28e jaargang | nummer 3 | september 2010 — In dit nummer o.a.:

‘K Zo
as m
ta e r
nj op
ep ’
le t
in
’

Bomen in beweging 4 | Vrijwilligers in de buurt 6 | Verkeerssituatie Goudenregenplein 8 | Nieuwe vestiging Bibliotheek Bomenbuurt 12 | Buurtpleinfeest op schoolplein De Bonte Vlinder 19 | Besparen in het portiek 30 | Kinderen en mobiele
telefoons 34 | Oppassers gezocht! 38 |

Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter		
Johan van Arragon
Secretaris		
Yvonne Verdijk
Penningmeester
Telli van der Lei
Bestuursleden		Tonny van Dijk en Hans Verboom

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep		
Bomen (De wandelende tak)
Coördinator werkgroepen
De Boomgaard
E.B.A. (Egelantier-/Berberis-/Aucubastraat)
Fietsenstalling (algemeen)
Verkeer/Veiligheid/NWHoofdroute

Contactpersoon
Jos Bierlaagh
Hans Verboom
Tonny van Dijk
Gerda Lycklama
Hans Verboom
T.M.J. Kersten

Telefoon
346 56 23
310 67 66
346 56 23
365 67 88
310 67 66
363 84 99

Colofon De Boomgaard
Uitgave SBOB
Acaciastraat 178a
2565 KH Den Haag
E-mail
info@bomenbuurtonline.nl
Telefoon
346 56 23 (met voicemail)
Website	www.bomenbuurtonline.nl — webmaster: Marie-José Vermeulen
Redactie	Dory Danckaarts, Francine Das, Hannah Smeets, Reggy Specken,
Anne-Marthe Stellingwerf en Marie-José Vermeulen
Eindredactie Tonny van Dijk
Ontwerp
Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Fotografie	Dory Danckaarts, Tonny van Dijk, Deborah Havenaar,
Rita Schermer en Anne-Marthe Stellingwerf

Sluitingsdatum kopij volgende Boomgaard: 8 november 2010
Aanleveren uitsluitend per e-mail: info@bomenbuurtonline.nl
Voor actuele informatie: www.bomenbuurtonline.nl ...
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.

Voorwoord
De oogst aan kopij van de afgelopen maanden is weer enorm! De Boomgaard is kennelijk in trek en dat doet de redactie plezier.
Ondertussen denken we na over de verschillende rollen die wijkblad en (nieuwe)
website kunnen spelen. Moet De Boomgaard meer een blad met achtergrondartikelen worden? De berichten kunnen
ook summier zijn, met verwijzing – voor
wie uitgebreidere informatie wil – naar
de website. Maar er zijn altijd mensen,
die alléén De Boomgaard lezen. We zijn
er nog niet uit.
We hebben tijdens de zomermaanden
wat reacties over (betaald) parkeren via
de website gekregen, maar verder laat de
inbreng van bewoners nog te wensen over.
En net als De Boomgaard, is de website
ook een middel voor buurtbewoners om
van gedachten te wisselen. Het bestuur en
onze webmaster doen hun best, om actuele

informatie op de site te zetten. Anders dan
het wijkblad, dat tenslotte maar
www.
4x per jaar uitkomt, kunnen
bomen
buurt
we via www.bomenbuurtonline.nl
online
heel snel reageren. U dus ook!
.nl

Wij zouden eigenlijk in de verschillende
delen van de Bomenbuurt een aantal vaste
correspondenten willen hebben. Dat kan
een straatvertegenwoordiger zijn, die wat
te melden heeft over zijn straat of plein.
Of iemand, die het leuk vindt, regelmatig
een korte column te schrijven. U kunt ook
reageren op artikelen in De Boomgaard;
daar kan de redactie haar voordeel mee
doen.
Dit najaar komt er een actie, om de website meer bekendheid te geven. We maken
een begin met een fotowedstrijd, in
samenwerking met onze bibliotheek en
RingFoto Focus (zie verderop de aankondiging). Laten wij er, met uw hulp, een levendig medium van maken!
Tonny van Dijk

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sportstrippenkaart Segbroek
Wilt u gratis deelnemen aan diverse sportactiviteiten in Segbroek?
VÓÓR Welzijn biedt de sportstrippenkaart Segbroek aan, waarbij u
eenmalig een gratis proefles kan volgen en kennis kan maken met
diverse sporten in uw wijk. Voor meer informatie of deelname of
voor de sportstrippenkaart, kunt u bellen met buurtcentrum de
Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61 te Den Haag, tijdens spreekuur op
woensdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoon (070) 360 02 37.
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Van de
voorzitter

Bomen in beweging

Het is geen hele groene buurt, er staan
zelfs niet eens veel bomen. Ook is het
geen ruim opgezette buurt, eerder het
tegendeel, een buurt met veel nauwe eenrichting straten. Een buurt waar veel mensen op een klein oppervlak wonen: zo’n
7000 mensen op 55 hectare. Maar het is
wel een hele leuke buurt, de Bomenbuurt,
een buurt waar mensen graag wonen en
een buurt die relatief weinig problemen
kent. De bewoners zijn over het algemeen
heel tevreden. En voor zover er iets is,
doppen ze meestal hun eigen boontjes:
het opzetten van een fietsenstalling, protesten tegen parkeeroverlast, een straatfeest. Wat heeft een bewonersorganisatie
hier nog te zoeken?
Een bewonersorganisatie hoeft hier niet
voorop te lopen, of alles zelf te organiseren, tenminste, doorgaans niet. Wat doet
die bewonersorganisatie dan wel? In de
eerste plaats het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Mensen
kunnen zich meestal heel goed zelf redden, daar hoeven wij niets aan te doen,
maar op praktisch gebied kunnen wij
hand- en spandiensten verrichten.
Informeren en de weg wijzen, financieel of
juridisch garant staan, contacten leggen.
Het initiatief van de ene groep bewoners
schiet wel eens in het verkeerde keelgat
van een andere groep. Ook daar ligt een
4
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taak voor de bewonersorganisatie. Bemiddelen tussen verschillende belangen of
wensen van bewoners. Dat kan gaan over
een sportplek voor jongeren of kinderopvang. We wonen tenslotte dicht op elkaar
en we moeten proberen daar met ons allen
het beste van te maken. Geven en nemen.
Ook de gemeente heeft plannen en initiatieven en die houden niet altijd rekening
met de bewoners. Betaald parkeren in aangrenzende buurten, of een grote ringweg
langs de buurt. Of de gemeente doet juist
niks waar we dat wel willen, bijvoorbeeld
aan de verkeerssituatie in de Goudenregenstraat. De bewonersorganisatie vertegenwoordigt de belangen van de bewoners,
praat met ambtenaren, neemt contact op
met het gemeentebestuur, voert eventueel
actie of begint waar nodig een rechtszaak.
Daarin werken we vaak samen met omliggende buurten.
Om die taken uit te voeren heeft de SBOB
vrijwilligers en een bestuur (dat overigens
ook gewoon uit vrijwilligers bestaat). De
vrijwilligers doen heel veel verschillende
dingen, van het opzetten van een fietsenstalling tot het bezorgen van deze Boomgaard. Dat gebeurt soms in werkgroepen
die zich ondermeer bezighouden met veiligheid en verkeer, de openbare ruimte, of
het meedenken over plannen voor de
nieuwbouw van twee scholen.

Het bestuur coördineert de werkgroepen,
onderhoudt de contacten met bewoners,
met collega-buurten, met andere organisaties en met de gemeente. Aan de hand van
wat in de buurt leeft, ontwikkelt het
bestuur zelf ook plannen voor de buurt.
Soms samen met omliggende buurten,
zoals het 10-puntenplan dat we voor de
gemeenteraadsverkiezingen hebben opgesteld. Want we hebben een prachtige
buurt en die willen we graag zo houden,
of zelfs nog mooier maken.
Nu denkt u natuurlijk: dat wil ik ook wel,
de buurt beter maken, daar heb ik wel
ideeën voor, dat lijkt me leuk. En dat
komt goed uit. Hoe meer mensen bij het
werk van de SBOB betrokken zijn, des te
meer kunnen wij voor de buurt doen.
Daarom zoeken wij mensen die zich bij de
buurt betrokken voelen en zich daarvoor
wel willen inzetten. Dat kan als vrijwilliger, bijvoorbeeld als straatvertegenwoordiger. Als u het leuk vindt om aan het
stuur te zitten, over meer onderwerpen na
te denken, dan hebt u misschien ook wel
belangstelling voor het bestuur. Dat
bestaat op dit moment uit 5 leden en een
kandidaat-lid, maar versterking is altijd
welkom. Bijvoorbeeld om de secretaris of
de penningmeester te ondersteunen. Dat
wil zeggen de secretaris een handje te helpen de correspondentie en verslaglegging
te verzorgen of de penningmeester te helpen met betalingen en boekhouding
doen. Maar ook zonder speciale functie
kunt u in het bestuur actief zijn. We heb-

ben de taken verdeeld en iedereen is voor
een paar onderwerpen verantwoordelijk.
Als u zich wel zou willen bemoeien met
hoe de Fahrenheitstraat ingericht moet
worden, of de Goudenregenstraat, wat er
met de pleinen in de buurt zou moeten
gebeuren, als u het leuk vindt om na te
denken over voorzieningen voor ouderen
in de buurt, of voor jongeren, of als u zich
met nog weer andere buurtonderwerpen
wilt bezighouden, dan kunnen we u heel
goed gebruiken, in het bestuur, of in een
van de werkgroepen. Denkt u niet: dat
kan ik niet, of daar heb ik misschien te
weinig tijd voor, want de buurt is van ons
allemaal en daaraan kan iedereen een bijdrage leveren.
Wij zien met spanning uw reactie
tegemoet via info@bomenbuurtonline.nl,
of (070) 346 56 23.
Johan van Arragon
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Van onze secretaris:
extra handen en oren gevraagd!

Oproep: Bezorgers voor
De Boomgaard gezocht

Met veel plezier ben ik in februari als
secretaris gestart bij de SBOB. In september
ga ik beginnen met een studie en dan is het
fijn als de taken, vooral het voorbereiden
en notuleren van de bestuursvergaderingen,
kunnen rouleren met een tweede secretaris.
We vergaderen 1 avond per maand.

De Boomgaard wordt al 10 jaar door vrijwilligers in onze buurt huis-aan-huis
bezorgd. Dat is iets waar wij, als bestuur
van de bewonersorganisatie, heel blij mee
zijn. Niet alleen scheelt het veel geld,
maar de motivatie van vrijwilligers garandeert ook een trouwe dienstverlening.
Er is in de loop van de afgelopen jaren
natuurlijk enig verloop in ons bezorgersbestand geweest. De vrijwilligers worden
ouder, sommigen zijn verhuisd of hebben
geen tijd meer. Daarom hebben wij weer
nieuwe vrijwilligers nodig.
Het gaat om 4x per jaar; u bezorgt De
Boomgaard huis-aan-huis in de buurt, dus
nooit ver weg! U kunt ook zelf bepalen
wanneer u uw rondje loopt. Maar het gaat

Vandaar deze oproep:
wie heeft handen en oren beschikbaar
om bij te springen als secretaris?
Het levert u een warme sjaal op, voor de

gure wintertijd! Daarnaast neemt u zitting
in ons gezellige bestuur om u met enthousiasme in te zetten voor onze buurt en de
bewoners!
Voor meer informatie kunt u mailen of
bellen naar de SBOB:
info@bomenbuurtdenhaag.nl,
telefoon 346 56 23.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Verdijk
Secretaris

Vrijwilligers in de buurt
Wie zijn dan die mensen, die al jarenlang
belangeloos en met veel plezier iets voor
de buurt doen? Bijvoorbeeld de heer en
mevrouw Mooiman. Inderdaad, van de
herenmodewinkel op de Thomsonlaan,
maar sinds zij niet meer werkzaam zijn
vullen zij de vrije tijd op een heel actieve
manier in. Naast fietsen, gymnastiek en
het koor doet het echtpaar ook vrijwilligerswerk voor de kerk, draaien zij koffiediensten en leggen bezoekjes af bij ouderen
in de buurt.
Het bezorgen van de Boomgaard, 4 keer
per jaar, kon er ook nog wel bij. Samen
lopen de heer en mevrouw Mooiman de
6
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hele Ieplaan en de helft van de flat op de
hoek – 160 van de totaal 4.100 adressen
die 4 keer per jaar ons buurtblad in de bus
krijgen.

Openingstijden
kantoor SBOB
Ons kantoor (Acaciastraat 178a) is op
dinsdag- en vrijdagochtend geopend van
9.00 – 11.30uur. Dit geldt tot eind 2010;
met ingang van 2011 krijgen ook wij te
maken met gemeentelijke bezuinigingen.
In de volgende Boomgaard daarover meer.
Rachel van der Veen (Stichting BOOG) is
onze administratief ondersteuner.

vaak wel om straten waar portieken zijn,
dus dat is iets waar u rekening mee moet
houden.
Wij zoeken ook in het bijzonder een
vrijwilliger, die overdag bij de winkels
op de Laan van Meerdervoort kan bezorgen. Sommige hebben namelijk geen
brievenbus…
Doe mee met deze beperkte, maar belangrijke taak, om de Bomenbuurt te voorzien
van de nodige informatie en achtergronden van het nieuws. Meld u aan! U krijgt
geen opties, geen bonusaandeel, maar wel
een geïnteresseerd lezerspubliek en een
heel gezellige vrijwilligersavond als dank.
Doen, hoor!
info@bomenbuurtonline.nl

–– < Persbericht > ––––––––
Vrijwilligers
boodschappendienst
Het Ouderenwerk van VÓÓR
Welzijn in Segbroek is op
zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die bereid
zijn een uurtje per week
vrij te maken om boodschappen te doen voor ouderen,
die wegens omstandigheden
hier niet meer toe in staat
zijn. Voor meer informatie
kunt u bellen met telefoon
(070) 360 02 37.
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Verkeerssituatie
Goudenregenplein
Wat valt er te melden? Na een brief aan
wethouder Smit van april dit jaar en een
herinnering van onze kant in juni, hebben
wij een e-mail met excuses ontvangen.
Daarin stond dat onze brief per ongeluk
was blijven liggen. Inmiddels heeft
dezelfde wethouder ons op 4 augustus jl.
een uitgebreide brief gestuurd. Wij laten
hieronder een aantal passages volgen.
‘Het idee van de heer Eduard Bekker …
een soort rotonde te maken, … is in de
projectgroep verder uitgewerkt tot een
schetsontwerp. Dit is … stedebouwkundig
gezien geen goed plan. De rotonde is een
doorsnijding van de stedenbouwkundige
indeling van het Goudenregenplein.
Verkeerskundig … is de rotonde ingewikkeld in te passen vanwege de doorkruisende tram. Daarnaast is het voor fietsers
… geen verbetering … misschien zelfs
minder veilig.
Na deze constateringen is dit plan stilgelegd.’
De brief gaat verder met het opsommen
van bijeenkomsten van een groep bewoners
van Goudenregenplein/Goudenregenstraat,
die als resultaat 5 verzoeken opleverden.
De 5 verzoeken staan kort samengevat
hieronder, evenals de reactie van de
gemeente (dd. 15 juni jl.):
8
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1	af te zien van een voorstel betreffende 2 fietsoplossingen; middelen
te besteden voor reconstructie van
het Gouden-regenplein
	Reactie: reconstructie zou uit een ander
budget moeten worden gefinancierd en er is
bovendien veel meer geld mee gemoeid. Zie 3.
2	aanbrengen van wit kruis op wegdek,
ter hoogte van de oversteken
	Reactie: geen meerwaarde. Als het verkeer
stilstaat kunnen fietsers in de huidige situatie
ook wel oversteken. Situatie wordt minder
duidelijk.
3	prioriteit geven aan reconstructie
	Reactie: geen prioriteit … ingrijpend project. Bezuinigingen komende jaren. De
zogenoemde black spots (3 jaar achtereen
meer dan 6 ongevallen) hebben prioriteit.
4	op zeer korte termijn 4 maatregelen
ten behoeve van de veiligheid voor de
voetgangers uit te voeren
	Reactie: De glasbolreflectoren worden in de
zomervakantie aangebracht. De mogelijkheid van knipperende ledlampjes ter hoogte
van de zebra’s wordt onderzocht. In de
zomer zullen bij de 2 zebra’s extra borden
worden geplaatst. Vorig jaar is nieuwe verlichting (wit in plaats van geel) aangebracht.
5 een zebra-oversteekplaats ter hoogte
van de Azaleastraat aan te leggen
	Reactie: De wegbeheerder zal een verkeers-

besluit aanvragen voor de aanleg van een
zebra ter hoogte van de Azaleastraat.
Zonder bezwaren van derden zal het besluit
na de zomer worden uitgevoerd.
De brief eindigt met de belofte, dat onze
bewonersorganisatie en die van de Bloemenbuurt op de hoogte zullen worden
gehouden van de ontwikkelingen.
Door de vakanties is deze brief, bij het ter
perse gaan van De Boomgaard, nog niet

in ons bestuur besproken. Een eventuele
reactie kunt u vinden op onze website.
Namens het bestuur,
TvD
P.S. Nog net op tijd ontvingen wij kopij van
het Stadsdeelkantoor: een uitnodiging van onze
nieuwe Stadsdeelwethouder, de heer Dekker.
Op 13 oktober wacht hij op geluiden uit Segbroek;
misschien een gelegenheid om het Goudenregenplein onder de aandacht te brengen? Zie ‘Wat
gaat de gemeente in 2011 in Segbroek doen?’

Bomenbuurt in beeld

Uw foto op de website
van de Bomenbuurt?
Heeft u een foto in de Bomenbuurt
gemaakt van een activiteit of een voorval?
Viel u iets bijzonders op of dacht u:
dit is een plaatje waard? U kunt die nu
laten zien op de nieuwe website van de
Bomenbuurt: www.bomenbuurtonline.nl

www.

bomen
buurt
online
.nl

aangeboden door RingFoto Focus op de
Thomsonlaan.
D.D.

Stuur hem naar info@bomenbuurtonline.nl,
met een kleine toelichting en uw naam en
adres.
De website redactie kiest uit de inzendingen de Foto van de Maand. In de nieuwe
bibliotheek in de Fahrenheitstraat wordt
die foto dan op een groot scherm getoond
en de maker krijgt een vergroting in A3
formaat thuisbezorgd. De print wordt
De Boomgaard – september 2010
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Nieuwe vestiging
Bibliotheek Bomenbuurt
open vanaf 17 juli jl.

Agenda
bibliotheek
komende
maanden

met behulp van de populaire zoekmachine
Google. En tot slot gaat u aan de slag met
het versturen en ontvangen van e-mail met
behulp van Live Hotmail.
• 4 x op donderdag 23, 30 september
en 7, 14 oktober
• 9.00 – 11.00 of 11.30 – 13.30 uur
• kosten: lid bibliotheek € 20,—
niet-leden: € 40,— / ooievaarspas: € 2,50

Computercursussen

Inloop
Kennismaking met PC

Op zaterdag 17 juli jl., vanaf 11uur, was
het een komen en gaan van nieuwsgierige
buurtbewoners. De verbouwde panden op
de hoek van de Fahrenheitstraat/Cypresstraat en van de vroegere winkel ernaast
waren niet meer te herkennen. Behalve de
rekken met boeken is er een forse ruimte
om koffie of thee te drinken, bij een grote
leestafel… …en een heerlijke kinderhoek,
met uitzicht op straat. Een aanwinst voor
de Fahrenheitstraat!
12
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Openingstijden bibliotheek
maandag
13 – 17 uur
dinsdag		
11 – 17 uur
woensdag
11 – 17 uur
donderdag
11 – 20 uur
vrijdag		
11 – 17 uur
zaterdag
11 – 16 uur
Bibliotheek Bomenbuurt
Fahrenheitstraat 707
telefoon (070) 353 69 70

U ontdekt uit welke onderdelen een computer bestaat, hoe u met een muis moet
omgaan en hoe u het toetsenbord bedient.
Veel cursisten staan versteld van hun
eigen behendigheid! U oefent de basisvaardigheden om met de computer te
werken, zoals het opstarten van programma’s en het openen en opslaan van bestanden. Ook leert u hoe u een tekst kunt
maken in een zogenoemd tekstverwerkingsprogramma, Word.
• 3 x op donderdag 2, 9, 16 september
• 9.00 – 11.00 of 11.30 – 13.30 uur
• kosten: lid bibliotheek: € 15,—
niet-leden: € 30,— / ooievaarspas: € 2,50

Internet voor beginners
Na de eerste kennismaking met de computer bent u er klaar voor om de vele mogelijkheden van het internet te ontdekken.
Natuurlijk samen met onze ervaren
instructeurs! In deze cursus oefent u veel
met het intikken van internetadressen,
waardoor u een groot aantal interessante
websites bezoekt. U leert informatie vinden

Alleen door te oefenen krijgt u echt in de
vingers wat u in de cursus leert. Daarom
maakt de Inloop deel uit van ons aanbod.
Deze praktijkles sluit aan op de cursus.
Voor een klein bedrag extra bent u direct
voor beide onderdelen ingeschreven.
• 1 x op donderdag 21 oktober
• 9.00 – 11.00 of 11.30 – 13.30 uur
• kosten € 2,50

Internet voor gevorderden
De onderwerpen die ook in Internet voor
beginners aan de orde kwamen, worden in
deze cursus verder uitgediept. Zo leert u
meer tips en trucs bij het zoeken, krijgt u
uitleg over handige functies van de browser, en wordt het downloaden uitgelegd.
• 4 x op donderdag 28 oktober
en 4, 11, 18 november
• 9.00 – 11.00 of 11.30 – 13.30 uur
• kosten: lid bibliotheek € 20,—
niet-leden: € 40,— / ooievaarspas: € 2,50
Informatie: telefoon (070) 353 69 70
of www.bibliotheekdenhaag.nl
lees verder
De Boomgaard – september 2010
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Activiteiten voor volwassenen

Literaire leeskring in Bomenbuurt
Een boek lezen en daarna met anderen
uitwisselen wat je ervan vindt. Dat is de
kern van de leeskringen die Bibliotheek
Den Haag al jaren organiseert.
Deskundige leiding
Deelnemers lezen in de periode van
september 2010 tot juni 2011 vijf boeken
uit de Nederlandse literatuur of vertaalde
wereldliteratuur en bespreken die in een
groep, onder deskundige leiding van
neerlandica drs. Hanneke Lankhorst.
Veelbelovend nieuw seizoen
Het belooft weer een interessant seizoen
te worden met de volgende boektitels:
28 september 2010:
Zondagavond
— Vonne van der Meer
23 november 2010:
Extreem luid en ongelooflijk dichtbij
– Jonathan Safran Foer
18 januari 2011:
De stem van mijn moeder
– Abdelkader Benali
22 maart 2011:
De eenzaamheid van de priemgetallen
– Paolo Giordano
17 mei 2011:
Het diner
— Herman Koch
14
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•v
 an dinsdag 28 september 2010
tot en met dinsdag 17 mei 2011
• 20.00 – 22.00 uur
• kosten:  € 30,—
Informatie: (070) 353 69 70 of
bomenbuurt@dobdenhaag.nl

Nederland Leest:
Midas Dekkers in de Bomenbuurt
Nederland Leest is de grootste nationale
leescampagne. Eén boek staat centraal en
wordt door de openbare bibliotheken gratis uitgedeeld aan hun leden.Mét de aansporing het te lezen en er met anderen
over te praten.
‘De grote zaal’ van Jacoba van Velde
staat centraal tijdens Nederland Leest 2010.
• van vrijdag 22 oktober tot en met
vrijdag 19 november 2010
• gezellige start van de campagne op
vrijdag 22 oktober in bibliotheek
Bomenbuurt onder genot van kopje
koffie of thee en bekendmaking van het
programma.
• 1 1.00 uur – 17.00 uur
• kosten: gratis
Informatie: (070) 353 69 70 of
bomenbuurt@dobdenhaag.nl

‘De vergankelijkheid’ (1997) een boek
van Midas Dekkers over ouder worden en
aftakeling.
• vrijdag 12 november 2010
• 2 0.00 uur tot 22.00 uur
• kosten: lid bibliotheek € 5,—
niet leden: € 7,50

Reserveren en informatie: (070) 353 69 70
of bomenbuurt@dobdenhaag.nl
Voor een overzicht van de activiteiten
in bibliotheek Bomenbuurt speciaal
voor kinderen verwijzen wij u naar:
www.dobdenhaag.nl

Wat gaat de gemeente in 2011 in
Segbroek doen? U bepaalt mee!
Op 13 oktober organiseert de gemeente
een inloopavond waar u kunt meepraten
en bepalen wat Segbroek in 2011 gaat
doen. Heeft u een idee voor de inrichting
van de openbare ruimte of heeft u een
mening over wat er moet gebeuren in uw
wijk op het gebied van welzijn, burgerschap en jeugd? Kom dan vooral langs!

Hoe doet de gemeente het nu?

Tijdens de bijeenkomst spreken we over
het activiteitenprogramma voor Segbroek
voor 2011. In dat programma komt te
staan waaraan de gemeente het volgend
jaar voorrang geeft. De volgende onderwerpen komen in elk geval aan de orde:
leefbaarheid, veiligheid, samenlevingsopbouw, beheer openbare ruimte, welzijn,
jeugd en burgerschap. Als u vindt dat de
speeltuin in uw straat moet worden opgeknapt of als u een idee heeft om de veiligheid in uw straat te verbeteren, laat het
dan weten op 13 oktober!

Welkom!

Graag hoor ik van u hoe we het in 2010
hebben gedaan, want ook vorig jaar heeft
het stadsdeel afspraken met u gemaakt.
Die zijn toen vastgelegd in een activiteitenprogramma.
U kunt het programma van 2010 terugvinden op www.denhaag.nl/segbroek.

De bijeenkomst vindt plaats in De Kruin,
Acaciastraat 178a. U bent welkom vanaf
19.30 uur voor een kopje koffie of thee.
Van 20.00 tot uiterlijk 22.00 gaan we het
activiteitenplan bespreken en na afloop is
er tot 22.30 uur kort tijd voor een drankje.
Ik hoop u 13 oktober te ontmoeten!
				
				
				

Sander Dekker
Stadsdeelwethouder
Segbroek
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Bomenpraat
Column

’t is weer voorbij…

De regen en de grijze lucht beklemtonen
dat de vakantie toch echt is afgelopen.
Iedereen weer op zijn (werk)plek, kinderen
naar de crèche, dan wel school en ook
deze column moet op tijd zijn ingeleverd.
In augustus stonden nog her en der teruggekomen caravans in de Bomenbuurt en
werden auto’s uitgeladen door de hele
familie. Ook de treinen waren nog vol met
rugzakken en koffers, families met kinderen, waar door degenen die al aan het
werk waren met enige irritatie of vermoeidheid naar werd gekeken, afhankelijk van
het gedrag van de groep.
Voor de werkenden en de thuisblijvers
zijn vakantiegangers net zoiets als nuchtere
Hollanders die in een carnavalsoptocht
zijn terecht gekomen. Het is niet altijd
makkelijk om te kunnen begrijpen wat
mensen bezielt om hun hele hebben en
houden enkele honderden, dan wel duizenden kilometers te verplaatsen om daar dan
hetzelfde te doen wat ze thuis ook doen in
het weekend, namelijk consumeren, in de
zon zitten, liggen of lopen, gamen, sms-en
en twitteren, terrasje pikken, met de buren
op de camping een kaartje leggen of over
de formatie van de regering praten.

16
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Anderen pakken het serieuzer aan. We zijn
nu in het buitenland en moeten wel iets
leren van de cultuur van dit land en dus
worden er oudheden en musea bezocht,
beroemde plaatsen bezichtigd en de
volkse buurtjes moeten de mores en de
landsaard van de gewone bevolking aan
ons laten zien.
Avonturiers hebben we natuurlijk ook
nog. Die gaan naar ‘gevaarlijke’ gebieden
in Siberië of Alaska en zetten dan hun
stunts op Hyves.
Welbeschouwd vind ik het een vreemd
fenomeen, vakantie. Je doet het om ‘even
bij te komen’ van werk en dagelijkse
beslommeringen, maar je komt vaak nog
vermoeider thuis. Je vakantiegenoten
waren niet altijd om van te genieten, de
zon valt ook tegen wanneer die wekenlang
met 35 graden op je kop brandt, het eten
was te duur of te eenzijdig, het uitzicht is
net als thuis elke dag hetzelfde en je eigen
bed slaapt toch het lekkerst.
Aan het eind is iedereen blij om thuis te
zijn en dat alles weer zijn ‘gewone gang
gaat’.
Elsje

Klankbordgroep Internationale
Ring West van start;
bewoners denken mee
Wat is de ‘Internationale Ring West’? Dat
is de Noordwestelijke Hoofdroute en de
(verlengde) Lozerlaan.
Op 1 juni vond de eerste bijeenkomst van
de Klankbordgroep Internationale Ring
West plaats in het Stadsdeelkantoor
Segbroek. Diverse bewonersorganisaties,
stedelijke organisaties en bedrijven/ondernemers langs de route zijn door de
gemeente uitgenodigd om deel te nemen
aan de klankbordgroep en hebben leden
afgevaardigd, bijv. de Commissie Loosduinen, het Advies Platform Scheveningen
(APS), het Platform Noordwestelijke
Hoofdroute (NWHR) en de Vereniging van
Bewonersbelangen NWH Segbroeklaan/
Sportlaan (VBSS). De laatste is mede door

onze bewonersorganisatie in het leven
geroepen.
De klankbordgroep zal advies uitbrengen
over een aantal punten tijdens de zogenaamde verkenning. Een verkenning is
een studie waarin verschillende alternatieven/oplossingen vergeleken worden.
De eerste stap zal zijn om een advies uit te
brengen over het plan van aanpak voor de
route, dat de gemeente heeft opgesteld.
Als u dit leest, zijn we opnieuw bij elkaar
geweest; daarover kunt u lezen op onze
website.
Telli van der Lei, lid Klankbordgroep
namens de VBSS

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefooncirkel
VÓÓR Welzijn — De telefooncirkel bestaat uit ouderen die dagelijks
telefonisch contact met elkaar hebben. Enerzijds om de veiligheid
van deelnemers te bewaken, maar het heeft ook een sociale functie.
De deelnemers kunnen ook gebruik maken van de maandelijkse
ontmoetingsbijeenkomst. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer informatie kunt u bellen met telefoon (070) 360 02 37.
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Vrolijke Bankjesdag op
schoolplein De Bonte Vlinder

Buurtpleinfeest op
schoolplein De Bonte Vlinder

I n verband met ruimtegebrek hebben wij de berichten van de werkgroep EBA moeten inkorten.
Het verslag van de Bankjesdag heeft in zijn geheel op onze website gestaan (red.).

Zondag 15 augustus was er, net als vorig
jaar, een gezellig buurtpleinfeest op het
schoolplein van De Bonte Vlinder in de
Egelantierstraat. De werkgroep EBA had
een circuit van oud-Hollandse spelletjes
neergezet (snoephappen, verkleedestafette, zaklopen en een aardappel-lepelrace). Bij snoephappen leek het alsof sommige kinderen ín de teil waren gesprongen,
want ze kwamen allemaal drijfnat terug.
Daarnaast konden kinderen zich laten
schmincken (en dan kun je inderdaad niet
meer snoephappen!) en er stond een
luchtkussen. We schatten in dat er in
totaal zo’n 75 à 100 mensen zijn geweest.
De djembé-demonstratie o.l.v. Eddie van
Westafricandrums was niet alleen een
demonstratie, want na het eerste nummer
drumde jong en oud mee. Sommigen
kwamen gelijk in trance, anderen drumden
lekker tegen de maat in. Maar het leuke is:
dat maakt niet uit, want het klonk allemaal
even swingend.
Ook was er nog een lekkere beloning voor
de sleutelbeheerders omdat zij iedere dag
het plein openen en afsluiten, zodat onze
eigen jeugd daar na schooltijd kan spelen.
Super dat we dit als buurt gewoon goed,
in overleg met de school, regelen.
Daarna was er een barbecue, en veel
buurtgenoten hadden iets lekkers te eten
en te drinken meegenomen. Er stonden

Op zondagmiddag 16 mei heeft de werkgroep EBA een zogenaamde ‘Bankjesdag’
georganiseerd. Alle bewoners van de straten rondom de school De Bonte Vlinder
hadden van tevoren kunnen aangeven of
ze een bloempot, bankje of geveltuintje
wilden bestellen. Doel was om de EBAstraten verder op te fleuren met vrolijk
geverfde bankjes en bloempotten. Dat is
uitstekend gelukt! De opkomst was groot
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en al snel zaten er zo’n 20 kinderen op
het zeil alle bloempotten te voorzien van
allerlei kleuren. De geveltuintjes worden
door de gemeente aangelegd. De buurt
kwam zelf met koffie, gebak en koekjes
aanzetten en zo zat iedereen lekker in het
zonnetje te genieten. Bankjesdag is gerealiseerd mbv subsidie van het Fonds
Burgerschap en afdeling Groen, beide van
de gemeente Den Haag. Dank daarvoor!

fantastische salades, broodjes, hapjes en
er lagen sappige worstjes op de barbecue.
We sloten af met een zelfgemaakte koffielikeur van William, die lag gelijk goed in
de maag, dus een mooi moment om even
na te genieten op de bank.
Door de subsidie van de gemeente konden
we net wat extra zaken regelen.
Kortom; het was een heerlijk middagje en
iedereen kan er weer even tegenaan. Want
de maandag daarop begonnen de scholen,
werk enzo weer.
Namens de werkgroep EBA
Gerda Lycklama à Nijeholt
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–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Op zoek naar nieuwe vrienden?
VÓÓR Welzijn — De senioren contactbank biedt 55-plussers de mogelijkheid hun sociale netwerk uit te breiden. De contactbank brengt
ouderen met een gezamenlijke interesse met elkaar in contact,
waardoor u samen activiteiten kan ondernemen. Voor meer informatie
kunt u bellen met telefoon (070) 360 02 37.

Betaald parkeren…
vanaf 1 juli jl.
Dat wil zeggen, niet in de hele Bomenbuurt. De grens is de Valkenboskade,
zodat het uitwijkgedrag van niet-betalende
automobilisten zich over de Valkenboskade
heen (richting Goudenregenstraat) voordoet. Wie bedenkt dat nou? Het was toch
te voorzien, dat daar problemen ontstaan?
Waarschijnlijk is de gemeentelijke indeling
er debet aan. Toen er ooit (eerste kwart
van de vorige eeuw) in west Den Haag
van stadsuitbreiding sprake was, werd
de Bloemen-/Bomenbuurt (plan nog ontworpen door Berlage) gebouwd. Dat is
nog steeds voor de gemeente Den Haag
één wijk. Veel later, in de jaren ’50, werden
er bewonersorganisaties opgericht, althans
de onze. En als grens werd toen het
gebied aangehouden dat u op de achterpagina van De Boomgaard zo duidelijk
vindt aangegeven (nóóit weggooien, dit
22
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blad: altijd handig!). De grenzen zijn
(met de klok mee) Goudenregenstraat,
Segbroeklaan, Beeklaan, Laan van
Meerdervoort. De grens loopt door het
midden van de begrenzende straten.
Het bestuur volgt, net als u waarschijnlijk,
wat er gebeurt. Wij zijn van plan er in
het najaar weer een bewonersbijeenkomst
aan te wijden. Maar het hoeft niet zo lang
te duren, om uw ervaringen door te geven.
U kunt via onze website
(www.bomenbuurtonline.nl) uw reactie
geven. Dat heeft een aantal buurtbewoners ook gedaan. Maar het mag ook
per e-mail aan: info@bomenbuurtonline.nl
of schriftelijk. Hoe meer u uw mening laat
horen, hoe beter wij op de hoogte zijn van
wat er leeft, in dit opzicht.
Namens het bestuur,
TvD

Hieronder een fragment van een brief van één van de bewoners van de Valkenboskade,
gevolgd door een reactie van het Hoofd Parkeren op weer een andere brief uit de buurt:
…
Tot 1 juli 2010 was het geen probleem om een plekje te vinden voor mijn bescheiden
auto, een Seat Ibiza. Sinds de invoering van betaald parkeren is hier een dramatische
verandering in opgetreden.
Het is soms / steeds vaker zoeken naar een speld in een hooiberg om mijn auto kwijt te
kunnen. Echt heel erg vervelend. Ikzelf ben jong, goed ter been en heb redelijk veel
tijd, maar ik zie ook hoe de ouderen soms met de ziel onder hun arm ronddolen op zoek
naar een plekje. Die eenmaal gevonden (soms straten verderop) moeten ze het hele
stuk lopen met hun tassen vol en schuifelen dan met hun boodschappen huiswaarts.
Schrijnend.
Kortom, de leefbaarheid in onze wijk is drastisch afgenomen door het nieuwe parkeerbeleid.
Ik wil er dan ook voor pleiten om ook op de even nummers van de Valkenboskade
betaald parkeren in te voeren en de bewoners daar de gelegenheid te bieden ook een
parkeervergunning aan te schaffen. Het zou een hoop schelen en de leefbaarheid en
rust in de buurt sterk verbeteren.
Graag hoor ik van u of die mogelijkheid besproken kan worden en wat de buurt moet
doen om dit proces te bevorderen.
In afwachting op uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Dhr AJ Hainja

De gemeente zal het uitwijkeffect monitoren. De gemeente laat een aantal keer
per jaar parkeertellingen uitvoeren. Daarbij zullen ook tellingen in het uitwijkgebied worden uitgevoerd. Indien uit de tellingen blijkt dat de parkeerdruk nog
hoger wordt dan dat deze al is en dat het parkeren problematisch wordt, zal de
gemeente in de hele Bloemenbuurt een parkeeronderzoek gaan uitvoeren. Uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot invoering van betaald parkeren.
Het is dus nog niet bekend of en wanneer betaald parkeren wordt uitgebreid.
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Buurtgenoten
uitgelicht

Marieke Stoel
– organist

“Dinsdag een compositie maken, woensdag uitschrijven, donderdagavond repeteren en zondag uitvoeren in de Houtrustkerk”. Aan het woord is Marieke Stoel, bij
een kopje thee, in haar woning in de Eikstraat. Marieke, getrouwd, trotse moeder
van twee studerende zonen, is geboren
Haagse en heeft altijd in en om de Bomenbuurt gewoond. Ze is organist, geeft lessen,
ook aan de piano, componeert, schrijft uit,
beoordeelt en organiseert. Ze beweegt zich
binnen het klassieke genre over een breed
tijdsspectrum, van composities uit de 15e
tot en met de 20e eeuw en ook van hedendaagse componisten. Dat laatste kost tijd,
veel tijd: “Die muziek is soms nog niet
eerder door iemand uitgevoerd. Je moet
’m dan eerst instuderen om er achter te
komen of de muziek de moeite waard is
om uit te voeren”.
Een groot deel van haar tijd gaat zitten in
24
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het werk voor de Houtrustkerk. Je weet
wel: aan het eind van de Beeklaan, een
van de weinige nog overgebleven kerken.
Ze is daar organist en dirigent van twee
koren, waaronder een kleinere Cantorij.
En omdat er maar weinig muziek is voor
kleinere koren, componeert ze die zelf.
Bovendien organiseert Marieke er de koffieconcerten, die meestal op zondag worden
gehouden: orgel-, maar ook kamermuziek
en nog wel eens een saxofoonkwartet.
En natuurlijk speelt ze er ook zelf.
Marieke’s kracht ligt in het spelen van
blad. Dat neemt niet weg dat ze grote
bewondering heeft voor improvisatietalent,
zoals dat van de Zwitserse pater Theo
Flury, die kort geleden nog in de Houtrustkerk heeft gespeeld. Ze geeft graag les aan
jonge kinderen. Daarbij is nog wel eens
een zaadje tot ontwikkeling gekomen. En
dat geeft natuurlijk voldoening. Maar ook
met ouderen heeft ze leuke ervaringen:
“Sommigen gaan als een speer en kunnen
nog heel ver komen”. Wat ze nog graag
zou willen? “Op de basisschool aan kinderen uitleggen wat voor instrument zo’n
orgel nou eigenlijk is: iets als een verzameling blokfluiten, elk met één toon”.
Marieke heeft een website:
www.mariekestoel.nl.
Je kunt haar ook bellen: 360 45 17.
R.S.

Bomenbuurt in
beeld

Toen en nu

valkenbosplein
Sinds 1925 ligt aan de rand van de Bomenbuurt het bekende Valkenbosplein. Vroeger een
plein met veel winkels. Daar zijn er niet veel meer van over. Maar met de komst van café
Madeleine is er toch wel iets verbeterd op dit plein. Het terras lijkt op een stukje Parijs in
onze stad. Het Valkenbosplein was en is nog steeds een belangrijke verkeersader, met veel
trams, auto’s en fietsen. We kijken hier vanaf het Valkenbosplein de Thomsonlaan in.
Frans Schmit – fschmit@zonnet.nl – www.flickriver.com/photos/fransschmit/popular-interesting

1931 — fotografie: J.Sleding

nu
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stekkies
Op verzoek van lezers gaan ook wij aan marktwerking doen: we maken ruimte
voor kleine, gratis advertenties (max. 50 woorden) over vraag en aanbod,
bestemd voor onze Bomenbuurters. We willen geen reclame voor commerciële
activiteiten. U levert uw ‘stekkie’ (max. 50 woorden) per mail in, met opgave van
naam en adres. Inzenden kan tot 1 week vóór sluitingsdatum kopij (zie pagina 2).

AANGEBODEN
 Wie kan ik een plezier doen met

Aangeboden
 Mobiele telefoon Armani – Samsung

10 paar damesschoenen? Nauwelijks
gedragen, vanwege zere voeten. Maat 36,
zowel met hoge hak (helaas, voorbij die
tijd!), als plat. In één keer meenemen.
Prijs: fles wijn of bloemetje.
Telefoon (070) 365 59 73.

type B7620 – Zonder abonnement.
Hij is prachtig, je kunt er alles mee, internet / e-mail etc. maar voor mij te ingewikkeld. Als nieuw, compleet met verpakking,
gebruiksaanwijzing en accessoires.
Een groot scherm (bijna 9 cm), 800 MHz
processor en Windows Mobile de laatste
versie 6.5. Met 5.0 megapixel camera.
Ingebouwd geheugen 8GB.
Prijs: € 175,— (Nieuw € 400,—).
Afhalen, postcode 2565 JB.
Telefoon 06 487 965 19.

GEZOCHT
 Een grammofoonplaat van Adamo
uit 1965 en een van Francoise Hardy.
Telefoon (070) 346 34 57.

AANGEBODEN
 Diverse (literaire) detectives.
Goed onderhouden. € 2,— per stuk.
Telefoon (070) 346 34 57.

AANGEBODEN
 Umax-scanner met verbindingskabels
en windows software voor € 5,—.
Telefoon 06 22 56 33 39.
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Gezocht: oppas
 Wij zoeken voor ons zoontje van
9 maanden oud een lieve en ervaren oppas
die een paar keer per maand op hem kan
passen. Meestal gaat het om een avond
vanaf 20 uur, soms eerder. Het is een erg
vrolijk en makkelijk kind. Vergoeding in
overleg. Bel Anne-Marthe of Edward
(070) 360 68 61 / 06 51 20 94 30.

,

,

06 2458 7672
erna@advieseninzicht.nl
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht
in geldzaken

voorlichting
planning
advies

g

Buurtgenoten
uitgelicht

Niek Uniek
– goochelaar

In de Bomenbuurt wonen bijzondere
mensen. Eén daarvan is Niek Takens,
of met zijn artiestennaam: Niek Uniek.
Hij is 13 jaar en nu al een professionele
goochelaar. Reden genoeg om eens bij
hem langs te gaan in de Berkstraat.
Hoe lang goochel je al?
Ik goochel al sinds mijn 8e. Ik zag een
keer een goochelaar optreden en dat vond
ik toen zo mooi, dat wilde ik ook! Toen
heb ik een paar goocheldozen gekocht en
ben ik heel veel gaan oefenen. Daarna heb
ik ook een goochelaar gevonden die mij
les geeft. Richard Top heet hij.
Hoe kom je aan je naam, Niek Uniek?
Die heeft mijn moeder bedacht. Ze vond
het leuk klinken omdat het rijmt.
Wat vind je leuk aan goochelen?
Ik wil graag mensen verbazen met mijn
trucs.
Wat voor soort trucs doe je?
Nu ben ik met duiven aan het oefenen. Ik
houd een paar duiven in mijn goochelkamer. Maar ik doe ook veel kaarttrucs en
andere trucs, waarbij je heel vingervlug
moet zijn. En verder zijn er nog de echte
illusies.
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Wie is je favoriete goochelaar?
Hans Klok! Hij is mijn grote voorbeeld.
Treed je ook op?
Ja, ongeveer twee keer per maand, door
het hele land. Rond sinterklaas heb ik wat
meer optredens. Het kan van alles zijn:
een verjaardagsfeestje, voor kinderen of
volwassen, een bedrijfsfeest of een bruiloft.
Wat was je beste optreden?
Ik heb op het Nederlands Kampioenschap
Goochelen de tweede prijs gewonnen. Dat
is een wedstrijd die elk jaar wordt georganiseerd in Hoogeveen. Ik doe elk jaar
mee, en heb ook al eens de derde en de
vierde prijs gewonnen.

tafel naar de andere zonder ze aan te
raken. Ook maakt hij verscheurde servetten heel en haalt hij zomaar een pak kaarten uit zijn mond. Maar de allerbeste truc
of eigenlijk illusie laat hij zien met zijn
zus, Tessa. Ze kruipt in een kast, waarna
Niek Uniek een scherp blad en twee holle
buizen door de kast heen schuift. Je kunt
dwars door de kast heen kijken, er is nergens meer ruimte over voor Tessa. En toch
zit ze er ergens nog in, want ze steekt haar
hand naar buiten. Het is precies zo’n illusie
als je soms op de televisie ziet, maar zelfs
van zo dichtbij is niet te zien hoe het
werkt. Het lijkt wel toveren in plaats van
goochelen. Knap hoor, Niek Uniek!
Wilt u Niek Uniek boeken voor een optreden? Ga dan naar zijn website
www.niekuniek.nl
a-m.s.

–– < Persbericht > ––––––––
Haagse Dierenbescherming
zoekt collectanten
Welke vrijwilligers willen
in de week van Dierendag
(4 t/m 9 oktober) collecteren? De Dierenbescherming
is volledig afhankelijk van
contributies en giften en
kan alleen met de financiële steun van het publiek
opkomen voor de dieren.
De opbrengst van de collecte wordt lokaal besteed en
komt dus direct ten goede
aan dieren in de Haagse
regio. Bijvoorbeeld aan het
in behandeling nemen van
meldingen over dierenverwaarlozing en -mishandeling,
het opvangen van asiel
dieren (in het Haags Dierencentrum en Het Knaaghof) en
het voorlichting geven op
scholen.

En wat was je leukste optreden?
Door de optredens ontmoet ik soms
bekende mensen en ik kom op bijzondere
plaatsen. Ik trad een keer op voor het CDA
en toen heeft premier Balkenende wel een
kwartier staan kijken, dat was wel gaaf!

Vrijwilligers zijn voor de
Haagse Dierenbescherming
van groot belang. Daarom
roept de Dierenbescherming
iedereen op wat tijd vrij
te maken om in de periode
van 4 oktober tot en met
9 oktober te collecteren.

Wat wil je later worden?
Een beroemde goochelaar!
En dat lukt hem vast! Na het interview
laat Niek Uniek nog wat trucs zien. Hij
verplaatst munten van de ene kant van de

Geïnteresseerden kunnen een
e-mail sturen met naam,
adres en telefoonnummer
naar dieren@haagsedieren
bescherming.nl of zich
melden op telefoonnummer
(070) 392 42 89.
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Huurcommissie:
voor huurders en verhuurders
De redactie ontving de vernieuwde algemene brochure van de Huurcommissie.
Bent u verhuurder en vraagt u zich af wat
de maximale huurprijs is die u kunt vragen
voor uw huurwoning? Heeft u als huurder
vragen over het onderhoud van de huurwoning, of wilt u weten of u een redelijk
voorschot voor de servicekosten betaalt?
De Huurcommissie is een onafhankelijke,
onpartijdige organisatie en is er voor

huurders en verhuurders. De huurcommissie informeert, adviseert en doet uitspraak
over huurprijs, onderhoud en servicekosten van huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Wilt
u weten wat de huurcommissie voor u kan
doen, ga dan naar www.huurcommissie.nl
Hier ziet u snel òf en hoe de Huurcommissie u kan helpen.

Besparen in het portiek
Boyd Noorda is dit jaar verhuisd naar een
portiek-appartement in onze buurt.
Bij de verbouwing zijn een aantal energiebesparende maatregelen genomen, toegespitst op de beperkingen en mogelijkheden van het portiek-appartement.
Met een kleine gemeentelijke subsidie(uit
het klimaatpotje) is een professionele
website opgezet. Het project is niet-com-
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mercieel en alle informatie wordt gratis
beschikbaar gesteld.
We hebben helaas geen ruimte, om hier
meer aandacht aan te besteden, maar
iedere geïnteresseerde wordt aangeraden
te kijken op: www.econerd.org / besparen in
het portiek.
Met dank aan de initiatiefnemer; wordt
zeker vervolgd!

De wandelende tak

In deze rubriek willen we u kennis laten maken met de bomen
in de Bomenbuurt.

ZIEK EN ZIELIG?
Of bomen zielig kunnen zijn weten we niet; dat moet u maar vragen aan
mensen die met bomen praten. Maar in ieder geval kunnen bomen wel ziek
zijn of in slechte conditie; daar gaan we het ditmaal over hebben.
Misschien hebt u al opgemerkt dat er ongeveer in het midden van de Ieplaan de
laatste drie iepen van de oude garde er niet zo best uitzien; ze staan er nogal mottig
bij. Gelukkig blijken ze niet de iepziekte te hebben, want dan zou er veel bruin
blad aan de takken zitten en zouden ze niet meer te redden zijn. Maar de vitaliteit
laat te wensen over en daarom zullen ze later dit jaar gekandelaberd worden. Alle
takken worden eraf gezaagd en alleen de kale stam blijft staan. Het volgend jaar
kan de boom dan al zijn energie steken in het maken van nieuwe, gezondere takken.
Een oplettende buurtbewoner ontdekte onlangs dat er een treurwilg is verdwenen
die in het talud van de Valkenboskade stond, niet ver van de kruising met de
Thomsonlaan. Navraag bij de gemeente leerde dat de boom geheel uitgehold was,
misschien door blikseminslag, en daarom weg moest.
Op de Valkenboskade, tussen Thomsonlaan en Hanenburglaan, staat ook een rij
bomen die vanwege hun gevorderde leeftijd wel eens krakkemikkig kunnen worden.
Het zijn Canadese populieren, die – zoals de meeste populieren – snel groeien.
Dat is aan ‘onze’ bomen goed te zien. De dikste van de rij, die het dichtste bij de
Hanenburglaan staat, heeft een omtrek van zo’n 4½ meter! De keerzijde van die
snelle groei is dat ze niet oud worden; vaak is 100 jaar al het maximum en dat is
niet oud in vergelijking met veel andere boomsoorten.
Verder is het opvallend dat er zoveel meidoorns de geest hebben gegeven. Op het
Thomsonplein, in de Wilgstraat en voor het Dreeshuis is er niet één meer over en
ook op diverse andere plaatsen zijn ze verdwenen. Alleen in de Esdoornstraat en
de Cederstraat lijken ze het bijna allemaal behoorlijk te doen, ook al zitten er
nogal wat dode takken in. Kennelijk is het niet zo’n sterke boomsoort. Op veel
plaatsen waar ze verdwenen zijn heeft de gemeente in ieder geval andere soorten
bomen geplant, behalve op de Thomsonlaan (tussen Eik- en Berkstraat). Daar
zijn opnieuw meidoorns geplant. — Jur Roest
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Kinderen en mobiele telefoons
Mobiele telefoons zijn niet meer weg te
denken uit het dagelijks leven. Ook kinderen maken er veel gebruik van, waaronder
zeer jonge kinderen. Ouders vinden het
vaak prettig als een kind hen kan bereiken, maar toch is er wel reden om voorzichtig te zijn. Hoewel de Nederlandse
regering en de Gezondheidsraad stellen
dat mobiel bellen waarschijnlijk geen
gevaar voor de gezondheid oplevert,
komen er steeds meer signalen dat er risico’s zijn. Zo bevatten onderzoeken van de
Zweed Hardell duidelijke aanwijzingen
dat langdurig en intensief mobiel bellen
de kans op tumoren sterk vergroot. Ook
laten diverse onderzoeken zien dat de
straling van mobieltjes (‘gepulste’* elektromagnetische straling) invloed heeft op
de hersens, het bloed, het zenuwstelsel, de
cellen en de vruchtbaarheid.
* Gepulste straling is straling waarbij kleine
pakketjes informatie om de zoveel seconden
worden uitgezonden.
Kinderen beginnen op steeds jongere leeftijd mobiel te bellen, en ze worden dus
over een langere periode blootgesteld aan
straling van onder andere mobieltjes.
Omdat kinderen kwetsbaarder zijn dan
volwassenen – hun hersens zijn nog in ontwikkeling, hun schedel is dunner en hun
zenuwstelsel gevoeliger – is het zinvol om
uit voorzorg de risico’s zo klein mogelijk
te houden en een aantal regels te hanteren:
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1	Jonge kinderen onder de twaalf geen
mobieltje.
2	Zo kort mogelijk bellen.
3	Sms’en in plaats van bellen. De telefoon
wordt daarbij niet tegen het hoofd
gehouden – hoe dichter bij het lichaam,
hoe sterker de invloed van de straling.
Doe daarom de mobiel ook liever in een
tas dan in de broekzak of borstzak.
4	Bij een zwak signaal naar een plek
lopen met een beter signaal, bijvoorbeeld buiten, of even wachten. Wanneer er geen mast in de buurt is, moet
er sterker gestraald worden om een
mast te bereiken.
5	Zo veel mogelijk de speaker gebruiken
(handsfree- of luidspreekstand).
6	De mobiel uit zetten wanneer je hem
niet nodig hebt.
7	Een mobiel die aan staat nooit in de
slaapkamer leggen wanneer je gaat
slapen. De straling van een mobiele
telefoon kan de slaap verstoren en is
slecht voor de hersens (verstoort de
hersengolven). Hetzelfde geldt overigens voor een draadloze huistelefoon
(DECT-telefoon) en de modem van een
draadloos netwerk.
8	Zo min mogelijk bellen in afgesloten
ruimten zoals trein, tram, auto en bus.
Het signaal kan daar moeilijker weg.
Het kost meer moeite om de verbinding in stand te houden en de straling
is dus sterker.

9	Als je een headset gebruikt, neem dan
het liefs een Air Tube headset. Bij dit
soort headsets wordt het geluid via een
luchtkanaal naar het oor geleid, en niet
via de metalen kern van het snoertje,
zo ongeveer als bij een stethoscoop van
de dokter. Dit vermindert de hoeveelheid straling die in het oor komt. Ze
zijn verkrijgbaar via het internet.
TIP: Kijk bij de aanschaf van een mobieltje
voor een kind naar de SAR-waarde. Dat is
een norm voor opwarming van menselijk
weefsel door het gebruik van mobiele telefoons. Hoe lager deze waarde, hoe beter
het is (onder de 0,6 Watt per kg).
Hier volgen een paar sites voor informatie
en advies:
• www.stralingsrisicos.nl – site van het
Nationaal Platform Stralingsrisico’s:
geeft informatie over gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden
• www.stopumts.nl – site met veel informatie over straling
• www.stichtingehs.nl – site van de
Stichting Elektrohypersensitiviteit:
geeft informatie over hoge gevoeligheid voor straling en klachten die daarmee samenhangen, zoals misselijkheid,
duizeligheid, hoofdpijn, enz.
• www.vitalitools.nl – site met webwinkel
• www.personal-wellness.nl – site met webwinkel
Ineke van der Klaauw

Samengevat luidt het devies: beperk het
gebruik van de mobiele telefoon zo veel
mogelijk, houd hem niet bij je hoofd als
het niet hoeft, en zet hem uit wanneer je
hem niet gebruikt. Dit devies is uiteraard
ook van toepassing op volwassenen!

–– < Persbericht > –––––––––
STERILISATIEACTIE KATTENZORG
Van zaterdag 25 september
t/m zaterdag 9 oktober organiseert Vereniging Kattenzorg
weer een sterilisatie- en
castratieactie. Kattenbezitters die hun huisdier willen
laten helpen, kunnen hiervoor
een financiële tegemoetkoming
aanvragen bij de vereniging.
Zij kunnen zich tijdens de
actieperiode op werkdagen
tussen 19.00 en 21.00 uur
aanmelden via (070) 345 79 85.
Uitsluitend op de drie zaterdagen tijdens de actie kan
men zich ook tussen 12.00 en
16.00 uur laten registreren
in de Kattenzorg-winkel aan
het Copernicusplein 11, Den
Haag. De actie geldt voor
alle kattenbezitters binnen
het werkgebied van Kattenzorg
én voor alle leden van de
vereniging. In combinatie met
sterilisatie of castratie kan
men de kat ook laten chippen,
waarvoor eveneens een vergoeding wordt gegeven. Informatie over voorwaarden, procedure en hoogte van de
vergoedingen is te vinden op
www.kattenzorg-denhaag.nl of
wordt tijdens de actie telefonisch of in de winkel
verstrekt.
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Nieuw
in de
buurt

La Buena Vida

Espressobar & Culinaire cadeaus
in de Fahrenheitstraat
De Fahrenheitstraat is een espressobar en
culinaire cadeauwinkel rijker.
Vrijdag 18 juni opende TV West presentator
Paul van Berkel ‘La Buena Vida’ van
eigenaren Paul en Ginny Mees.
Het pand op nummer 582 is grondig verbouwd met als resultaat een sfeervolle
zaak waar geur, smaak, culinaire gifts en
koffie centraal staan.
Eigenaren Paul en Ginny Mees verhuisden
onlangs van Californië naar Den Haag en
willen met ‘La Buena Vida’ het goede
leven in Den Haag op de kaart zetten. Het
eerste filiaal van La Buena Vida is gevestigd
in San Francisco; Paul en Ginny brengen
dit succesvolle concept over naar de meest
36
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internationale stad van Nederland. In de
winkel vindt men alles wat te maken heeft
met het goede leven: olijfolie, balsamic
vinegar, chocolade, kaarsen, diffusers,
wijnen en nog veel meer gezellige produkten uit de landen rond de Middellandse
Zee en Californië. Daarnaast kan men
zowel in de zaak als buiten op het terras
genieten van een Espresso, Cappuccino of
Latte Macchiato van barista Paul Mees.
Geen tijd om binnen te zitten? Neem
gewoon een ‘Coffee to Go’, net als in
Amerika.
La Bueda Vida is geopend van maandag
t/m zaterdag en is gevestigd aan de
Fahrenheitstraat 582. Ook is er een webshop www.LivingLaBuenaVida.nl, waar u
vanuit huis online kunt winkelen.

Nieuw
in de
buurt

Babycursus
‘Babygebaren’

Vanaf september start er een bijzondere
cursus in de Haagse Bomenbuurt: de
cursus babygebaren. Baby’s kunnen vanaf
ongeveer het eerste levensjaar, nog voordat
ze echt kunnen praten, al met eenvoudige
gebaren ‘zeggen’ wat ze voelen, zien, of
willen. Zo kan een dreumes van een jaar
bijvoorbeeld al met gebaren ‘zeggen’ dat
hij honger of dorst heeft of naar bed wil.
Met babygebaren krijg je zo een kijkje in
de belevingswereld van je baby en voorkom je frustraties en tranen van de kleine
dreumes. Op de cursus leren ouders en
hun baby’s met muziek, rijm en spel zo’n
40 babygebaren. De cursus wordt gegeven
aan de Laan van Meerdervoort 352 en
is voor ouders en baby’s van 9 maanden
tot 2 jaar.
Kijk voor meer informatie en data op
www.zingspeelgebaar.nl
Speciaal voor lezers van De Boomgaard
geeft Zing, Speel & Gebaar een korting
van 10% voor de cursussen in 2010.
Gebruik ‘boomgaard’ als kortingscode bij
het aanmelden.
Nadine Meijer

De twee-jarige Lisa

–– < Persbericht > ––––––––
Op zoek naar Parels in de
Flora- en Faunawijken
Zaterdag 30 oktober blinken
de Flora- en Faunawijken
van de PARELS! Deze Parelroute wordt voor de tweede
keer in deze wijken georganiseerd. Op deze dag laten
bewoners hun talent, verzamelwoede en passie zien aan
iedere inwoner van één van
de Flora- en Faunawijken
Bent u een Parel in de
wijk?!
Heeft u een bijzondere
verzameling? Maakt u muziek? Houdt u van schilderen of maakt u mooie foto’s? Schrijft u gedichten
of leest u graag voor? Bent
u trots op de verbouwing
van uw huis?
En woont u in de Vogelwijk,
de Vruchtenbuurt, de Bomenbuurt, de Bloemenbuurt of
in de Heesterbuurt?
Wees niet terughoudend,
verlegen of bescheiden,
maar geef u op voor dit
project.
Enthousiast of nieuwsgierig
geworden en wilt u meedoen
met de Parelroute?
Wilt u uw talent of passie
ook aan wijkbewoners laten
zien? Dat kan! Aanmelden
kan door een e-mail te
sturen naar Josje Adriaansen:
aadjo@boog.nl, werkzaam bij
Stichting BOOG.

gebaart ‘slapen’.
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Oppassers gezocht!
Er wonen veel kinderen in de Bomenbuurt.
En die hebben zo nu en dan een oppas
nodig. Een lieve oppas, die betrouwbaar is
en goed met kinderen kan omgaan.
De Boomgaard wil in de volgende editie
(van december) een lijst opnemen met
namen en adressen van beschikbare

oppassen. Buurtbewoners kunnen deze
lijst dan gebruiken als ze een oppas zoeken.
Ben je 15 jaar of ouder en wil je oppassen
op kinderen uit de buurt en zo wat bijverdienen? Geef dan je naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres door
aan info@bomenbuurtonline.nl

De website voor en door
bewoners van de Haagse
Bomenbuurt
NIEUW !

— Wilt u
adverteren op de website
middels een ‘banner’? Tot
eind 2010 geldt een speciaal
aanbod: voor slechts € 25,—
uw (bedrijfs-)naam + logo op
de site (en de opmaak is nog
gratis ook)! Kijk voor meer
informatie op onze website.

Social Sofa
Overal in Nederland en ook verspreid in
Den Haag zijn Social Sofa’s verschenen.
Een Social Sofa is een versierde en comfortabele straatbank waar omwonenden en
voorbijgangers gezellig kunnen zitten.
Het idee is dat de bank de sociale contacten tussen buurtbewoners versterkt. Niet
alleen door er samen op te zitten, maar
ook omdat buurtbewoners samen met
kunstenaar een ontwerp maken voor de
betonnen bank.
Afgelopen juli is op de grens van de
Bloemen- en Bomenbuurt, op het
Goudenregenplein, een prachtige sofa
verschenen. Volgens initiatiefneemster van
deze bank, Yoke Rietbroek-Nijssen, kost
het weliswaar veel tijd om de bank om te
toveren tot een gemozaïekte Sofa, maar
die tijd wordt bijzonder gezellig en sociaal
besteed. Door buurtbewoners worden de
steentjes zorgvuldig volgens het voorgetekende ontwerp op de sofa aangebracht.
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Ook voor de Bomenbuurt wordt initiatief
genomen een Sofa (of misschien wel
Sofa’s) neer te zetten. Wij hopen van de
expertise van Yoke Rietbroek gebruik te
kunnen gaan maken.Voor foto’s van al
gerealiseerde sofa’s, kijk op
www.socialsofa.com of www.tomeetistocreate.nl
of zoek gewoon op social sofa.
Heeft u zin om mee te doen?
Geef uw naam en adresgegevens door via:
info@bomenbuurtonline.nl
F.D.

De nieuwe website draait nu een paar
maanden. www.bomenbuurtonline.nl is een
site voor en door bewoners van de Bomenbuurt waarop je, naast nieuwsberichten en
activiteiten, alles over de SBOB kunt vinden.
Er is een trefwoordenregister, dat je per
onderwerp gerichte informatie geeft.
Onder ‘Contact’ kan je via de ‘links’ op
allerlei terreinen, binnen en buiten de
buurt, je licht opsteken. Ook is het mogelijk om online op berichten te reageren;
een ‘blog’ voor de bewoners: daar willen
wij naartoe.

De vormgeving is gedaan door Pieter van
Rosmalen; de technische realisatie door
Maikel van Wijk van Webzovoort.nl.
Het onderhoud en contentbeheer is in
handen van Marie-José Vermeulen. Zij
zorgt voor plaatsing van de berichten en
houdt de site up-to-date. Dat doet ze vanuit huis en op de tijden, die haar uitkomen. Een tweede webmaster zou
www.
bomen
handig zijn, dus als u dit leuk
buurt
werk vindt, kunt u zich melden.
online
Hoe? Vanzelfsprekend via…
.nl

28 oktober 2010: bewonersbijeenkomst
thema: verkeer in en om de Bomenbuurt

aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a

Belangrijke telefoonnummers
112
0900 – 8844
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 Fabian Roso
(spreekuur wijkagent: 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)

