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Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven, hebben tot doel de lezer te 
informeren en de discussie levend te houden. Zij geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur van de 
Stichting Bomenbuurt of van de redactie weer. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren 
of te weigeren als naar de mening van de redactie het artikel niet bijdraagt aan een goed leefklimaat in de Bomenbuurt.

Sluitingsdatum kopij volgende Boomgaard: 16 augustus 2010
Aanleveren uitsluitend per e-mail: info@bomenbuurtdenhaag.nl
Voor actuele informatie: www.bomenbuurtonline.nl       ...

Ook dit jaar wordt het zomer!

Heeft u na het zien van de foto op de 
voorpagina ook zo’n zin even een terrasje 
te pakken? Terwijl ik dit schrijf, zijn de 
dagen van de IJsheiligen net voorbij en de 
temperatuur is heel voorzichtig aan het 
stijgen. Alles is dit jaar later aan het uit-
botten dan afgelopen jaren, maar wie weet 
genieten we hierdoor ook tot diep in de 
herfst van groene bomen en struiken. 
In deze Boomgaard kunt u lezen welke 
nieuwe leden zijn toegetreden tot het 
bestuur van de SBOB, lees over deze 
enthousiaste medebewoners in ‘Even 
voorstellen…’. De stadsspeld wordt niet 
zomaar uitgereikt, Jos Bierlaagh was dan 
ook zeer verrast!
Koninginnedag was dit jaar voor veel 
kleine en grote verkopertjes en artiesten 
een feest, ondanks het natte begin van de 
dag. Wat zou de totale omzet zijn 
geweest?

Loopt u wel eens heel erg op uw gemak 
door uw eigen Bomenbuurt? Er blijkt veel 
meer te zien dan je zo denkt. Lees daar-
voor Wandeling door de Bomenbuurt.
En al ligt het Valkenbosplein aan de rand 
van de Bomenbuurt, het is er tegenwoor-
dig goed toeven in Café Madeleine, zeker 
in de zomer die er aankomt.

Bomenbuurt toen en nu, een boekbespre-
king, van de wijkagent, de bomen in de 
buurt, de column van Elsje, twee bijzon-
dere buurtgenoten uitgelicht, het laatste 
nieuws over de nieuwe website (kijkt u 
daar wel eens naar?) en een oproep van de 
SBOB, en nog meer interessant nieuws uit 
uw buurt waar het zo heerlijk wonen is.

De volgende Boomgaard verschijnt weer 
in september. Ik wens u een goede mooie 
zomer, als u van zon houdt: wens ik u veel 
zon, en hopelijk heeft u geen vervoers- 
zorgen tijdens de vakantie!

Francine Das
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en Hans Verboom –– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HagaZiekenHuis dringt autogebruik ver terug

Het HagaZiekenhuis – het voormalige Ziekenhuis Leyenburg – heeft de 

MobiliteitsAward Haaglanden 2010 gewonnen. Het ziekenhuis heeft het 

autogebruik van medewerkers fors teruggedrongen. Daarentegen wordt 

het fietsgebruik fors gestimuleerd door grotere en betere fietsen-

stallingen en de introductie van een fietsstimuleringsprogramma. 

Aan een gratis fietsenstalling voor bezoekers wordt gewerkt.
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Tijdens de laatste bewonersvergadering 
van maart heeft het bestuur een gevoelige 
aderlating ondergaan. Niet minder dan 
drie bestuursleden namen afscheid, de 
helft van het bestuur. Daar staan twee 
nieuwe bestuurders tegenover, maar per 
saldo verliezen we in elk geval een hoop 
ervaring. De helft van het bestuur dat 
opstapt, waaronder de secretaris en de 
penningmeester, “wat is daar aan de 
hand?”, vraagt u zich misschien af. Nee, 
er is geen ruzie, er is geen machtsstrijd,  
de reden is minder spectaculair. Twee van 
de dames zijn in het afgelopen jaar ver-
huisd naar een huis buiten de Bomen-
buurt. Niet ver buiten de buurt, maar  
toch erbuiten. Het derde bestuurslid heeft 
een indrukwekkende carrière in de SBOB 
opgebouwd en vindt het nu welletjes.
Mariëlle Schonk was jarenlang onze secre-
taris. Zij legde onze vergaderingen vast. 
Zij bracht een dosis nuchterheid in die 
ons behoedde voor al te ambitieuze onder-
nemingen en tegelijkertijd kon ze ook 
heel verontwaardigd zijn over onrecht,  
of dat nu vanuit de buurt kwam, of van 
de gemeente, en dat hield ons dan weer 
scherp.
Sabine van Pesch, penningmeester, heeft 
ons geld beheerd, daar jaarlijks verant-
woording over afgelegd en allerlei, vaak 
onbegrijpelijke, maar door de gemeente 

geëiste formulieren ingevuld. Sabine vond 
dat geld er was om de buurt beter te maken 
en zo bedacht ze met haar optimisme en 
enthousiasme de actie ‘Bomen over 1000 
euro’, waarbij een goed idee om de buurt 
op te fleuren een mooi bedrag kreeg, zodat 
het ook uitgevoerd kon worden.
Jos Bierlaagh heeft op haar afscheidsver-
gadering niet voor niets de stadspenning 
gekregen van wethouder Van Alphen. 
Naast allerlei ander vrijwilligerswerk is 
Jos twaalf jaar actief geweest als bestuurs-
lid van de SBOB, waarvan tien als penning-
meester. Jos was de wijze nestor van het 
bestuur, zij was ons geheugen en omdat 
zij zoveel mensen in de buurt kende ook 
degene die de contacten wist te leggen. 
Hoe jammer het ook is dat Jos, Sabine en 
Marielle zijn vertrokken, hun vertrek is 
ook begrijpelijk en we zijn blij dat we met 
ze hebben kunnen samenwerken en dat ze 
zo’n grote bijdrage hebben geleverd aan 
het werk van de SBOB. Daarvoor bedanken 
we ze nogmaals hartelijk en we gaan ervan 
uit: mede namens u.
Ondertussen hebben Yvonne Verdijk en 
Telli van der Lei, na een vliegende start, 
het werk van Marielle en Sabine over-
genomen. Daarmee zijn we bijna weer  
op sterkte.
Johan van Aragon
voorzitter SBOB

Afscheid Mariëlle, 
Jos en Sabine

Van de 
voorzitter

Natuurlijk moest ook het officiële deel: 
‘verantwoording van het gevoerde 

beleid’ de revue passeren, hetgeen zonder 
complicaties gebeurde. Er hebben zich 
nog geen bewoners gemeld voor de kas-
controlecommissie, dus als u voor de SBOB 
een klein klusje wilt doen, dan kunt u zich 
opgeven!

De bestuursverkiezing verliep soepel. 
Er traden drie bestuursleden af, van wie 
twee wegens verhuizing uit de buurt: 
Mariëlle Schonk (secretaris) en Sabine 
van Pesch (penningmeester). Het langst-
zittend bestuurslid Jos Bierlaagh was dit 
maal eveneens niet meer herkiesbaar!
Op de volgende pagina wordt wat uitge-
breider bij haar afscheid stilgestaan.

Het huidige bestuur bestaat uit:
•	 Johan	van	Arragon,	voorzitter
•	 	Yvonne	Verdijk,	secretaris 

(nieuw gekozen)
•	 	Telli	van	der	Lei,	penningmeester	

(nieuw gekozen)
•	 	Tonny	van	Dijk	en	Hans	Verboom, 

bestuursleden.

(Het complete verslag is op te vragen bij ons 
kantoor; het kan u ook gemaild worden.)

Het eerste agendapunt was de invoering 
van het SMS-alert en – in de loop van 
dit jaar – het Burgernet. Er werd een toe- 
lichting gegeven door (politieman)  
Ab Bachoffner; hij toonde ook een intro-
ductiefilm. Voor degenen, die er niet bij 
konden zijn, hebben wij verderop de uitleg 
van de politie in z’n geheel opgenomen.

Het verkeer speelde weer een belangrijke 
rol in de discussie: het inmiddels ontstane 
parkeerprobleem en het plan van de 
Gemeente, om in een deel van onze buurt 
betaald parkeren in te voeren. Voorts 
kwam de Noordwestelijke Hoofdroute 

nog eens ter sprake; er komt een Gemeen-
telijke verkenning en een klankbordgroep.
Richtlijn is nog steeds het 10-puntenplan 
dat is opgesteld door de VBBS (Vogelwijk, 
Bomen-en Bloemenbuurt Segbroek).

De website wordt vernieuwd (Zie voor 
meer informatie elders in dit blad). 

Het bestuur is bezig met het opzetten van 
een netwerk van straatvertegenwoordi-

gers. (Daarover vindt u ook meer infor-
matie, elders in deze Boomgaard.)

Kort verslag jaarvergadering
18 maart 2010



Stadsspeld voor aftredend 
penningmeester Jos Bierlaagh

Even voorstellen… 
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Onze jaarvergadering had dit jaar een 
ander verloop dan gewoonlijk. 
Jos Bierlaagh had nog niets in de gaten, 
maar Wethouder Bert van Alphen (Wel-
zijn) was stilletjes de zaal ingeslopen om 
haar een Stadsspeld uit te reiken. 
Jos Bierlaagh is 12 jaar penningmeester 
van de SBOB geweest. Daarnaast was ze 
jarenlang actief voor de gemeentelijke 
Klachtentelefoon (Gezondheidszorg) en 
de Hartstichting.
Hoewel ze nu geen lid meer uitmaakt van 
het bestuur van de SBOB, zal Jos – in lijn 
met haar karakter – de bewonersorganisatie 
blijven helpen met hand- en spandiensten. 
Dit zal het gemis enigszins verzachten!

De Winkeliersvereniging heeft ‘een project 
manager van de Gemeente gekregen om 
de voorbereiding van de herinrichting van 
het hele winkelgebied te begeleiden’ en de 
bedoeling is dat ‘op enig moment ook de 

bewoners erbij betrokken zullen worden’. 
De leegstand is geen gebrek aan belang-
stelling, maar de bouwaanvragen duren 
vaak veel te lang. Zie voor meer informatie: 
www.winkeliers-segbroek.nl

Beste buurtbewoners,
Mijn naam is Telli van der Lei. In maart 
heb ik Sabine van Pesch opgevolgd als 
penningmeester van de SBOB. Samen met 
mijn man Mark en zonen Arne en Kai 
(van bijna 3 en 1) wonen we alweer 6 jaar 
met veel plezier in de Beukstraat. Gedu-
rende deze tijd ben ik de buurt en zijn fijne 
mix van bewoners erg gaan waarderen.

Toen vorig jaar de oproep in De Boom-
gaard stond waarin om een nieuwe pen-
ningmeester werd gevraagd, leek dit mij 
een mooie manier om een bijdrage te leve-
ren aan het welzijn van de wijk. De belang-
rijkste taken van de penningmeester zijn 
het maken van het financiële jaaroverzicht 
en het aanvragen van de jaarlijkse subsidie 
die wij voor onze werkzaamheden, zoals 
deze Boomgaard, van de Gemeente ont-
vangen. 
Via de SBOB ben ik direct betrokken bij de 
diverse activiteiten in de buurt en het valt 
mij op wat een actieve en betrokken men-
sen er in onze buurt wonen. Toen bijvoor-
beeld op Koninginnedag de straatvegers 
staakten, hebben veel mensen gehoor 
gegeven aan de oproep om hun spullen 
mee naar huis te nemen. Ik hoop dat buurt-
bewoners in 2010 op eenzelfde actieve 
manier deelnemen aan de activiteiten van 
de SBOB!
Telli van der Lei

Beste buurtbewoners,
Ik ben sinds kort de nieuwe secretaris van 
de Bewonersorganisatie Bomenbuurt en 
stel me graag even voor. 

Ik ben Yvonne Verdijk, 32 jaar. Ik ben 
werkzaam in de zorg bij een particulier 
laboratorium als analist en in een zieken-
huis als administratief medewerker op de 
afdeling Radiologie. 
Sinds 2006 woon ik met veel plezier in de 
Bomenbuurt, waarbij de goede sfeer en de 
betrokkenheid van de bewoners me opviel. 
Het leek me leuk en leerzaam hier een 
aandeel in te hebben. De goed verzorgde 
‘Boomgaard’ viel me al snel op en bracht 
me ertoe te gaan kijken wat de SBOB alle-
maal doet. Ik meldde me aan als enthou-
siast potentieel bestuurslid. Ik werd met 
open armen ontvangen en al heel snel 
werd ik secretaris, om de plaats in te gaan 
nemen van Mariëlle Schonk. Langzamer-
hand leer ik steeds meer over mijn directe 
omgeving; het doet me plezier een bijdrage 
te leveren aan deze gezellige buurt. 
Yvonne Verdijk

Leegstand?
Van de 

winkeliers-
vereniging
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bleef het niet er kwamen ook volwassenen 
bij, hele families zelfs. Ze namen er rustig 
de tijd voor om de stapels zakken door te 
nemen. Inmiddels zagen wij ervan af om 
ze tegen te houden, omdat duidelijk werd 
dat de mensen die daar bezig waren het 
van dit soort afvalbergen moeten hebben. 
Nemand schaamde zich ervoor, het leek 
een manier van leven en ze vonden het 
hun goed recht. Ik schrok ervan. Naïef 
misschien, maar ik plaatste dit soort toe-
standen in Braziliaanse achterbuurten. 
Maar het gebeurde nu gewoon in de 
Bomenbuurt. Stille armoede, die vaak 
verborgen is, maar bij dit soort gelegen-
heden aan de oppervlakte komt.

Wat leren wij hiervan? Allereerst, maar dat 
wisten we al: je bent verantwoordelijk 
voor je eigen troep, ruim die dus ook zelf 
op. Maar daarnaast: er zijn goede redenen 
om je overbodige spullen niet zomaar 
weg te gooien. Behalve dat je ze op 
Koninginnedag kunt verkopen, kun je ze 
naar een kringloopwinkel brengen, of 
naar een andere plaats waar ze een tweede 
leven kunnen krijgen. 
Heeft iemand misschien goede ideeën 
hoe we dat volgend jaar na de vrijmarkt 
kunnen organiseren?

Johan van Aragon

We hebben weer een mooie Koninginne-
dag beleefd in de buurt. Niet iedereen 
vindt dat, maar het overgrote deel van de 
mensen die ik heb gezien en gesproken 
wel. De dag begon treurig, maar vanaf het 
begin van de middag was het een vrolijk 
en vriendelijk evenement dat heel veel 
mensen trok. We hadden pech dat de 
schoonmakers staakten, maar de meeste 
mensen werkten mee aan de oproep om het 
afval zelf op te ruimen en naar verzamel-
plaatsen te brengen. Zoals je mensen hebt 
die niet van een feestelijke dag houden, 
heb je mensen die zich van zo’n oproep 
niets aantrekken, maar in beide gevallen 
gaat het om een minderheid.

Dat er egoïstische mensen zijn, die aan 
anderen geen boodschap hebben, dat is 
niet echt een verrassing. Toen iedereen 
vertrokken was en wij met een paar mensen 
nog bezig waren om verspreid afval te  
verzamelen schrok ik. Eerst waren er een 
paar kinderen die in de afvalbergen aan 
het zoeken waren, er zakken uit trokken 
en keken of er nog iets bruikbaars in zat. 
Daar zeiden wij wat van want we wilden 
niet dat het afval weer over de hele straat 
kwam te liggen. Dat pikten die kinderen 
niet, zij vonden dat ze het recht hadden 
om uit die afvalhopen te halen wat zij nog 
konden gebruiken. Bij die paar kinderen 

De andere kant van
Koninginnedag

De Vrijmarkt op Koninginnedag
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Op zoek naar een thema voor mijn 
column blader ik door het boekje ‘Het 
verre Westen’, over het ontstaan van de 
Bomen- en Bloemenbuurt. De Bomen-
buurt is gebouwd tussen 1914 en 1930.
Er staan foto’s in het boekje uit de jaren 
vòòr de Tweede Wereldoorlog. Eén ervan 
is opmerkelijk: de Valkenboskade tussen 
de Laan van Meerdervoort en de Hanen-
burglaan. De gevelwanden zijn fraai en 
dominant aanwezig op de foto, want de 
bomen langs het water zijn nog erg jong.
Toch herken ik de foto bijna niet, want er 
ontbreekt iets cruciaals. Het is 1924 en het 
is dus geen straat in aanbouw, maar een 
levend onderdeel van de wijk. Ik realiseer 
me dat je momenteel nooit zicht hebt op 
complete gevelwanden, tenzij je op het 
trottoir staat.
Op deze foto uit 1924 staat geen enkele 
auto. De foto is overdag genomen, dus:  
òf iedereen is met de auto naar zijn werk, 
òf er had nog niemand een auto. Het is 
een rustig, maar ook een vervreemdend 
beeld van de straat. Alsof er nog niet 
wordt gewoond.
Wanneer ik vanuit dezelfde positie van-

Mogen wij ons voorstellen: onze nieuwe 
jeugdclub heet De Apestaart. 
Deze club is bedoeld voor de jeugd van 
4 t/m 12 jaar en is gevestigd in De Kruin 
(Acaciastraat 178A) op de volgende 
dagen:  woensdag van 12.30 tot 17.00 en 
donderdag van 15.15 tot 17.00 uur.
Wij: Tom, Gil en Annalies proberen een 
groot succes te maken van deze nieuwe 
jeugdclub. Wij doen dit werk vrijwillig 
met het idee dat kinderen dan een plek 
hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. 
En in de toekomst is het uiteraard de 

daag een foto zou maken, zouden we een 
heel ander beeld krijgen. Niet alleen 
omdat de bomen zijn gegroeid. Sommige 
populieren, eiken en kastanjes zijn zelfs 
gigantisch geworden, maar het accent zal 
liggen op de bumper-aan-bumper staande 
auto’s, waardoor het zicht op de gevel-
wand verbrokkeld wordt.
De rust is uit het beeld verdwenen. De 
massale aanwezigheid van auto’s schept 
een rommelig aanzicht. De harmonie van 
de architectuur, straten en groen is door-
broken door de rijen vervoersmiddelen, 
die – doorgaans aan weerszijden van de 
straten – niet alleen bezit hebben geno-
men van de publieke ruimte, maar ook 
van ons optisch veld.
Probeer het maar eens uit. Ga in je straat 
staan en kijk goed. Wat valt het meest op 
en vind je het mooi wat je ziet?
Hoe lang gaan we eigenlijk nog door met 
het volplempen van onze straten met ver-
voersmiddelen die we lang niet allemaal 
echt nodig hebben en waarom willen  
mensen liever parkeerplekken dan bomen, 
of een speelplek voor de kinderen ? 
Elsje

bedoeling dat we meer dagen open gaan, 
zeker wanneer het een groot succes is.
We merken nu al dat er per dag ongeveer 
15 tot 20 kinderen komen spelen. 
(Dit alles gebeurt onder leiding van Stich-
ting VOOR.)
Mochten er mensen denken: dat vind ik 
ook leuk om te doen, kom ons dan gerust 
helpen of een keertje kijken.

Groetjes en tot gauw!
Tom, Gil en Annalies
van de Apestaart 

Bomenpraat
Column De Apestaart:

een nieuwe jeugdclub Auto’s in de straat

Convenant ‘Kastanjeplein’
getekend op 21 april jl.
Hier is het geduld van de initiatiefnemers 
dan eindelijk beloond: allerlei betrokken 
partijen hebben een verklaring (convenant) 

ondertekend, om dit leuke plein leuk en 
netjes te houden. Complimenten: 

Rob Lohle en andere medestanders! 
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een lesbus – nummer 1102 – van de HTM 
langs. Op de achterkant draagt hij het lijn-
nummer 99. Goudenregenstraat nr. 233, een 
winkelpand, staat te koop. Op nr. 208 een 
uithangbord: ‘Schoenreparatie C. Eijs’. 
Op de deur van de zaak een briefje:
‘gesloten alleen afhalen tel. 3602407’.
Op nr. 213 zit re-belance pilates studio. 
l.a. Bij glashandel de Glaswinkel op nr. 205 
ga ik de Sneeuwbalstraat in. Voor nr. 118 
staat een schitterende oude Rover 3500 S 
met kenteken 20-YB-80. In de straat tel ik 
tot de Valkenboskade zes parkeerplaatsen 
voor invaliden. De straat maakt een pret-
tige indruk, de meeste huizen zijn recen-
telijk opnieuw gevoegd. Op nr. 71 is de 
kinderopvang Jam-Daycore. Op het wat 
scheef aangebrachte papier op de voor-
deur lees ik onder andere: ‘Address: 
Sneeuwbalstraat 71’. Nr. 49 heeft net alle 
tuintegels uit de voortuin verwijderd; ze 
staan keurig opgestapeld op de stoep. 
Nr. 22 staat te koop, nr. 18 is verkocht en 
nr. 6 staat te koop.
l.a. De Valkenboskade op. Nr. 676 wordt 
verbouwd door de firma Sar uit Ter Heijde. 
Bij de Sleedoornstraat keer ik om op de 
kade en loop richting Thomsonlaan.
l.a. De brug op van de Thomsonlaan. 

Op de fiets komt mijn biologiecollega 
Evita langs. Ze draagt een blauw jack en 
een zwarte broek. Ik zeg: “Dag mevrouw 
Vernel.” Ze kijkt op, begint te lachen en 
zegt: “Ik herkende je helemaal niet onder 
die muts.” Ik draai op de brug om, de 
Thomsonlaan de andere kant op. 
Op nr. 113 is makelaar G.A.A. Meijer 
gevestigd. Nr. 135 staat te koop en nr. 149 
is verhuurd. Nr. 166 heeft een papier op 
de ruit: ‘Een hondekakje hoort in een 
zakje. Geen poep op de stoep’. Nr. 174 
staat te koop, evenals nr. 222. Bij de 
Goudenregenstraat hangen op een reclame-
zuil twee identieke reclameposters. Ik 
lees: ‘Art Nouveau uit het Rijksmuseum 
30.01 – 01.05 2010 Singer Laren’. Op dat 
moment komt Debbie, een leerling uit 
vwo-6, vanuit de Goudenregenstraat de 
Thomsonlaan in. Ze ziet me niet.
r.a. De Goudenregenstraat in. Op de stoep 
word ik door een fietser op een groene 
fiets ingehaald; hij draagt een zwartwit 
geblokte broek en een ijsmuts. Ik loop tot 
de Sneeuwbalstraat en draai om. 
l.a. De Berberisstraat in. Nr. 103 staat te 
koop, evenals nr. 60. Op nr. 14, op de 
hoek met de Egelantierstraat, zit het 
installatiebedrijf H.P. Tammerijn. …

luiken naast de ramen. Links, aan het 
einde van de straat, is de witte muur naast 
Chinees restaurant Gouden Bloemen  
ontsierd door graffiti.
r.a. De Goudenregenstraat in. Op nr. 242 
wast ondanks de kou een glazenwasser op 
één hoog de ramen. Op nr. 245 zit 
Intermepha, een internationale metaal-
productenhandel. Nr. 256a staat te huur. 
Ter hoogte van nr. 258a staat een witte 
politieauto, met het opschrift: ‘waakzaam 
en dienstbaar’. Ik loop tot de Hanenburg-
laan en draai om, de Goudenregenstraat 
de andere kant op. Lijn 12 richting Duin-
dorp passeert me. Meteen daarna komt er 

Bomenbuurt wandeling 2
De Bonte Vlinder
Het is woensdag 27 januari 2010, zuidwes-
tenwind, +2 graden Celsius. Om 12.18 uur 
begin ik op de hoek van de Valkenboskade/
Hanenburglaan. Langs de waterkant van 
de kade staan majestueuze bomen. r.a. De 
Sleedoornstraat in, een vriendelijke, brede 
straat. Aan de rechterkant aardige huizen, 
met rode schuine pannendaken. Op nr. 9 
staat in de voortuin een dubbele kinder-
schommel, een rode en een bruine. In het 
midden van de straat, aan de linkerkant, 
torent een enorme sparrenboom boven de 
huizen uit. Nr. 35 heeft rood/wit/groene 

Wandeling door de 
Bomenbuurt

Deelname, eind jaren negentig, aan het zogeheten 

Schevenings Stadspanel – waarbij Scheveningers 

gedurende een jaar een aantal straten moesten 

inspecteren — en het lezen van de boeken van  

J.J. Voskuil over zijn wandeltochten door Frankrijk, 

deden me in 2006 besluiten tot het gaan bewandelen 

en beschrijven van alle straten van Den Haag.  

Dit project is begonnen in het stadsdeel Scheveningen, 

dat inmiddels belopen is. Op 22 december 2009 ben ik 

– in de Bomenbuurt – begonnen met het stadsdeel 

Segbroek. Hier heb ik inmiddels vijf wandelingen 

gedaan. Elke wandeling van ongeveer 60 minuten 

levert als het ware een beschrijvende historisch-

sociologische foto op, met een sluitertijd van een uur.

Wie verder wil lezen, moet naar onze website: www.bomenbuurtdenhaag.nl
Daar staat de hele wandeling. En voor wie geen internet heeft, ligt een exemplaar 
van het verhaal op kantoor: u hoeft maar te bellen, telefoon 346 56 23!
Wilt u reageren? Mail naar: info@bomenbuurtdenhaag.nl
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Café Madeleine

WAT VOOR WEER ZOU HET ZIJN 

OP HET VALKENBOSPLEIN?

Annie M.G. Schmidt heeft er gewoond. 
Vandaar dat ze erover schrijft in dit lied, 
dat Conny Stuart zo mooi weemoedig 
heeft gezongen. Nu is het ineens een 
belangrijke vraag geworden. Want… 
waren we eerder jaloers op het Konings-
plein, het Regentesseplein of het Frederik 
Hendrikplein met hun terrassen voor 
buurtbewoners, dat hoeft nu niet meer.  
De Bomenbuurt heeft een terras op het 
Valkenbosplein. Een vrij uniek plein, 
omdat er niet minder dan 7 straten op uit-
komen. Goed voor een constante stroom 
van fietsers, auto’s, vrachtwagens, trams, 
bussen en taxi’s. 
Midden in deze verkeersdrukte is het toch 
sinds begin april mogelijk om heerlijk in 
de zon onder de paardenkastanjes te zit-
ten. Achter een cappuccino, glaasje wijn 
of baguette. En dan blijft er nog genoeg 
ruimte over voor de kinderen, om te 
stoepkrijten of te hinkelen. Binnen is het 
ook leuk, bij slecht weer of voor een geza-
menlijke borrel.
Ernst Dam was begin dit jaar op zoek 
naar een nieuwe locatie voor een horeca-
gelegenheid. “Ik ben ’s nachts rond gaan 
fietsen Den Haag, om te kijken waar pan-
den leeg stonden die geschikt waren voor 

het soort zaak dat ik in gedachten had en 
ik zag gelijk mogelijkheden op dit plein 
en in deze buurt. Al vrij snel hadden we 
de vergunning voor een terras van 80 m². 
Begonnen met 6 tafeltjes, toen 10 en nu 
op mooie dagen 19! We krijgen veel 
enthousiaste reacties. Cafė Madeleine gaat 
voor een Franse sfeer. Dat blijkt uit het 
interieur, de menukaart waarop salades, 
quiches en croques voorkomen plus een 
speciale selectie van betere wijnen. 
Voor de grap hebben we het e-mail adres: 
bonjour@cafemadeleine.fr!” 

Café Madeleine, Valkenbosplein 10:
open dinsdag t/m vrijdag al vanaf 7 uur
’s ochtends (!) tot 7 uur ’s avonds en in 
het weekend open vanaf 10 uur.
DD

Nieuw
in de

buurt

Rechts op de achtergrond het vroegere pension waar 
Annie M.G. Schmidt ooit woonde.

De wandelende tak
In deze rubriek willen we u kennis laten maken met de bomen

in de Bomenbuurt.

ACACIA (Robinia pseudoacacia)
Van veel bomen ontgaat het ons meestal dat ze ook kunnen bloeien.  
Meestal zitten de bloempjes ver boven onze hoofden en zijn ze onooglijk 
klein. Een uitzondering is de acacia. In feite de pseudoacacia, want de echte komt 
voor in Noord Amerika en Zuid Europa (mimosa).
Halverwege de maand mei staan ze in bloei, met prachtige trossen witte (in de 
Acaciastraat) en roze bloemen (in de Fahrenheitstraat tussen de Acaciastraat en 
de Thomsonlaan). Helaas zitten die te ver weg om te kunnen merken dat ze ook 
heerlijk geuren.
Acacia’s wortelen gemakkelijk en groeien snel. Als je in het najaar een afgeknipte 
tak in de grond steekt, kun je al na een jaar of vijf een bloeiende boom hebben. 
Ze maken een uitgebreid wortelstelsel, waaruit nogal eens – meters van de stam 
verwijderd – nieuwe boompjes te voorschijn komen. Dat is goed te zien op de 
Valkenboskade, tegenover nummer 532. Daar staat een boom aan de rand van het 
trottoir met worteluitlopers aan de andere kant van het hek langs het talud. Daar 
kun je ook zien dat er vervaarlijke doorns aan zitten (alleen aan jonge boompjes!), 
telkens twee bij elkaar. In de Morsestraat, tegen het Dreeshuis aan, staan ook van 
die jonge boompjes. 
Ook als ze niet bloeien zijn acacia’s gemakkelijk te herkennen aan de kleine ovale 
blaadjes die in twee rijen aan weerszijden van een bladsteel staan. Al die blaadjes 
vormen in feite één samengesteld blad. Verder blijven de peulen waarin (giftige!) 
zaden zitten nog lang na de bloei in de boom hangen. De schors is donkerbruin 
en diepgegroefd met een netwerk van ruggen. Het beste te zien in de Acaciastraat 
bij de oudere exemplaren.

Het hout van de acacia is zeer duurzaam en daarom steeds vaker gebruikt in 
plaats van tropisch hardhout voor tuinmeubelen, palen etc. Wat er ook bijzonder 
aan is, is dat het gemakkelijk brandt, zelfs als het vochtig is. Alleen is het niet zo 
geschikt voor de open haard, want het kan flink spatten.
Jos Bierlaagh en Jur Roest



20 De Boomgaard – juni 2010 21De Boomgaard – juni 2010

Toen en nu

nu1952 — fotografie: w.g. verhoeff

VALkENBOSkADE

Voordat de Bomenbuurt werd aangelegd 
was de Valkenboskade een sloot, met daar-
langs boerderijen en weilanden. Aan één 
van deze boerderijen, hoeve Valkenbos, 
dankt de Valkenboskade zijn naam. Deze 
lag ter hoogte van de huidige kruising  
Valkenboskade / Mient. Tijdens de aanleg 
van de Bomenbuurt werd het water 
gebruikt als afzanderijvaart, om zand uit 
het duingebied  met schepen af te voeren.
De oude foto is gemaakt op 4 april 1952 
door W.G. Verhoeff en toont ons de  

Valkenboskade gezien vanaf de Laan van 
Meerdervoort richting Thomsonlaan.
We zien de stenen bekleding i.v.m. de aan-
leg van een koelwaterleiding voor het G.E.B. 
(voor de jongeren onder ons: Gemeentelijk 
Electriciteits Bedrijf; ja, dat had je toen 
nog! Redactie.)
Tegenwoordig wordt het water met een 
gemaal rondgepompt en daarom stroomt 
het water zo snel.
Het plantsoen wordt tegenwoordig 
gebruikt als uitlaatplek voor honden.

Bomen-
buurt in

beeld

Frans Schmit – fschmit@zonnet.nl – www.flickriver.com/photos/fransschmit/popular-interesting

Sonny Boy

Stekkies
Openingstijden kantoor SBOB

In april en mei is er veel aandacht geweest 
voor de Tweede Wereldoorlog, waarvan 
het einde nu 65 jaar achter ons ligt. 
65 jaar: is dat veel? Het is bijna een heel 
mensenleven, maar het is toch ook zo 
dichtbij, soms…
Het verleden komt dichtbij als het je in 
je omgeving raakt, althans zo gaat het
bij mij. Ik ben weliswaar na de oorlog 
geboren, maar de (meeste) huizen in onze 
buurt bestaan sinds de jaren ’20 – ’30.  
In die huizen heeft zich dus nogal wat 
afgespeeld waarvan de latere bewoners 
vaak geen weet hebben. 

Bij toeval heb ik in mei het boek Sonny 
Boy van Annejet van der Zijl gelezen. 
Beluisterd moet ik eigenlijk zeggen, want 
voor het slapen luister ik vaak naar (luis-
ter-)boeken uit de bibliotheek. Licht uit: 
een aangename stem, een goede voor-
dracht van een interessante tekst en je 
fantasie volgt de verhaallijn en verzorgt 
de beelden. In dit geval kwamen de 

Op verzoek van lezers gaan ook wij aan 
marktwerking doen: we maken ruimte 
voor kleine, gratis advertenties (maximaal 
50 woorden) over vraag en aanbod, 

Ons kantoor is op dinsdag- en vrijdagochtend geopend van 9.00 – 11.30uur. 
Rachel van der Veen (Stichting BOOG) is onze administratief ondersteuner.

Azaleastraat in beeld, de Zeekant en…  
de Pijnboomstraat!

Voor wie nog niet van dit boek heeft 
gehoord: het is het waar gebeurde verhaal 
van 2 mensen (Rika van der Lans en 
Waldemar Nods), die op die adressen heb-
ben gewoond, tot ze door de Duitsers 
werden opgehaald. Ze hadden (Joodse) 
onderduikers in huis en zijn verraden. 
Zij hebben de oorlog niet overleefd; hun 
zoon Waldy (Sonny Boy) wel. 

Annejet van der Zijl is erin geslaagd het 
verleden heel dichtbij te brengen. Ze heeft 
veel onderzoek moeten doen, maar het 
resultaat is geen droge samenvatting 
geworden. Ze heeft de hoofdpersonen tot 
leven weten te wekken, zodanig dat je 
hoopt – tegen beter weten in – dat ze toch 
alsjeblieft niet ten onder zullen gaan. 
Ik loop voortaan anders door de
Pijnboomstraat.
TvD

bestemd voor onze Bomenbuurters. 
We willen geen reclame voor commerciële 
activiteiten. U levert uw ‘stekkie’ 
(maximaal 50 woorden) per mail in, met 
opgave van naam en adres. Inzenden kan 
tot één week vóór sluitingsdatum kopij. 
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Het is alweer een tijdje geleden sinds het 
laatste berichtje van mij in het wijkblad 
en daarom is het tijd om uw aandacht te 
vragen voor een tweetal zaken, te weten:

•	Het	betaald	parkeren	in	de	Bomenbuurt
•	SMS-alert

Het invoeren van het betaald 
parkeren in de Bomenbuurt.
Zoals u al heeft vernomen zal ook in de 
Bomenbuurt, op 1 juli 2010, het betaald 
parkeren worden ingevoerd. Voor een 
groot deel van de bewoners van de 
Bomenbuurt een hele verlichting. Volgens 
die bewoners komt er dan eindelijk een 
einde aan de verschrikkelijke parkeer-
overlast en een daaruit voortvloeiende 
onveilige verkeerssituatie in de wijk. 
Volgens andere bewoners gewoon een 
ordinaire manier van de gemeente Den 
Haag om nog meer geld te vangen van 
hard werkende burgers.

Hoe verschillend hierover wordt gedacht 
werd wel duidelijk op de bijeenkomst van 
de gemeente Den Haag, die werd gehouden 
in De Kruin, op dinsdag 20 april jl.
Op deze avond gingen meerdere bewoners 
in discussie met de gemeente en met elkaar. 
Het werd op deze avond duidelijk dat het 
invoeren van het betaald parkeren niet voor 

iedereen een geschenk uit de hemel is.
Maar of we nou voor of tegen zijn, het 
gaat gewoon door en we zullen ons erbij 
neer moeten leggen. 
Heeft u nog vragen of wenst u nog nadere 
inlichtingen hierover, kunt u zich altijd 
tot mij wenden.

SMS alert
Bent u alert in de Bomenbuurt?

Sinds enige tijd is SMS-alert actief in onze 
gemeente en sinds kort ook voor bewoners 
van de Bomenbuurt. Inwoners van de 
Bomenbuurt, die inmiddels al zijn aan-
gesloten bij deze dienst, kunnen actuele 
sms-berichten van de politie ontvangen. 
In deze sms-berichten vraagt de politie 
bijvoorbeeld uw hulp bij het opsporen 
van een vermist kind, maar ook kan u 
worden gewaarschuwd voor een inbreker 
die in de wijk actief is. De politie vraagt 
dan tips en andere bruikbare gegevens 
meteen door te geven via het speciale tele-
foonnummer dat in het sms-bericht wordt 
vermeld. Deze informatie kan leiden tot 
het snel terug vinden van het vermiste 
kind of de aanhouding van inbreker door 
de politie. De gemeente en politie zijn 
partners in veiligheid, maar ook u kunt 
een belangrijke bijdrage leveren aan deze 
veiligheid, door zich aan te melden bij 
SMS-alert.
Aanmelden kan digitaal via
www.politie.nl/haaglanden/sms-alert, of als u 
niet over internet beschikt is een aanmeld 
formulier via mij te verkrijgen.

Burgernet vanaf 2010

Vanaf 2010 verandert SMS-alert in burgernet. 
Met Burgernet kan een deelnemer naast 
sms-jes ook e-mails verwachten of via de 
(vaste of mobiele) telefoon een ingesproken 
bericht ontvangen.
Wanneer u zich nu aanmeldt voor SMS-
alert, bent u straks automatisch deelnemer 
aan Burgernet.
Ik heb al eerder aangegeven dat extra 
ogen en oren in de wijk belangrijk zijn en 
SMS-alert/Burgernet is daar het juiste 
instrument voor. 
Zowel het aanmelden als de ontvangen 
politie sms-jes zijn geheel gratis, dus dat 
kan het probleem niet zijn. Heeft u verder 
nog vragen dan kunt u bij mij terecht of 
digitaal op www.politie.nl/haaglanden.

Rest mij nog te zeggen meld u aan en 

maak het verschil in de wijk!

Uw wijkagent, F. Roso
Telefoon: 0900 8844
e-mail: fabian.roso@haaglanden.politie.nl 

Van de 
wijkagent

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
boodscHappendienst
De boodschappendienst is bedoeld voor 55-plussers die niet meer in 
staat is om zelf boodschappen te doen. De boodschappendienst biedt 
dan een oplossing! Wekelijks komt een vaste vrijwilliger langs die 
de boodschappen in een van te voren afgesproken supermarkt doet. 
De kosten voor deze dienst bedraagt €1,75 per keer. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met buurtcentrum de Lijsterbes, 
telefoon (070) 360 02 37.

–– < Persbericht > –––––––––
opvetten en wegweZen
Jaarlijks vliegen tientallen 
miljoenen trekvogels door, 
naar of uit ons land. Van 
broedgebied naar winter- 
verblijf en omgekeerd. 
Om daarvoor energie op te 
doen eten veel vogelsoorten 
zich letterlijk vet, het 
zogenoemde ‘opvetten’. 
De tentoonstelling Opvetten 
en wegwezen in het Leidse 
museum Naturalis vertelt 
het verhaal van de vogel-
trek. Zoals van de Noordse 
stern, die in drie maanden 
tijd van de Noordpool naar 
de Zuidpool vliegt. Welke 
vliegtechnieken gebruiken 
trekvogels? Hoe oriënteren 
ze zich? Aan welke gevaren 
staan ze bloot?
Opvetten en wegwezen is tot 
en met 2 januari 2011 te 
bezichtigen in Naturalis, 
Darwinweg 2, Leiden.
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De oproep in De Boomgaard aan kunste-
naars in de buurt om zich te melden, 
blijkt verrassingen op te leveren. 

Egbert van der Does nam contact op met 
de redactie. Woont in de Wilgstraat en is 
ontwerper van unieke, smaakvolle, kleurige 
en op maat gemaakte schoenen. Hij ver-
telt hoe dat zo gekomen is. “Van huis uit 
ben ik beeldend kunstenaar, bijna 25 jaar 
heb ik geschilderd en getekend, maar op 
een gegeven moment kwam ik erachter 
dat dit eigenlijk geen voldoening gaf. Wat 

me meer boeide waren schoenen. Ik was 
bijvoorbeeld helemaal gefascineerd door 
de laarsjes die John Lennon droeg. Door 
de schoenen die je draagt kun je jezelf 
immers het meest onderscheiden. En vaak 
zijn die – vooral mannenschoenen – veel 
te saai. Ze zijn er in zwart en bruin, veel 
van hetzelfde en vaak lelijk”. 

In Nieuwegein volgde hij de opleiding 
Schoen Ontwerpen en om zich verder te 
bekwamen in het vervaardigen van schoenen 
werkte als vrijwilliger bij een orthopedisch 

schoenmaker. Maar in zijn eigen atelier 
hoeft hij zich niet in te houden. Kastlades 
vol met meer dan 100 vellen leer, in alle 
denkbare kleuren en prints. Schappen vol 
met leesten: alle maten en modellen, breed 
en smal, in dames en heren uitvoeringen. 
Voor platte schoenen, kleine of middel-
hoge hakken, fantasiehakken. Schoenen 
met borduursel, knoopjes, gespen en zelfs 
met teksten. Èn hele mooie randjes in con-
trasterende kleuren (omboor). 

“Mijn klanten zijn zowel vrouwen als 
mannen, die iets zoeken voor een speciale 
gelegenheid, in een kleur die nergens te 
vinden is. Of gewoon om zomaar te dragen, 
omdat ze blij worden van schoenen die bij 
hen passen, en die niemand anders heeft. 
En dan worden ze ook nog speciaal op 
maat gemaakt. Dit jaar gaat Erik van 
Muiswinkel – in zijn hoedanigheid van 
Hoofdpiet van Sinterklaas – schoenen 
dragen die hij bij mij heeft gekocht!

In het SONS (Shoes or no Shoes) Museum 
in Kruishoutem zijn Does Schoenen te 
zien, en ook op www.virtualshoemuseum.com. 
En dan sta ik ook nog regelmatig op 
exposities.”

Egbert van der Does ontwerpt schoenen 
en maakt die ook zelf – als een van de wei-
nigen in Nederland die dat doen. Je hoeft 
geen Imelda (Marcos) te zijn om je in zijn 
atelier in het paradijs te wanen: de keuze 
is eindeloos, er liggen fotoboeken met 
voorbeelden ter inspiratie en passchoenen 
worden gebruikt om de maat te bepalen. 
Je zou zo maar kunnen zeggen: “Doe mij 
maar een breed model, met zo’n stoere 
hak, en dan in rood graag en ook met een 
klein zwart accent… alleen op de linker”. 

www.doesshoes.com
telefoon 364 06 04

DD

Buurt-
genoten

uitgelicht

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
klussendienst
De klussendienst is bedoeld voor 55-plussers in Segbroek, die niet 
in staat zijn zelf kleine klusjes in en om de woning uit te voeren 
en die ook geen beroep kunnen doen op familie, buren en kennissen. 
Het gaat om klussen die te klein zijn om een vakman voor in te 
huren. Een klus mag maximaal 2 uur duren. Bijvoorbeeld een lamp 
ophangen, een stekker repareren of onkruid wieden. Kosten €4,- per 
uur, exclusief aan te schaffen materialen. Voor aanvraag van de 
klussendienst kunt u bellen met buurtcentrum de Lijsterbes, 
telefoon (070) 360 02 37.
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Voor veel wijkbewoners moet zijn werk 
bekend zijn, want vòòr de verbouwing 
van voorheen bloemenzaak Fee (de nieuwe 
bibliotheek) aan de Fahrenheitstraat, hin-
gen er nog schilderijen van hem in de  
etalages van het pand.
Ook in de buurtgalerie van de werkgroep 
’Bomen over Kunst’, die tussen 2000 en 
2002 op de hoek Fahrenheitstraat/Esdoorn-
straat zat, was werk van Hans te zien.

Bij hem thuis hangen zijn eerste en zijn 
laatst voltooide schilderij naast elkaar aan 
een wand.
Als kind waren Picasso en Appel zijn helden 
en toen hij op 13 jarige leeftijd dit eerste 
schilderijtje maakte, wist hij zeker dat hij 
kunstenaar wilde worden.

Hans is eerst grafisch vormgever geworden 
na de Koninklijke Academie in Den Haag 

en heeft 25 jaar lang “alles ontworpen, 
behalve postzegels en bankbiljetten”. Het 
schilderen zat hem echter in de genen en 
op aandrang van docent en broeder in de 
kunst Jan van Spronsen begon hij in 1994 
nogmaals aan de Academie en studeerde 
in 1998 af in tekenen, schilderen en grafiek.
Hans heeft altijd een klein boekje bij zich 
waarin hij schetsen maakt. Vaak van men-
sen op een bankje, of kijkend naar kunst 
in het Gemeentemuseum. Zijn inspiratie-
bronnen zijn o.a. Vincent van Gogh, het 
menselijk gelaat, handen en ogen, de Piëta 
(Maria en Jezus: lijden en troost), muziek 
en emoties. 
In 1974 kocht Hans een boek met het vol-
ledige werk van Van Gogh. Naast de bank 
waarop ik zit staan de brieven van Van 
Gogh, die vorig jaar uitkwamen in een 
prachtige uitgave.
Aan de wand tegenover mij hangt een zelf-
portret in het kamertje waarin Vincent van 
Gogh overleed toen hij 37 was.

Bijna elk werk is een project voor Hans. Hij 
heeft er ordners van, met foto’s en teksten.

Het laatste schilderij waarover we praten 
is nog in wording.
Hans was in het Gemeentemuseum, toen 
internationale onderzoekers met de 
’Victory Boogie Woogie’ van Mondriaan 
bezig waren. Bij nadere bestudering ziet 
Hans een klein stukje op het doek dat 
hem doet denken aan de Koningin met 
’n hoedje. Daar begint zijn Project 372 
(elk vlakje heeft een nummer).
Het vlakje waar het om gaat staat ook uit-
vergroot op Hans’ doek. Roze contouren 
vormen het silhouet van de schilder zelf. 
Een mattenklopper vormt het symbool 
van leven.
Er wordt nog hard over nagedacht, ook 
over de tekst: “Hoi, zei ze”, rechts op het 
doek en afkomstig van Ellen ten Damme.
Benieuwd?

Hans,
Beeklaan 488a,
06-10 31 68 37
(website in aanbouw)

H.S.

Buurt-
genoten

uitgelicht

Beeldend
kunstenaar

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.
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de SBOB. De technische realisatie van de 
nieuwe website werd gedaan door Maikel 
van Wijk van Webzovoort.nl.
Het onderhoud en contentbeheer is in 
handen van Marie-José Vermeulen. 
Zij zorgt ervoor dat de nieuws berichten 
worden geplaatst en activiteiten in de 
agenda worden opgenomen. Met andere 
woorden, zij zal de bewoners van de 
Bomenbuurt up-to-date houden van alles 
wat er in de buurt gebeurd. 

Nieuwsgierig geworden? Ga dan direct 
naar www.bomenbuurtonline.nl…

In de vorige Boomgaard werd de nieuwe 
website van de Bomenbuurt al aange-
kondigd, maar nu is het dan eindelijk 
zover; de nieuwe website is in de lucht! 
www.bomenbuurtonline.nl is een site voor 
en door de bewoners van de Bomenbuurt 
waarop je naast nieuwsberichten en activi-
teiten ook alles over de SBOB kunt vinden.
Ook is het mogelijk om online op berich-
ten te reageren.

De website is ontworpen door Pieter van 
Rosmalen, de vormgever/ontwerper van 
de Boomgaard en de huidige huistijl van 

Nieuwe website voor
en door bewoners van de 
Haagse Bomenbuurt

Straatvertegenwoordigers: 
komt er nog wat van?
Na de vorige oproepen hebben zich 
8 mensen gemeld. Inmiddels hebben 
wij met elkaar besproken wat de taak 
van straatvertegenwoordiger inhoudt. 
En dat is in het kort:
•	 	doorverwijzen	van	straatbewoners	

(bewonersorganisatie, stadsdeel- 
kantoor, wijkagent);

•	 	aanspreekpunt	voor	de	bewoners- 
organisatie, om bewoners te infor-
meren of hen wat te vragen;

•	 	nieuwe	bewoners	wijzen	op	het	bestaan	
van de bewonersorganisatie.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat 
een straatvertegenwoordiger gaat bemid-
delen bij burenruzies of gezinsproblemen. 
Hij/zij is ook geen assistent van de wijk-
agent!

De SBOB gaat ervoor zorgen, dat de straat-
vertegenwoordigers een informatiemap 
krijgen met alle noodzakelijke gegevens 
en adressen. Om iedereen met elkaar 
te laten kennismaken, zullen we zo’n 
3 bijeenkomsten per jaar organiseren. 
Dan kunnen de vertegenwoordigers hun 
ervaringen uitwisselen. Eenmaal per jaar 
zal er ook iemand van het Stadsdeel- 
kantoor en van de politie aanwezig zijn.

Met de 8 eerste straatvertegenwoordigers 
hebben wij de volgende straten ‘bemand’:

•	 	Valkenbosplein
•	 	Thomsonlaan,	van	Valkenbosplein 

tot Thomsonplein
•	 	Thomsonplein
•	 	Eikstraat
•	 	Wilgstraat
•	 	Sneeuwbalstraat
•	 	Aucubastraat

Het opzetten van een netwerk van contact-
personen kost tijd. Eigenlijk is het het 
beste, om mensen persoonlijk te vragen, 
mee te doen. Maar dat lukt ons helaas 
niet. U kunt nu wel zien, aan de hand van 
dit lijstje, waar we nog mensen zoeken. 
Als u een kleine, overzichtelijke taak voor 
de buurt wilt uitvoeren, dan meldt u zich: 
info@bomenbuurtdenhaag.nl, met vermelding 
van uw contactgegevens. Horen we van u?
TvD

NIEUW!



Belangrijke telefoonnummers
112 Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent) + Wijkagent Fabian Roso
 (spreekuur wijkagent: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in de Kruin)
353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
140 70 Klachten Openbare Ruimte
365 06 00 Melden obstakels voor gehandicapten
363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
346 56 23 SBOB (uw bewonersorganisatie)




