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Voorwoord
Als eindredacteur heb je het aanvankelijk
makkelijk: je hoeft zelf niet veel te schrijven, maar je wacht op wat er binnenkomt
aan kopij en foto’s. Maar dan begint het;
rond de sluitingsdatum levert iedereen z’n
artikelen in. En je wilt niemand teleurstellen, al lukt dat niet altijd. Dit keer wilde
ik ook zoveel mogelijk foto’s een plaats
geven. Vroeger was het zeldzaam dat je
een goede foto kon plaatsen; nu kan het
niet op. Alleen de fotowedstrijd (zie elders),
als onderdeel om de website populair te
maken, levert nog geen reacties op.
Misschien heeft u er in de komende weken
zin in en tijd voor?
In deze Boomgaard kunt u lezen wat er de
afgelopen maanden is gebeurd, althans
voor zover het de Bomenbuurt raakt. Ook

staat er het een en ander in, dat ons de
komende tijd bezig zal houden.
De bewonersorganisatie is neuLet op!
Bewaar
dit
traal op politiek gebied, maar
nummer!
de gemeentelijke bezuinigingen
laten ons niet onberoerd. Hopelijk
kunnen wij dit blad blijven uitbrengen op
het niveau dat u inmiddels van ons bent
gewend. In dat verband zijn we de adverteerders ook komend jaar dank verschuldigd voor hun steun.
Voor mij persoonlijk geldt sterk: ik ben
een deel van het geheel. Hoe plezierig het
ook is, om individueel je gang te kunnen
gaan, je een deel voelen van een gemeenschap als de Bomenbuurt, geeft je het
gevoel ergens thuis te horen. Als het koud
is, geeft het warmte; dat gun ik iedereen.
Ik wens u alle goeds voor 2011.
Tonny van Dijk

Nieuwjaarsreceptie
Bomenbuurt
Op dinsdag 11 januari 2011 organiseren
wij, samen met de bibliotheek, een nieuwjaarsreceptie. Dat gebeurt in het nieuwe
onderkomen van de bibliotheek,
Fahrenheitstraat 707. Aanvang: 19.00 uur;
einde: 20.30 uur.

Wij hopen u daar te zien!
Bewoners Organisatie Bomenbuurt
Bibliotheek Bomenbuurt
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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf staat de winter voor de
deur. Gure tijden zijn aangebroken. Onzekere tijden zijn het ook, in allerlei opzichten. We kunnen niet langer zonder meer
rekenen op wat we altijd zeker dachten te
weten. Politiek, economie, klimaat, alles
lijkt op drift te zijn.
En hoe raakt dat ons, gaan wij er iets van
merken? Is de toekomst in de Bomenbuurt
ook zo onzeker? Voor de bewonersorganisatie zal dat inderdaad zo zijn. Op het stadhuis worden broekriemen aangehaald en
subsidies gekort, dat gaan we merken. In
het groot, doordat allerlei grote bouwplannen niet doorgaan, maar ook in het klein,
doordat bijvoorbeeld het kantoor van de
SBOB ter discussie komt te staan. Het zal
allemaal minder vanzelfsprekend zijn. We
zullen meer zelf moeten doen. Dat hoeft
helemaal niet erg te zijn. Het dwingt ons
om beter na te denken over de vraag hoe
we meer mensen bij de buurt kunnen
betrekken, hoe we meer bewoners in actie
kunnen krijgen om hun eigen buurt vorm
te geven. Daarvoor moeten we andere vormen bedenken.
Dat betekent onder andere dat we afstappen van de vaste bewonersvergaderingen
die we vier keer per jaar hielden. Daarvan
willen we bijeenkomsten maken rondom
een actueel onderwerp en dat hoeft dan
4
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niet altijd een avond voor de hele buurt te
zijn. Het zou ook kunnen gaan over iets
dat alleen in één of een paar straten speelt.
Hoe dat er precies uit gaat zien moeten
we nog bedenken. Als u daar goede ideeën
voor heeft, dan horen we dat graag.
Helemaal mooi als u dan ook zou willen
helpen bij de uitwerking ervan.
We zullen nauwer met onze buren gaan
samenwerken, met de omliggende buurten.
Dat is overigens niet nieuw. Zo hebben we
het afgelopen jaar gezamenlijk een heel
geslaagd politiek café georganiseerd.
Samen met de Bloemenbuurt bestoken we
de gemeente met plannen en aansporingen
om de veiligheid van het Goudenregenplein nou eindelijk eens echt te verbeteren.
Met Bloemenbuurt en Vogelwijk werken
we samen in de VBSS, de Vereniging Bewonersbelangen Segbroeklaan – Sportlaan,
om te zorgen dat we geen snelweg langs
onze buurten krijgen. Op punten die heel
Segbroek raken, zullen we samen optrekken en zo meer voor elkaar krijgen. Denk
aan zaken als veiligheid, meer groen, leefbaarheid en voor iedereen een behoorlijke
oplossing van het parkeerprobleem.
En al gaan we de winter tegemoet, er zijn
toch ook nog leuke vooruitzichten (alsof
een winter die niet zou kunnen hebben,

met schaatsen, sneeuw en erwtensoep).
De plannen voor Fahrenheitstraat en
Thomsonlaan gaan er heel mooi uitzien.
De winkeliersvereniging heeft daar erg
haar best voor gedaan. De plannen zijn op
onze website te zien. Binnenkort worden
alle bewoners uitgenodigd om de uitgewerkte plannen te bekijken en er commentaar op te leveren.

Wanneer komt
De Boomgaard
uit in 2011?

Verder zal over niet al te lange tijd ook de
Bomenbuurt een ‘social sofa’ hebben.
Daar kunnen buurtbewoners elkaar treffen
en het bijvoorbeeld hebben over hoe je de
buurt nog mooier kunt maken. Maar eerst
moeten de handen uit de mouwen, eerst
moet de sofa ‘bemozaïekt’ worden. Wie
mee wil plakken is welkom. Zo plakken
we met z’n allen een mooie bank in elkaar.
En komen we eensgezinder door de winter.
Johan van Arragon

Dat zal zijn: 4 maart, 10 juni, 16 september
en 9 december.
Uw kopij moet binnen zijn: 1 februari, 10 mei,
16 augustus en 8 november, maar dat
herhalen we in elke uitgave.

Kerstconcert in de Houtrustkerk
Vrijdagavond 17 december 2010, aanvang
20.00 uur, geven de twee koren van de
Houtrustkerk een kerstconcert in samenwerking met jonge vocale en instrumentale
solisten. Op het programma staan Franse,
Engelse, Nederlandse en Duitse kerstliedbewerkingen. Ook zullen de twee orgels
van de kerk tegelijkertijd en in afwisseling

klinken in bewerkingen van Venetiaanse
meerkorige canzona’s van Francesco Rovigo
en Ascanio Trombetti. Het concert duurt
tot 21.00 uur, daarna is er Glühwein.
De toegang is vrij met een collecte voor
de onkosten.
17 december, 20.00 – 21.00 uur,
Houtrustkerk, Beeklaan 535
De Boomgaard – december 2010
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Bewonersvergadering
28 oktober jl.

Wanneer vergadert
het bestuur?

Herinrichting winkelgebied
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Parkeren in de buurt

Kan ik daar naar toe?

Johan van Arragon meldde dat het wachten is op het resultaat van de gemeentelijke enquête. Die is inmiddels gehouden
in het deel van de wijk waar onbetaald
parkeren geldt. Uit de vergadering komen
suggesties naar voren als het markeren
van parkeervakken en uitbreiding van de
bezoekersvergunning.

Het bestuur vergadert in principe elke
eerste donderdag van de maand, om
19.30 uur in De Kruin. Als u zich van
tevoren meldt, kunt u de vergadering bijwonen. U kunt ook onderwerpen op de
agenda plaatsen, via onze secretaris.
Daarnaast is er de jaarvergadering:

De voorzitter van de winkeliersvereniging,
Rob Krahmer, gaf uitleg over de plannen
voor de herinrichting. Er volgen nog
inloopavonden waarop buurtbewoners
hun inbreng naar voren kunnen brengen.

Kruising van het Goudenregenplein
Speciaal voor dit onderwerp kwam Arnold
van der Heiden, bestuurslid van de bewonersorganisatie van de Bloemenbuurt, de
aanwezigen vertellen wat de stand van
zaken nu is. De gemeente zegt geen geld
te hebben voor een reconstructie van het
plein. Wel zijn de korte-termijn-verbeteringen uitgevoerd: ‘kattenogen’ in de doorgetrokken strepen, led-verlichting bij de
zebrapaden. Er komt nog een zebrapad in
de Azaleastraat bij het Goudenregenplein.
Wethouder Smit heeft beide bewonersorganisaties (Bomen- en Bloemenbuurt)
uitgenodigd voor een gesprek.

17 maart, ook in De Kruin.
De andere bewonersvergaderingen
worden nader bekend gemaakt.
Voor meer informatie, evenals de dagen/
tijden dat ons kantoor is geopend in 2011:
zie www.bomenbuurtonline.nl

Het fietsveiligheidsplan
Jan Cees ten Wolde sprak namens de
werkgroep Verkeer & Veiligheid. Hij gaf
uitleg over een fietsplan, dat met name
Fahrenheitstraat, Thomsonlaan, Wilgstraat en Morsestraat veiliger moet maken.
De Populier heeft contact gezocht en gaat
ook een bijdrage aan het plan leveren.

De Internationale Ring
Johan van Arragon deed verslag. Er is
een gesprek geweest met Wethouder Smit.
Die heeft toegezegd, dat de VBSS (Vereniging Bewonersbelangen Segbroeklaan–
Sportlaan) zal worden gekend in de
ontwikkelingen.

Sluitingstijden hek
schoolplein Bonte Vlinder
In de wintermaanden sluiten de sleutelbeheerders het hek rondom het schoolplein
van de Bonte Vlinder weer om 19.00 uur.
Ieder jaar doen we dat meestal zo rond de
herfstvakantie, voor 2010 was dat met
ingang van maandag 25 oktober. Redenen
hiervoor zijn dat er vrijwel geen buurtkinderen meer in het donker op het
schoolplein spelen. Daarnaast hoeven de

sleutelbeheerders er niet ’s avonds laat
en in het donker nog op uit om het hek
te sluiten. In het begin van de zomertijd
blijft het hek weer tot 21.00 uur open;
dat is zo rond de maand april. We willen
iedereen vragen de sluitingstijden te respecteren. Dank daarvoor!
Gisela Fijnaut
Gerda Lycklama à Nijeholt

Voor het complete verslag verwijzen wij
naar onze website:
www.bomenbuurtonline.nl
Tonny van Dijk
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Hoog bezoek
op de
Bavinckschool
Sinds enkele jaren doet de Bavinckschool
mee aan ‘Actie Schoenmaatjes’. Deze actie
wordt georganiseerd door Edukans. Deze
organisatie zet zich ervoor in om kinderen
in landen waar onderwijs allerminst een
vanzelfsprekende zaak is, de mogelijkheid
te bieden om naar school te gaan.
De ‘Actie Schoenmaatjes’ heeft als doel
om minder bedeelde kinderen dat te
geven wat ze nodig hebben. Te denken
valt aan schriftjes, pennen, maar ook klein
speelgoed of een knuffel. De kinderen van
de Bavinck hebben heel veel schoenendozen gevuld met nieuwe spullen, maar
vaak ook met dingen van henzelf.
Een gevolg van deze actie is ook dat onze
kinderen zich ervan bewust worden dat
bijvoorbeeld naar school gaan niet voor
ieder kind de gewoonste zaak van de
wereld is.
Dit jaar zou de actie gestart worden op de
Bavinckschool. Dat vonden we al een hele
eer. Wat wij niet meteen wisten, was dat
Edukans aan HKH Prinses Máxima had
gevraagd om de opening te verzorgen.
Dat deed de prinses graag en zo kwam het
dat op donderdag 23 september jl. HKH
Prinses Máxima de Acaciastraat binnenreed om in de gymzaal van de Bavinckschool de opening te verrichten van de
8
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Nieuws van De Populier
Nederlands, mevrouw Brechtje Waasdorp,
uit handen van de programmaleidster van
de bibliotheek, mevrouw Irene de Jonge,
de jeugdboeken.

Leerlingen van De Populier
gaan de buurt veiliger maken
met hun fietsplan
‘Actie Schoenmaatjes’. Nadat de prinses
zelf een (gekroonde) schoenendoos had
gevuld, werd de happening afgesloten met
een spetterend optreden van Nick & Simon.
Alles bij elkaar was het voor iedereen een
onvergetelijke gebeurtenis.
Namens het team,
Frans Mieremet
–– < Persbericht > –––––––––
STIMULERINGSREGELING
TOEGANKELIJKHEID
Iedereen moet kunnen meedoen
in Den Haag Haagse gebouwen
moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn nog veel
winkels, horecagelegenheden,
musea, zorgvoorzieningen en
wijkcentra die dat niet zijn.
De gemeente wil dat veranderen. Om ondernemers te stimuleren de toegankelijkheid van
hun gebouw te verbeteren,
heeft de gemeente een Stimuleringsregeling Toegankelijkheid ontwikkeld. Wethouder
Rabin Baldewsingh (Volksgezondheid) heeft in oktober de
aftrap gegeven van de campagne ‘Als u meedoet, doen wij
ook mee’.

Samenwerking De Populier
en bibliotheek Bomenbuurt
Sinds de verhuizing van de bibliotheek
naar een schitterend verbouwd pand op
de hoek van de Fahrenheitstraat en de
Cypresstraat, bevindt de bibliotheek zich
op een steenworp afstand van onze
school. Een ideale locatie voor een mooi
samenwerkingsverband tussen de school
en de bibliotheek. De Populier beschikt
helaas niet over een eigen bibliotheek.
Toch wil de school de tweede klassen
Havo en VWO laten meedoen aan het leesproject De Jonge Jury, waarin twintig
literaire jeugdboeken strijden om de titel
Jeugdboek van het Jaar. De bibliotheek
bood aan honderd boeken te leveren,
zodat de leerlingen van de tweede klassen
hun stem kunnen uitbrengen op hun favoriete jeugdboek.
Op donderdag 4 november ontvingen de
leerlingen van V2, samen met hun docente

Niet alleen bewoners, maar ook scholieren
hebben last van de onveilige situaties in
de wijk als zij naar school fietsen. Naar
aanleiding van een project van de
gemeente, zijn leerlingen van De Populier
gestart met het maken van een actieplan
voor het veiliger maken van de Bomenbuurt voor fietsers. In overleg met de
werkgroep Verkeer & Veiligheid van de
SBOB gaan zij acties opzetten, zoals het
tellen van het autoverkeer, voorlichting
krijgen én geven over verkeersgedrag en
het verzamelen van handtekeningen voor
het aanbieden van een petitie aan de
gemeente voor een veilig fietsgebied in de
Bomenbuurt.
Brechtje Waasdorp,
Docent en PR-medewerker De Populier

Kijk ook eens op onze website:
www.bomenbuurtonline.nl
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Fietsen op het trottoir:
een nieuwe gewoonte? Mag dat?

‘In tijden niet zo’n
leuke avond gehad…’

Tweeënveertig jaar woonde en werkte ik in
het buitenland in ongeveer 20 verschillende
landen, maar sedert eind 2004 ben ik – net
als u, lezer – een bewoner van de Bomenbuurt. Mijn winkelstraat is de Fahrenheitstraat die ik bereik via de Hanenburglaan.
Ik ben eigenlijk nog steeds bezig met
inburgeren en voel mij bijvoorbeeld reuze
trots dat ik een werkende OV-chipkaart
heb weten te bemachtigen. Stapje voor
stapje wen ik aan mijn nieuwe leven, zij
het niet achter de geraniums. Ik houd van
andere bloemen.

wereld is, fietsen scholieren en jonge moeders met kinderen achterop, maar ook
dames en heren van mijn leeftijd, over de
stoep voor Albert Heijn, op het trottoir
voor Blokker of mijn kapper. Vorige week
schoot een blonde mevrouw op een scooter vlak vóór mij in volle vaart het trottoir
op. Met een zelfverzekerdheid waar ik van
schrok. Ik moest, als voetganger, opzij
springen. Wanneer ik uit een winkel naar
buiten stap moet ik, alsof het een drukke
straat is, eerst links en rechts kijken of er
geen fietsers aankomen!

Nederland is sterk veranderd sedert mijn
vertrek in 1962. Mijn medeburgers zijn
veel directer en harder geworden. Het lijkt
alsof ieder zich met elleboogstoten een
plaats wil veroveren in onze stad, in ons
land. Ik schrik dikwijls van de zelfverzekerdheid waarmee oud en jong zich
beweegt en uit: het getuigt van de ‘ik-hebaltijd-gelijk-mentaliteit’.

Mijn vraag luidt: is dit normaal? Is er
misschien de afgelopen jaren een wet afgekondigd die fietsers toestaat het trottoir te
gebruiken? Misschien zijn er lezers van
‘De Boomgaard’ die zich ook aan dit
vreemde fietsgedrag ergeren? Of ben ik de
enige? Dat hoor ik graag.
Loes Bijnen, Segbroeklaan

… liet één van de aanwezigen ons na
afloop weten.
Elk jaar organiseert het bestuur een feestelijke avond, waarop de vrijwilligers
worden bedankt voor hun inzet. Dit keer,
het was op 12 november, wisten we niet
wat we konden verwachten. Al gauw werd
duidelijk dat we niet zonder tegenprestatie
aan het Italiaanse buffet konden beginnen.
Wat bleek? Er waren twee workshops voor
ons bedacht: verhalen vertellen en zingen
in koor! Je zag direct al mensen achteruit
deinzen: “Oh nee, ik kan niet zingen”, of:
“Een verhaal vertellen, daar begin ik niet
aan”. Maar de organisatoren waren onverbiddelijk; Yvonne Verboom (verhalen) en
Bertie van Spronsen (zingen) stonden
lief, maar vastberaden klaar, dus na wat
gedoe gingen er twee groepen aan de
gang. En ja hoor, na een tijdje hoorde je
geroezemoes uit de ene ruimte komen en
sonore klanken uit een ander vertrek.
Beide activiteiten werden na een half uur
geruild en vervolgens werden de ploegen
weer net zo gekneed.

moesten reserveren voor het toetje. Dat
was geen overbodige mededeling: het was
een uitgebreid kaasdessert, verzorgd door
Robert en Eduard, die zich presenteerden
als 2 Fransozen… maar die wij toch
herkenden als Erwin en Ed van de Kaasspeciaalzaak Ed Boele uit de Fahrenheitstraat! Het kaasplateau was een pracht
van een traktatie, maar dit duo is bovendien perfect om uw bruiloften en partijen
op te leuken… wat hebben we gelachen!
Daarna volgde de koffie, met een selectie
bonbons en chocola van Casa Chocolata
op de Thomsonlaan en toen was het voor
de maag ook echt welletjes.

Het gevolg: een levendig gezelschap
(± 45 mensen) kwam hongerig en zangerig
naar de grote zaal. We hadden de maaltijd
verdiend! Iedereen genoot van het Italiaanse eten. Johan van Arragon had gelukkig gewaarschuwd, dat we nog wat ruimte

We hebben nog wat nagepraat; we hebben
nog wat gezongen en een heerlijke avond
gehad.
Wie er niet bij kon zijn, heeft werkelijk
wat gemist!
Tonny van Dijk

Wat mij het meest heeft verbijsterd is de
gewoonte in Den Haag (in heel Nederland
wellicht?) om op het trottoir te fietsen.
Sedert mijn terugkeer ben ik al drie keer
bijna aangereden op het domein van de
voetganger, het trottoir, in zowel Fahrenheitstraat, Thomsonlaan en Hanenburglaan. Alsof het de gewoonste zaak van de
12
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Stichting Ik Wil Fietsen
Fietsen in Nederland is de gewoonste
zaak. Bijna iedereen leert al jong fietsen.
In veel, overwegend roomskatholieke,
landen is fietsen een sport. In Azië wordt
de fiets veel gebruikt als vervoermiddel.

Waarom fietsen
Fietsen is ontspannend, sociaal, sportief
en milieuvriendelijk. Voor veel mensen
een handig en voordelig vervoermiddel.
Je moet wel willen en kúnnen fietsen. Als
je niet wilt en niet kunt fietsen houdt het
op. Maar als je wél wilt, en je kúnt niet
fietsen, is daar een reden voor. Wanneer je
door een bepaalde beperking niet in staat
bent om te fietsen, maar je wilt nog wel,
is er wellicht een oplossing.

De aanleiding
In 1990 heb ik het plan opgevat om een
vierwiel-fiets te ontwerpen: ‘De Rydtfiets’.
Niet dat ik ontwerper van beroep ben,
maar omdat m’n vrouw graag fietst en een
tweewiel-ligfiets niet zag zitten. Driewielligfietsen zijn er genoeg. De ene nog mooier en beter dan de andere. Ligfietsen met
vier wielen zijn bijna niet verkrijgbaar.
Halverwege het proces kwam ik een
muziektherapeute tegen, die me vertelde
van een cliënte, die heel graag wilde fietsen,
maar door haar zware lichamelijke beperking geïndexeerd was voor een scootmobiel. Dat weigerde ze, want ze wilde
‘niet in zo’n stomme scootmobiel zitten’.
14
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Ik wist een goede driewiel-fiets te koop
staan. Het lukte Yvonne om op de fiets te
gaan zitten en ze reed er, tot ieders verbazing, mee weg!
Als activiteitenbegeleider voor mensen
met een lichamelijke beperking, werd ik
weer met het gegeven geconfronteerd, dat
veel mensen niet weten dat er nog heel
veel mogelijkheden zijn om te fietsen. Dat
gegeven en de ervaring met Yvonne, heeft
me aan het denken gezet om er iets mee te
doen. Zo ben ik op het idee gekomen om
een stichting op te richten, met als doel
mensen te informeren over de vele bijzondere fietsen en de mogelijkheden.

mogelijk iets kunnen betekenen voor
deze mensen. Ook staan er verschillende
verhalen op van mensen die intussen hun
geschikte fiets of hulpmiddel gevonden
hebben.
We hopen dat mensen, voor ze beslissen
al of niet meer te gaan fietsen, eerst onze
website bezoeken en kijken wat er zoal
mogelijk is. Dan kunnen ze beter voorgelicht besluiten om een fiets of een scootmobiel aan te schaffen. Een scootmobiel
en elektrisch ondersteunde fiets zijn
geweldige oplossingen, maar ‘bezint eer

Herhaalde
oproep!

ge begint’. Bewegen is om diverse redenen,
heel belangrijk om te blijven doen, hoe
beperkt je ook bent. Er zijn gelukkig veel
mogelijkheden om te blijven fietsen of dat
weer te gáán doen!
Jan van Zelderen
Bestuurslid Stichting Ik Wil Fietsen
www.ikwilfietsen.nl

Van onze secretaris:
extra handen
en oren gevraagd!

Informatie

Met veel plezier ben ik in februari als secretaris gestart bij de SBOB. In september ben
ik begonnen 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.

Omdat de informatie tegenwoordig via
internet gaat, hebben we een informatieve
website gemaakt: www.ikwilfietsen.nl
Hierop staan onder diverse rubrieken
‘links’ naar bedrijven en instellingen die

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@bomenbuurtonline.nl,
telefoon 346 56 23.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Verdijk
Secretaris
De Boomgaard – december 2010
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Nieuw
in de
buurt

Marcella Abelman
— modeontwerpster

Mijn naam is Marcella Abelman, ik woon
in de Beukstraat en ben ontwerpster van
Bubsy Tummy zwangerschapskleding.
Naast het maken van kleding, haak of brei
ik ook babydekentjes en maak ik zo nu en
dan babykamerdecoraties.
Als klein meisje al naaide, haakte of breide
ik kleding voor mijn poppen. In de laatste
klas van de lagere school naaide ik al mijn
eigen kleding. Door de jaren heen heb ik
heel veel kleding genaaid voor mijzelf (en
soms ook voor zusjes of vriendinnen); van
alledaagse draagbare items tot excentrieke
outfits voor houseparties, van baggy skatebroeken tot galajurken en zelfs mijn eigen
trouwjurk.
Van mijn passie wilde ik mijn beroep
maken, dus heb ik een opleiding tot modeontwerpster gevolgd. Na mijn afstuderen
in 1998 ben ik als ontwerpster aan de slag
gegaan voor een kledingmerk vergelijkbaar
met O’Neill. Na een aantal jaren wilde ik
graag een andere droom uit laten komen:
een EIGEN kledinglijn op de markt brengen.
Begin 2008 ben ik begonnen met Bubsy
Tummy. Deze kleding is vrouwelijk sportief, comfortabel en trendvolgend. Voor
Bubsy Tummy ontwerp ik kleding die
ikzelf zocht tijdens mijn zwangerschap en
16
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die ik nu
zelf ook zou
dragen.
Zowel stofkwaliteiten
die goed
rekken en
mooi blijven
als een goede
pasvorm zijn
heel erg
belangrijk
voor mij. Alle
items worden grondig gepast en gedragen
voordat ze op mijn website komen.
Naast modekleuren heb ik ook andere kleuren in de collectie. Ik vind het belangrijk
dat je de kleur kleding die bij je past kunt
kopen, ook al is deze kleur niet in de mode.
Mensen kunnen de kleding bestellen
zoals ik die aanbied, maar kunnen er ook
hun eigen draai aan geven. Tevens is alle
kleding in elke lengtemaat leverbaar.
Tegenwoordig is het ook mogelijk om bij
mij thuis de kleding te komen passen en
daarna te bestellen. Verkoop via een
website is een makkelijke manier om te
starten, maar ik mis wel het persoonlijke
contact met mijn klanten. Nu er bij mij
thuis gepast kan worden, hoop ik dat er
meer dames gaan volgen.
www.bubsytummy.nl

Lid kascommissie gezocht!

Begin volgend jaar wordt het financiële jaarverslag van de SBOB gemaakt. Voor de
goedkeuring van het verslag zijn we nog op zoek naar een lid van de kascommissie.
Dit kost je maximaal twee avonden: één avond waarin de stukken besproken en
goedgekeurd worden en de avond van de jaarvergadering.
Doe je mee? Mail: info@bomenbuurtonline.nl

Aan de slag in
de wijken!
Dat is het motto van de ontmoeting waarvoor ik u van harte uitnodig. Het college
van burgemeester en wethouders wil dat
meer mensen in de wijk aan het woord
komen. Ook ú bent nodig om dat voor
elkaar te krijgen.
Het college heeft een visie* op hoe kennis
en creativiteit in de wijk maximaal benut
kunnen worden. Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor bewonersparticipatie.
Daarom ga ik er graag met u over in discussie. De uitkomsten van ons gesprek
gebruik ik om de visie aan te scherpen.
Voor stadsdeel Segbroek vindt deze ontmoeting plaats op dinsdag 14 december
2010. U bent vanaf 19.00 uur van harte
welkom in Theater De Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag. Het programma start

om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De
discussie wordt geleid door Menno Bentveld, de stem van het radioprogramma
Vroege Vogels en het gezicht van het
televisieprogramma Nieuwslicht.
Komt u ook?
Wilt u zo vriendelijk zijn uw komst per
mail te bevestigen via segbroek@denhaag.nl?
Wilt u meer informatie, bel dan met de
heer A. Dorpmans, telefoon 353 53 57.
Samen werken aan schone, sociale en veilige wijken: het gesprek in uw stadsdeel
kan hier een extra aanzet toe zijn! Ik zie
uit naar onze ontmoeting.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Engelshoven
Wethouder Onderwijs
en Dienstverlening
* U kunt de bestuurlijke stukken nalezen op
www.denhaag.nl/stadsdeelgesprekken
De Boomgaard – december 2010
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Ingezonden bericht van de Gemeente

Doet u mee als
straatvertegenwoordiger?

Uw bijdrage aan een
veilige jaarwisseling

Dat wij als bewoners in een leuke buurt
willen wonen en vertoeven is begrijpelijk.
Veel instanties doen daar hun best voor,
maar ook vrijwilligers zorgen ervoor dat
u allen het wonen in uw wijk als plezierig
ervaart. Als bewonersorganisatie vinden
wij het belangrijk om signalen vanuit de
buurt tijdig te horen. Hierdoor zijn wij
in staat om snel actie te ondernemen.

De voorbereiding op de jaarwisseling is
inmiddels in volle gang. Doel van de voorbereiding is een veilig en plezierig verloop
in de nacht van 31 december op 1 januari.
U kunt een helpende hand bieden.
Bijvoorbeeld door te patrouilleren in eigen
wijk, extra alert te zijn en opvallende
zaken te melden aan politie of gemeente.

Daarom hebben wij het afgelopen jaar een
voorzichtige start gemaakt met het aanstellen van een aantal straatvertegenwoordigers. Het gaat om een bewoner die zijn
straatje in de gaten houdt. Hij (of zij) ziet
bv. een autowrak staan, merkt op dat een
lantarenpaal defect is, een buurvrouw die
in zijn ogen wat meer hulp kan gebruiken
enz.
Deze zaken worden dan door de vrijwilliger d.m.v. een duidelijke instructiemap
rechtstreeks gemeld bij de juiste instantie,
dus geen gezoek in telefoonboeken. Soms
is een mail naar de coördinator straatvertegenwoordigers voldoende. Een straatvertegenwoordiger is dus geen politieagent of iemand die gaat bemiddelen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe straat-

18
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vertegenwoordigers, om overal in de
buurt onze contactpersonen te hebben.
De tijdsinvestering is minimaal. U doet
gewoon wat u altijd al doet, namelijk uw
straat in de gaten houden. Daarnaast
wordt u vier keer per jaar uitgenodigd om
samen met de andere vertegenwoordigers
ervaringen te delen.
Met uw bijdrage verhoogt u het leefklimaat
in uw straat en daardoor ook in de wijk.
Lijkt het u wat, of wilt u meer informatie,
neem dan gerust contact met mij op.
Ik wacht met spanning op uw reactie en
aanmelding.
Hans Verboom
Coördinator straatvertegenwoordigers
Telefoon 06 – 38 98 111 5
e-mail: hyverboom@planet.nl
[In de volgende straten hebben wij al
vertegenwoordigers: Acaciastraat (tussen
Fahrenheitstraat en Valkenboskade)
Cederstraat, Sneeuwbalstraat, Thomsonlaan, Pijnboomstraat, Valkenbosplein,
Wilgstraat, Aucubastraat, Eikstraat,
Elsstraat, Cypresstraat, Kastanjestraat.]

Velen van u hebben vorig jaar een steentje
bijgedragen. En met positief resultaat! Bij
de laatste jaarwisseling waren er bijvoorbeeld minder autobranden en minder
schade aan het straatmeubilair. De jaar-

wisseling verliep een stuk beter dan het
jaar ervoor.
We zijn blij dat er in Den Haag bewoners
zijn die in de aanloop naar en tijdens de
jaarwisseling georganiseerd de straat op
gaan om hun steentje bij te dragen. Zowel
ouderen als jongeren.
Heeft u al plannen? Neem dan contact
op met uw stadsdeeldirecteur. Die kan
u helpen bij uw activiteiten.
Alvast hartelijk dank voor uw inzet!
Jozias van Aartsen Burgemeester

Redacteur gezocht!

De redactie van De Boomgaard bestaat uit 6 mensen, maar één van ons gaat ermee
stoppen. Anne-Marthe Stellingwerf is moeder van een zoon van 1 jaar oud en ze
heeft een drukke baan. Daarom is in deze Boomgaard haar laatste bijdrage te vinden.
We vinden het jammer, maar begrijpen het heel goed.
Nu vraagt de redactie om aanvulling; we zoeken iemand die het leuk vindt om te
schrijven en soms eens een (kort) interview te maken met iemand uit de Bomenbuurt.
Het zou handig zijn, als u een juridische achtergrond hebt, maar dat is geen vereiste.
De redactie vergadert zo’n 4 à 5 maal per jaar. Heeft u zin om mee te doen?
Schrijf een (mail-)briefje aan info@bomenbuurtonline.nl t.a.v. Tonny van Dijk,
eindredacteur De Boomgaard.
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Buurtgenoten
uitgelicht

Marcel Verreck, cabaretier,
columnist, schrijver…

Hij nodigt uit om plaats te nemen aan
tafel, schenkt een kop brandnetelthee
voor me in en komt zitten, een beetje
onderuit, zoon Daniël op schoot. Marcel
Verreck, ook vader dus, geboren in het
Statenkwartier, daarna naar Amsterdam
gegaan en sinds drie jaar weer terug in
Den Haag. Het kwam gewoon beter uit,
ook met het werk van zijn vrouw Margo.
Het was even zoeken, maar ze hebben
een leuke plek gevonden, midden in de
Bomenbuurt, uitkijkend op de Fahrenheitstraat. Die doet hem een beetje denken
aan de Frederik Hendriklaan van vroeger.
Daarbij is die straat ook symbolisch voor
Den Haag: hij loopt van Sportlaan tot
Loosduinseweg: van zand naar veen.
Marcel noemt ook de Valkenboskade, aantrekkelijk vanwege het wilde, het natuurlijke. En de duinen zijn dicht in de buurt.
Dat nieuwe huis staat op de goeie plek.
Als jongen heeft hij Den Haag natuurlijk
al aardig leren kennen: “het decor van
mijn jeugd”. Nu struint hij, achter de
kinderwagen met zijn zoon, de stad verder
af; op zoek naar de verhalen achter straten
en pleinen. Die kunnen we elke week in
Den Haag Centraal lezen in zijn column
‘Verreck’. Een aantal van die columns is,
samen met sfeervolle foto’s van zijn vrouw
Margo, afgedrukt in het boekje ‘Straatwijs’,
met als vervolg hierop: ‘Nog meer straat22
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Paul met de gitaar. Heel vroeger deden ze
dat nog op Scheveningen, bij het Kurhaus,
achter een petje voor de munten. Sinds kort
zijn ze, na een jarenlange serie in Bellevue
in Amsterdam, begonnen met een humoristische muzikale talkshow in Diligentia aan
het Lange Voorhout. Want humor hoort
bij Den Haag, zegt Marcel. Hij noemt
namen als Paul van Vliet, Marnix Rueb
en natuurlijk Van Kooten en De Bie.

Wilt u meer weten van deze buurtgenoot?
Kijk dan eens op zijn website:
www.marcelverreck.nl. U vindt hier
columns, een voorproefje van ‘Straatwijsje’
en nog veel veel meer. En lees ook op onze
website (www.bomenbuurtonline.nl):
‘De straat waar ik ga wonen’ uit:
‘Kind van de Kust’ (2007).
Reggy Specken

Bomenbuurt in beeld

Uw foto op de website
van de Bomenbuurt?
wijs/streetwise’. Hierin staan naast Nederlandse, een 28-tal in het Engels vertaalde
columns, als knipoog naar de Haagse
‘expats’. En als kers op de pudding heeft
hij zojuist, samen met zijn jeugdvriend
Paul Pleijsier, een nieuw Haags liedje
gelanceerd: ‘Straatwijsje’. U zult het vandaag of morgen vast ergens horen: het ligt
makkelijk in het gehoor en nodigt uit tot
meezingen.
Marcel is cabaretier. Samen met Paul
Pleijsier, heeft hij al heel wat optredens
gedaan. Marcel speelt met de woorden,

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

formaat thuisbezorgd. De print wordt
aangeboden door RingFoto Focus op de
Thomsonlaan.
Dory Danckaarts

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
De Boomgaard – december 2010
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Bomenpraat
Column

De feestdagen

Het jaar is bijna voorbij. De donkere dagen
voor kerst komen er nog aan en daarna
kunnen we het glas al weer heffen op een
nieuw jaar.
Die feestdagen zijn vaak nog wel een hobbel. Voor mij in elk geval. Ga ik wel of niet
een kerstboom zetten? Doe ik net alsof er
geen kerst bestaat, of toch maar wel naar
een stemmig concert in een kerk? Eet ik
gewoon stamppot zuurkool, of toch maar
iets meer verfijnds?
Bezoek ik wel of niet mijn familie, blijf ik
wel of niet op tijdens oudjaar? Koop ik
wel of niet een oudejaarslot? Het is elk jaar
weer hetzelfde liedje en ik hoor het van
iedereen om me heen.
Sommigen gaan met vakantie, maar staan
in hun hotel of vakantiehuis voor dezelfde
vraag: Wat doen we met de feestdagen?
Negeren we ze en maken we lange wandelingen, of willen we ’s avonds toch weer
met de Glühwein naar Sissi keizerin en
moeder, kijken op tv, of naar Dokter
Zjivago. Van die mooie brok-in-de-keel
films die elk jaar weer opnieuw vertoond
worden. O, ja en natuurlijk ook ‘Dinner
for one’: ieder jaar weer die butler zien
struikelen over de leeuwenkop of
Mr. Bean met zijn hoofd in een kalkoen…
En elk jaar slaken we een zucht van
verlichting wanneer 2 januari alles weer
‘gewoon’ is. We kunnen (gelukkig?) weer
24
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Kunstenaars in de
buurt

Beelden van
verstilde emotie

aan het werk. Geen geruzie meer tussen
zich vervelende kinderen, hop, allemaal
weer de deur uit en geen geknus meer op
de bank en gehang voor de buis.
Heerlijk! De dagen daarna… ze kunnen
niet meer stuk. — Elsje

Margareth Doorduin, fotografe, woont
pas sinds een maand of tien in de buurt,
op de Valkenboskade, met uitzicht op de
bomen en het water. En dat bevalt goed.
Nadat ze al enkele jaren werkzaam was
geweest in een kantoorbaan, greep ze
op 26-jarige leeftijd de kans aan om met
een studiefinanciering een richting op te
gaan die haar echt boeide: fotografie.

I ngezonden bericht van
Politie Haaglanden

Inmiddels is die studie – aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
in Den Haag en het Royal College of Arts,
Falmouth (Engeland) – met succes afgerond en heeft ze al verschillende exposities en publicaties op haar naam staan. In
Pulchri en in De Volkskrant, bijvoorbeeld.
Over haar werk vertelt Margareth: “Ik laat
me inspireren door wat mensen verbindt,
waarbij ik acceptatie heel belangrijk
vind”. Haar foto’s laten dat zien: krachtige
en toch kwetsbare figuren.

Wat is
Burgernet?
(bekort door de redactie)
Met Burgernet werken politie en gemeente
samen met Hagenaars om vermiste en verdachte mensen op te sporen. Segbroek is
het eerste stadsdeel waar Burgernet actief
is. De andere 7 stadsdelen volgen later.
Burgernet is de opvolger van SMS-Alert. De
politie kan met dit nieuwe systeem ook via
de telefoon (vast en mobiel) en via e-mail
berichten doorgeven. Zo wordt een grotere
groep inwoners bereikt. Bij SMS-Alert worden alleen oproepen gedaan via SMS-berichten. U kunt zich aanmelden via
(070) 424 33 94 of via www.burgernet.nl, waar
u ook alle verdere informatie kunt vinden.

komt, neem ik af en toe een commerciële
fotografie-opdracht aan. En dan geef ik
ook nog gastlessen op het Media College”.
Om een indruk te krijgen van het werk
van Margareth Doorduin:
www.margarethdoorduin.nl
Dory Danckaarts

“Met mijn carrière komt het wel goed –
die staat nu even op een lager pitje vanwege de baby, maar als je langzaam loopt,
kom je er ook! Want in de praktijk betekent het wel dat ik mijn aandacht en tijd
goed moet gebruiken en verdelen. Tussen
mijn gezin, Laura (zie foto) en mijn werk
in het atelier in het DCR gebouw in de De
Constant Rebecquestraat. Als het zo uitDe Boomgaard – december 2010
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Kunstenaars in de
buurt

Natuurlijk Kleurrijk

Pieternel Peltenburg, kunstenaar en ondernemer.

Zij woont en werkt aan de Valkenboskade.
Wonen doet ze met haar 5-jarige dochter,
werken met compagnon Connie Rietra.
Pieternel heeft in Breda de kunstacademie
gedaan en werd vrij kunstenaar. Ze maakte
schilderijen en collages. In haar werk zijn
enorme gebouwen uit New York te zien en
steden in Argentinië. Drie keer heeft ze
een tentoonstelling gehad in Pulchri.
Van kinds af aan had zij belangstelling
voor natuur en milieu. Zij besefte al vroeg
dat er iets grondig mis is in de relatie mens
en natuur ten koste van dieren, mens en
milieu. De inzichten en doelen van het
Wereld Natuurfonds en van Greenpeace
spraken haar als 8 jarige al aan. Zo ook de
28
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basisopvatting van indianen: “We zijn hier
om voor de aarde te zorgen”. “Wanneer je
dat doet, ga je dus goed en respectvol om
met dier, mens en met jezelf”. Deze uitgangspunten vormen de drive voor haar
huidige onderneming in natuurverf:
Natuurlijk Kleurrijk.
Pieternel heeft veel kennis van verf. Zij
vertelt dat onze moderne verven zijn ontwikkeld door de petrochemische industrie.
Het zijn synthetische verven gemaakt uit
aardolie. Deze verf is schadelijk voor het
milieu, voor het binnenmilieu van gebouwen en dus voor de gezondheid van mensen. Natuurlijk Kleurrijk wil een bijdrage
leveren aan een schone werk- en leefomgeving voor mensen. Behalve verf importeren
en distribueren, doet Pieternel ook zelf
schilder- en kleurprojecten o.a. restauratie
van ornamenten van panden in het Statenkwartier, het kleurontwerp voor de 400 m2
wand in de hal van de woongemeenschap
Centraal Wonen Houtwijk, en schilder- en
sluierwerk voor de Vrije Scholen in Den
Haag, kinderopvangcentrum Lisa Dak en
particuliere huiseigenaren.
Haar nieuwste verf komt uit Zweden. De
basis van deze duurzame verf is zeer zuivere
lijnolie, gewonnen uit lijnzaad, vermengd
met pigmenten, 100% oplosmiddelvrij en
natuurlijk. De Zweden ontdekten bij restauratie van ramen uit de 17e eeuw dat de

lijnolieverf die erop zat, nog steeds goed
was. Zij doken in de geschiedenis en ontwikkelden een nieuwe generatie lijnolieverfproducten.
Er wordt veel bespaard op onderhoud
wanneer je deze Zweedse lijnolieverf
gebruikt vanaf het kale hout. De verf gaat
nooit meer bladderen. Na 7 jaar als de
kleur mat is geworden, maak je het houtwerk schoon, brengt een een laag lijnolie
of lijnoliewas aan en klaar is Kees. Schuren
hoeft niet.
De vraag naar duurzame producten en
bouwmaterialen neemt toe vanuit overheid en bedrijfsleven. Natuurlijk Kleurrijk
gaat de producten leveren voor een nieuwbouwproject van de Universiteit van
Amsterdam. Ook steeds meer huiseigena-

ren, bewuste consumenten, zwangere
vrouwen vragen naar natuurverf. De producten die tot nu toe door de grote merken
zijn gepresenteerd als milieuvriendelijk
zijn dat nog steeds niet. Ze zijn in de loop
der tijd wel duurzamer qua levensduur
geworden maar niet gezonder. De prijs van
natuurverf is vergelijkbaar met die van
professionele verfmerken. Echter omdat je
er bijna het dubbele oppervlak mee kunt
behandelen kom je uit bij een Gammaprijs.
Voor meer informatie bent van u welkom
op www.natuurlijk-kleurrijk.nl en Pieternel
beantwoordt uw vragen ook graag
persoonlijk, bel (070) 362 30 52 of
mail naar info@natuurlijk-kleurrijk.nl
Hannah Smeets

Via De Boomgaard naar de site!
Soms is er geen ruimte meer in ons wijkblad, maar ook dan is onze website een
oplossing. Altijd voor actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten en nu ook voor
(meer) informatie.
• U vindt er alle vergaderdata
www.
bomen
van het bestuur in 2011
buurt
• De openingstijden van ons
online
kantoor volgend jaar
.nl
• De advertentietarieven voor
De Boomgaard en website

•E
 en lijstje met namen en telefoonnummers van ‘oppassers’
• Toelichting over het in te voeren
Burgernet
• Nieuw in de buurt: Restaurant Bis,
Valkenboskade
• Inlichtingen over geweldige prijzen voor
het opruimen van vuurwerk en kerstbomen
• … en eventuele bijdragen van buurtbewoners, als u zelf eens wat kwijt wilt.
Kopij is van harte welkom!
De Boomgaard – december 2010
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Verslag klankbordgroep
bijeenkomst 1 november 2010

stekkies
Wie heeft er wat aan te bieden? Of zoekt u iets? Sinds kort heeft De Boomgaard
een rubriek ‘stekkies’ om daarin behulpzaam te zijn. Het gaat niet om
commerciële activiteiten. U kunt uw tekst (max. 50 woorden) sturen naar
info@bomenbuurtonline.nl, graag vóór 1 februari 2011 (met vermelding van
naam, adres en telefoonnummer).

AANGEBODEN

•

4-pits Gascomfort, merk Pelgrim, wit,
met elektrische ontsteking en deksel.
Prijs € 35,–. Telefoon 06 14 39 26 78.

AANGEBODEN

• Severin Raclette & Partygrill, rond,

6 pannetjes, ongebruikt, nieuw € 28,–;
voor € 12,–. Telefoon 06 38 28 44 19
(tussen 18 – 20 uur).

AANGEBODEN

• Electrische naaimachine Merritt,

type MI 6, model 157, met gebruiksaanwijzing; voor € 20,– af te halen.
Telefoon 06 38 28 44 19
(tussen 18 – 20 uur).

functioneel pedalenset inclusief damper,
baspedalen set (1 octaaf), 2 x 5 m jack
kabels, gebruiksaanwijzing, diskettes en
instructievideo. Prijs: € 350,– af te halen
op de Abeelstraat, maar kan indien
gewenst ook gebracht worden.
Telefoon (070) 360 38 51 of 06 19 23 49 72

Aangeboden

• Door ruimtegebrek verkoop ik tegen

zeer gereduceerde prijs (€ 90,– tot € 175,–)
een deel van mijn geschilderde stillevens:
een unieke kans. Geïnteresseerden kunnen
mij bellen: (070) 360 96 18 (niet tussen
13.00 – 17.15 uur). Guillaume Nouwen,
fijnschilder, winnaar 1e en 3e prijs
Segbroek Award (etalagewedstrijd
Bomenbuurt).

AANGEBODEN

• Tweedehands Keyboard/Synthesizer/

Workstation, General Music WX-2.
76 toetsen, 16 sporen sequencer, full midi.
In zeer goede staat. Inclusief accessoires:
standaard, ook voor bladmuziek, multi-
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Aangeboden

• Kinderbox van het merk Bopita (ker-

senhout) inclusief Nijntje boxkleed, nauwelijks bij opa en oma gebruikt! Prijs:
€ 25,–, telefoonnummer 06 41 92 44 59

Verkenning
Internationale
Ring West
Op de Internationale Ring West (waarvan
de Segbroeklaan deel uitmaakt), die loopt
van de Lozerlaan tot de Hubertustunnel,
zitten 45 kruispunten, wat gemiddeld bijna
3 kruispunten per kilometer betekent. De
totale lengte kan worden afgelegd in een
reistijd van 25 minuten. Met de camera’s
langs de route wordt geconstateerd dat de
reistijd in de huidige situatie 30 tot 40
minuten is in de spits. De verkenning heeft
ten doel om de doorstroming te verbeteren.
Het deel Machiel Vrijenhoeklaan, Sportlaan, Segbroeklaan en Professor B.M.
Teldersweg wordt de Noordwestelijke
Hoofdroute genoemd.
Volgens de gemeente is het probleem voor
deze route als volgt samen te vatten: de
vormgeving is niet goed omdat er geen
middenberm is, de fietsers hebben geen
apart fietspad en de bus halteert deels op
de rijbaan. Dit geeft verkeersonveilige
situaties, vooral voor fietsers en voetgangers. In de ochtendspits wordt nauwelijks
aan de norm voor verkeersafwikkeling voldaan. De oversteekbaarheid van de route,
met name vanuit de Vogelwijk, is een
belangrijk aandachtspunt en de Houtrust-

brug is een verkeerskundig knelpunt.
Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep hebben wij een advies opgesteld
over het Beoordelingskader en de Notitie
van Uitgangspunten van de gemeente.
Dit is een advies over de tweede stap in
het proces.
In de volgende derde stap zullen er verschillende wegvarianten voor het 17 km
lange traject van Wateringseveld tot en
met de Houtrustbrug door de klankbordgroep worden besproken. Wij krijgen dan
ook de kans om zelf een variant aan te
dragen. De volgende bijeenkomst is maandag 13 december. Meer informatie kunt u
lezen op: www.denhaag.nl/internationalering
Telli van der Lei

–– < Persbericht > –––––––––
DAGBESTEDING DE BOLSTER
Bent u 55+, woont u zelfstandig en voelt u zich wel eens
alleen? Dan is dagbesteding
de Bolster misschien iets
voor u. Op de dagbesteding
kunt u deelnemen aan diverse
activiteiten en gebruik maken
van een koude lunch. De dagbesteding is twee dagen per
week geopend, op maandag en
woensdag van 10.00 – 15.00
uur. De dagbesteding is een
samenwerking tussen VÓÓR
Welzijn en Florence, locatie
Jonker Frans.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met VÓÓR
Welzijn, Betty Boomsma,
telefoon (070) 360 02 37 of
Florence, Nicola Reyman,
telefoon (070) 754 11 11.
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www.

SBOB start
promotie-actie website

bomen
buurt
online
.nl

Om onze website onder de bewoners van
de Bomenbuurt bekender te maken, heeft
een groepje van de redactie een plan uitgewerkt, waarbij de rol van de winkeliers/
ondernemers onmisbaar was/is. Kortweg
kwam het erop neer dat de winkeliers een
poster zouden ophangen, waarop zij
verwezen naar: www.bomenbuurtonline.nl
Dat zij daarmee wekenlang een extra taak
op hun schouders namen, werd Dory
Danckaarts en Rita Schermer al snel
duidelijk. Het bleek namelijk te gaan om
105 adressen! Hieronder een impressie
van de voorbereiding.

Tonny: “En Pieter maar vragen waar de
poster-foto’s bleven. De oogst van de dag

“Moet dat nou, mevrouw? Ik zie er
vandaag niet uit.”
Rita: “Een bijzondere klus, eigenlijk één
om nooit te vergeten. Dat kwam vooral
door de hartelijkheid van de meeste mensen. En er moest wel eens enige schroom
worden overwonnen. Vooral vrouwen
hadden moeite ongedwongen te poseren:
34
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was nog niet doorgezonden, of je kon de
opmaak per kerende mail verwachten. Net
als met de banners!”
Dory Danckaarts, Tonny van Dijk en
Rita Schermer
(Mochten we iemand vergeten hebben in de
buurt die alsnog graag wil meewerken aan deze
unieke actie: excuses en bel ons; we komen graag
langs. Een zo compleet mogelijk beeld van alle
ondernemers in de wijk: dat is ons streven!)

Social Sofa Bomenbuurt
zoekt mozaïekers

Ondernemers zetten zich in
voor de buurt
De afgelopen weken hebben bijna alle
winkeliers en ondernemers die in de
Bomenbuurt gevestigd zijn zich gewillig
laten fotograferen. Soms wat verlegen,
anderen juist met (Haagse) bravoure.
Dank voor de medewerking dus!

hoogte te zijn van het winkelaanbod hier.
Niet dus. Ben al fotograferend nog aardig
wat onbekende pareltjes tegengekomen.
Weer een reden om niet de stad in te hoeven. Sinds lijn 3 de nieuwe route rijdt,
vind ik dat toch al niet zo gezellig meer.
En hier, op loopafstand is er van alles te
koop en ook nog tijd voor een praatje!”

‘Kunt u morgen niet terug komen, dan
kan m’n collega poseren?’ ‘Ben 15 kilo
aangekomen, dat zie je zo…’ ‘Leuk dat
er iets gebeurt, maar zo’n hoofd als dat
van mij zal je echt niet helpen…’
Na alle kopjes koffie en bijzondere ontmoetingen kan ik alleen maar bevestigen
dat deze buurt vol zit met gekke, aardige
en hardwerkende mensen, met soms verrassende beroepen.”
Dory: “Ik woon m’n hele leven al in de
Bomenbuurt en dacht wel helemaal op de

De gemeente, Bewonersorganisatie Bomenbuurt en Stichting Boog trekken gezamenlijk op om een prachtige sofa te realiseren,
maar dat kan niet zonder buurtbewoners
die de sofa met mozaïeksteentjes willen
beplakken. Tot eind december zal er in
teams gewerkt worden om zo in januari
de sofa te kunnen onthullen. Wij roepen
daarom bewoners op om mee te werken.
Bovendien wil de sofa-groep u vragen waar
u de sofa gehad had willen hebben: bijvoorbeeld op het ‘Kastanjeplein’, Thomsonplein,
Valkenbosplein, Abeelplein, de kruising
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan, of misschien
wel een heel andere plaats?
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk

buurtbewoners meeplakken aan de Social
Sofa. Volgens ervaringsdeskundige Yoke
Rietbroek-Nijssen gaat er heel wat plaktijd in zitten om de betonnen bank om te
toveren tot gemozaïekte Sofa. In teams
worden daarom onder begeleiding van
Yoke de steentjes zorgvuldig op de sofa
aangebracht. Naast het creatieve proces is
het natuurlijk ook heel erg leuk om met
buurtbewoners samen te werken aan een
mooie voorziening in de wijk. U hoeft
geen ervaring te hebben met mozaïeken
om mee te kunnen doen. Iedereen vanaf
16 jaar kan zich bij Stichting Boog opgeven om mee te werken. (Najoua Idrissi
(070) 312 12 59 of via idrna@boog.nl)
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De wandelende tak

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

Straten en bomen
In de Bomenbuurt kennen we 19 straten met boomnamen. Vóór 1940 waren
dat er 8 meer. Maar die komen niet meer voor als straatnamen, want ze
lagen in het Segbroekpark. Tijdens de oorlog hebben zij plaats moeten maken
voor een zigzag lopende tankgracht van 40 meter breed en 10 meter diep, die de
Duitsers o.a. in de Bomenbuurt aanlegden als onderdeel van de Atlantikwall.
Bijna 40% van de Bomen- en Bloemenbuurt is hiervoor afgebroken in de jaren ’42
en ’43. In het boekje: ‘Het Verre Westen; zwerftochten door de Haagse Bomen-en
Bloemenbuurt en ommelanden van weleer’, is hierover meer te lezen.
Met de plattegrond van de Bomenbuurt is trouwens iets vreemds aan de hand. De
SBOB-plattegrond is namelijk een andere dan die van de dienst Stadsbeheer van de
gemeente. U kunt op de achterkant van De Boomgaard zien, dat het Segbroekpark nu niet meer bij de Bomenbuurt hoort en dat de buurt doorloopt t/m één
kant van de Goudenregenstraat. Voor Stadsbeheer hoort het Segbroekpark juist
wel erbij en het gedeelte tussen Valkenboskade en Goudenregenstraat valt af.
Beeklaan, Houtrustweg en Laan van Meerdervoort vormen de andere grenzen.
Het verschil wordt veroorzaakt doordat twee gemeentelijke diensten verschillende opvattingen hebben over wat nu precies de Bomenbuurt is.
In welke straten staan nu ook daadwerkelijk de bomen waarnaar de straat is
genoemd? Dat zijn er maar vier, namelijk Acaciastraat, Elsstraat, Ieplaan en
‘Kastanjeplein’. Bewoners van de Berkstraat kunnen nu beweren dat er in hun
straat wel degelijk berken staan, maar die zijn geplant door bewoners zelf en zijn
dus geen gemeentelijk groen. Ook de eik in een achtertuin aan de Populierstraat
en zichtbaar vanuit de Eikstraat kunnen we helaas niet goedkeuren. In de Eikstraat
behoort alleen de prunus tot het openbaar groen. Toch staan er heel wat bomen
waar een straat naar is genoemd, alleen niet in de desbetreffende straten, zoals
bijvoorbeeld de populier (Valkenboskade) of esdoorn (Thomsonlaan).
In het Wateringseveld is tegenwoordig een bomenmuseum, maar daarover een
andere keer.
Hannah Smeets
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Bomenbuurt in
beeld

Toen en nu

Een bekende plek voor jong en oud in de
Bomenbuurt is de Italiaanse ijssalon de
Lorenzo. Te vinden in de Cederstraat 2, op
de hoek met de Fahrenheitstraat. ’s Zomers
kun je er genieten van heerlijk Italiaans ijs,
of gewoon een kopje cappuccino. Sinds
enkele jaren voorzien van een terras op het
pleintje voor de winkel. Op de eerste foto

uit 1930 is te zien dat hier destijds melkinrichting Rhijnland gevestigd was.
De fotograaf is onbekend. Wat vooral
opvalt is dat er nog geen auto's geparkeerd
staan. Voor spelende kinderen moet dat
geweldig geweest zijn.
De tweede foto is gemaakt door Frans
Schmit in 2005.

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

1930

2005 – fotograaf: frans schmit

–– < Persbericht > –––––––––--------------------------------------ZELFVERDEDIGING VOOR VROUWEN
VÓÓR Welzijn Segbroek is op zoek naar een docente die het leuk vindt
om, 1 á 2 uur per week, zelfverdediging voor vrouwen te geven.
bent u geïnteresseerd, neem dan geheel vrijblijvend contact op met
buurtcentrum de Lijsterbes, telefoon (070) 360 02 37 en vraag naar
Joren of mail naar: volwassenenwerk-segbroek@voorwelzijn.nl
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Introductie nieuwe correspondenten: De Bree en Van Kalmthout.
Met ingang van 2011 wil De Boomgaard meer nieuws van en voor jongeren opnemen.
Hieronder stellen 2 jongeren uit onze buurt zich voor. Omdat de redactie denkt, dat
ons blad bijna niet gelezen wordt door ‘min-twintigers’, hoopt zij dat u, als u kinderen
heeft, hen op de nieuwe ‘correspondenten’ wilt attenderen.

Dag jeugdige
Bomenbuurtbewoners!
Jeugdig? Ja, dat hoor je goed. Want tot
jullie zullen wij ons van heden af aan gaan
richten. Verbaasd daarover? Je zult daarin
wel niet de enigen zijn. Tot voor kort was
het namelijk niet zo best gesteld met aandacht voor jongeren in dit blad. Zelfs de
schrijver van deze tekst, een jonge doch
doorgewinterde Bomenbuurtbewoner (en
student Geschiedenis), wist tot voor kort,
niet eens van het bestaan van dit blad af.
Daar komt nu verandering in!
Want een frisse wind waait door de buurt,
langs het lommer van de Acaciastraat
regelrecht Buurthuis De Kruin in. Die
‘nieuwe wind’ heet Roos (19) en Alexander
(20). En hij waait voorlopig uit 2 richtingen.
Roos is als au-pair met de Thalys naar Parijs
vertrokken. Ze volgt, naast het in-bedwanghouden van 3 kinderen in de leeftijd van
3, 6 en 8, een opleiding Frans.
Roos: ‘Wisten jullie dat Parijzenaars elkaar
altijd 2 of 4 zoenen geven bij aankomst?
En dat de plek waar je woont, alleen
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Kerstcryptogram
Gerard den Boer, wiskundeleraar en
buurtbewoner, stuurde ons deze
Kerst-attentie.
De oplossing vindt u vanaf 15 januari op
onze website: www.bomenbuurtonline.nl
1

2

3

6

4

5

7
8

wordt aangeduid met het arrondissment?
Niemand kent er alle straatnamen…’
Alexander is achtergebleven. Dat Roos weg
is, lijkt natuurlijk een groot verlies; Roos
was hier op de Beeklaan een graag geziene
straatstruiner. Maar het grote voordeel is,
dat we nu ook met enige afstand naar de
Bomenbuurt kunnen kijken. De een zal
schrijven vanaf ‘honk’; de ander geeft haar
visie van buiten af. Dat ga je de volgende
keer merken; blijf hangen!
Ik wil trouwens nog wat kwijt, namelijk
dat je je niet hoeft te schamen als je niet
weet wat de Kruin is. Dat wist ik tot twee
weken geleden ook niet. De Kruin is ons
buurthuis en het bleek er tot mijn verbazing zeer levendig! Zo heb ik er in ieder
geval een aantal dames de knappe kunst
van het line-dansen zien beoefenen (zag
er strak uit dames!). Ik had ze hier willen
complimenteren. Maar helaas zullen zij
deze jeugdsectie wel niet lezen.
Alexander de Bree

9

11

10

12

13

14

16
17

18

19

15

Horizontaal 1 kerstperiode (7) 4 hij las
't kerstverhaal in het dierenverblijf (4)
6 tegen de kerst wordt die altijd weggestuurd (5) 8 weer een stuk hout waarmee
de Kerstman op weg gaat (2) 9 gaat in de
boom tijdens oud en nieuw (5) 10 geen
RK kerstgravure (3) 11 lost anders een
kerstbrood (4) 14 sterk feest (5) 16 de paus
geeft er de brui aan met orbi (4) 17 rendier
(3) 18 die zetten we niet alleen met kerst
op (4) 19 dat is nog eens een stapel (7)
Verticaal 2 twee keer feest (8) 3 na het
kerstdiner kan je erover uitglijden (2)
4 in de kersttijd is dit reclameblok veel te
zien (4) 5 decembervorst? (8) 6 artikel voor
het decembernummer (11) 7 die komt vaak
aan de deur in december (5) 12 staldier (2)
13 opnieuw van de dierenverzorger (6)
14 een gebogen been zet ’k er voor (6)
15 buiten december is er geen bal aan (3)

Redactie en bestuur wensen u
een voorspoedig 2011!

17 maart 2011: jaarvergadering

·················· thema: wordt nog bekend gemaakt ··················
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)

