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

Sluitingsdatum kopij volgende Boomgaard: 8 november 2011
Aanleveren uitsluitend per e-mail: info@bomenbuurtonline.nl
Voor actuele informatie: www.bomenbuurtonline.nl ...

Kan dat: een bloeiende 
Boomgaard in de herfst?

Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter  Johan van Arragon
Secretaris  Loura Huizenga
Penningmeester Telli van der Lei
Bestuursleden  Hans Verboom en Erwin Wesstein

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep  Contactpersoon Telefoon
Bomen (De wandelende tak) Jos Bierlaagh 346 56 23
Coördinator werkgroepen Hans Verboom 310 67 66
De Boomgaard Tonny van Dijk 346 56 23
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Rick Tersmette 06 14 94 70 45
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 310 67 66
Verkeer / Veiligheid / NWHoofdroute Resi Kersten 363 84 99

Colofon De Boomgaard
Uitgave SBOB  |  Acaciastraat 178a  |  2565 KH Den Haag
Telefoon 346 56 23 (met voicemail)  |  e-mail info@bomenbuurtonline.nl
WebsiTe www.bomenbuurtonline.nl – webmaster: Tanja Eykelboom

Redactie  Dory Danckaarts, Francine Das, Tanja Eykelboom, 
Loura Huizenga (namens het bestuur), Erna de Klerk, 
Hannah Smeets en Reggy Specken

Eindredactie Tonny van Dijk
Ontwerp Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Fotografie   Dory Danckaarts, Tonny van Dijk, Erna de Klerk, M. van Renssen, 

Rita Schermer, Hannah Smeets en een onbekende fotograaf… 
Met dank aan Frans Schmit, voor de foto van West End.

Meer bekendheid voor
uw bedrijf of website?
Als u op onze site www.bomenbuurtonline.nl  
kijkt, ziet u rechts een aantal zogenaamde 
banners staan. Dat zijn aandachttrekkers 
voor uw bedrijf/website. Bij het aanklikken 
kom je regelrecht bij de desbetreffende 
site van de onderneming. Dat betekent 
dat u op deze manier doorlopend actueel 
reclame kunt maken: een voordeel ten 
opzichte van een gewone advertentie! 

Je zou verwachten dat een september-
nummer kopij te kort zou komen. De slui-
tingsdatum viel midden in augustus, op 
een tijdstip dat veel mensen met vakantie 
zijn. Maar gelukkig kwam er van alles 
binnen, zoals u verderop zelf kunt zien. 
Daaruit blijkt ook weer, dat er volop actie 
in de Bomenbuurt is. En met wat voor 
aardige dingen mensen zich bezighouden. 
Het lezersonderzoek, waarvan we ook 
een verslag hebben opgenomen, wordt 

Tot eind 2011 kost een banner slechts € 25,– 
(materiaal zelf aanleveren). Als u het 
vervaardigen van de banner door ons wilt 
laten doen, kan dat ook (tegen betaling). 
Aanmelden kan via de website.

De tarieven voor advertenties en banners 
voor 2012 worden in het decembernummer 
bekendgemaakt.

uiteraard onderwerp van een redactie- 
vergadering in oktober. We gaan kijken, 
wat we met de opmerkingen kunnen doen.

De redactie hoopt nog lang stof genoeg te 
hebben, om een gevarieerde Boomgaard 
uit te brengen. Blijf ons dus op de hoogte 
stellen, als u ideeën of tips heeft.
En heeft u zin, zelf wat te schrijven? 
Doen: wij maken graag ruimte.
Tonny van Dijk

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Canvasdoeken van fotograaf Bruno van den Elshout zijn tot 
1 oktober 2011 bij Bagels & Beans op de Thomsonlaan te bekijken. 
Ook is gedurende de expositie een catalogus met andere werken uit 
de serie Best when shared ter inzage voorhanden. Bij verkoop van 
de doeken wordt 10% van de vraagprijs ter beschikking gesteld aan 
een goed doel naar keuze van de koper.
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In een wijk als de onze staan woningen 
met een geschiedenis. De Bomenbuurt is 
immers begin van de 20e eeuw gebouwd. 
Dat betekent dat heel wat woningen al 
door verschillende eigenaren werden 
bewoond. Al die mensen hebben er hun 
eigen stempel op gedrukt en ‘als de muren 
spreken konden’ dan waren er veel verhalen 
te horen. Persoonlijk vind ik een huis met 
historie heel prettig.
Het betekent dat er geleefd is, het is niet 
meer neutraal of stom, zoals een nieuw-
bouwwoning dat nog wel is. Je kunt de 

stemmen van je voorgangers soms nog 
horen: “Niet zo slaan met de deuren” … 
“Hé verdorie, alweer die vervelende 
drempel” … “Zet je de radio even aan 
voor de nieuwsberichten, misschien 
zeggen ze iets over de acties in Indonesië” 
… “Heb je dat gehoord over die rellen in 
Amsterdam bij het Lieverdje? Provo’s, wat 
zijn dàt nou weer?” … “Mam, mag ik met 
John naar Parkpop?” … 

Je komt ook dingen tegen van vorige 
bewoners. Soms zijn dat oude kranten die 
nog onder behang opduiken, soms een 
speelgoedautootje dat in een gat tussen 
vloer en plint is terechtgekomen en dat je 
vindt wanneer je nieuwe vloerbedekking 
neemt. Er is in bijna elke woning ook heel 
wat verklust. Je kunt rare dingen ontdek-
ken bij een verbouwing. Oude telefoon-
aansluitingen die nergens meer toe die-
nen, buizen, waarvan je niet weet waar ze 
vandaan komen of waar ze heen gaan; 
gevaarlijke electrische bedradingen, ver-
keerd aangelegd parket, een luik in een 
plafond, waarachter een oud plafond van 
kalk en riet huist, of een verlaagd plafond 
waar na het verven steeds weer opnieuw 
diezelfde vlekken terugkeren. 
Het blijft altijd spannend met een oud 
huis, maar het voelt ook als die oude jas 
die zo lekker zit en die je voor geen goud 
kwijt wil! — Elsje

Oude huizenBomen-
praat De wandelende tak

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

in de Bomenbuurt.

De uIl zat In De olmen…
Velen van ons kennen misschien nog dit liedje en weten dan ook dat de olm
een iep is (ulmus).
Iepen zijn vooral stadsbomen. Ook voor het Haagse stadsgezicht is de iep al 
eeuwenlang een karakteristieke boom. De iep is goed bestand tegen met name 
zeewind en is betrekkelijk goed bestand tegen luchtverontreiniging.
Denk niet dat er maar één soort bestaat: de iepenfamilie heeft 15 geslachten en 
maar liefst 150 soorten. Op de Ieplaan alleen al staan 4 verschillende soorten, 
variëteiten van de Hollandse iep. 
In het vroege voorjaar bloeit de iep met duizenden kleine roodachtige knopjes, 
die ook wel ‘manna’ worden genoemd. Nog voor het blad verschijnt zijn de 
vruchtjes rijp, vliesdunne, gevleugelde platte nootjes, die eind mei de straat 
bedekken, de zogenaamde ‘iepencentjes’.
Behalve als stadsboom zijn er ook variëteiten speciaal 
voor tuinen, zoals de goudiep, met zijn prachtig geel 
blad en de prieel-iep, een kleine boom met hangende 
takken.

Het hout wordt gebruikt in de meubel- en klompen-
industrie en er worden ook  doodskisten van gemaakt.
De iep ontleent haar bekendheid o.a. aan oude verhalen.

Volgens de Germanen is de eerste vrouw uit een blok 
iepenhout geschapen (zou daar de uitdrukking : ‘uit 
het goede hout gesneden’, vandaan komen?). Mensen 
plantten vroeger berg-iepen als afweer tegen toverij. 
In Frankrijk en Boston is de iep het symbool van de vrijheid. In vroeger tijden 
werd een aftreksel van de bladeren gebruikt voor de heling van botbreuken en 
een aftreksel van de wortels gebruikte men tegen kaalheid.
Jos Bierlaagh en Hannah Smeets
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De school bestaat op 12 oktober 2012 
honderd jaar en om dat te vieren worden 
er gedurende een jaar diverse festiviteiten 
georganiseerd ter ere van dat jubileum. 
De start van dat feestelijke honderdste 
jaar is op 12 oktober 2011 om 17.00 uur. 
De festiviteiten bestaan onder andere uit 
een sponsorloop en een gezamenlijke 
maaltijd voor alle leerlingen en genodig-
den, waarvoor op het schoolplein tenten 
zullen worden neergezet. Met het onthullen 
van een groot doek aan de gevel van het 
gebouw en door middel van vuurwerk en 
confettikanonnen wordt het honderdste 
jaar van De Populier ingeluid. 
Brechtje Waasdorp

Woensdag 12 oktober 2011 
feestelijke aftrap eeuwfeest
De Populier

Dreigende wolken boven het 
Thomsonplein: verkwanseling 
van stedenbouwkundige
architectuur
[ bekorT – redacTie ]
De Bomenbuurt beschikt over een paar 
juweeltjes van architectonisch onschatbare 
waarde.
Aan het begin van de twintigste eeuw 
ontwierp architect H.P. Berlage met een 
doordachte visie op de stedenbouwkun-
dige ontwikkeling van Den Haag de 
Bomenbuurt. In zijn plan stonden klein-
schalige bedrijvigheid en wonen in het 
groen centraal. Niet alleen de plattegrond 
van het stratenplan met de rooilijnen 
legde hij vast, maar ook de ruimtelijke 
opbouw. Door middel van rechte straten 
en centrale pleinen ontstond een efficiënte 
verkeersstructuur. Bovendien creëerde hij 
hiermee ook lange zichtlijnen. Aan Berlage 
dankt de Bomen- en Bloemenbuurt de vele 
pleinen, de hoven, en de diagonale verkeers-
straten als Thomsonlaan, Goudsbloemlaan 
en Azaleastraat. Berlage wilde woonwijken 
door hoogbouw afschermen van verkeers-
straten. Achter die hoogbouw situeerde 
hij zo’n woonwijk rond een plein, zodat 
je daar in alle rust in een kleinschalige 
omgeving kon wonen.
Voor de bouw van een aantal woningen 
aan het Thomsonplein, een plein met rust 

mede door de visie van Berlage en door de 
fraaie vormgeving van panden.
De politiek (o.a. De Stadspartij) heeft al 
wel gereageerd op een brandbrief van 
bewoners. Nu is het woord aan de 
gemeenteraad: het tij kan nog gekeerd 
worden. Géén dakopbouwen toestaan op 
het Thomsonplein. Géén verkwanseling 
van panden met twintigste-eeuwse archi-
tectuur. Géén verkwanseling van het 
stedenbouwkundige erfgoed van Berlage. 

en fraaie zichtlijnen, ontwierp de wereld-
beroemde architect Johannes Duiker een 
zevental woningen. Met de bouw van deze 
woningen is een stuk erfgoed neergezet 
dat, net als andere werken van Duiker, 
thuishoort op de monumentenlijst. 

De gemeente Den Haag springt zeer 
onzorgvuldig om met zijn schatten uit het 
verleden. De fraaie zichtlijnen en 
beroemde architectuur van Berlage en 
Duiker vallen ten prooi aan de gretigheid 
van projectontwikkelaars, winkeliers met 
een onstuitbare drang en een nonchalante 
en onverschillige houding van de afdeling 
Stadsbeheer van de gemeente Den Haag. 
De afdeling Stadsbeheer en de Welstands- 
en Monumentencommissie verkwanselen 
niet alleen het erfgoed van architect Duiker, 
door toe te staan dat panden een extra 
etage krijgen, maar daarnaast ook de 
doordachte stedenbouwkundige visie van 
architect Berlage waarmee het Thomson-
plein zijn architectonische waarde heeft 
gekregen. 
De Bomenbuurt is niet voor niets zo 
geliefd om in te wonen, vanwege de pret-
tige uitstraling die de wijk heeft gekregen 

Zet de panden van Duiker aan het 
Thomsonplein op de monumentenlijst.
Familie Lüchinger, B. Waasdorp en
J.C. ten Wolde

Bronnen 

Website Nederlands Architectuur Instituut,
Uitbreidingsplan Den Haag, d.d. 22-08-2011
Website gemeente Den Haag; Geschiedenis van Bomen- 
en Bloemenbuurt, september 2009; d.d. 22-08-2011
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Gewoon lekker bewegen of een intensief 

trainingprogramma volgen. In de sport-

school van Peter Knetemann kan het 

beide. De net geheel opgeknapte school 

heeft een 100-tal (nieuwe) apparaten 

voor cardio en fitness, er zijn verschil-

lende lessen overdag en ’s avonds, zoals 

spinning en zumba, en een gescheiden 

sauna voor dames en heren. 

De hele dag door zijn professionele 

trainers aanwezig die je helpen om een 

trainingprogramma of de juiste appara-

ten te kiezen. eigenaar Peter Knetemann 

benadrukt dat er een gezellige sfeer 

hangt in de sportschool en dat het 

eigenlijk net een clubhuis is. 

Body building
De sportclub is al 23 jaar in de Cederstraat 
1a gevestigd en heet eigenlijk Kneet’s Gym. 
Hij staat vooral bekend als een professio-
nele body building school waar je naar toe 
gaat voor het opbouwen van spiermassa 
en voor wedstrijd trainingen. Peter organi-
seert zelf ook wedstrijden en traint wereld-
kampioenen. Hij realiseert zich dat dit 
ook mensen afschrikt, die denken dat je 
alleen maar kunt komen als je een getraind 
lichaam wil hebben. Of dat anderen je 
meewarig aankijken als je wat ouder bent 
en niet meer zo strak. 

ouderen
“Dat is jammer”, aldus de eigenaar:“Ik 
vind het juist zo leuk dat er ook veel men-
sen uit de buurt komen die gewoon lekker 
willen bewegen. Ook oudere mensen zijn 
bij ons van harte welkom. Juist ouderen 
eigenlijk: bewegen is gezond en noodzake-
lijk voor hen. Overdag is het rustig, er zijn 
begeleiders aanwezig. Mensen ontmoeten 
bekenden en drinken een kopje koffie. Het 
is een soort clubhuis bij ons. Wij hebben 
oog voor iedereen. Ook gehandicapten 
trainen bij ons. Wij kunnen deze mensen 
heel goed begeleiden met hun beperking.” 
 
Gezellig
Peter is trots op alle mensen die bij hem 

komen sporten: “Iedereen doet zijn best en 
de sfeer is vooral heel gezellig. Het leuke 
is dat alle soorten sporters goed met 
elkaar omgaan.” Er zijn alle mogelijke 
apparaten: fietsen, loopbanden, cross- 
trainers en stairclimbers: goed voor benen 
en billen. 
En voor de kosten hoef je het bijna niet te 
laten, Kneet is verreweg de goedkoopste 
sportschool in de wijde omgeving: een 
jaarkaart kost € 269,–, dat komt neer op 
€ 22,50 per maand (losse maandkaart kost 
€ 39,–). Daarvoor kun je onbeperkt terecht 
van 6 uur ’s morgens tot 11 uur ’s avonds 
en gebruikmaken van alle faciliteiten. 

open dag
Op zaterdag 15 oktober van 10:00 tot 
15:00 uur houdt Kneet’s Gym open dag 
voor de Bomenbuurt. Je bent van harte 
welkom om kennis te maken met de school 
en de mogelijkheden. 
Er zijn rondleidingen langs de verschil-
lende apparaten en je kunt kennis maken 
met de trainers. En er is een terras waar je 
bij een kop koffie kunt besluiten of je dit 
najaar écht gaat beginnen met sporten. 
Erna de Klerk

Sportschool Knetemann: 
open dag 15 oktober

      
      

      
  NIEUWE RUBRIEK!

Gezond
in de

buurt

Wie heeft er wat aan te bieden? 

Of zoekt u iets? De Boomgaard wil 

daarin behulpzaam zijn, als er 

behoefte aan blijkt te bestaan. 

Tot nu toe valt de oogst tegen. We 

proberen het tot het eind van dit 

jaar en daarna moet u maar op een 

andere manier de markt z’n werk te 

laten doen. Of uw stekkie naar de 

website sturen. U kunt uw tekst 

(max. 50 woorden) sturen naar 

info@bomenbuurtonline.nl, graag 

vóór 8 november (met vermelding 

van naam, adres en telefoon-

nummer). En het zou aardig zijn, 

als u ons laat weten, of uw ‘stekkie’ 

wortel heeft geschoten. 

te KooP

•  Hometrainer cardio/fitness, merk 
Kettler Golf, weinig gebruikt, voor 
€ 85,–. Geïnteresseerd? Bel dan naar 
06 – 41 92 44 59.

te KooP

•  Automatische diaprojector € 20,– 
/ projectiescherm € 12,– / statief  
€ 10,– / originele dia's van Egypte 
en Italië, 400 stuks, € 50,–. 
Telefoon (070) 363 05 11. 

stekkies
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De Haagse Ooievaar
Grootste verzameling Haags beeldmerk gebundeld

Bomenbuurtbewoner en leraar Frans 

Schmit heeft 3 ‘bijbanen’: hij is tuinman, 

jazzmuzikant en fotograaf. over zijn 

prachtige tuin, een soort privé stads-

parkje tussen acacia- en Cederstraat is 

veel te zeggen, beter nog: er is veel te 

zien. Het is een belevenis om daar rond te 

lopen. maar daarover een andere keer. 

zijn net verschenen boek ‘De Haagse 

ooievaar’ vraagt nu al zijn aandacht. 

De auteur zelf had niet gedacht dat het 

zo ‘groot’ zou worden, dit boek met 

330 ooievaars. 

een ‘Hofstijl’ redacteur op internet 

omschrijft het als een boek met histo-

rische waarde. Wat 5 jaar geleden voor-

zichtig begon met een paar foto’s, 

groeide uit tot een specialisatie. 

Hagenaar die eens op een andere manier 
door de stad wil lopen. “De wandeling 
duurt natuurlijk langer als ik mee loop”, 
aldus de schrijver. “Genoeg te vertellen en 
terrasjes onderweg.” 

opa
Behalve foto’s is er ook veel te lezen in het 
boek, over de oorsprong van het stads-
wapen en achtergrondinformatie bij ver-
schillende afbeeldingen. 
Twee favorieten heeft de verzamelaar zelf: 
zijn grootvader – glazenier van beroep – 
maakte een glas-in-lood ooievaar, vast-
gelegd op pagina 52. De oudste vogel uit 
1541 huist op de klok van de Grote Kerk 
en is met het blote oog niet meer te zien, 
maar gelukkig wel op bladzijde 9.
Behalve de oorspronkelijke ooievaar, 
antieke exemplaren, zijn er hoofdstukken 
gewijd aan sportemblemen en bedrijfs-
logo’s. Ook de door Den Haag ontworpen 
‘nieuwe’ ooievaar prijkt in het boek. “Niet 
mijn favoriet overigens, die laatste”, vindt 
Frans. 

Rozenburg
De fotograaf gaat nu natuurlijk niet bij de 
pakken neerzitten. Hoewel hij graag hoort 
van iedereen die hem op het spoor brengt 
van een nieuwe ooievaar, is er genoeg te 
doen: hij fotografeert ook insecten, bloe-
men en zonsondergangen. De eerste twee 
uit eigen tuin, de laatste vooral aan het 
Haagse strand. Op www.flickr.com/photos/
fransschmit kun je de hele collectie zien. 

1600 Haagse ooievaars telt de collectie 

inmiddels, allemaal foto’s die hij zelf 

heeft gemaakt: zelf gevonden of via tips 

op het spoor is gekomen. 

Paling
Ik ben blij dat ik Frans nog te pakken 
krijg tussen een afspraak met het Vredes-
paleis en de Haagse studentenroeivereni-
ging door. Want natuurlijk blijken er na 
de verschijning van het boekje nog véél 
meer ooievaars te zijn. “Dat is leuk”, zegt 
Frans: “Ik ga overal kijken, want de verza-
meling kan nog steeds worden aangevuld.” 
Inmiddels is hij specialist van het Haagse 
stadswapen. Hij weet precies hoe de 
‘echte’ Haagse ooievaar eruit moet zien: 
de vereiste kleurverdeling, blik naar links, 
paling in bek, en de omlijsting: van oor-
sprong in groen en goud. Zo is het vast-
gelegd en geregistreerd bij de Hoge Raad 
van adel, die (stads)wapens bewaakt. Dit 
‘echte’ exemplaar is te bewonderen in het 
Oude Stadhuis aan de Groenmarkt. 

Wandeling
Het boekwerk is warm ontvangen in Den 
Haag. De burgemeester gaat het werk uit-
delen aan (buitenlandse) relaties en de 
VVV verkoopt het, omdat het door de twee-
talige uitgave ook heel interessant is voor 
toeristen. Er is een ooievaar-wandeling 
opgenomen door het centrum van Den 
Haag die 2 uur duurt. Leuk voor iedere 

Zijn nieuwe project is ook al weer in volle 
gang: tegeltableaus van de eind 19e eeuw 
in Den Haag gevestigde plateelfabriek 
Rozenburg. “Ieder zichzelf respecterend 
bedrijf liet bij een jubileum zo’n tegel 
maken”, aldus Frans: “dat wordt de 
nieuwe fotoserie”. 
Dus, als je informatie hebt: 
fschmit@zonnet.nl. 

Het boekje ‘De Haagse ooievaar’ is te 
koop voor € 15,–, ook bij Bruna in de 
Fahrenheitstraat. 
Erna de Klerk

ooievaar-stadswandeling voor 
de Bomenbuurt
Wil je de ooievaar wandeling uit het 
boek ook eens maken met de auteur-
specialist zelf? 
Frans Schmit biedt eenmalig een rond-
leiding aan voor Bomenbuurtbewoners. 
Op zaterdag 8 oktober van 11:00 tot 
14:00 uur gaat hij op pad met een 
groep van 15 mensen. Uiteraard krijg 
je interessante en leuke achtergrond-
informatie te horen op deze tocht. 
Je kunt je aanmelden via: 
fschmit@zonnet.nl. 
Voor deelname wordt een bijdrage van 
€ 5,– gevraagd. 
Het verslag kun je na afloop lezen op 
onze website: www.bomenbuurtonline.nl 
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De VPro televisie en eYe, Film Instituut 
Nederland (het vroegere Filmmuseum) 
werken aan een programma over onder 
meer de Bomenbuurt in Den Haag. In 
de collectie van eYe bevindt zich een film 
over de bouw van bioscoop West End aan 
de Fahrenheitstraat in 1931. Naast films 
waren er in West End ook optredens van 
Toon Hermans, Snip & Snap, Cor Ruys 
en Tom Manders. Ook het naastgelegen 
café De galerij werd druk bezocht. Daar-
vóór stond op deze plek de Haagsche 
Hopjesfabriek Rademakers.  

Voor het programma is de  VPro op zoek 
naar mensen die regelmatig voor en na de 
oorlog de West End bioscoop en het thea-
ter bezochten en zich kunnen herinneren 
welke films er draaiden en wie er optraden. 
Wat voor theater was West End, hoe zag 
de bioscoop eruit, wat voor rol speelde die 

thee op het Valkenbosplein.
Bob is het type dierenarts met hart en ziel. 
Hij is er voor het dier, maar ook voor het 
baasje. En dat baasje geeft hij de ruimte. 
Het is belangrijk even de tijd te nemen, 
om mekaar te leren kennen, om daarmee 
het diertje goed op weg te helpen. Toen 
hij drie jaar oud was, had hij dat gevoel al, 
dat ie wat met dieren ging doen. En dat 
ging niet echt vanzelf. Hij heeft er hard 
voor moeten knokken. Zo ging de poort 
naar de studie diergeneeskunde pas voor 
hem open, nadat hij maar liefst 4 keer was 
uitgeloot. En daarna, na een start in 
Amsterdam, heeft hij de stap gewaagd en 
in de Ieplaan een praktijk overgenomen. 
Spannend, want het gaat toch altijd om 
veel geld en je moet maar zien of het alle-
maal wil lukken. Maar het is gelukt. 
Vandaag de dag werken er zo’n 10 mensen 
in de praktijk, waaronder een collega-arts. 
En na een interview met Bob resteert het 
beeld van een bevlogen man, met hart en 
tijd voor de zaak.
Het is nu 25 jaar geleden dat Bob als 
dierenarts afstudeerde. En dat gaat 
gevierd worden. Bob heeft ervoor gekozen 
om daarmee een andere droom wat dichter-
bij te brengen. Sinds een aantal jaren 
komen Bob en zijn vriendin Edda met 
regelmaat in het Afrikaanse Gambia. 
Ze zijn verliefd geworden op dat land en 
ze voelen zich er ook erg bij betrokken. 
En vanuit die betrokkenheid is de droom 
geboren om daar een schooltje te bouwen. 
Bob heeft in Gambia en in Nederland al 

We hebben afgesproken bij hem thuis, in 
de Ieplaan. Hij woont er op de eerste ver-
dieping, tot een paar jaar geleden nog 
boven de praktijk. Maar die praktijk heeft 
intussen een nieuwe plek gevonden, 
onderin de torenflat aan de Beeklaan,  

plek in het leven van de buurtbewoners? 
Wit u meewerken aan het programma, dan 
horen wij graag van u, via de sbob. U kunt 
mailen naar: info@bomenbuurtonline.nl of 
schriftelijk naar: sbob, Acaciastraat 178A, 
2565 KH Den Haag. 

Deze herfst zullen de opnames in de buurt 
worden gemaakt. 
Harry Hosman, VPro televisie

de noodzakelijke voorbereidingen getrof-
fen, maar nu is het zaak om daarvoor 
voldoende geld bijeen te brengen. En 
vandaar het idee om op zondag 23 oktober 
zijn jubileum op te luisteren met een aan-
trekkelijk benefietspektakel. Een keur aan 
Haagse artiesten zal daaraan bijdragen. 
Iedereen is welkom. Een kaartje kost 
€ 20,–. Het is ook mogelijk om gewoon 
wat geld over te maken. Wilt u ernaar toe 
of gewoon wat meer weten? Kijk dan op 
www.helpgambianchildren.nl. Wilt u een gift 
overmaken? Giro 227308174 t.n.v. 
stichting HelP Gambian Children.
Reggy Specken

met een mooi uitzicht op het water en de 
sluizen. Hij is min of meer toevallig in de 
Ieplaan terecht gekomen; door er in 1989 
een bestaande praktijk over te nemen. 
Heerlijk vindt hij het om hier te wonen, 
met de honden naar het strand en een kop 

West End Theater

Buurt-
genoten 

uitgelicht

Bob Breuk,
25 jaar dierenarts
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Halloweenfeest op 
het Kastanjeplein

Daar wij hierbij best hulp kunnen gebrui-
ken, staan wij open voor goede ideeën en 
vragen u zich aan te melden via een mail 
aan onderstaand adres. 
Rob Lohle

e-mail: roblohle@kpnplanet.nl
Kastanjestraat 11, 2565 HJ  Den Haag
telefoon (070) 363 91 32 

 * datum en tijd onder voorbehoud: kijk voor actuele 
info op onze website. 

Op maandag 31 oktober om 19:00 uur* 
willen de bewoners van het Kastanjeplein 
voor de kinderen tot 12 jaar een leuk 
Halloweenfeest organiseren. De bedoeling 
is een partytent te plaatsen met rond deze 
tent allerlei activiteiten voor de kinderen. 
Wij denken hierbij aan een lampionnen-
tocht, een spannend verhaal, muziek, een 
vuurkorf, warme chocolademelk en voor 
de ouders misschien een glaasje glühwein. 
Dit eventueel in samenwerking met andere 
straten waar het feest ook wordt gevierd.
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tja, als je uit de lezers-enquête 

tevoorschijn komt met minimaal een 

8 voor vormgeving/opmaak, dan mag je 

als vormgever wel tevreden zijn. en de 

redactie ook, want Pieter heeft er toe 

bijgedragen, dat De Boomgaard met 

meer aandacht gelezen wordt. 

Het gevoel van de Bomenbuurt
Begin 2007 was De Boomgaard toe aan een 
nieuwe jas; nee: een hele nieuwe outfit. 
Hoe doe je zoiets? We hebben toen 3 men-
sen uit onze buurt een voorstel laten 
uitwerken en Pieter kwam naar voren als 
degene, die naar ons idee het ‘gevoel’ van 
de Bomenbuurt het best in het wijkblad 
tot uiting wist te brengen. We hadden nog 
nooit met een grafisch vormgever gewerkt, 
maar dat was gauw gewend. Het is prettig 
als je merkt, dat je wensen snel begrepen 
worden en creatief worden weergegeven. 

Huisstijl van de bewonersorganisatie
Vanaf zijn eerste Boomgaard, nummer 2 
van 2007, kwamen er positieve reacties. 
Dit was het beste bewijs, dat vorm en 
inhoud niet los kunnen worden gezien. 
De sbob had nu een huisorgaan dat goed 
werd gelezen; met als resultaat dat de 
redactie zich uitbreidde. Zo is de situatie 
nu, ruim vier en een half jaar nadat Pieter 
en ik een beetje onwennig tegenover 

hij het allemaal heeft gedaan, dan zegt hij: 
“Het is best een opgave, als je een eenmans-
bedrijf hebt, maar ik vond het uiterlijk 
van het blad niet motiverend voor de 
redactie. Wat mij betreft: je krijgt er veel 
voor terug in waardering en sociale con-
tacten.” En over zijn opvolger: “Ik geef de 
opmaak met een gerust hart door aan Joke 
ter Harmsel en ga ervan uit, dat zij er een 
eigen draai aan geeft.”

Hij stopt er na deze Boomgaard mee, omdat 
hij met vriendin Ester weer in Brabant 
gaat wonen. Maar onze vriendschap, 
voortgekomen uit ons vrijwilligerswerk, 
zal niet bij de grens van de Bomenbuurt 
eindigen. — Tonny van Dijk

elkaar in het kantoor van de sbob ons ken-
nismakingsgesprek hadden. Het bleef niet 
bij De Boomgaard. De bewonersorganisatie 
kreeg een heuse huisstijl met posters, brief-
papier, visitekaartjes en een nieuwe website, 
allemaal ontworpen door Pieter. 
De nieuwe website moest natuurlijk bekend-
heid krijgen. Dat hebben we gedaan in de 
vorm van de fameuze winkel-poster-actie 
(thuis in de buurt) van 2010; sommige zijn 
nog steeds hier en daar te zien! 

Inzet als vrijwilliger
Pieter van Rosmalen heeft zijn talent 
voor de buurt ingezet. Dat doen veel vrij-
willigers, van wie de inzet niet altijd zo 
zichtbaar is. Als je hem nu vraagt waarom 

Joke ter Harmsel: onze nieuwe 
vormgever
Joke ter Harmsel woont sinds 2008 met veel 
plezier in onze wijk. Zij heeft een eigen 
bedrijf: ontwerpstudio coWboYJo en ont-
werpt logo’s, huisstijlen en websites, maar 
ook bijvoorbeeld omslagen van boeken en 
cd’s. In de volgende Boomgaard volgt een 
nadere kennismaking.

Pieter van Rosmalen: de inhoud 
de juiste vorm gegeven! 
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Steun de strijd tegen
borstkanker

Najaarsbeurs:
ontmoeting 
bewoners en
winkeliers in 
Kooklokaal

Op 8 en 9 oktober 2011 lopen twee buurt-
bewoners mee met A Sister’s Hope 60K: 
een tweedaagse wandeling van 60 km. 
Carlijn Boelman (Thomsonlaan) en 
Wendy van Duijn (Valkenboskade) willen 
€ 10.000,– inzamelen voor borstkanker-
onderzoek. Carlijn: “Borstkanker is een 
dodelijke ziekte waar 1 op de 8 vrouwen 
mee te maken krijgt. Iedereen kent wel 
iemand die ermee te maken heeft gehad. 
Een van mijn hockeyvriendinnetjes werd 
ook getroffen door de ziekte. Een jonge 
vrouw in de bloei van haar leven. Geluk-
kig heeft zij het overleefd. We willen met 
deze wandeling een bijdrage leveren om 
deze ziekte te bestrijden. Of nog beter: in 
de toekomst te voorkomen!”

op zondag 30 oktober organiseren 

bewonersorganisatie en winkeliers- 

vereniging de eerste najaarsbeurs 

Bomenbuurt in het Kooklokaal aan de 

Beeklaan 535. Winkeliers uit de Fahren-

heitstraat en thomsonlaan laten aan 

bezoekers zien wat er bij hen in het 

najaar te koop of te doen is. ook geven 

ze een inkijkje in de wereld achter hun 

- bijzondere - producten. op de beurs 

krijg je tevens advies en kun je het 

workshopaanbod voor het najaar 

bekijken. er is muziek en natuurlijk 

een hapje en drankje. 

Erwin Wesstein – werkzaam in kaas- 
speciaalzaak Ed Boele en nieuw bestuurslid 
van de bewonersorganisatie Bomenbuurt 
– bedacht en organiseerde het plan. Zijn 
opzet is dat winkelier en bewoner elkaar 
eens in een andere setting ontmoeten, 
waardoor de saamhorigheid in de buurt 
wordt vergroot. Daarvoor koos hij de 
sfeervolle locatie Het Kooklokaal, gelegen 
naast de Houtrustkerk aan het einde van 
de Beeklaan. 

a Sister’s Hope
De wandeling wordt georganiseerd door 
Stichting A Sister’s Hope, een organisatie 
die gelinkt is aan Pink Ribbon, zie
www.asistershope.nl. De afgelopen vijf jaar 
heeft deze stichting al 2,7 miljoen euro 
opgehaald door onder andere het organi-
seren van deze tweedaagse wandeling. Elk 
jaar doen meer dan 300 wandelaars mee 
met de tweedaagse. Wendy: “We gaan met 
een team van zes vrouwen de uitdaging 
aan. Een mooie manier om ons in te zetten 
voor een goed doel en sportief bezig te 
zijn. Een goeie combinatie!” 

Het verschil maken 
Carlijn: “In twee dagen 60 km wandelen is 
geen eitje. We gaan de komende maanden 
flink trainen. De sportieve prestatie is 
onze inzet. Voor het financiële doel heb-
ben we alle steun hard nodig. Met het 
inzamelen van € 10.000,– kunnen we echt 
een verschil maken!” 
Wij zouden het super vinden als buurt-
bewoners ons willen steunen in de strijd 
tegen borstkanker en een bijdrage over-
maken op onderstaand rekeningnummer:    
2947137 t.n.v. Stichting A Sister’s Hope
Belangrijk: vermeld ons deelnemers-

nummer: 4180 ! 

Dory Danckaarts

ontmoeten
“Er zullen natuurlijk ook dingen te koop 
zijn deze middag, maar daar is de beurs 
niet in eerste instantie op gericht”, aldus 
de organisator. “Er zijn veel leuke – ook 
kleinere – winkels in de Bomenbuurt en 
niet iedereen weet wat daar te koop is of 
wat de winkelier organiseert. Ik hoop op 
leuke gesprekken tussen standhouder en 
bezoeker, maar het is natuurlijk ook een 
mooie plek voor bewoners om elkaar te 
ontmoeten.”

Rondleiding
De 3-koppige bluesband ‘Rock and Rye’ 
(ook uit de Bomenbuurt) verzorgt de muziek 
en de kids worden vermaakt door gooche-
laar en ballonnenclown Hans Scheven.
De Houtrustkerk organiseert tijdens de 
beurs rondleidingen voor iedereen die de 
kerk eens van binnen wil zien en hier valt 
ook organiste Marieke Stoel te beluisteren. 

De beurs die mede mogelijk wordt 
gemaakt door ondersteuning van de 
gemeente Den Haag is geopend van 
13:00 – 17:00 uur en is gratis toegankelijk.
Erna de Klerk 

V.l.n.r.: achterste rij: Wendy van Duijn en Carlijn 
Boelman, voorste rij: Marleen Deiters en Joke de 
Brieder. Niet op de foto: Merijn van den Boom.
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Sinds januari 2011 is Mentora gevestigd 
aan de Berkstraat 3 en werk ik, Wendy van 
Heemert, vanuit het sfeervolle en authen-
tieke pand van Therapeutisch Centrum 
Bomenbuurt. Ik richt me op personal 
counseling en coaching in combinatie met 
(stoel- en hotstone-) massages. Een uit-
stekende aanvulling op mijn vier fysiothe-
rapiecollega’s. Naast mensen die zichzelf 
regelmatig een ontspannende massage 
gunnen of bijvoorbeeld een loopbaan-
vraagstuk hebben, komen mensen regel-
matig bij mij wanneer ze stress of onrust 
ervaren. Soms door een moeilijke periode 
thuis of op het werk, maar steeds vaker 
ontvang ik mensen die simpelweg stress 
ervaren door de dagelijkse hectiek en 
dynamiek van de maatschappij. Een ver-
velende bijwerking van stress is dat je het 
gevoel hebt continu te weinig tijd te heb-
ben voor alles wat je wilt doen. Van klan-
ten hoor ik bij de kennismaking dan ook 
vaak dat ze eigenlijk geen tijd hebben 
voor counseling en massagesessies. 
Wanneer ze er toch tijd voor vrijmaken 
is de veel gehoorde reactie dat ze nu veel 
meer tijd overhouden terwijl ze toch 
dezelfde dingen zijn blijven doen. 
Mijn TouchPro stoelmassage wordt door 
diverse verzekeraars vergoed.

mens sana in corPore sano, ‘een gezonde 
geest in een gezond lichaam’ is mijn levens-
motto geworden. Na ruim 10 jaar gewerkt 
te hebben in het commercieel vastgoed, 
heb ik mijn passie gevolgd: harmonie 
bieden op het gebied van lichaam en 
geest. Of het nou is d.m.v. een massage, 
een coaching/counselingtraject of een 
combinatie van beide. 

Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten in 
de praktijk aan de Berkstraat 3. 
Wilt u meer informatie of een vrijblijvend 
gesprek, kijk op www.mentora.nl of
bel 06 – 52 06 76 05.

nieuw
in de

buurt

Mentora:
voor een gezonde geest in 
een gezond lichaam

[ ingezonden bericHT ] [ ingezonden bericHT ]

Workshop:
pensioen begint op je 30e

Ook wordt besproken hoe je zelf invloed 
kunt uitoefenen op wat je later te beste-
den hebt. Zo blijf je de baas over je eigen 
financiële toekomst. erna de Klerk verzorgt 
deze workshop. 

De workshop is bedoeld voor iedereen die 
meer over zijn eigen pensioen wil weten, 
zowel de starter als de gevorderde werk-
nemer. Haal voor meer informatie de 
brochure in de bibliotheek of ga naar: 
www.advieseninzicht.nl —> workshops. 

De kosten bedragen € 10,– (met partner 
samen € 15,–). Aanmelden kan bij de 
bibliotheek: telefoon 353 69 70 of
bomenbuurt@dobdenhaag.nl op dinsdag 8 november om 19:30 uur 

organiseert de Bibliotheek Bomenbuurt 

een workshop die antwoord geeft op 

vragen als: hoeveel pensioen krijg ik 

straks? Hoe weet ik of dat voldoende is? 

en: wat kan ik zelf doen om straks een 

‘goed pensioen’ te hebben?

De informatieve workshop maakt deze 
lastige materie in begrijpelijke taal duide-
lijk. De workshop gaat in de veranderingen 
rond de aoW en legt uit met welke regelin-
gen je te maken krijgt als je pensioen 
opbouwt bij je werkgever. Met een duide-
lijk stappenplan zie je of je hiermee 
voldoende inkomen opbouwt. 

Heeft u ook opvallend bedrijfs-, winkel- 

of restaurantnieuws, waarvan u vindt 

dat het leuk is voor de Bomenbuurt? 

De redactie hoort het graag:

info@bomenbuurtonline.nl

–– < Persbericht > –––––––––
ZatErdag 24 sEptEmBEr,
13:00 – 14:30 uur: BEZoEk aan 
dE hondEnschool // gratis!
Op zaterdag 24 september 
bezoeken de Haagse Kids for 
Animals Hondenschool 
Zoetermeer. Ooit van fly-ball 
gehoord? De honden laten de 
deelnemers kennismaken met 
deze sport. Daarna kunnen de 
kinderen zelf aan de slag met 
de viervoeters. Kunnen ze de 
honden zover krijgen dat deze 
netjes volgen, gaan zitten, 
staan en afliggen? Aanmelden:
kfa@haagsedierenbescherming.nl, 
of telefoon 06 53 37 75 25.



Ria van Velsen, Erica Terpstra, Wieger 
Mensonides, Cor Braasem, Frits Smol, 
Familie Elzerman, Aad Oudt, Dick 
Langerhorst om er maar een paar te noe-
men. Bij het schoonspringen waren Joop 
Stotijn, Henk de Haas en José de Frel 
echte hoogvliegers. Bij al deze namen 
zitten ook buurtgenoten!
En waarom dit verhaal in de Boomgaard? 
Wel, omdat deze verenigingen allemaal 
hun clubavonden onder andere in de 
Regentes hadden. Dat is weliswaar geen 
Bomenbuurt, maar er waren wel veel 
leden uit onze buurt afkomstig, die daar 
bij deze verenigingen hun baantje trok-
ken, hun zwemdiploma gehaald hebben, 
hun polospelletje speelden of hun mooie 
sprongen oefenden van de duikplanken. 
De Regentes had zelfs toen een plank van 
2 meter. H.z.zian zoekt deze (oud) leden 
om gezamenlijk in het laatste weekend 
van november 2011 het 100-jarig bestaan 
te vieren. Laat wat van je horen!
Bob Bouwman
brbouwman@zonnet.nl, tel. (070) 360 38 89
Egelantierstraat 8, 2565 XK  Den Haag

Zwemsportvereniging                        :
een fusie tussen HZ&PC, Zian 
en Vitesse www.

bomen
buurt
online

.nl
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De Haagse Zwem & Poloclub is opgericht 
op 29 november 1911 en begon in (het 
latere damesbad) van de Mauritskade. 
Enige jaren later ging men naar zwembad 
de Regentes in de Weimarstraat (nu thea-
ter), omdat dit bad wedstrijdafmetingen 
bezat. Zian is geboren vanuit de Post-
chèque- en Girodienst in 1922; Vitesse 
komt vanuit de HUs bakkerijen (1930), 
heette eerst HUs en daarna kreeg het de 
naam van Vitesse. Het zijn voor Den Haag 

belangrijke verenigingen geweest omdat 
zij afwisselend, zowel bij de dames als 
bij de heren, vele malen landskampioen 
waterpolo waren tussen 1928 en 1959. 
Er is ook nog 2x Europacup deelname 
geweest met als resultaat zilver en brons. 
Er waren tevens veel goede wedstrijd-
zwemmers, die deelnamen aan Neder-
landse-, Wereld-, en Europese Kampioen-
schappen en natuurlijk de Olympische 
spelen. Ik denk dan onder andere aan: 

1960 Olympische ploeg voor Rome

Promotie heren 1 naar de hoofdklasse

Via
De Boomgaard
naar onze 
website! 

Dit initiatief wil mensen bij elkaar 
brengen, die:
• een keer hulp in de buurt nodig hebben
•  wel eens iets voor iemand in de buurt 

willen doen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 
(070) 262 99 99 en u kunt kijken op: 
www.voorwelzijn.nl.
Er is ook een e-mail adres:
BurenhulpcentraleBB@voorwelzijn.nl 

Burenhulp-
centrale

Soms is er geen ruimte meer in ons wijk-
blad, maar dan is onze website een oplos-
sing. Altijd voor actuele ontwikkelingen 
en bijeenkomsten en nu ook voor (meer)
informatie. Dit keer uitgeweken naar 
www.bomenbuurtonline.nl: 
•  Speciale activiteiten voor kinderen van 

de Dierenbescherming
•  Nadere informatie van het bestuur
•  Actuele informatie over bijeenkomsten 

in de wijk
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De enquête in de vorige Boomgaard is 
helaas door erg weinig mensen ingevuld 
(respons zo'n 125 formulieren, ofwel circa 
3% van de huishoudens), maar we hebben 
er toch wel leuke informatie uit gekregen. 
Ongeveer 30% van de invullers zou 
De Boomgaard wel meer dan vier keer 
per jaar in de bus willen hebben en ruim 
70% van alle mensen leest alle artikelen. 

Welke onderwerpen vallen het meest in de 
smaak: buurtnieuws, geschiedenis van de 
buurt en initiatieven en plannen. Maar 
ook voor berichten over nieuwe winkels, 
over buurtgenoten en berichten van de 
gemeente is veel belangstelling.

Welke suggesties voor De
Boomgaard vielen op:
•  Meer bladzijden voor de jeugd, 

activiteiten voor kinderen in de buurt.
•  En wat is er allemaal te doen aan 

cursussen en cultuur in de buurt?
•  Diepte-interviews met buurtbewoners, 

wat zijn hun gewoontes en bijvoorbeeld 
ook eens interviews met raadsleden! 
Wonen er misschien raadsleden in de 
buurt?

•  Misschien kan er een rubriek buurt-
klachten worden gestart.

•  Meer berichten voor buitenlanders.
•  Meer inbreng en opinie van buurt- 

bewoners.
•  Kunnen reclames misschien wat meer 

wisselen?
•  Meer details over nieuwe bedrijven.
•  Veel foto’s met compacte teksten, 

lange stukjes zijn wat ‘oubolliger’.
•  Meer over gemeentelijk nieuws, zoals ook 

parkeerbeleid, verkeers- en bouwplannen.
•  Het telefoonnummer van de wijkagent. 
•  Meer over tuinen en meer actueel 

nieuws, maar ook geschiedenis van de 
Bomenbuurt is interessant.

•  Plattegronden bij sommige situaties 
verduidelijken bepaalde problemen.

•  Te weinig over lekker eten in de buurt.

Suggesties voor de website:
•  Via de mail een berichtje binnen krijgen 

met link naar de website dat er nieuws 
op staat is stimulerend om er even op 
te kijken.

80% van de invullers geeft een 8 of hoger 
voor de opmaak, maar de groene kleur 
leverde wel wat opmerkingen op. Kleine 
letters in het groen zijn minder goed lees-
baar, af en toe eens andere kleuren gebrui-
ken was daarvoor een suggestie.

De inzenders blijken niet vaker naar onze 
website te gaan, na ontvangst van 
De Boomgaard. 60% van de ondervraagden 
kijkt helemaal niet op de website; soms is 
dat omdat ze geen Pc hebben. Een verkla-
ring hiervoor is waarschijnlijk het feit dat 
meer oudere lezers de enquête hebben 
ingeleverd.

Er zijn veel suggesties gedaan voor de 
redactie, de opmaak, de buurt, het bestuur 
en de website. Sommige suggesties kunnen 
waarschijnlijk zo worden overgenomen, 
maar een voorstel als full color drukken 
zal financieel niet haalbaar zijn. Elke dag 
de website aanpassen met het actuele 
buurtnieuws is geen vrijwilligerswerk 
meer, dat is een echte baan. En voor meer 
inbreng van buurtbewoners zijn we afhan-
kelijk van u. 
Van alles wordt goed nota genomen; 
uw opmerkingen worden ook uitgebreid 
in de redactie besproken. Dank dus, voor 

het meedenken, en uw reactie!

Francine Das

•  De website zou actueler moeten zijn, 
met nieuws van de dag.

•  Agenda van leuke dingen in de buurt, 
zoals optredens in horeca.

Suggesties voor de opmaak:
•  Meer kleur, liever minder groene en 

kleine letters en af en toe eens een 
andere kleur?

•  Te veel reclames en vooral te veel bij 
elkaar geplaatst. 

•  Iets te mooi met glad papier, maar je 
voelt wel de cohesie in de buurt.

•  De inhoudsopgave zou duidelijker 
kunnen.

Diverse opmerkingen voor de 
buurt en bestuur:
•  Gebrek aan een goede banketbakker 

in de buurt.
•  Wat doet het bestuur van de sbob, 

wat is hun taakverdeling?
•  De onveiligheid voor fietsers in de 

Bomenbuurt, maar ook niet fietsen 
op de stoep!

•  In sommige straten wordt De Boomgaard 
iets later bezorgd dan in andere, waar-
door een evenement al net voorbij is.

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

22 september: bijeenkomst alle werkgroepen
4 november: vrijwilligersavond
Kijk voor nadere bijzonderheden op: www.bomenbuurtonline.nl


