgeruimd? St(r)aat Netjes!
Doe mee en win!
De Gemeente, verschillende bedrijven én vele inwoners werken
rond de jaarwisseling weer samen om de straten snel schoon te
krijgen. Iedereen die meehelpt om kerstbomen en vuurwerkresten
in Den Haag op te ruimen krijgt een beloning. Wie een kerstboom of een zak met vuurwerkresten inlevert bij een van de
21 inleverpunten in de stad, krijgt een kaartje met een unieke
code. Die code moet ingevuld worden op een persoonlijke spaarpagina op de webpagina’s van de actie. Met de gespaarde punten
kunnen deelnemers allerlei beloningen krijgen. Een zogenaamde
‘gouden code’ geeft recht op één van de hoofdprijzen.
Die worden uitgereikt door wethouder Baldewsingh tijdens een
feestelijke bijeenkomst op woensdag 13 januari.
De actie Opgeruimd St(r)aat Netjes wordt dit jaar gehouden van
28 t/m 30 december 2009 én van 2 t/m 6 januari 2010. Dit keer
wordt voor het eerst samengewerkt met de Crownies, een ander
Haags initiatief waarbij jongeren beloond worden als ze zich
inzetten voor een schone en mooie stad.
Wie meer wil weten over ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’, de beloningen die te verdienen zijn of de inleverpunten, kan terecht
op www.opgeruimdstraatnetjes.nl.

Gezocht: verkeersdeelnemers
Van tijd tot tijd komt het Gemeentebestuur met plannen voor de verdere
ontwikkeling van de stad. Dat moet ook,
daar is het bestuur voor, maar lang niet
altijd zijn die plannen in het belang van
de huidige bewoners en lang niet altijd
heeft het bestuur voldoende oog voor dat
belang. Daarom moeten wij, bewoners,
de Gemeente kritisch volgen.
Zo hebben we te maken met plannen voor
de Noordwestelijke Hoofdroute, Kijkduin,
Scheveningen-Haven en betaald parkeren.
Samen met Bloemenbuurt, Vogelwijk en
Sportlaan bekijken wij de gevolgen van
die plannen voor onze buurten, geven wij
daarover onze mening, bedenken we alternatieven en bestoken wij daarmee wethou-

ders en gemeenteraadsleden.
Dat gaat niet vanzelf, dat kost tijd en dat
vraagt ook kennis van zaken. Vooral kennis
van, of belangstelling voor, verkeerszaken
en wat daarmee samenhangt: veiligheid,
milieu, ruimtelijke ordening en juridische
zaken. Daarvoor zoeken we nog mensen,
mensen die onze werkgroep Verkeer en
veiligheid kunnen versterken, of van
advies kunnen dienen.
Als u het leuk, belangrijk, interessant
vindt om zich met die onderwerpen bezig
te houden, daar af en toe wat tijd aan wilt
besteden en zo ook wat aan uw buurt wilt
bijdragen, dan horen wij dat graag van u.
Geeft u zich dan op bij
info@bomenbuurtdenhaag.nl.

Opgeruimd St(r)aat Netjes 2009-2010
SEGBROEK:
Laan van Eik en Duinen
Valkenboskade (bij kruising Hanenburglaan)
Newtonstraat (t/o Kepplerplein – De Verademing)
Openingstijden inleverpunten:
maandag 28 t/m woensdag 30 december: 11.00 tot 16.00 uur
zaterdag 2 januari: 11.00 tot 16.00 uur
zondag 3 januari: 12.00 tot 16.00 uur
maandag 4 en dinsdag 5 januari: 15.00 tot 17.00 uur
woensdag 6 januari: 12.00 tot 17.00 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

VÓÓR Welzijn → www.voorwelzijn.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met:
telefoon (070) 360 02 37

24

De Boomgaard – december 2009

De Boomgaard – december 2009

25

Buurtgenoten
uitgelicht

Kapsalon Tasja

Op de hoek van de Thomsonlaan en de
Acaciastraat zit een kapsalon. Niet op een
echt opvallende plek. Je moet er maar net
langskomen en het willen zien. De etalage
aan de Thomsonkant doet eerder denken
aan een brocante winkeltje. Maar om de
hoek staat in zwierige letters, schuin op de
ruit ‘Kapper’ geschreven. En daarnaast,
tegen de deurruit, hangt een karton waarop
handgeschreven de openingstijden staan.
Je moet bellen en wachten tot de deur voor
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je van het slot gaat. Dat heeft te maken met
een nare ervaring. Moet je je voorstellen:
iemand laat zich eerst even door je knippen en berooft je vervolgens van je omzet!
Maar goed, dit is dus geen gewone kapper. Geen luxe, gestroomlijnd of trendy
interieur. Als je binnenkomt waan je je
eerder in een huiskamer van weleer. De
wanden zijn van boven tot onder gevuld.
Er staan, liggen en hangen boeken, poppetjes, trosjes balletschoenen, posters,

foto’s, schilderijen, trekharmonica’s, een
balalaika en nog veel meer. En natuurlijk
tussen dit alles een spiegel, met daarvoor
een oude kappersstoel. En daaromheen
kamt en knipt Tasja, als altijd in het
zwart. Niet met een bijzondere reden,
maar: “ik voel me daar gewoon prettig
in”. En naast Tasja, op de grond op een
kussentje, slaapt een bejaard hondje.
En in een van die wandkasten, tussen de
boeken, ligt nog een poes, ook slapend.
En de radio vult de ruimte.
Tasja werkt hier al ruim dertig jaar. Daarvoor had ze een zaak in de buurt van de
Beeklaan, vlakbij de Loosduinseweg. Daar
had ze nogal wat klandizie van de Vrije
Academie. De wanden tonen nog schilderijtjes van studenten. Ze heeft de zaak
inderdaad als een soort huiskamer ingericht, met veel herinneringen, omdat ze
zich er prettig in wil voelen. En daarbij
heeft ze fijne contacten met klanten, veelal
ouderen: “maar het moet klikken anders
klikt het niet”. Tasja knipt alleen, ze doet
niet aan wassen en watergolven. Vrouwen
komen er ook, soms, maar ze is van origine
een herenkapper. De prijzen zijn zeer
schappelijk: voor € 7 zie je er weer netjes
uit. Mensen die van een AOW-tje rond
moeten komen, kunnen hier zelfs voor
€ 2,50 terecht. Toch merkt ook Tasja dat er
wat aan de hand is. Wat minder mensen.
Waarschijnlijk zijn er ook veel kappers die
van huis uit werken. En de toekomst? Ze
gaat lekker door: “dat het zo kan blijven”.
R.S.

Vroeger zat
hier op de
hoek nog
een slager
Onze buurt staat er inmiddels al een
tijdje. Sommige huizen al zo’n 100 jaar.
In die tijd is veel hetzelfde gebleven, maar
ook is er heel wat veranderd. Op oude
foto’s bijvoorbeeld zien we dezelfde panden als nu. Maar die huizen hebben vaak
heel wat bewoners gekend. Veel winkels
zijn uit het straatbeeld verdwenen en de
aankleding van straten en pleinen is ook
anders geworden. Een flink stuk van de
buurt is in de oorlog gesloopt en ingericht
als ‘Sperrgebiet’.
De verhalen hierover kunnen erg boeien,
zeker als het gaat om de eigen straat, of
zelfs het eigen huis. De Boomgaard wil
hierover gaan schrijven. En daarvoor zijn
we op zoek naar mensen die daarvan
weten te vertellen. Bent u, of kent u zo
iemand? Hebt u nog oude foto’s? En wilt
u een keer daarover met ons praten? Dan
kunt u ons bellen of mailen. Wij gaan dan
met u kijken of we daar een artikeltje aan
kunnen wijden.

Kijk ook eens op onze website:
www.bomenbuurtdenhaag.nl
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ook wat
doen voor
de buurt?
Vrijwilligers
altijd welkom!
e-mail
info@bomenbuurtdenhaag.nl
telefoon
(070) 346 56 23

–– < Persbericht > ––––––––––––

Subsidie voor dakopbouw
nu mogelijk voor hele stad
Bij gezinsuitbreiding
gewoon in eigen buurt
blijven wonen!
Eigenaren van portiek- en
etagewoningen kunnen vanaf
vandaag een subsidie van
maximaal € 25.000 aanvragen voor een dakopbouw.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de subsidieregeling toegankelijk te
maken voor alle Hagenaars.
De dakopbouw is een veel
toegepaste optie ter vergroting van de woning.
Vooral in de vaak kleinere
huizen in vooroorlogse
wijken kan het een aantrekkelijke oplossing zijn.
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Uit de school
geklapt
Tegenover wijkgebouw ‘De Kruin’ in de
Acaciastraat staat al sinds de jaren ’20 van
de vorige eeuw het schoolgebouw waar de
Bavinckschool haar huisvesting heeft.
Als de stenen konden spreken, zouden er
heel wat verhalen naar boven komen. Het
schoolarchief gaat terug tot het begin van
de oprichting van de school (1921). De
schoolvereniging Elout van Soeterwoude
had door het groeiend aantal leerlingen in
de Elout van Soeterwoudeschool aan de
Daguerrestraat ruimtegebrek. Het oog
viel op een stuk grond aan de Fahrenheitstraat. De Bomenbuurt was in aanbouw,
een tweede school vormde een welkome
aanvulling. In 1921 werd gestart met de
bouw van de Bavinckschool. In 1 jaar tijd
verscheen een mooi schoolgebouw op de
hoek van de Fahrenheitstraat en de Cypresstraat. De Westduinkerk en de Bavinckschool stonden schouder aan schouder als
een Christelijk bolwerk tegen elkaar aan.

fors uitgebreid. Op het hoofdgebouw komt
een etage. Het aantal leerlingen is fors
toegenomen. De oorlogsjaren gaan ook
aan de Bomenbuurt niet ongemerkt voorbij. Een deel van de wijk wordt op last van
de Duitsers gesloopt voor de aanleg van
een anti-tankgracht. Daardoor kwam de
Bavinckschool met de Westduinkerk aan
de rand van het Sperrgebied te staan. Het
notulenboek maakt in deze periode melding van het omkomen van een leerling
van de school in het genoemde Sperrgebied. Ook de laatste oorlogswinter laat
de school niet ongemoeid. Kinderen en
onderwijzend personeel raken verzwakt
door de slechte levensomstandigheden en
de kolen voor de verwarming raken op.
Er kan niet altijd meer op de gewone
wijze les gegeven worden. In de oorlogsperiode wordt Dhr. Bos opgevolgd door
Dhr. Lieffering, die schoolhoofd blijft tot
zijn pensioen in 1960. Onder zijn leiding
groeit de school enorm (de ‘baby-boom’).
Met een getal van tegen de 500 leerlingen
moest men zelfs gebruik maken van noodlokalen!

De van een gemarmerde omslag voorziene
notulenboeken zijn in prachtig rechtshellend handschrift, dik/dun geschreven
door het hoofd der school. Elk jaar maakte
hij zo’n verslag.
Het eerste schoolhoofd was Dhr. Bos. Hij
beschrijft het nieuwe schoolgebouw en is
er merkbaar trots op. Er is zelfs een handenarbeidlokaal. Al in 1927 wordt het gebouw

De boeken maken melding van Kerstfeesten in de Westduinkerk, optredens van
het schoolkoor o.l.v. Dhr. Borstlap voor
de NCRV radio en ook van schoolreisjes.
In de jaren ’60 nam het leerlingaantal af
en werd het schoolgebouw te groot. Door
de invoering van de Mammoetwet in 1968
kwam het monumentale schoolgebouw
van de Aeneas Mackayschool (MULO/

lagere school) aan de Acaciastraat leeg te
staan. Dit gebouw bleek een passende jas
te zijn voor de afgeslankte Bavinck.
Het oude gebouw aan de Fahrenheitstraat
werd gesloopt en vele jaren later Ook de
Westduinkerk. Toch zijn er nog overblijfselen van de oude Bavinckschool te vinden. In het speeltuintje naast Albert Heijn
staan een paar oude bomen. Deze sierden
vroeger het schoolplein van de Bavinck.
Er valt nog veel meer te vertellen over de
school. Wellicht roept het lezen van dit
stukje vragen bij u op of komen er herinneringen bovendrijven. U kunt reageren
per mail: school@bavinck.scoh.nl. U kunt
ook de website van de school raadplegen
voor nog meer geschiedenis en schoolinformatie. De website is te vinden op
www.scoh.nl/Bavinck.
Namens het schoolteam van de
Bavinckschool, Frans Mieremet

foto met dank aan frans Schmit
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Nieuw
in de
buurt

Gun jezelf het plezier…

Bomenbuurt in
beeld

Toen en nu

1930 — fotografie: Dienst voor de stadsontwikkeling

…om je eigen creativiteit te ontdekken.
Dat kan bijvoorbeeld bij Djouke van Aken
in de Populierstraat. Op vrijdag, zaterdag
en zondag geeft zij cursisten in haar atelier
de ruimte en vrijheid om aan de slag te
gaan met een grote keuze aan schildermaterialen, o.a. acrylverf, krijt, ecoline, zand
en papier.
Techniek is niet het belangrijkste, wel de
aandacht en speelsheid om niet met gisteren of morgen bezig te zijn, maar met een
creatief proces in het nu.
Djouke van Aken vertelt graag over haar
passie. “Ik doe dit nu zo’n jaar of zeven,
omdat ik iedereen het plezier gun dat ik
er zelf uit haal. Gek genoeg komt het er
bij veel mensen meestal niet van, om thuis
een plek en de tijd te vinden om ongestoord ergens aan te beginnen. Bij mij
worden mensen gestimuleerd en geprikkeld om iets te maken dat helemaal uit
henzelf komt.”
32
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“Het gebeurt vaak dat cursisten iemand
meenemen uit de vrienden- of kennissenkring, zelfs van buiten de stad. Het zou
leuk zijn als de bewoners van de Bomenbuurt weten dat ik hier zit. Ik kan ook
workshops op maat verzorgen, met een
bepaald thema. Momenteel werken we
veel met herfstkleuren en tegen het einde
van het jaar o.a. met glitters, in bijvoorbeeld collages”.

Fahrenheitstraat /
abeelplein
Op deze hoek was jarenlang café 't Abeeltje
gevestigd. De eigenaar, de heer Hartman,
stond ook wel bekend als “Piet de Dief”.
Hij had de gewoonte om twee biertjes op
te schrijven , wanneer er slechts één was
besteld. In 1986 werd het linker gedeelte
van het café verhuurd aan Koemans’ snackbar. Het rechter gedeelte bleef café. Een
jaar later ging ’t Abeeltje helemaal weg en
kwam er een vestiging van D-reizen, later
Holland International. In 1997 kocht
Koemans’ snacks en broodjes ook dit stuk
erbij en kon de zaak worden uitgebreid.
De boom die op het Abeelplein staat is de
zogenaamde bevrijdingsboom. Deze boom
werd na de oorlog geplant. In 1983 ging hij
dood en er kwam een nieuw exemplaar
voor in de plaats.

2009

Het enige dat je meebrengt is een schilderschort of overhemd dat vies mag worden;
voor de rest – de thee en koffie, materialen,
het enthousiasme en mogelijke inspiratiebronnen – wordt gezorgd.
Djouke van Aken
Populierstraat 80
telefoon (070) 345 46 66,
djoukevanaken@casema.nl
www.incontactmetjecreativiteit.nl

Frans Schmit — fschmit@zonnet.nl
www.flickr.com/photos/fransschmit

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

Houtrustkerk concert 10 januari 2010
De hoboïste Elise Sluiman, bas-bariton Tim Maas en pianist
Jan Willem Sluiman geven op zondag 10 januari 2010 van 12.00
tot 12.30 uur een concert in de Houtrustkerk, Beeklaan 535
(hoek Houtrustweg). Op het programma staan werken van
Schubert, Röntgen, Quilter en Bach.
De toegang is vrij met een collecte na afloop.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Nieuw
in de
buurt

Uw levensverhaal;
het vertellen waard

[ingezonden mededeling]
Toen ik eind 2004 met vervroegd pensioen
kon gaan, brak er een nieuwe fase in mijn
leven aan, waarin ik veel tijd kreeg om
dingen te gaan doen, waar ik voordien
niet aan toe kwam.
Een van mijn nieuwe bezigheden werd het
schrijven van levensboeken. Ik doe dit nu
ruim drie jaar en heb inmiddels met achttien, veelal oudere mensen, hun levensboek geschreven.
Nadat ik begin maart van dit jaar in de
‘Bomenbuurt’ ben komen wonen, wil ik
mijn diensten ook in deze omgeving aanbieden.
Veel oudere mensen hebben de behoefte
om op hun leven terug te blikken en
erover te vertellen. Vaak hadden ze ook
zelf hun levensverhaal wel willen opschrijven, maar kwamen daar om verschillende
redenen niet aan toe.
Omdat iedere mens uniek is, is ook ieder
levensverhaal uniek. Ook uw levensverhaal is het vertellen waard. U geeft uw
kijk op het leven, zoals dat verlopen is en
ik ben daarbij uw reisgenoot.
Ik help u om op een systematische en
natuurlijke manier de grote hoeveelheid
herinneringen naar boven te halen en te
ordenen. Uiteindelijk ontstaat er uw
‘levensboek’, al dan niet verluchtigd met
voor u belangrijke foto’s.
34
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Voor uzelf geeft het rust om alles wat er
zoal in uw leven is gepasseerd, nog eens
terug te kunnen lezen. Voor uw naasten,
uw familie is het een unieke mogelijkheid
u nog beter te leren kennen waardoor ze u
wellicht nog beter zullen begrijpen en
waarderen dan ze al doen. Regelmatig
kiezen mensen een aanleiding om hun
levensboek te laten schrijven, zoals een
kroonjaar, een jubileum of een ingrijpende verandering in hun leven.
Mocht u belangstelling hebben om met
mij uw levensboek te gaan schrijven,
neemt u dan vrijblijvend contact met mij
op. We zullen eerst de mogelijkheden
bespreken en gaan dan aan de slag.
Ik reken geen uurloon, maar beschouw dit
werk ook niet als 100% vrijwilligerswerk.
Voor de gemaakte kosten en de moeite
reken ik voor een levensboek van gemiddelde omvang ongeveer € 100.
U kunt mij mailen: lanauta@planet.nl of
bellen: (070) 391 44 53.
Leen A. Nauta
Hanenburglaan 368
2565 HC Den Haag

De nieuwe bibliotheek
in de Fahrenheitstraat
De gemeente Den Haag heeft de panden
Fahrenheitstraat 697 en 707 gehuurd voor
de vestiging van de huidige bibliotheek
in de Acaciastraat. De panden in de
Fahrenheitstraat liggen veel gunstiger dan
het pand in de Acaciastraat door o.a. de
nabijheid van AH, Blokker en de HEMA.
De beide panden worden onderling
gekoppeld en ingericht als “winkelbibliotheek”. Dit houdt in dat boeken en tijdschriften goed zichtbaar worden gepresenteerd en dat de verlichting een belangrijke
rol zal spelen. Samen met interieurarchitecte Christel van der Kuijlen van SVDK
Interieurarchitecte(n) en KOW Architecten
(voor het bouwkundige aspect) is onlangs,
na een lange voorbereidingstijd, een goed
inrichtingsconcept gereed gekomen waar
uiteindelijk de Welstandscommissie ook
mee akkoord is gegaan. De Welstandscommissie hecht veel waarde aan de oorspronkelijkheid van de winkelpanden en
hieraan wordt met de realisatie gevolg
gegeven.
In de bibliotheek, de ingang wordt nummer 707, wordt een zo ruim mogelijke
entree met inlever- en uitleenvoorzieningen, presentatie-elementen en kranten en
tijdschriften gerealiseerd. De leestafels en
fauteuils komen in een centrale ruimte te
staan, die in korte tijd is om te bouwen tot
activiteitenruimte voor lezingen en dergelijke. Bij de activiteitenruimte wordt

tevens een koffiecounter geplaatst die
kwalitatief goede producten zal leveren
aan bezoekers die kranten of tijdschriften
willen lezen. Men kan echter ook gewoon
in de bibliotheek afspreken met buren,
vrienden of kennissen om onder het genot
van een kop koffie en iets lekkers wat bij
te praten.
De boekencollectie is breed en wordt
mede gepresenteerd aan de hand van
foto’s boven de boekenstellingen.
Voor de kinderen komt er in de etalage
van nummer 697 een eigen hoek waar
ook kinderactiviteiten worden gehouden.
Komende maanden worden offerten aangevraagd en de opdrachten verstrekt.
De verwachting is dat het nieuwe bibliotheekfiliaal in het tweede kwartaal 2010
zijn deuren opent.
John v.d. Linden
Hoofd Fac. Zaken
Dienst Openbare Bibliotheek

18 februari 2010: bewonersvergadering
‘Wat doet de politiek met het 10-punten-plan?’
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’
sbob (uw bewonersorganisatie)

