29e jaargang

|

nummer 4

|

december 2011 — In dit nummer o.a.:

t

ur

bu

en

m

in

st

de

ra

Bo

at

ve

rl

ic

ht

in

g

Wat doet de Bewonersorganisatie? > 4 | Wat maakt een beurt gezellig? > 10 |
Gezond wonen > 19 | Nieuwe vormgever > 20 | Drogisterij Nettesheim > 24 |
Bertie van Spronsen, koordirigent en zangcoach > 26 | Kaasmeester Ed Boele
> 28 | Kerstmis en het spruitjesservies > 30 | Winter workshops en cursussen > 36 |

Specia

le

Kersto nd
koopav
ember
22 dec
0u
tot 22.0

Samen over de drempel?

Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter		

Johan van Arragon

Secretaris		
Penningmeester		
Bestuursleden		

Loura Huizenga
Telli van der Lei
Hans Verboom en Erwin Wesstein

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

Contactpersoon
vacature
Hans Verboom
Tonny van Dijk
Rick Tersmette
Hans Verboom
Resi Kersten

Telefoon
310 67 66
346 56 23
06 1494 7045
310 67 66
363 84 99

Er was veel te doen, dit najaar. Daar kunt u
dan ook over lezen en op de laatste pagina
wat foto’s van bekijken. Verder besteden we
dit keer ruim aandacht aan de middenstand
in de Bomenbuurt. Die maakt onze buurt
levendig en wij hopen dan ook dat de
bewoners van onze wijk helpen, de winkels
‘levend’ te houden. Variatie en kwaliteit,
zo dicht bij huis, is niet elke buurt gegeven!

Dus mondjesmaat een beetje versiering hier
en daar… en een soort kerstverhaal, zonder
spruitjeslucht, maar met servies; zie p. 30.
Zullen we zeggen: For Auld Lang Syne?
De redactie wenst u een goede jaarwisseling
en hoopt dat u zonder struikelen de drempel
van 2012 overstapt.
Tonny van Dijk

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

Kerst beleeft iedereen op zijn eigen manier.
Dat zelfde geldt voor Oud en Nieuw.
Daarom is het niet makkelijk, om in een
buurtblad een speciale sfeer te creëren die
iedereen aanspreekt.

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
Joke ter Harmsel (www.cowboyjo.nl)
Fotografie	Dory Danckaarts, Tonny van Dijk, Joke ter Harmsel, Erna de Klerk,
Frits Knijff, Peter Lubbers, Rita Schermer, Hannah Smeets.
Met dank aan Frans Schmit, voor de foto van West End.

Tarieven advertenties en
banners in 2012

Colofon De Boomgaard

Sluitingsdatum kopij volgende Boomgaard: 1 februari 2012
Aanleveren uitsluitend per e-mail: info@bomenbuurtonline.nl
Voor actuele informatie: www.bomenbuurtonline.nl ...

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

De advertentietarieven voor het nieuwe jaar
waren nog niet bekend, op het moment dat
dit nummer van De Boomgaard naar de drukker ging. De huidige adverteerders krijgen in
december bericht; daarna volgt een algemene
bekendmaking, waarbij we ondernemers met
een ‘band’ met de buurt voorrang geven.

De tarieven voor banners (reclame via onze
website) zijn dezelfde als in 2011: € 30,- per
kwartaal, mits kant-en-klaar aangeleverd.
Voor meer informatie: raadpleeg onze
website: www.bomenbuurtonline.nl.
Dory Danckaarts
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Het zal in de vroege herfst zijn geweest, dat iemand uit de buurt me ( = TvD-red.) aansprak:
“Als ik u nou een briefje schrijf over die meeuwen, wat doen jullie daar dan mee? Gebeurt er
dan wat?” Dergelijke vragen heb ik vaker gekregen. Het blijkt bij veel mensen niet duidelijk
wàt een bewonersorganisatie wel en niet kan doen. Vandaar dit keer een interview met
Johan van Arragon, voorzitter van de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB).

De bewonersorganisatie...
wat doet die eigenlijk?
Hagenaar?
Nee, van oorsprong komt hij niet uit de
Bomenbuurt, ook niet uit Den Haag.
Pas na zijn studie in Amsterdam is hij in
onze contreien neergestreken, eerst in het
Statenkwartier en sinds 1994 in onze buurt,
in de Acaciastraat. Hij heeft er steeds met
veel plezier gewoond, samen met zijn vrouw
en twee dochters. De Bomenbuurt is een
gewilde buurt. Dat hoort hij om zich heen,
bijvoorbeeld van collega’s op het werk bij
de Provincie. In zijn eigen straat kent hij
opgroeiende gezinnen, die het gelukt is om
een verdieping erbij te kopen, waardoor men
kan blijven wonen in plaats van te verhuizen.
Op de vraag wat zijn favoriete plekken zijn,
noemt hij er drie. Alle drie pleinen die,
na een verbeterde inrichting, nieuw leven
hebben aangetrokken: het Beukplein,
het Kastanjeplein en het Valkenbosplein.

Hulp bij plannen
Dan gaat het over de sbob; wat ze wel doet
en wat niet. Johan ziet graag dat mensen zelf
verantwoordelijkheid nemen, gemotiveerd
zijn om iets voor de buurt of voor hun directe
4
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omgeving te doen. De sbob kan daarbij
faciliteren, het mogelijk maken dat mensen
wat ondernemen. Hij geeft het voorbeeld van
bewoners met plannen voor een speeltuin
in hun straat. De sbob kan de weg wijzen en
met haar rechtsvorm behulpzaam zijn bij het
maken van contractuele afspraken, onder meer
met de gemeente. De mensen uit de straat
voeren zelf het overleg en beheren de speelplek nadat deze is aangelegd.

Werkgroepen
De sbob stimuleert meningsvorming en
activiteiten. Zo is er een aantal werkgroepen.
Eén daarvan buigt zich over de plannen
voor de Haagse ring, de Noordwestelijke
Hoofdroute. In samenwerking met omliggende buurten formuleert deze werkgroep
standpunten voor het overleg met de
gemeente. Er is actie gevoerd tegen het
kappen van bomen aan de Segbroeklaan.
Die is verloren. Maar de planvorming voor
de nieuwe weg is in volle gang. En daarbij
is onze buurt betrokken. Het fijne met deze
en andere werkgroepen is dat je ziet dat
in onze buurt veel deskundigheid leeft.

Van mensen die ook bereid zijn om die
kennis voor onze buurt in te zetten.

onderbouwd bij de gemeente worden
ingediend. De sbob gaat hier in een
komende Boomgaard op terugkomen.

Nieuwe ontwikkelingen
Een nieuw initiatief dat nu wordt opgebouwd
is de straatvertegenwoordiger. Deze kan
helpen om bewonersorganisatie en bewoners
dichter bijeen te brengen. Enerzijds door de
kennis van wat er gebeurt in een bepaalde
straat, anderzijds door bewoners bij problemen
op weg te helpen naar een oplossing.
Er fungeren nu 25 straatvertegenwoordigers.
Het zou mooi zijn als het er 40 worden.
Een andere ontwikkeling is dat de gemeente
Den Haag de subsidiëring van bewoners
initiatieven op een andere leest gaat schoeien.
Geen vaste subsidie meer voor de bewonersorganisatie, maar een financiële bijdrage
voor een project. Zo’n project moet dan
door bewoners en/of de bewonersorganisatie

Bestuur
Mensen worden gemakkelijker actief als het
gaat om dingen die dichtbij liggen, zoals het
voorbeeld van de speeltuin. Moeilijker wordt
het om mensen te werven voor het bestuur
van de sbob. Dat ervaren mensen toch meer
als iets abstracts. “Begrijpelijk”, aldus Johan,
“maar nu draait het bestuur met
5 mensen. Dat is net wat te krap. Ideaal zou
een bezetting van 6 à 7 bestuursleden zijn,
liefst met wat meer kennis van financiën en
van de website”. Johan hanteert nu 4½ jaar
de voorzittershamer. En hij gaat nog 1½ jaar
door. Dat is een mooie termijn, vindt hij.
Daarna is het tijd voor nieuw bloed.
Reggy Specken
De Boomgaard – december 2011
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Het bestuur...
wat speelt er verder?
Kort voor sluitingsdatum kregen

• wanneer u deze Boomgaard leest heeft

wij nog meer informatie van het

er inmiddels een bijeenkomst plaats-

bestuur, dat we kortheidshalve

gevonden met de voorzitters van

puntsgewijs hierbij aan u door

bewonersorganisaties in Segbroek,

geven.

de directeur van het stadsdeelkantoor,

Handig om te weten
Het bestuur van onze bewonersorganisatie
vergadert in 2012 op de volgende data:
5
2
8
5
3
7

januari
februari
maart
april
mei
juni

5
–
6
4
1
6

Deze vergaderingen beginnen in De Kruin
om 19.30uur en zijn openbaar; graag wel
even tevoren opgeven, als u erbij wilt zijn.

juli

•D
 e Nieuwjaarsreceptie is op 10 januari,

september
oktober
november
december

a anvang 19uur, in de bibliotheek
•D
 e jaarvergadering is op 22 maart,
aanvang 20uur, in De Kruin
•H
 et kantoor is voor buurtbewoners open
op dinsdag en donderdag van 9-11uur.

de wethouder en de politie. Vragen
• de najaarsmarkt, die op 30 oktober

waar wij antwoord op willen krijgen zijn

gehouden werd in Het Kooklokaal onder

o.a.: de gebrekkige communicatie m.b.t.

de Houtrustkerk, is zeer positief ervaren.

de stadsdeelplannen, de gelijktijdige

Hij werd door ± 200 mensen, zowel van

nieuwbouw van diverse scholen in ons

binnen als van buiten onze wijk,

stadsdeel, de handtekeningenactie

bezocht!

m.b.t. het maximaal aantal te parkeren
uren door bezoekers. En we willen in

• op 3 november ontmoette een delega-

het voorjaar graag een wandeling door

tie van het SBOB- en het Kruin-bestuur

de wijk maken met de wethouder.

elkaar om nader kennis te maken.

Verslag: in de volgende Boomgaard.

Deze ontmoeting verliep in een prettige
sfeer. We gaan kijken of we samen

• hetzelfde geldt voor een bespreking van

activiteiten kunnen organiseren.

de Klankbordgroep Noord-Westelijke

Voorbeeld: de Nieuwjaarsreceptie,

Hoofdroute, waarop de gemeente met

zie elders in dit blad.

alternatieve voorstellen zal komen.
Het ligt in de bedoeling deze informatie

• op 4 november bedankte het bestuur

op onze website te plaatsen of hier in

de vrijwilligers voor hun inzet met een

de volgende Boomgaard op terug te

oud-Hollands buffet gevolgd door

komen.
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Deze kreet zult u nog regelmatig tegenkomen
in ons blad. Niet dat het slecht gaat met de
straatvertegenwoordigers, integendeel. Heel
langzaam stijgt het aantal vertegenwoordigers,
maar er gaan ook wel weer eens wat mensen
weg. Als bewonersorganisatie willen wij in
elke straat een vertegenwoordiger hebben.
Op de website staan namen en e-mailadressen van de mensen die zich al hebben
aangemeld. U kunt aan deze personen zelf
vragen hoe zij dit ervaren.
De volgende straten (of delen ervan)

oud-Hollandse spelen.

6

Gezocht:
straatvertegenwoordigers

Namens het bestuur van de SBOB,

zijn nog niet vertegenwoordigd:

Loura Huizenga, secretaris

Abeelstraat, Acaciastraat tussen de
Fahrenheitstraat en de Ieplaan, Cederstraat,
Valkenboskade tussen de Thomsonlaan en

de Laan van Meerdervoort aan beide zijden,
Hanenburglaan, Cypresstraat (van Fahrenheit
straat tot Valkenboskade), Berberisstraat,
Thomsonplein, Beeklaan en Morsestraat.
Woont u in één van deze straten, dan vragen
wij u zich op te geven als vertegenwoordiger.
Ik kan het u aanraden, het kost u echt weinig
tijd en u krijgt er veel voor terug. Het leuke
aan dit project is dat u zo ongemerkt uw
contacten in de buurt verbreedt. Wilt u meer
informatie of wilt u een keer langs komen bij
een bijeenkomst, neem dan contact met ons op.
Hans Verboom
Coördinator straatvertegenwoordigers
hyverboom@planet.nl
tel. 06 3898 1115

De Boomgaard – december 2011
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Wat maakt een buurt gezellig?
> De Najaarsbeurs

> Halloween op het Kastanjeplein

Betrokken bewoners en winkeliers! Ze kwamen
30 oktober jl. samen in het Kooklokaal aan
de Beeklaan. Mijn man snoepte van de wijn
en kaas van Kaasboer Ed Boele, ik van de
scones van lunchtent De Freule en zoonlief
Noah voelde zich een échte ridder met het
zwaard dat de clown van een ballon had
gemaakt. Natuurlijk kocht ik die ene goede
pan bij onze lokale keukenspecialist Hoogervorst – aan hem kan ik nog es vertellen hoe
goed de stoofpot nu lukt. Ook mijn volgende
camera koop ik bij ons fotomaatje Ringfoto
Focus op de Thomsonlaan – ze hebben
scherpe prijzen en hun service is vele, vele
malen beter dan die mega-schreeuwers uit
het centrum. Zo delen we het buurtplezier en

Het was voor het eerst dat op het Kastanje

voel ik me hier thuis. Zij ook, zo vertelden
ze. Bedankt dus en tot ziens in de Fahrenheit
straat of op de Thomsonlaan.
Sabine van Pesch
oud-penningmeester van de sbob

8
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Halloween. De aanzet hiertoe werd gege
ven door Hans Verboom, die onmiddellijk
een medestander vond in Rob Lohle. Zij
hebben, behalve de organisatie, gezorgd
voor attrib uten die zo eigen zijn aan
Halloween en waarmee ondermeer de tent
(ingewikkeld buizenframe overigens)
werd aangekleed, waardoor het geheel
een griezelige sfeer u itstraalde.

Voor hapjes en drankjes zorgden Albert
Heijn, Kaasspeciaalzaak Ed Boele en
Gall & Gall. De Gemeente en Staedion
leverden een financiële bijdrage. Zonder deze
sponsoring zou het een karige bedoening zijn
geweest. Onze dank dus aan deze gulle gevers.

> Burendag Sleedoornstraat
Een stukje straat afgesloten op 24 september
jl.? Het zal op die dag meer gebeurd zijn,
want het was burendag! Ook in de
Sleedoornstraat. Een paar bewoners wilden
de straat wel opknappen met knikkertegels,
een hinkelbaan en fruitboompjes in voor
tuinen. Het Oranjefonds en Douwe Egberts
hebben dat idee ondersteund.
Wie kan het zich met dit weer nu nog voorstellen: tot diep in de nacht is de straat met
een eenvoudig rood/wit bandje afgesloten
geweest en er zijn, na het bomenplanten in

plein een festijn is georganiseerd rond

de diverse voortuintjes, leggen van knikker
tegels, midden op straat ‘zware bomen’
opgezet onder het genot van zelf gemaakte
taarten, salades, quiches, saté’s, hamburgers
en een wijntje.
Het resultaat? Het wordt vast een jaarlijks
terugkerend feest in de Sleedoornstraat, op
de 4e zaterdag in september. Volgend jaar
op 22 september. Een straat wordt gezellig,
leuker en veiliger als buren elkaar ontmoeten
en groeten.
Francine Das

Kennelijk geanimeerd door een hier en daar
opgehangen raambiljet, dat Geert Snijders
met veel artistiek gevoel ontwierp, was de
opkomst van kinderen, die voor dit evenement ook hun ouders hadden meegenomen,
overweldigend. Allemaal in stemmig tenue
waaronder echte “monsters” zoals dat hoort.
In de tent werd de griezelige stemming door
Catherine Gansen, van de Bibliotheek, opgevoerd door het voorlezen van een verhaal
dat voor kippenvel zorgde. Het effect werd
nog verhoogd met geluiden uit de muziek
installatie van Tom Sekrève.

Op aanwijzing van Hans gingen de kinderen
onder aanvoering van Sanne en Michel van
vóór welzijn en natuurlijk hun ouders
in optocht door een paar straten in de
onmiddelijke omgeving van het plein, waar
diverse bewoners hadden aangegeven thuis
te zijn om het kinderpubliek te voorzien van
een traktatie. Sommige bewoners verhoogden
de feestvreugde nog door zich eveneens uit te
dossen in stemmige kledij.
Terug op het plein gingen alle registers open
met warme Glühwein en chocolademelk die
hoogstpersoonlijk werden ingeschonken
door René van Veen van ah en een andere
ah-werknemer, die ook altijd van de partij is.
Ingegeven door de muziek gingen zelfs
enkele beentjes van de vloer. Tegen het einde
van de happening werden een paar “engste”
kinderen beloond met een presentje.
We hopen dat iedereen het een geslaagd feest
vond en volgend jaar weer van de partij is.
Peter Lubbers
Straatvertegenwoordiger Cypresstraat
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De wandelende tak

Parels van de Bomenbuurt

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

Op zaterdag 29 oktober was er voor de

in de Bomenbuurt.

derde keer de Parelroute in de Heester-,
Bomen- Bloemen-, Vruchtenbuurt en de

Uitgewandeld?

Vogelwijk. Buurtbewoners konden een

Het ziet ernaar uit dat de werkgroep Bomen ermee gaat stoppen. Met z’n
drieën hebben we 2 jaar lang met veel plezier bomen bekeken, gedetermineerd,
geïnventariseerd, stukjes geschreven voor De Boomgaard en een wandeling voor de
buurt georganiseerd. Nu gaat één van ons verhuizen en ‘zijn we nog maar met twee’,
waarvan één vaak buiten Nederland is. Anderhalve man en een paardenkop, wordt het
ook wel genoemd.
Het lezersonderzoek had niets te melden over de rubriek ‘De wandelende tak’.
Of bewoners de rubriek leuk vinden weten we dus niet. Ook de wandeling leverde
geen belangstellenden voor bomen op. We gaan er dus mee stoppen, tenzij.... er nieuwe
bomenliefhebbers opstaan, zich aanmelden om mee te doen en er wat tijd in willen
stoppen. We komen ongeveer 1x per 2 maanden bij elkaar. Er is ook wat huiswerk en
we schrijven dus 4x per jaar een artikeltje voor De Boomgaard. Stuur een mail naar:
info@bomenbuurtonline.nl of bel : 06 3084 9152
Hannah Smeets

aantal zg. parels in hun wijk bezoeken:

Nieuwjaarsreceptie
Afgelopen jaar hebben wij samen met de
bibliotheek Bomenbuurt voor het eerst een
nieuwjaarsreceptie gehouden. Dat bleek een
groot succes; daarom hebben wij besloten
om het weer te organiseren. De locatie blijft
de bibliotheek in de Fahrenheitstraat.
De winkeliersvereniging De Fahrenheit en
wijkvereniging De Kruin zijn nu ook van de
partij. Wanneer u dit stukje leest is het nog
lang niet zover. Eerst op de kerst aan, daarna
10
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oud en nieuw vieren en dan…… hopen
wij u weer in groten getale te ontvangen.
Noteer dus alvast de nieuwjaarsreceptie
in uw nieuwe agenda:

mensen met een bijzondere hobby,
k unstenaars, musici en andere creatieve
lingen. Een fraai vormgegeven boekje,
waarin alle deelnemers met foto en werk
staan vermeld en een routekaart, wijst
de weg en geeft start- en eindpunt aan.
Tot nu toe een evenement georganiseerd
vanuit stichting Boog, maar er bestaat al
een zelfstandige werkgroep van bewoners
die het ’t komend jaar overneemt.

De hele route bestond dit jaar uit 44 parels,
waarvan 10 in de Bomenbuurt. In de bibliotheek was bijv. de studiekring ‘Bij de tijd
blijven’ te vinden en het pleegouderproject.
In de Beukstraat was het een komen en gaan
bij Marjolein, die sieraden maakt van de
binnenbanden van fietsen en lampenkappen
van reepjes ballon; bij Marit die de gangen in
huis versiert met mozaïekkunst, waarop o.a.

tekeningen van haar kinderen zijn afgebeeld.
Bij Eduard in de Wilgstraat kon geluisterd
worden naar de tweerijige trekharmonica.
Op de Thomsonlaan bevindt zich Studio
Jean: hèt adres voor creatieve mensen van
8 tot 88 jaar. Zij verzorgen workshops, tekenen schilderlessen, teamuitjes, vrijgezellenfeestjes en nog veel meer. Tenslotte waren
er nog schilderijen, tekeningen en foto's te
zien bij Margriet in de Goudenregenstraat,
terwijl een eindje verder op de hoek van de
Hanenburglaan en de Goudenregenstraat
de mozaïekwinkel van Suzanne te bezichtigen
was, waar ook de schilderijen van Cees voor
het publiek te zien waren.
Het zou leuk zijn als er komend jaar nog
meer Parels uit de Bomenbuurt meedoen,
want onze wijk kent zoveel (onbekende)
Parels!
Wilt u meedoen in 2012? Meldt u dan aan bij
de coördinator van de werkgroep ‘Parelroute
Flora en Fauna’, René Sijnja: rsijnja@xs4all.nl
Hannah Smeets

dinsdag 10 januari aanvang 19.00 uur.

Bewoners Organisatie Bomenbuurt
Bibliotheek Bomenbuurt
Wijkvereniging De Kruin
Winkeliersvereniging De Fahrenheit
De Boomgaard – december 2011
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Bericht van de wijkagent
De donkere dagen zijn weer aangebroken
en de cijfers laten zien dat het aantal
woningi nbraken dan stijgt. De meeste
inbraken v inden in de donkere winter
maanden plaats. Om die reden is Politie
Haaglanden in samenwerking met de
Gemeente ook dit jaar weer gestart
met de preventiecampagne ‘Licht zet

verlichting bijtijds te laten inschakelen en om
de binnenverlichting op wisselende plekken
aan en uit te laten gaan. Ook degelijk hangen sluitwerk en goed zicht vanuit de omgeving
op alle toegangsdeuren maakt het inbrekers
moeilijker. De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk
maakt de kans op ontdekking groter.

inbrekers in het zicht’.

Pakkans
In de wintermaanden zijn inbrekers actiever
in de avonduren, terwijl zij ’s zomers voorkeur lijken te hebben voor de middag.
Daarom wordt de campagne ‘Licht zet
inbrekers in het zicht’ gehouden, die bewoners alert maakt op het risico dat zij in de
donkere uren lopen, slachtoffer te worden
van diefstal uit hun woning. Kernbegrippen
als licht, zicht, tijdschakelaars en sociale
controle worden tijdens de campagne onder
de aandacht van de bewoners gebracht.

Verlichting

Wij roepen u dan ook op om alert te zijn op
uw omgeving. Ziet u vreemde of verdachte
situaties, geef die dan zo snel mogelijk door
via alarmnummer 112. Als u personen ziet
die niet in uw buurt thuishoren, die opvallen
door hun meer dan normale aandacht voor
woningen in de omgeving, aarzel dan niet
en neem contact op met de politie. Ook de
signalementen van deze verdachte personen
en voertuiggegevens zoals merk, type of kenteken kunnen de politie helpen zaken op te
lossen. Dus vertrouwt u het niet of ziet u iets
verdachts, aarzel niet en bel 112!

Tijdens de wintermaanden houden we in
de hele regio Haaglanden steekproefsgewijs
preventieve acties. In de Bomenbuurt zijn
we hier in november al mee begonnen.
De agenten van bureau Segbroek lopen in de
donkere avonduren door de wijken en doen
bij onverlichte woningen een brief in de bus
met daarin een preventiefolder met tips.
Bewoners wordt aangeraden om tijdschakelaars te gebruiken om binnen- en buiten

Rest mij nog te
zeggen: voor een
ieder hele fijne feest
dagen, een rustige
jaarwisseling en de
beste wensen voor
2012.
F. Roso
Wijkagent
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Column

Bomenpraat

De reiger staat doodstil aan de Haagse beek
tegenover de Ieplaan. Niets brengt hem
in beweging; niet de vissers die op enkele
meters naast hem zitten, noch de labrador
die over het gras loopt te dollen. Ook de
brullende peuter in het wandelwagentje
vermag zijn stoïcisme niet te doorbreken.
Roerloos staat hij daar, nek omhoog, kop
vooruit met starend oog. De wereld om
hem heen, inclusief zijn eigen bestaan,
lijkt hem koud te laten.
‘Waar is hij ?’ denk ik. ‘Bevindt hij zich in
het mensloze moerasland dat hier ooit was?
Treurt hij om dit verloren rijk? Was hij ooit
een minder melancholieke vogel? Is hij
van een blauwe reiger een grauwe reiger
geworden?’
De kop beweegt langzaam opzij. Eén oog
is nu naar mij toegekeerd. Hij heeft wat
verwarde wenkbrauwen en de zwarte streep
over zijn kop geeft hem iets zorgelijks.

Het lijkt of hij zich probeert te herinneren
wie hij is en wat hij hier staat te doen.
De kop gaat omlaag, hij strekt zijn nek en
beweegt één poot voorzichtig naar voren.
Nu verplaatst hij zorgvuldig zijn andere poot,
zijn kop buigt naar het water. Kijkt hij naar
zijn spiegelbeeld en probeert hij tot zichzelf
door te dringen?
Plotseling spreidt hij de vleugels en klimt
traag de lucht in. Zwaar wiekt hij naar een
boom waar hij ineengedoken op een tak
landt. Wat heeft hij gezien? Was het blijde
herkenning of weerzin dat hem in beweging
bracht?
Elsje

Kort Kerstconcert
Zondag 18 december van 12.00 tot 12.30uur zal het driekoppige volksmuziekensemble
‘Violet’ een kerstprogramma laten horen in de Houtrustkerk, Beeklaan 535. Met harp, fluit
en viool speelt ‘Violet’ Nederlandse en Engelse kerstliedbewerkingen in bal-folk stijl.
De toegang is gratis, er is na afloop een collecte.
Marieke Stoel
De Boomgaard – december 2011
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Wel en wee van de bezorger
van dit blad….
Nee, de bezorger is niet uit op een Nieuwjaars
fooi: hij brengt u De Boomgaard als vrij
williger. Maar één van onze bezorgers heeft
ons een e-mail gestuurd met zijn ervaringen
als bezorger. Het is hem opgevallen dat er
hier en daar toch veel ‘Nee/Nee stickers’ op
brievenbussen zitten. Willen deze bewoners
ook onze Boomgaard niet ontvangen?
Tot nu toe hebben wij altijd gedacht, dat onze
informatie wel op prijs gesteld zou worden,
maar misschien is dat wel zelf-overschatting.
Lezers: als u zo’n sticker op uw brievenbus
hebt, laat u ons dan eens weten of u vindt dat
die ook geldt voor ons wijkblad?
Een tweede ervaring, die andere bezorgers
ook herkennen, is de ‘vijandige’ brievenbus.

Deze is weliswaar niet voorzien van zo’n
sticker, maar zorgt ervoor dat je je vingers
schramt, als je probeert er iets in te doen.
Of de ‘weerbarstige’ brievenbus, die eigenlijk
niets wil toelaten en dus z’n ‘kaken’ zoveel
mogelijk op elkaar probeert te houden.
Nu is het verbouwen van de voordeur,
speciaal voor De Boomgaard, teveel
gevraagd, maar de overige post zal toch
ook met moeite naar binnen kunnen.

Dit is trouwens een mooie aanl eiding,
om de bezorgers van ons wijkblad
hartelijk te bedanken voor hun
(soms jarenlange) inzet als vrijwilligers.
Ze zijn voor ons onmisbaar!
Redactie en bestuur SBOB

Dank aan mevrouw en meneer Mooiman, voor het jarenlang rondbrengen
van De Boomgaard! U behoorde tot de eerste en oudste vrijwillige bezorgers.
Nu het lichamelijk te moeilijk is geworden, zal iemand anders het overnemen.
Wij wensen u het allerbeste en voorspoedig herstel toe. Red.

Oproep voor een bezorger
Wij zoeken een bezorger (m/v), die ons wijkblad wil rondbrengen op de
Ieplaan. Het gaat om de beide zijden en het flatgebouw aan het eind van
de laan. 4x per jaar een kleine inspanning en grote waardering!
Mail naar: info@bomenbuurtonline.nl
14
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Ook in de winter: zet vaker een raam open!

Gezond wonen
De GGD heeft in opdracht van de Gemeente

Koolmonoxide

de afgelopen maanden campagne gevoerd

Koolmonoxide is een erg gevaarlijk gas.
Het is niet te zien of te ruiken. Het is
mogelijk dat gas vrijkomt uit de geiser.
Aanbevolen maatregelen:
1.	Regel jaarlijks onderhoud door een
erkend installatiebedrijf
2.	Let op de vlammen; als die geel/oranje
zijn moet het toestel nagekeken worden
3.	Plaats een koolmonoxidemelder
4.	Zorg voor een goede ventilatie in het huis
5.	Laat een afvoer aanbrengen en elk jaar de
schoorsteen vegen.

om de aandacht te vestigen op twee grote
vervuilers in huis: vocht en koolmonoxide.

Vocht
Het gevolg van vocht in huis: schimmel op de
muren en meer huisstofmijt. Om gezondheids
klachten te voorkomen wordt geadviseerd:
1.	Ventileer uw huis 24 uur per dag in elke
kamer. Met een raam op een kier of met
ventilatieroosters.
2.	Zet 15 minuten per dag de ramen wijd
open.
3.	Lucht extra tijdens het douchen, schoonmaken, koken, een feestje. De slaapkamer
voor het naar bed gaan en iedere ochtend.
4.	Laat de was buiten drogen. Als dat niet
kan, zet dan een raam open.

Wilt u meer weten?
Vraag de folders aan bij de ggd afd.
Leefomgeving.
E-mail: gezondheidenmilieu@denhaag.nl
of bel naar 070 – 353 7182.

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Koken en Vuurwerk! Gaat dat samen?
Rondom Oud en Nieuw willen ouderen graag samen eten en jongeren
willen rondom die tijd vuurwerk afsteken. Voor de ene activiteit
zoeken we enthousiaste jongeren die willen helpen koken en voor
het vuurwerk afsteken is voorlichting geven door jongeren heel
belangrijk.
Wie wil op dinsdag 27 december tussen 16-20 uur ontdekken hoe leuk
koken voor ouderen is?
En wie wil op 30 december tussen 14-16 uur of 31 december tussen
12-15 uur helpen bij het geven van vuurwerkvoorlichting aan
kinderen en tieners?
Plaats: Kastanjeplein bij wijkcentrum ‘Onder de Bolster’,
Kastanjestraat. Ben je jong en enthousiast, en heb je interesse
neem dan contact op met het jongerenwerk van VÓÓR WELZIJN:
Mark tel. 06 8168 8705 of Peter tel. 06 1410 3150.
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Nieuwe vormgever in de buurt
(en bij De Boomgaard)
Met ingang van dit nummer wordt
De Boomgaard opgemaakt door vorm
gever en ontwerper Joke ter Harmsel.
Deze nieuwe ondernemer in de buurt gaat
op vrijwillige basis de opmaak van ons

Die eigenheid in ontwerpen is reden genoeg
om met Joke contact op te nemen, maar ook
de breedte van haar dienstverlening, het
persoonlijk contact met haar klanten en de
flexibiliteit: het bureau hanteert geen werkdagen van 9 tot 5.
Als je een indruk wilt krijgen van werk en
creativiteit van cowboyjo, neem dan een
kijkje in haar portfolio: www.COWBOYJO.nl.

buurtblad verzorgen. De naam van haar
bedrijf cowboyjo zegt niet alleen wat

Avonturen

over pionier Joke zelf, maar de geest

Op de site vind je ook een bijzonder project
waar Joke zich sinds 2008 mee bezighoudt:
‘follow the star’. Het zijn foto’s genomen
vanuit haar oldtimer Mercedes 230te uit
1981, met steeds een ander zicht op de weg,
maar altijd de Mercedes ster op de motorkap
duidelijk herkenbaar in beeld. Haar plan is
om van dit project een boek uit te geven.

ervan zie je terug in haar werk: onder
scheidend, nieuwsgierig en altijd op zoek
naar dat wat nog niet eerder is gemaakt.

Met ruim 16 jaar ervaring in het grafische vak
vond Joke het vorig jaar tijd om haar eigen
bureau op te richten. Bedrijven, instellingen
en ondernemers kloppen bij haar aan voor
een professionele bedrijfsidentiteit: het ontwerpen van een logo, huisstijl en website.
Maar ook voor het maken van advertenties,
folders, bedrijfs- en productbrochures kun
je bij haar terecht. Daarnaast ontwerpt het
bureau beursinrichtingen, boeken, boek
omslagen en zelfs cd-hoezen.

van een zelfstandige en een compleet
pakket kunnen leveren. cowboyjo is altijd
geïnteresseerd in partners voor co-creaties.
Op dit moment werkt zij met veel plezier
vanuit haar studio aan huis; niettemin wil zij
op korte termijn met anderen in een pand/
studio gaan werken. Suggesties zijn welkom!

Water
Naast de drukte van een eigen bedrijf maakt
Joke graag tijd vrij voor de opmaak en vormgeving van De Boomgaard. “Het is een mooi
blad en ik vind het leuk om op deze manier
actief te zijn voor de buurt waarin ik met veel
plezier woon.” Dat wonen gebeurt sinds 2008
op de Valkenboskade, waar Joke met partner,
twee honden en een kat geniet van een weids
uitzicht over het water.

En wat zijn de plannen voor
De Boomgaard?
Joke: “Ik ga proberen De Boomgaard net zo
mooi en helder vorm te geven als Pieter van
Rosmalen dat jarenlang heeft gedaan. In de
loop van volgend jaar zal ik er, in lijn met
de bestaande huisstijl, wat meer mijn eigen
creatieve draai aan geven.”
De redactie

Achterkant
heeft een ruime klantenkring:
overheid, bedrijven, startende ondernemers,
particulieren en stichtingen. Een blik op haar
werk laat zien dat briefpapier niet alleen een
voorkant hoeft te hebben. In ieder logo zit
een doordacht speels element: een deel komt
weer terug in het visitekaartje of bijvoorbeeld
op de achterkant van het briefpapier.

cowboyjo

Samenwerking
Om een zo compleet mogelijk pakket te
kunnen aanbieden werkt Joke regelmatig
met andere zelfstandigen, zoals fotografen,
illustratoren en (technische) webbouwers.
Samen sterk! Dat is voor haar klanten ook
aantrekkelijk: de snelheid en flexibiliteit

16

De Boomgaard – decmeber 2011

Uit de serie ‘follow the star’
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Klein behuisd – groot assortiment

Drogisterij speciaalzaak
Nettesheim

bedrijf, daarbij gesteund door zus Mariet.

een huishouden kon voordoen. En eigenlijk
is dat bij Nettesheim niet veranderd.
“Dat dit nog bestaat!” horen ze dan ook vaak
in de winkel. Of: “Als iemand ’t heeft, moeten
jullie dat wel zijn”. Behalve de eigenaar
werken er vier dames, die allemaal al jaren
achter de houten toonbank staan. Dat is niet
alleen een vertrouwd beeld voor de klanten
– waarvan er velen al meer dan 30 jaar
komen – maar ze weten dus ook écht veel.
En daarbij spreekt het team zes vreemde
talen: Frans, Spaans, Portugees, Turks, Engels
en Papiamento.

Borstelwerk

Mannen

Van oudsher verkocht de drogisterij vooral
huishoudelijke en verpleegartikelen: verfpigmenten, verband, geneesmiddelen en natuurlijk ‘borstelwerk’. Na de oorlog ging het assortiment langzaam over naar meer persoonlijke
verzorgingsproducten en parfumerie artikelen.
Nettesheim heeft het allemaal meegemaakt.
In de winkel werden ook kruiden gemengd
voor medicijnen die op doktersrecept waren
voorgeschreven. En daarnaast fungeerde de
drogist als snoepwinkel voor de schoolkinderen uit de buurt. Die stonden tijdens de pauze
in de rij voor dropjes.

Gelukkig zijn ze er dus nog: deze winkels
waar je persoonlijk wordt geholpen, waar je
gedegen advies krijgt en waar men de tijd
voor je heeft. Dat mag je gerust het specialisme
van de zaak noemen. Een andere specialiteit
hier zijn de natuurlijke producten, zoals
homeopathische medicijnen. En merken
als Kneipp, Weleda en Earthline.
En wat is het advies voor deze winter?
Een goede weerstand uiteraard. Multi vita
minen, met extra C en voor ouderen ook D.
Nettesheim verkoopt alle soorten, maar ook
hier geldt: de natuurlijke merken zijn het
beste. Onze huid wil natuurlijk veilig de
kou door. Tegenwoordig komen ook mannen
hun eigen potje kopen nadat ze eerst de
crème van hun vrouw hebben opgemaakt.

Zo af en toe kom je nog winkels tegen waar
je jezelf waant in vervlogen tijden. Dat zijn
vaak kleine zaken, waar alles tot aan het
plafond staat opgestapeld, met deskun
dige bediening en een enorm assortiment
met veel ‘vergeten’ artikelen. Drogisterij
Nettesheim is zo’n winkel en zit inmiddels
ruim jaar 80 jaar in de Fahrenheitstraat,
hoek Acaciastraat. Zoon van de oprichter
en huidig eigenaar Paul Nettesheim nadert
de pensioengerechtigde leeftijd én is vol
gend jaar 40 jaar eigenaar van het familie

Zes talen
De drogist was vroeger dus een beetje de
ik-weet-raad-winkel voor alles wat zich in
18
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Speciaal voor de kerst zijn er leuke weggeefen verwenkadootjes te koop die mooi worden
ingepakt. Nettesheim bewaart ieder jaar het
niet gebruikte inpakpapier. Geheid dus dat je
met een kadopapiertje voor de dag komt dat
niemand anders heeft.

Toon Hermans
Als je zo lang in de Fahrenheitstraat zit, heb
je ook veel meegemaakt. Goede herinne
ringen bewaart Paul aan het oude theater
gebouw aan de overkant. Eerst hopjesfabriek
Rademakers en later dus West End theater,
waar Snip & Snap, Toon Hermans en Tom
Manders op de planken hebben gestaan. Als
kleine jongen heeft hij Hermans nog dropjes
gebracht toen deze met een pijnlijke keel
moest optreden.

Gezocht
Toen vader Nettesheim in 1929 begon, waren
er in de buurt meer zelfstandige drogisten.
Zoon Paul kan er zo zes opnoemen. Deze zijn
langzamerhand weggetrokken. Daarvoor in

de plaats kwamen Kruidvat en Trekpleister.
Nettesheim heeft ze tot nu toe allemaal overleefd. En als het aan Paul ligt, blijft dat nog
lang zo.
Dan heeft hij het niet over zichzelf overigens,
want op een dag wil je ook meer tijd vrijmaken
voor kinderen en kleinkinderen. De drogist is
op zoek naar een opvolger, die het stokje van
hem overneemt. Een bevlogen ondernemer,
die gelooft in kleinschaligheid en persoonlijke aanpak. En de huidige eigenaar kan
aantonen dat het ook in deze tijd nog te
doen is voor een kleine buurtzaak.
Ik hoop van harte dat hij hem vindt, deze
opvolger. Zelf winkel ik te vaak bij de grote
supermarkt: wel zo makkelijk, alles onder
één dak. Maar na mijn bezoek neem ik mij
direct voor om klant te worden bij deze
speciaalzaak. Want we willen toch eigenlijk
niet dat dit soort leuke winkels verdwijnt
uit het straatbeeld? Ik ga voor het 100 jarig
jubileum van Nettesheim! Doe je mee?
Erna de Klerk
De Boomgaard – december 2011
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Er zit ook muziek in De Bomenbuurt
Kunste
naars in de
buurt

Bertie van Spronsen,
koordirigent en zangcoach
zo’n succes dat we gevraagd werden voor de
kerstviering. Dat is toen gelijk een traditie
geworden. Maar nog belangrijker was eigenlijk dat de zangers er zo veel plezier in bleken
te hebben”.

Opleiding tot dirigent (20 jaar later)

zanglessen nemen.

Het werd dus tijd om serieus werk te maken
van het dirigentschap. “Ik ben dirigenten
opleidingen gaan volgen, o.a. de Kurt Thomas
zomeropleiding voor amateur- en (semi-)
professionele koordirigenten in Utrecht. Dat
is jaarlijks 10 dagen lang en intensief werken.
Toen nog een 5-jarige opleiding aan de
muziekschool Rotterdam”. Dit alles naast
haar werk als – inmiddels – opleider/trainer
in het Rode Kruis Ziekenhuis. Er was altijd
De Muziek: 10 jaar lang een koor van ouders
op de school van haar kinderen, gedurende
6 jaar als dirigent voor het Soefi-koor, tweede
dirigent bij Vocal Group Kwasi-Kloos en
op dit moment met een koor dat bestaat
uit h
 uisartsen en medisch specialisten.

Afscheidsfeestje

Zingen in de Bomenbuurt

“De eerste keer dat ik voor een zangkoor
stond was begin jaren 80. In het nebo
ziekenhuis, waar ik toen als leerling verpleegkundige werkzaam was. Voor een afscheidsfeestje werd een gelegenheidskoor samen
gesteld uit het personeel. Ik begeleidde het
koortje met mijn gitaar en het optreden werd

Bertie van Spronsen ziet zingen als een middel
om verbinding tussen mensen tot stand te
brengen. Ziet zij die mogelijkheden ook hier
in de Bomenbuurt? “Tja, ik weet het niet.
Soms denk ik dat het leuk zou zijn om met
een paar zangers kerstliederen te zingen in
de Fahrenheitstraat tijdens de koopavonden

Heeft haar muzikaliteit en goede oren van
huis uit meegekregen. In het gezin Van
Spronsen speelde en zong iedereen: vader
en moeder, en alle 5 de kinderen. Ging al
vroeg naar de muziekschool, studeerde
klassiek gitaar en toen ze 19 was ging ze

20
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in december. Op de Frederik Hendriklaan
doen ex-pats dat immers ook, geeft toch wel
veel sfeer! Eerlijk gezegd ben ik al druk
genoeg. Naast mijn huidige baan – ik ben nu
Hoofd Congresbureau in het Haga Ziekenhuis – geef ik zangcoaching, muziek- en koor
workshops en privé zanglessen aan mensen
die er niet hun beroep van gaan maken,
en graag meer uit hun stem willen halen.
Maar voor vragen of ideeën die over muziek
gaan, heb ik altijd tijd”.
Dus voor iedereen die van zingen houdt, en
dat te weinig doet. En of het nu gaat om een
koor dirigeren, individuele begeleiding bij
zingen, klassieke of lichte muziek: zie voor
meer informatie Bertie’s website:

stekkies
Heeft u wat aan te bieden?
Of zoekt u iets? De Boomgaard wil
daarin behulpzaam zijn. U kunt uw
stekkie ook naar de website sturen:
info@bomenbuurtonline.nl.

Te koop

• Bruine fauteuil hoge rugleuning,

 einig gebruikt, mag weg voor een
w
zacht prijsje. Geïnteresseerd?
Tel. 356 20 65

www.zingjevrij.net
Dory Danckaarts

TE KOOP

Gezocht

zoom lens 80-120 mm € 20,beide voor analoge Minolta camera.
Tel. 363 0511

Wijkvereniging De Kruin is dringend op zoek
naar vrijwilligers, die ons willen helpen als
buffetmedewerkende. Deelnemers aan
activiteiten willen graag koffie, thee, een
hapje e.d. na afloop of tijdens de activiteit en
ook het gebruikte servies moet in en uit de
vaatwasser.
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers
die ons willen helpen op maandagmiddag,
donderdagochtend en donderdagavond.
Heeft u interesse, vraag dan eens informatie
aan Rob de Kok, tel. 363 92 44, of aan
Roos Geurts, tel. 350 00 87 / 06 5143 7152.

• Zoom lens 35-70 mm € 10,AANGEBODEN

• Logeerbed, staal met lattenbodem.

Kan dubbelgeklapt worden, en staat
dan rechtop, op wieltjes. Zonder matras.
Voor weinig. Tel. 06 1439 2678

GEVRAAGD
Wie heeft de wandtegels Spoorwegstaking
en Voedseldropping, van de Porceleyne
Fles en wil ze aan mij verkopen?
Tel. 363 57 30, na 18uur.
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Kaasmeester Ed Boele
verkoopt smaak en geur
“En”, vertelt de trotse eigenaar, “de Fahrenheitstraat heeft sinds de verbouwing de
grootste Nederlandse kaasspeciaalzaak”.

Ambacht

Kaasspeciaalzaak Ed Boele heeft dit jaar
een ingrijpende verbouwing achter de rug.
De winkel is twee keer zo groot geworden,
er is meer ruimte voor bijzondere kazen,
een nieuwe gespecialiseerde wijnafdeling
en uniek in Nederland: een afrijpingskamer
met een klimaatkast om alle kazen perfect
op smaak te krijgen. Als bekroning van
zijn werk ontving eigenaar Ed Boele in
september het l idmaatschap van het gilde
van N ederlandse kaasmeesters.

Het genootschap dat het gebruik van Franse
kaas in Nederland bevordert, roemt Ed niet
alleen vanwege zijn kennis van Franse kaas,
maar ook voor het ‘mooiste assortiment van
heel Nederland’.
In 2007 werd de winkel al uitgeroepen tot de
beste kaasspeciaalzaak van Nederland en in
2010 verwierf Ed Boele de 2e plaats. Ook
kreeg hij dat jaar de titel ‘beste kaaszaak van
de regio Den Haag’. Dat bleek een goede
opmaat naar deze nieuwe prestigieuze titel.
22
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Regelmatig reist Ed door Europa om kaas
te proeven en in te kopen. Het liefst gaat
hij op bezoek bij de kleine kaasboer, of bij
de Affineur, waar de kaas wordt afgerijpt.
Ambachtelijkheid staat bij Ed voorop,
daar heeft hij meer mee dan met de grote
merkkazen die, zegt hij, allemaal zijn afgeleid
van het traditionele product.
Veel kazen uit de winkel komen uit Frankrijk,
of uit Italië, maar ook steeds meer uit de
Alpenlanden Oostenrijk en Zwitserland en
uit Duitsland. Nieuw is een Duitse kaas die
volledig biologisch wordt gemaakt. Met een
korst van gepureerde appel. “Als je daar een
hap van neemt, dan proef je de appelsmaak.
Heerlijk en heel bijzonder”, aldus de kaasspecialist.

Boerenkaas
Zelf wordt Ed gelukkig van een mooie
boerenbrie. De echte Brie de Meaux, met
een goed glas stevige rode wijn, Valpolicella
bijvoorbeeld.
Zijn klanten komen uit heel Den Haag en
ook van daarbuiten. Weet hij waarom?
“Wij verkopen geen massaproduct maar een
traditionele kaas die met liefde en aandacht
is gemaakt.”

De vernieuwde kaasspeciaalzaak
De extra belegen boerenkaas van Aarlan
derveen bijvoorbeeld, daar rijden mensen
voor om. Vanaf nu dus ook met een goed
glas wijn erbij. “En als wij het niet hebben,
sturen we mensen door naar Gall en Gall
aan de overkant. Zo gaan we met elkaar
om in de Fahrenheitstraat. Daarom heb ik
het hier zo naar mijn zin, de straat is toch
een beetje een dorp.”

Kerst
December is topdrukte in de winkel. In ieder
kerstdiner past wel een kaasplateau. De mede
werkers in de winkel weten precies welke
kazen op het plankje passen, of het nou om
een groot of klein plateau gaat. Als u dit

stukje leest is de kaasmeester net terug uit
Parijs. Op de beroemde Franse markt van
Rungis heeft hij de beste kazen ingekocht.
Op naar de winkel dus!
En als u daar bent, ziet u dat in de vernieuwde winkel één vertrouwd element is
gebleven: bij Ed kun je proeven! Van de
meeste kazen kun je ‘een hapje nemen’,
zodat je zeker weet dat je niet met de verkeerde thuis komt, of dat de kaas-die-je-nogniet-kende ook heel lekker is.. Verkoop via
internet gaat dan ook aan deze speciaalzaak
voorbij, voor kaas moet je naar de winkel
komen. Ed: “Het gaat bij mij om smaak en
geur tenslotte”.
Erna de Klerk
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Ons Spruitjes Servies en het
Nut van De Kringloopwinkel
Toen wij kinderen waren, was de hele familie
er altijd tijdens de feestdagen, met verjaar
dagen en partijen. De ene helft kwam uit
Brabant en bleef dan een hele week, de
andere helft woonde net als wij, in Den
Haag. Ik herinner me een Oudejaarsdag.
Mijn moeder bakte oliebollen, een plastic
emmer met beslag stond te rijzen voor de
kolenkachel – totdat daar een gat in smolt en
de brei over de vloerbedekking de kamer in
liep. Dat is gelukkig maar één keer gebeurd.
Wat wel elk jaar met Kerstmis vaste prik was,
was het braden van De Kalkoen, die mijn
vader als relatiegeschenk van zijn leverancier
kreeg. Wat een toestand was dat. Zowat een
hele dag stond-ie in de oven, en moest dan
elk uur gekeerd, en overgoten met jus.

En wanneer het dan zover was dat we met
z’n allen aan tafel konden, dan stond daar
Het Spruitjes Servies. Dat noemden wij zo,
omdat het bloemetjes had in een gemene
groene met blauwe kleur. Natuurlijk hielden
wij niet van spruitjes, en we hadden dan ook
een hekel aan dat servies, dat uit iets van
80 delen bestond. Het kwam verder nooit
de kast uit, gelukkig, en zal dus maar een
keer of 25 gebruikt zijn.
In dit afgelopen jaar hebben wij het huis
van onze ouders moeten leegruimen en
kwam ook het Spruitjes Servies tevoorschijn.
We vonden het ineens niet zo heel erg lelijk
meer, gek genoeg. Maar we konden het niet
gebruiken, we hadden het niet nodig, het

West End
Theater
paste ook niet bij de rest en we wisten niemand
die we er een plezier mee konden doen.
In de hoop dat het nog ergens goed terecht
zou komen – de grote stapels borden, de dekschalen, de juskommen en de slakommen –
hebben we het afgegeven bij Schroeder &
Van de Kolk, hier op de Thomsonlaan.
Daar heeft het precies één dag in de etalage
gestaan. Verkocht! Misschien dat degene die
het nu heeft hier in de Bomenbuurt woont en
dit leest? En wie weet, mag het nu wat vaker
uit de kast komen!
Wat er nu wél nog staat is het kleine ontbijtservies – crèmekleurig, in pastel grijs en
oranje, en verzilverde randjes en knopjes.
Best wel schattig, eigenlijk. Ze vragen er
€ 37,50 voor. Het zal rond 1948 aangeschaft
zijn, “op de bonnen” waarschijnlijk. Ook
dat was “te mooi voor dagelijks gebruik”.

Naar aanleiding van de vpro-oproep in
de vorige Boomgaard zijn er zo’n tien
reacties bij ons binnengekomen, die
wij naar de vpro hebben doorgestuurd.
Inmiddels hebben wij het volgende
bericht ontvangen:
“We zijn begonnen met de opnames van het
programma. Tot eind november werken we
aan de zogeheten pilot, zeg maar een proefprogramma. Omdat de opnames zijn uit
gesteld was er tot nu toe nog geen tijd om
West End en de Bomenbuurt verder te
onderzoeken. Volgens de planning zou
dat in december moeten plaatsvinden.
Er valt kortom nog niet veel te melden.
Maar veel dank voor alle belangstelling.”
Met vriendelijke groet,
Harry Hosman, vpro televisie
En nu maar afwachten…..

Ik loop er nu nog iedere dag langs, zie het
staan, en denk aan al dat ooit was….
Dory Danckaarts
De doelstellingen van De Stichting Dr. Schroeder
van der Kolk Bedrijven (Schroeder): werkgelegenheid, armoedebestrijding en het bevorderen van
duurzaamheid.
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[ ingezonden bericht ]

Nieuw
in de
buurt

Trimsalon
Roxy

Meld uw graffiti!
U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaakregeling bij u in de wijk. Maar meldt
u ook altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? Trouwe melders weten hoe
belangrijk het is om snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder de gemeente de
graffiti en posters kan laten verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, is
snel schoonmaken belangrijk.

Sinds februari 2010 heb ik een trimsalon
voor honden en katten op de Ieplaan.
Van jongs af aan ben ik al gek op dieren
en dan vooral honden en katten. Ik wilde
graag van het trimmen mijn werk maken.
Dus heb ik een opleiding gevolgd van twee
jaar, zowel p
 raktijk als theorie en examens.
En toen startte ik Trimsalon Roxy.

Mijn visie is om honden en katten op hun
gemak te stellen. Ik heb een 2-daagse curcus
TTouch gevolgd. Dit houdt in dat je honden
en katten, doormiddel van aanrakingen en
massages, laat ontspannen.
Het is voor alle honden aan te raden om
regelmatig naar de trimsalon te gaan.
Ook kortharige honden hebben er baat bij,
omdat ze erg kunnen verharen. Deze honden
behandel ik door ze eerst goed te wassen
en de shampoo even te laten intrekken.
Daarna droog ik ze met een gizmo (dat is
een soort föhn die in no time al het water
uit de vacht blaast). De hond voelt zich
hierna prettiger omdat hij geen last heeft
van loszittende haren (jeuk). Voor het 
baasje is het fijn, want dit betekent minder
stofzuigen. Bij langharige honden spreekt de
behandeling voor zich: borstelen, ontklitten,
knippen en scheren. Bij beide soorten zijn
ook oren en nagels belangrijk.
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Katten zijn wat moeilijker te behandelen
omdat katten het snel zat zijn en dit duidelijk
laten merken. Meestal worden langharige
katten naar de trimsalon gebracht als hun
vacht erg in de klit zit en er dus niks anders
op zit dan deze kort te scheren. U kunt uw
kat ook brengen voor een borstelbeurt en
nagels knippen. Ook bij vachtproblemen en
vlooien kan de trimsalon veel voor u en uw
huisdier betekenen.
Sinds augustus heb ik ook een webshop voor
hondenartikelen; een gedeelte van de artikelen is te koop en te bekijken in de trimsalon.
Zoals: leuke jasjes, riempjes, lijnen, borstels,
shampoo, anti-vlooien middel en hondenpoepzakjes. U kunt deze artikelen bestellen
in de webshop, via www.dogstuff.nl.
Ik hoop u en uw huisdier eens te ontmoeten
in de trimsalon. Voor meer informatie kijk op
www.trimsalonroxy.nl of bel 06 1071 1754.
Melanie Volckmann
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Wat doet u?
U mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen kan
ook direct naar 070-353 4605 of het algemene nummer Den Haag 14070.
En: doet u nog niet mee met de graffiti-schoonmaakregeling, aarzel dan niet
langer. Bel Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw deelname
is en blijft gratis, omdat uw bewonersorganisatie met de gemeente een
collectief contract heeft gesloten.
Meer weten?
Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden.
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een
schone en veilige stad zonder plak en klad.

Gemeente Den Haag

Benefietactie groot succes!
In de vorige Boomgaard berichtten we over
het 25-jarig jubileum van dierenarts
Bob Breuk. De benefietactie om zijn
droom te realiseren, een basisschool
bouwen in Gambia, was een groot succes.
Met de opbrengst kan grond worden
gekocht en kan de bouw beginnen!
Voor meer foto’s van het benefietfeest:
www.breukenvandoorne.nl.

Volg de voortgang van de ontwikkeling
van het schooltje en van de Stichting
H.E.L.P. Gambian Children op
www.helpgambianchildren.nl.

Gulle gift dankzij actie van Montessorischool
Abeelstraat
De Boomgaard – december 2011
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Winter workshops
en cursussen
In en rond de Fahrenheitstraat organi
seren winkeliers en ondernemers ver
schillende activiteiten. Wilt u deze winter
fotograferen, schilderen, kaas proeven,
knutselen of serieus antiek restaureren,
dan biedt de buurt een gevarieerd aan
bod. Een greep daaruit.

Bij Ringfoto op de Thomsonlaan start begin
2012 een vierdelige basiscursus digitale fotografie. Een inspirerende cursus voor de liefhebber die praktische informatie wil over
sluitertijden, diafragma mogelijkheden,
compositie, verlichting en andere onder
werpen om meer uit je camera te halen.
Bij voorkeur ben je in het bezit van een
spiegelreflex toestel voor deze cursus, maar
met een compact camera ben je ook van
harte welkom. De eerste avond mag je
een aantal ‘mislukte’ foto’s meenemen,
dit ter lering natuurlijk. Meer info?
Zie www.cameracompleet.nl/cursussen.

Iedereen kan schilderen
Studio Jean organiseert teken-, schilder- en
knutsellessen voor jong en oud. In januari
gaat een nieuwe serie cursussen van start.
Volwassenen leren over het gebruik van
verschillende materialen en technieken en
kunnen zo weer opnieuw vertrouwen krijgen
in hun eigen creatieve mogelijkheden.
De cursus bestaat uit 10 lessen. Voor kids
28
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is er les op woensdag- en vrijdagmiddag.
Zij volgen losse lessen, experimenten met
materiaal en leren over oude meesters,
en kunst via Google Earth. De kunstclub
Kids biedt ook mogelijkheden voor kinderpartijtjes. Kijk voor prijzen en data op
www.studiojean.nl of loop langs bij de
Thomsonlaan 65.

Smaken
De workshop kaas en wijn laat zien hoe je
combinaties van beide producten samenstelt
en waar je dan op moet letten. Tijdens de
workshop proef je zelf een aantal smaak
uitersten, zodat je ervaart wat de verschillen
zijn en wat wel en niet bij elkaar past. Twee
keer per maand organiseert Kaasspeciaalzaak
Ed Boele de workshop bij voldoende belangstelling. Ga naar www.kaasspeciaalzaak.nl/

Antiek
Bij Van der Gaag Antiek kun je terecht als je
eigen antieke meubelen of design uit de jaren
50-60 wilt restaureren. Op het Thomsonplein
organiseren ze cursussen overdag en ’s avonds.
Onder begeleiding van twee ervaren restaurateurs (vader en zoon) met liefde voor het
vak leer je o.a. stofferen en politoeren.
De duur van de cursus ligt niet vast: sommige
mensen zijn na één keer klaar, anderen
blijven jaren bezig met stoelen, kasten of
vazen. Zie www.jjvandergaag.nl of nog liever:
kom gewoon langs op het Thomsonplein 3.
Daar staan ze je graag te woord.

Activiteiten in De Kruin
In wijkcentrum De Kruin zijn als vanouds
doorlopend op alle dagen van de week
activiteiten, zoals bridge, klaverjassen,
tafeltennis en yoga. Kijk op www.dekruin.nl
voor een overzicht of loop eens binnen:
Acaciastraat 178a.
Erna de Klerk

workshop.

Servies
In lunchroom De Freule kun je op dinsdagen donderdagochtend van 10 tot 13 uur een
workshop ‘servies beschilderen’ of ‘minischilderijtjes maken’ volgen. Geef je van
tevoren op als groep of alleen. De lessen zijn
los te volgen en worden gegeven door buurtgenoten Sylvie Dalebout en Marèse de
Graaff. Loop langs in de Fahrenheitstraat 558
voor het programma of bel één van de dames
op: 06 1299 5005 en 06 1532 4357.
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Via
De Boomgaard
naar onze
website!
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online
.nl

Soms is er geen ruimte meer in ons wijkblad,
maar dan is onze website een oplossing.
Altijd voor actuele ontwikkelingen en
bijeenkomsten en nu ook voor (meer)
informatie. Dit keer uitgeweken naar
www.bomenbuurtonline.nl:

• meer

informatie over het Stadsdeelplan
Segbroek 2012-2015
• straatspeeldag Acaciastraat op 9 september
2011

Meer nuttige
websites
• lokaal winkelnieuws: www.defahrenheit.nl
• informatie over duurzaam groenten
verbouwen: www.permacultuur.nu
email: nieuwsbrief@eetbaar-park.nl
• informatie over aanvragen subsidie voor
leefbaarheid en bewonersparticipatie:
www.denhaag.nl/home/bewoners

• informatie over de bomen in Den Haag:
http://nieuwsbrief.denhaag.nl/
nieuwsbrief/aanmelden.jsp
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De Bomenbuurt

Vrijwilligers aan de stamppot
en de hersenkrakers
Vrijwilligers: we kennen ze in alle soorten
en maten; in Nederland, in Den Haag en in
de Bomenbuurt, in de zorg, het verenigingsleven en op tal van andere gebieden.
Ze leveren een belangrijke bijdrage aan
het functioneren van onze samenleving.
Dat doen ze onbetaald. Maar ze krijgen er
toch ook wat voor terug. Je geeft immers
iets van jezelf aan die samenleving, of aan
je eigen buurt en – minstens zo belangrijk –
je kunt kiezen voor werk dat bij je past.
En met een leven zonder betaald werk,
vult vrijwilligerswerk je tijd en zet het je
weer midden in de maatschappij.

najaarsbe

Burenhulpcentrale

Leuk van de sbob om ook wat terug te doen.
Op 4 november is in De Kruin een avond
georganiseerd voor deze mensen.
Er waren drankjes en een lekkere Hollandse
stamppotmaaltijd. Er waren kleine toespraakjes en er is gezellig over en weer gepraat en
kennis gemaakt. Er was iemand met foto’s
van de Bomenbuurt, zo’n 100 jaar geleden.

Dit initiatief wil mensen bij elkaar brengen, die:
• een keer hulp in de buurt nodig hebben
•w
 el eens iets voor iemand in de buurt willen
doen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
(070) 262 99 99 en kijken op: www.voorwelzijn.nl.
Er is ook een e-mail adres:
BurenhulpcentraleBB@voorwelzijn.nl
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En alle aanwezigen hebben hun best gedaan
op een serie oud-Hollandse spelen met
‘hersenkrakers’; spelletjes waarbij je in een
groep een soort van puzzel moest oplossen.
Al met al een gezellige avond die navolging
verdient.
Reggy Specken

De sbob –Stichting Bewonersorganisatie
Bomenbuurt– draait ook op vrijwilligers.
Vrijwilligers hebben zitting genomen in het
bestuur, zijn actief in allerlei werkgroepen,
zijn straatvertegenwoordiger, vullen De
Boomgaard en zorgen ervoor dat deze viermaal in het jaar bij u op de deurmat valt.
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straatspeeldag

halloween

vrijwilligersavo

nd

fijne feestdagen!

10 januari: nieuwjaarsreceptie (bibliotheek)
22 maart: jaarvergadering in De Kruin
Kijk voor nadere bijzonderheden op: www.bomenbuurtonline.nl

Belangrijke telefoonnummers
112
0900 – 8844
353 57 00
346 95 43
368 39 47
365 68 18
140 70
365 06 00
363 53 00
346 56 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)

