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De Boomgaard

BOMENPRAAT Elsje

Er huivert iets in het Haagse bos,

er zucht wat in de duinen.

Er knabbelt iets aan het oeverriet

van Haagse beek en in de Bosjes ritselt wat.

Er droomt iets in de Haagse nacht,

er drupt wat in een gracht.

Er keutelt iets in Meyendel,

maar verder is het stil.

Er kwettert iets in ’t Zuiderpark,

er zingt wat in de duinen.

Er schatert iets bij ’t IJspaleis,

er kreunt wat in de haven.

Er roept iets op het Binnenhof

er spreekt wat in de Kamer.

Er fluistert iets in menig oor, 

maar verder is het stil.

Er gaat iets langs, er komt wat aan,

er sneuvelen wat stenen.

Er bouwt iets op, er breekt wat af,

er is hier iets verdwenen.

Er stroomt iets weg, er spoelt wat aan,

maar verder is het stil.
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4 De Boomgaard

VAN HET BESTUUR

Voorbereidingen
Doordat het op het laatst van de vakantie gelukkig toch nog goed 

gekomen is met de zomer kon het bestuur weer tevreden en 

uitgerust aan de slag gaan!

Dat begon met de Stamtafel in de Freule met als thema: “Lief en 

Leed met Bomen; overlast en illegale kap”, op 21 augustus.

Hierna volgde er een zogenaamde Tuinsessie op 28 augustus, 

waarin het bestuur brainstormde over het beleid en de speerpunten 

voor het komende halfjaar.

Op 6 september was er weer de eerste bestuursvergadering.

Op 17 september de wijkwandeling door Bomen- en Bloemenbuurt 

met de wethouder (waardoor er geen Stamtafel was op 18 

september).

En op 21 september de barbecue in de Hyacinth, bedoeld als dank 

voor de inzet van al onze vrijwilligers en met een knipoog naar ons 

ruim 30 jarig bestaan. 

Van al deze activiteiten heeft u inmiddels een verslag kunnen lezen 

op onze website: www.bomenbuurtonline.nl .

Graag reserveren!
Voor het laatste kwartaal van dit jaar vraag ik u om alvast de 

volgende twee data te blokken in uw agenda, te weten:

• op 4 oktober om 20.00 uur nodigt het bestuur alle bewoners  

uit voor een Informatieavond in de Kruin over brandveiligheid.  

De brandweer gaat namelijk de komende jaren steeds meer 

inzetten op het voorkomen van brand, naast het bestrijden ervan. 

Menselijk gedrag speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van 

brand. De brandweer wil daar meer inzicht in krijgen om de 

voorlichting daarop af te stemmen. Omdat er momenteel een 

onderzoek gaande is in verschillende wijken in Den Haag wil de 

brandweer ook in onze wijk een korte voorlichting geven over 

brandveiligheid in huis en in de wijk. De presentatie wordt vooraf-

gegaan door een korte enquête met behulp van stemkastjes.  

Het geheel duurt ongeveer 30 minuten. De reacties in de andere 

wijken waren tot nu toe zeer positief.

• op 30 oktober om 19.30 uur wil het bestuur evenals vorig jaar 

weer graag van gedachten wisselen met al onze werkgroepleden.

U merkt het: de bestuursleden gaan er weer enthousiast tegenaan. 

Dat kan natuurlijk niet zonder uw medewerking: als deelnemer  

en/of vrijwilliger aan de diverse activiteiten, maar natuurlijk ook als 

bestuurslid, waar we nog steeds dringend behoefte aan hebben. 

Dus schroom niet en meldt u aan: info@bomenbuurtonline.nl ,  

of tel. 346 56 23. 

         

Loura Huizenga, secretaris

Wat speelt er 

Informeel overleg SBOB en bewoners 

De Stamtafel

door ERNA DE KLERK

Sinds maart organiseert het bestuur van de SBOB iedere  
3e dinsdag van de maand een gesprek met bewoners.  
De bijeenkomsten vinden plaats in Café/lunchroom De Freule 
(Fahrenheitstraat, naast Blokker) aan de ‘grote Stamtafel’.  
De opzet is laagdrempelig. De bijeenkomsten vervangen de 
bewonersavonden in de Kruin. “Daar heerste een vergader
opstelling”, aldus voorzitter Johan van Arragon: “De stamtafel 
is een rondetafelgesprek.”

Bekendheid
Iedere maand is er een ander thema. Zo kwamen al voorbij:  

(kind)veiligheid in de buurt, bomenkap, duurzaam wonen en het 

Bomenbuurt fietsplan. Het bestuur nodigt indien mogelijk een 

(gemeentelijke) deskundige uit over het onderwerp. 

Tot nu toe worden de avonden nog magertjes bezocht en zijn er  

2 tot 12 buurtgenoten aanwezig. Hoewel er inmiddels veel posters 

door de hele wijk heen hangen, moet het idee duidelijk nog 

bekendheid krijgen. 

Ontmoeten
Aan de tafel kunnen ook niet meer dan 20 mensen terecht. Johan: 

“Ik ga ervan uit dat als het op een dag vol zit, mensen in kleine 

groepjes met elkaar gaan praten. Hier over meeuwen en daar over 

duurzaam wonen. Dan wordt een centraal gesprek lastig natuurlijk, 

maar de doelstelling blijft: bestuur ontmoet bewoner en praat over 

allerlei onderwerpen die leven in de wijk.” De bewonersorganisatie 

gaat met de uitkomsten aan de slag en kan zo ook concrete 

problemen aanpakken. 

Bomen
Zo werd op 21 augustus gesproken over bomenoverlast en kappen. 

Hoe ga je met elkaar in gesprek als een boom voor de één een 

prettige beschutting biedt en voor de ander een van zon verstoken 

balkon of woonkamer oplevert? En welke voorschriften moet je in 

acht nemen voordat je met een bijl aan de slag gaat? 

Een hovenier uit de buurt meldde zich ook en hoopte “een nuttige 

bijdrage te kunnen leveren aan het gesprek.” Twee andere aanwezi-

gen ervoeren overlast, maar wisten niet goed wat hun rechten zijn. 

Al pratende bleken er nog meer thema’s te leven in de buurt: oude 

fietsen, hondenpoep en meeuwen natuurlijk! 

Welkom
Iedereen is dus van harte welkom. Wil je meepraten in je eigen 

buurt, heb je goede ideeën of misschien problemen, of wil je 

gewoon buurtgenoten ontmoeten, dan moet je zeker een keer 

komen kijken. Aanvang steeds 20 uur. Drankjes zijn voor eigen 

rekening, hapjes komen van De Freule! 

Voor het programma: zie de groene posters (vooral op de winkel-

ruiten) en kijk op de website: www.bomenbuurtonline.nl.  

Iedere 3e dinsdag van de maand, behalve in augustus en december. 

Erna de Klerk

Vacature

Onverwachte observaties van klein naar 

groot: auto’s en gevels, huizen en reigers 

(geen Règâhs).

Stilleven

5

We zijn op zoek naar een penningmeester die de financiële kant van de SBOB onder zijn of haar 

hoede wil nemen. We horen je vragen: waarom zou ik? Nou, simpel: omdat je in een enthousiast, 

leuk team belandt en omdat je op die manier veel kunt betekenen voor de wijk en zijn bewoners.

De taken zijn:
•  Vergaderingen: 11 bestuursvergaderingen en 1 jaarvergadering per jaar.
•  Bijhouden administratie in een overzicht in EXCEL.
•   Opstellen van begroting en jaarrekening en financieel verslag voor de gemeente, een en ander aan de 

hand van invulformulieren van de gemeente.
•  Aanvraag en afhandeling subsidies.
•  Doen van alle betalingen via "Mijn ING" bij de ING bank.
•  Innen van facturen en signalering eventuele achterstand bij inningen, evt in samenwerking 
    met de adm. medewerker.
•  Beheer kleine kas, evt in samenwerking met de adm. medewerker.

De tijdsinvestering is lastig precies aan te geven: de ene week ben je wat meer met de SBOB bezig dan de andere. Daarbij kun je er zelf 

voor kiezen om naast je penningmeesterschap in andere zaken mee te doen/mee te denken. Maar als je het over het hele jaar verdeelt 

kom je (alleen als penningmeester) gemiddeld op max. een uur per week uit.

Interesse? Bel dan met 070 3465623of mail : info@bomenbuurtonline.nl 
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KUNSTENAARS IN DE BUURT

Ze woont in de Goudenregenstraat en je wordt al met 

haar kunst verwelkomd bij het raam. In de ruime, bijna 

lege voorkamer zijn de wanden, behalve met licht, ook 

bekleed met haar schilderijtjes van bloemen. Ze zitten 

op vlindervormige panelen, die zij zelf uitzaagt. “Ik heb 

knutselen altijd leuk gevonden”, zegt ze, terwijl ze mij 

ook een prachtig slangenkostuum laat zien. Ze danst 

namelijk ook en maakt de kostuums en hoofdtooien 

die daarbij horen eveneens zelf. Er is zoveel te zien bij 

haar, zoveel kleuren, licht en fraaie vormen.

Veelzijdig creatief
Margriet is veelzijdig. Met verbazing hoor ik haar geschiedenis:  

na een jeugd in Delft opgeleid aan de Academie voor Beeldende 

Kunsten in Rotterdam. Daarna een opleiding voor activiteiten-

begeleidster, want van kunst alleen kun je niet leven. Ze kwam in 

het vluchtelingenwerk terecht en ging van daaruit de HBO-opleiding 

maatschappelijk werk doen. Ze heeft opbouwwerk gedaan in 

Leidschendam en de coördinatie van een brede school aldaar.  

Heel veel creatief werk met jongeren, tegelijk met buikdanslessen 

geven aan vrouwen en ook nog even een management-opleiding 

erbij doen. De laatste jaren was ze werkzaam bij stichting Boog  

als senior projectleider opbouwwerk en als consulent beheer  

en herhuisvesting bij Vestia. Dit alles gecombineerd met dans, 

beeldende kunst en 'knutselen', zoals ze zelf haar vele vaardigheden 

en haar creativiteit noemt.

Fantasie en schoonheid
Ik vraag naar de combinatie van kunst en sociaal bezig zijn.  

Voor mij zijn dat nogal uitersten, maar voor Margriet is het als een 

perfect passende jurk. “Ik nam als kind al de leiding als we speelden 

en was een soort buurtmoeder die zorgde dat iedereen mee kon 

doen. We woonden in een buurt met veel kinderen en thuis kon 

heel veel.” Ook tijdens haar opleiding beeldende kunst was 

vriendenhulp voor haar heel gewoon. ”Mijn HBO maatschappelijk 

werk sloot aan bij wat ik nodig had. Het afstand kunnen nemen van 

problemen. Niet meer te veel te moederen.”

Haar academietijd vond ze leuk, want 'je kon er veel doen met hout 

en metaal, fotografie en zeefdrukken'. Wat ze niet leuk vond, was  

de conceptuele kunst (het idee of concept is belangrijker dan de 

esthetische vorm) waaraan ze vanaf het tweede jaar moest voldoen. 

Ze noemt als voorbeeld 'een drol op een sokkel': als je er een mooi 

verhaal bij hebt, dan is het kunst. “Vooral na het tweede jaar was het 

speelse er af en kwam er een tijd van veel zoeken. Dat je dit met 

anderen kon doen was dan wel weer leuk.” In 1990 was ze, voor 

haar afstuderen, een half jaar in Berlijn. Dat was heel inspirerend.  

Ze heeft nog steeds een Berlijnse vriendin uit die tijd.

Margriet werkt vanuit het positieve en fantasievolle. Zij wil schoon-

heid in haar werk: “ik wil het mooi neerzetten. Het moet energie 

kunnen geven, je moet er blij van kunnen worden.”

Workshops
Haar Vestia contract loopt af. Komende tijd gaat ze haar eigen 

bedrijf beginnen. Het wordt een combinatie van kunst en sociaal-

cultureel werk. Ze heeft al opdrachten om muurschilderingen te 

maken met bewoners en kinderen. Ze gaat workshops en cursussen 

geven in dansen, tekenen, schilderen en graffiti. 

Margriet heeft een eigen website: www.margrietsnaterse.nl en ze  

is lid van de werkgroep Groene Parels (zie pag. 19: Parelroute).  ■

Je rijk voelen in je eigen buurt, zonder dat het je wat kost.  

Rijk aan contacten in je buurt, meer mensen die je groeten op straat. 

Buurtbewoners met wie je graag eens naar de film gaat. Of die je 

bijvoorbeeld helpen met het snoeien van planten in je tuin. Een 

praatje ergens op een plein of in de Fahrenheitstraat. Wandelen 

door het Segbroekpark of de Bosjes van Poot met een bekende  

uit je straat. Regelmatig wat drinken en eten met leden van je 

buurtnetwerk. Sommigen worden je vrienden, anderen goede 

bekenden. Dat is Rijk in je Wijk. Doel van het netwerk is meer 

onderling contact in de buurt, mensen leren kennen met wie je  

wat leuks kunt gaan doen en omzien naar elkaar. 

Een aspirant-deelnemer zei: “Ik heb wel veel vrienden op Facebook, 

maar mensen in mijn buurt ken ik nauwelijks”. Rijk in je Wijk toont 

aan dat het anders kan. 

Een van de initiatiefnemers, Heleen Goddijn, legt uit hoe het werkt. 

“Het begint met het opzetten van een buurtnetwerk van 12 à 20 

personen. Deze groep komt driemaal bijeen, ter kennismaking.  

Zo komen er al onderlinge contacten tot stand. Vertrouwen is de 

basis, leuk is elkaars talenten te leren kennen en grotere kennis van 

de buurt is mooi meegenomen. De coördinator nodigt de groep 

eens per 6 à 8 weken uit. Dat kan rond etenstijd zijn, het kan ook 

zijn rond theetijd, al naar gelang het ieder het beste uitkomt.  

De coördinator houdt de boel zo’n beetje bij elkaar en geeft af en 

toe een zetje. Het is beslist niet de bedoeling dat het buurtnetwerk 

officieel en bureaucratisch van opzet wordt. Eigenlijk gaat het om 

het aloude dorpsgevoel”.

Rijk in je Wijk organiseert informele buurtnetwerken voor mensen  

die niet alleen iets met elkaar willen doen, maar ook voor elkaar.  

Er zijn nu vijf netwerken in de stad, van rond de 20 wijkbewoners 

elk. En er komen er dit jaar nog minstens twee bij. Waaronder dus 

ook één in de Bomenbuurt.

Rijk in je Wijk is een project van Stek, met financiële steun van  

de gemeente en Fonds 1818. De twee initiatiefnemers, Nelleke 

Cornelissen en Heleen Goddijn zijn in hun eigen buurt begonnen. 

Met hun opgedane ervaring ondersteunen zij nu ook anderen bij 

het opzetten van een netwerk. Het vinden van deelnemers gaat via 

persoonlijke ontmoetingen. Het draait om actief contact leggen, 

mensen uitnodigen om ook weer anderen erbij te vragen. Zo groeit 

een groep van mensen die elkaar beter leren kennen en vertrouwen. 

De persoonlijke ontmoeting staat voorop, maar ze weten elkaar ook 

te vinden op hun eigen gesloten deel van de website.

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op de website www.rijkinjewijk.nl. U kunt ook bellen of mailen 

naar Inge van Bommel 06-24487296; mail ibommel@steknet.nl.  

Of naar Nikoline Stauttener 070-3181609 (ma, di, do, vrijdag); 

nstauttener@steknet.nl. Zij wonen beiden in de Bomenbuurt en zijn 

hier de initiatiefnemers van het Rijk in je Wijknetwerk. 

Frits Knijff

“Rijk in je wijk” dit jaar ook in de Bomenbuurt

Ik voel me rijk… in mijn eigen wijk!

Margriet Snaterse:

Ik heb knutselen altijd 

       leuk gevonden

Herinrichting Fahrenheitstraat 

Uitslag klinkertest 
In juni heeft u kunnen lezen dat de uitslag van de klinkertest  

het ‘hete hangijzer’ was bij de aanpak van de herinrichting. 

Inmiddels heeft een geluidstest uitgewezen dat het plan om 

klinkers in de rijbaan van de Fahrenheitstraat aan te leggen alleen 

mogelijk is als er maximaal 30 km mag worden gereden. In de 

straat mag je momenteel 50 km rijden en dat moet vooralsnog  

zo blijven omdat de straat een zgn. hoofdroute is voor nood- en 

hulpdiensten. 

Om klinkers aan te mogen leggen in een 50km-zone moet eerst 

een geluidsontheffing gevraagd worden. Het projectteam van de 

gemeente kiest daar niet voor, omdat het de leefkwaliteit voor  

de omwonenden belangrijk vindt. “Daarbij is het zo dat aan deze 

ontheffing een bezwarenprocedure vastzit die ca 6 maanden in 

beslag kan nemen. Die vertraging is niet aanvaardbaar”, aldus de 

projectleider van de gemeente. 

Ook is er een verzoek gekomen om een veilige schoolroute aan te 

leggen in de Fahrenheitstraat. Dit vraagt weer om verder overleg 

met verschillende instanties en betrokken bestuurders, wat nog 

enige weken kan duren. Voor alle duidelijkheid: het klinker-

probleem speelt alleen in de Fahrenheitstraat. De Thomsonlaan 

kan een 30km-zone worden en is geen hoofdroute. 

 

De planning is inmiddels veranderd. De uitvoering van het plan 

wordt verwacht in de zomer van 2013. De Boomgaard houdt u  

op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Erna de Klerk

door HANNAH SMEETS
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BOUWEN AAN DE BUURT  |  deel 2

door REGGY SPECKEN

Het ontstaan van de buurt

De Boomgaard wijdt een korte serie aan de bouw van 

onze buurt. In juni keken we in grote stappen naar het 

ontstaan van de buurt: van het duinland, via Berlage, 

de oorlogsjaren en Dudok naar nu. In deze Boomgaard 

gaan we wat dieper in op die eerste fase van landschap 

en bouw. 

Duinroos en brem
Begin 1900 was de groei van Den Haag gestopt bij het Verversings-

kanaal. De grens liep verder door langs de Beeklaan en de Laan van 

Meerdervoort, om bij de Valkenboskade landinwaarts af te slaan. 

Het landschap aan zee –toen nog grondgebied van het dorp 

Loosduinen- bestond uit drie stroken. Rond 1100 waren aan zee 

hogere duinen gevormd; dezelfde als we nu kennen. Daarachter  

lag een vlakte met weilanden. En daarachter had je de ‘klingen’, een 

wat lager en ouder duin waarop later de Bomenbuurt is gebouwd. 

Het geheel was een gebied van kleine valleitjes met duinroos en 

brem en boerderijtjes omringd door prachtige bomen. Het was er 

stil en de jaargetijden konden het gebied doen veranderen van een 

kleurrijk zomers palet tot een ijzige winterse toendra. Het gebied 

raakte in de 19e eeuw dan ook in trek bij wandelaars èn schilders. 

We noemden de vorige keer al Van Gogh. Ook Mesdag, Mauve en 

de gebroeders Maris vonden hier hun inspiratie.

Water en bouwsels
Door het gebied waar nu de Bomenbuurt staat, stroomde water en 

er stonden al wat bouwsels. We noemden al het Verversingskanaal, 

gegraven om de Haagse grachten van stank te bevrijden. De Haagse 

Beek liep ongeveer op dezelfde plek als nu. Parallel aan die beek –

ter hoogte van de huidige Hanenburglaan- slingerde het Hanenburg-

vaartje. Verder was in opdracht van koning Willem II in 1844 de 

Valkenbosvaart gegraven, om duinzand af te voeren.

Iets verder dan waar nu de Valkenboskade op de Hanenburglaan 

stuit, stond de boerderij Hanenburg. Daarnaast het stoomgemaal 

Willem II, gebouwd om de Haagse Beek te helpen bij het verversen 

van de Hofvijver. En ongeveer op de plek van de torenflat bij het 

Verversingskanaal stond de Kranenburgboerderij. Daarnaast stond 

nog een stoomgemaal en het sluizencomplex; bouwsels die ook nu 

nog te bewonderen 

zijn. Hanenburg, 

Kranenburg en de 

bijbehorende 

gronden waren 

eigendom van 

koning Willem II. Langs de huidige Valkenboskade, ter hoogte van 

de Sleedoornstraat en de Laan van Meerdervoort, lagen nog wat 

kleinere boerderijtjes.  

Al in 1900 stond op de huidige hoek van Fahrenheitstraat en  

Laan van Meerdervoort een mooi gebouw met Jugendstildetails:  

de Rademaker’s cacao- en chocoladefabriek,.

En toen er werd gebouwd
Tussen 1914 en 1925 is de Bomenbuurt gebouwd, als wijk voor  

de gegoede middenstand. Allereerst van de Acaciastraat naar  

de Vogelwijk. En van de Beeklaan eerst tot de Valkenboskade,  

maar spoedig verderop tot de Goudenregenstraat. De aannemers 

bouwden in blokjes die ze konden behappen; meestal zo’n  

5 panden. Tussen de blokjes ontstonden open stukken, die later 

werden ingevuld. Vanuit de pas betrokken woning aan de Acacia-

straat keek de bewoner achter uit op de Laan van Meerdervoort en 

voor op een duinlandschap. Dat bouwen ging natuurlijk ook anders 

dan nu. De materialen werden aangevoerd met paard en wagen.  

De bouwvakker droeg stenen op de schouder over een wiebelende 

plank in een houten bouwstelling. Het bereiken van het hoogste 

punt werd gevierd met een korte ceremonie met de Nederlandse 

vlag en een potje bier. En daarna kwamen de pijpleggers en 

stratenmakers en de schilders en glazenmakers.

Waar de 19e eeuwse wijken nog onder regie van financier en 

aannemer zijn gebouwd, gebeurde dat in de Bomenbuurt in 

toenemende mate onder toezicht van de gemeente. De Acaciastraat 

is nog smal gebouwd, maar wat verderop –in de Ieplaan en 

Thomsonlaan- is de hand van Berlage al zichtbaar. Vooral in de 

Hanenburglaan kregen moderne stedenbouwkundige ideeën van 

ruimte, licht en lucht en speelsere en lagere bouw de overhand.  

De Hanenburglaan van toen was een brede boulevard met in het 

midden een flinke groenstrook, waardoor het Hanenburgvaartje 

slingerde. Langs de laan, gevelwanden, meeslingerend met het 

vaartje en villa’s. De Bomenbuurt liep in die tijd nog over in de 

Vogelwijk. Helaas is juist dit mooie stukje buurt in de laatste oorlog 

door de bezetter met de grond gelijk gemaakt.  ■

PC LOOPT NIET 

Vanaf € 49,- loopt uw PC of laptop weer als nieuw 
 

 Volledige herinstallatie van Windows 7, Vista of XP 
 Windows updates en gratis antivirus software 
 Uw persoonlijke bestanden netjes teruggeplaatst 

 

Optionele haal- en brengservice! 

Een nieuwe PC kan nog even wachten..  
Maar de ergernis over uw huidige PC kunt u NU beëindigen! 

 

Bel Sander: 06 330 36 596 of kijk op www.pcrefresh.NU 

Tijd voor een PC Refresh! 
LEKKER? 

unieke culinaire cadeaus
gourmet foods & wines

gezellige espressobar
zonnig terras & tea room

Bomenbuurt

 gezelligheid

Fahrenheitstraat 582    Den Haag   070 364 28 68
www.livinglabuenavida.com

 
 
  
 
 

Altijd al gitaar willen spelen ? 

Praktijkgerichte gitaarlessen met 
muziek die jij leuk vindt. 

www.giordanoguitar.com 
 
 

 

Giordano.la@gmail.com  -  06-14789900  -  (aan het Thomsonplein) 
 
 

Gitaar school GiordanoGuitar  
 

Neem contact op met Luca Giordano: 
 
 

www. .nl

Laat uw verhalen 
niet verloren gaan.

Ik schrijf  graag met u uw levensboek.
Geen uurloon maar bescheiden vergoeding

Leen Nauta / 070-3914453  of 0630320673
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Maar gelukkig  hebben we dan een diëtist in de buurt. Die weet 

haarfijn wat wel en niet gezond is, welke combinaties je gerust kunt 

eten en welke vooral niet. Geheel vetvrij eten is ook niet goed blijkt; 

waar het om gaat is dat je de juiste vetten eet. 

 “Een patatje van Koemans (waar ze in het goede vet bakken) met 

een beetje halvanaise kan echt geen kwaad. Ook een toastje met 

‘vette’ vis, zoals makreel of haring, is goed voor je. Maar alles met  

de juiste maat natuurlijk,” aldus Bosma.

Veel mensen denken dat afvallen begint met een mager ontbijt: 

een crackertje met appelstroop bijvoorbeeld. Helemaal fout, aldus 

de diëtist: “een stevig ontbijt en geen tussendoortjes, dat is een 

goede basis.”

Frisdrank
Als je voor dieetadvies komt, leert de ervaring dat je soms wel een 

jaar bezig bent. Het moeilijkste is natuurlijk om de ingeslagen weg 

vol te houden. De meeste mensen worden doorverwezen door 

huisarts of ziekenhuis. Maar ook zonder doorverwijzing kun je 

terecht en wordt een diëtist vaak vergoed vanuit de aanvullende 

verzekering (vanaf volgend jaar waarschijnlijk weer vanuit de 

basisverzekering). Bosma is vooral gespecialiseerd in dieetadviezen 

in combinatie met klachten als diabetes, te hoog cholesterol en 

overgewicht. Maar ook voor algemene vragen over gezond eten 

kun je terecht voor advies. “Mijn eerste vraag is vaak: wat drinkt u? 

Want niet alleen alcohol kan verkeerd zijn, maar heel vaak zijn 

frisdranken de boosdoeners.”

Genieten
Zelf houdt Bosma van lekker eten. Dat helpt als diëtist, want ze 

begrijpt heel goed waarom het soms zo moeilijk is om iets in je 

eetpatroon te veranderen. “Ik kook vaak zelf, dan houd je beter in  

de hand wat er in de pan gaat.” En nog wat tips: “Een glaasje wijn 

mag best. En als je echt niet van de chips kunt afblijven, eet ze dan 

alleen in het weekend. Ben je te streng voor jezelf, dan lukt afvallen 

echt niet. En het allerbelangrijkst: als je dan toch iets eet wat 

misschien niet goed voor je is: geniet ervan!”  ■

Marlou Bosma: Beukstraat 94, zie: www.marloubosma-dietist.nl

Diëtist Marlou Bosma

Een stevig ontbijt is een goede basis

door ERNA DE KLERK 

GEZOND IN DE BUURT

Teken- en schilderlessen voor 
kinderen en volwassenen. 
Creative workshops en verjaardagsfeesten, 
overdag, in het weekend en ‘s avonds. 
Thomsonlaan 65, 070-3921672.

WWW.STUDIOJEAN.NL

Pepers
voor wie van winkelen én lekker eten en drinken houdt.  
De OPkikker + Pepers is een winkel/lunchroom, waar je 
aparte spullen vindt én kunt aanschuiven voor een heerlijke 
lunch. Laat je verrassen. Kom kijken én proeven. 
Thomsonplein 12A,  wo. T/m vr. 9-17.30, zA. 10-17.00 u.  

Uw adres voor luxe 
 broodjes, uitstekende  

koffie met gebak of een 
 lekker glaasje wijn

Wij hopen u snel van dienst te zijn.

Fahrenheitstraat 601 Den Haag
Tel 070 363 9182 / 345 73 93

STEKKIES

Heeft u wat aan te bieden? Of zoekt u iets?  
De Boomgaard wil daarin behulpzaam zijn.  
U kunt uw stekkie (max. 50 woorden) sturen naar: 
info@redactiedeboomgaard.nl

TE KOOP
•   Een piano, in goede staat, moet wel gestemd worden.  

Prijs: € 25,-. Bellen tussen 20 en 21 uur: 070 3600293

TE KOOP
•   Trekkerstentje voor €25; tel. 070 3107024

TE KOOP
•  Lumix TZ1-camera: Leica objectief, fotoformaat 5 MP  

(afdrukformaat ong. 21x16 cm tot 30x24 cm). Kan digitaal 

zoomen tijdens filmen (Quicktime formaat: 640 x 480px). 

In originele doos, met veel toebehoren. T.e.a.b. Inl. Eduard 

Bekker, tel. 070 7370111 of mail naar e.bekker@layout.nl

TE KOOP
•  Mooie Picknick Rugtas, donkergroen, met complete 

inhoud: voor 4 personen bordjes, bestek, glazen, servetjes, 

snijplankje, flesopener. Aan de buitenkant koelhouder voor 

fles water, of wijn. Nog nooit gebruikt – en nu te oud (wij 

zelf). Heel geinig voor weinig: € 15,-. Tel. 06 48796519

GEZOCHT
•   Camper voor 4 personen, in goede staat (APK gekeurd). 

Oud geen bezwaar, maar wel met liefde onderhouden. 

Tel. 070 3107024

Diëtist Marlou Bosma oefent haar praktijk al dertien jaar uit  
in de Bomenbuurt, waarvan de laatste zeven in de Beukstraat. 
Inmiddels is de werkruimte uitgegroeid tot een medisch 
centrum waar ook een psycholoog en een hypnotherapeut 
gehuisvest zijn. Bosma kiest voor de nononsense aanpak:  
“ik ben geen calorieënteller, maar kijk vooral wat haalbaar is.”

Verleiding
We weten het natuurlijk allemaal wel: suiker is niet goed voor je en 

te veel eten ook niet. Maar wat doe je als er bij de supermarkt alle  -

maal ontbijtproducten liggen waar toch weer suiker in is verwerkt?  

En hoe zit het nou precies met gezonde en niet zo gezonde vetten?  

En als je dat allemaal weet, heb je nog de verleiding: op iedere 

straathoek is vaak wel eten verkrijgbaar, even pinnen en klaar. Als je 

moeite hebt met eten, is het leven vandaag de dag niet eenvoudig. 



Vanuit mijn raam zie ik met grote regelmaat een bijna-ongeluk. 

Zo is de Fahrenheitstraat nou eenmaal aangelegd. Te smal voor 

al die haast en zonder verkeersdrempels omdat het een aanvlieg-

route is voor ambulances. Een prachtig practicum voor het 

oefenen van geduld.

Het bijna-ongeluk van vandaag betrof een jonge fietser die wilde 

oversteken. De oorzaak was inderdaad een oorzaak, want de 

jongeling droeg koptelefoons. Dan geniet je wel van de sound-

track van je eigen wereld, maar in die videoclip wil een 

aankachelende vrachtwagen wel eens ongehoord blijven. 

Gelukkig liep het goed af.

Zelf fiets ik nooit met muziek. Er is onderweg genoeg te horen. 

Ook in je huis komen er voortdurend geluiden tot je. Nu ik hier 

alweer een tijdje woon, zijn die verinnerlijkt. Ze ruisen langs je 

hoofd, soms geeft een hard gemeen geluid je een stomp. Het 

luistert hier anders dan in de Amsterdamse Pijp waar ik heel lang 

woonde. Maar er is ook een verschil met het Statenkwartier waar 

ik opgroeide.

Wat zijn de geluiden van de Bomenbuurt?

Mijn terugkeer naar Den Haag betekende ook een rentree van  

de meeuwen. Vooral ’s ochtends vroeg zijn ze buitengewoon 

opgewonden. Soms noodzaken ze mij tot het sluiten van het 

slaapkamerraam. Op zich houd ik van hun vrijheidslievende 

geluid, ik heb de meeuwen vaak geobserveerd in hun  

Epke-Zonderland-achtige vluchten of stoïcijnse verblijf op een 

eenzame nokpunt. Ze zijn dépendances van de zee, die ik me  

af en toe verbeeld te horen. Op een stille dag bij zekere wind.  

En ach, hoor je de zee niet, dan kan je hem ruiken.

Zwijgen de meeuwen of zijn ze elders aan het vergaderen,  

dan hoor ik de brommetjes en zoempjes uit de ingewanden  

van het huis. En tot voor kort de schoolpleingeluiden. Joelende 

kinderen, een zwembad-achtige kakofonie, het ritmisch 

handgeklap van de disciplinerende juf. Mompelende mensen  

op het terras, sportschoolgasten die hun rijdende P.A.-systeem 

inparkeren, dan weer het getokkel van een Haagse bui op het 

glazen daklicht. En elke avond de zielepiet die van de Fahren-

heitstraat een motorcircuit maakt. Daarna heerst de rijke stilte.

De geluiden

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, 

columnist en schrijver. Én neerlandicus.  

Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids 

Cabaret Festival. Samen verzorgen Paul en 

Marcel de muzikale talkshow ‘Verreck Zondag-

 middag’ in het Haagse Theater PePijn. Voor 

meer informatie zie www.marcelverreck.nl.

COLUMN Marcel Verreck
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VAN DE WINKELIERS

Kunstroute door de wijk

Winkelplezier aan de Thomsonlaan

Allerie: denk om 
het opstapje! 

Onze winkelstraat: een voorbeeld voor Den Haag

Politiek ontmoet bedrijfsleven in de 

                          Fahrenheitstraat

Van 7 september tot 27 oktober kun je in bijna 40 winkeletalages  

in Fahrenheitstraat en Thomsonlaan kunst bewonderen. 

De expositie, waar diverse kunstenaars uit het Segbroekkwartier  

aan deelnemen, is opgezet als een wedstrijd. De kunstroute wordt 

georganiseerd door de winkeliers en sluit aan bij de Parelroute,  

een rondgang langs buurtbewoners met een bijzondere hobby,  

die op zaterdag 27 oktober wordt gehouden. 

“De deelnemende kunstenaars zijn (semi)professioneel of hobbyist”, 

aldus organisator Tim Oosterhuis van het bestuur van de winkeliers-

Elders in dit nummer veel positief nieuws over de Fahrenheit
straat. De Thomsonlaan komt er misschien een beetje bekaaid 
vanaf, er is op dit moment ook nogal wat leegstand in dit deel 
van het winkelgebied. Maar de winkels die er zijn, zijn zeker  
de moeite waard. Geen supermarkt, slager en bakker voor de 
dagelijkse boodschappen, maar veelal mode(ateliers), acces
soires, eten & drinken, wonen, stoffen, antiek en kadootjes. 

Etalage
Zo ook Allerie, een miniwinkel mét opstapje bij de deur, voor 

woonaccessoires, kunst, meubels, sieraden en lampen uit Turkije. 

De winkel, waarvan de etalage-op-straat inmiddels bijna groter is 

dan het winkelinterieur zelf, viert dit najaar het 5-jarig jubileum.  

Lampen
Eigenares en buurtbewoner Sevgi begon eigenlijk als hobby aan de 

winkel: “Ik heb nog steeds een eigen adviesbureau, maar de winkel 

groeit en vraagt meer tijd, dus misschien moeten we een keer gaan 

uitbreiden. We zijn vooral bekend in de buurt om de rechtstreeks uit 

Istanbul geïmporteerde handgemaakte lampen.” Verder vind je er 

werkelijk voor ieder budget een kadootje, voor een ander of voor 

jezelf natuurlijk: (Boeddha)beeldjes, kaarsenhouders, kaarten en 

sieraden. En binnenkort misschien ook kleding uit de Oriënt.

Atelier
Bij de winkel die op dit moment alleen nog op vrijdag en zaterdag 

is geopend, hoort ook het atelier en de houtwerkplaats van 

echtgenoot Harald. Hij ontwerpt, maakt en levert meubels, tuinen, 

interieuradvies en -uitvoering. Een deel daarvan is ook te bewonde-

ren in de etalage-op-straat.

In de houtwerkplaats betrekt hij stagiaires uit het speciaal onderwijs 

voor wie een onderbreking van de schoolweek positief uitpakt. 

“Dankbaar werk, vooral als er kinderen bij zitten die het handwerk 

echt leuk vinden en ook snel leren. Die maken soms mooie dingen.”

Opstapje 
Hoe druk Sevgi ook is met klanten, bij binnenkomst word je altijd 

verwelkomd met denk om het opstapje. En dat al 5 jaar lang, iedere 

vrijdag en zaterdag. Niet alleen bij binnenkomst trouwens, maar 

ook bij vertrek: “Het is een automatisme geworden. Zelfs bij 

mensen die hier bijna wekelijks komen zeg ik het nog. Dat leer ik 

ook niet meer af, ben ik bang.”

In het kader van het jubileum dit najaar krijg je in de feestmaand 

december (even wachten dus nog) een verrassing mee als klant. 

In de zomer bezocht een politieke delegatie de winkeliers van 
Fahrenheitstraat en Thomsonlaan. Aanleiding: de Fahrenheit
straat heeft in tegenstelling tot veel andere winkelstraten 
weinig tot geen last van leegstand. Enkele ondernemers konden 
hun winkel laten zien en een prangende vraag voorleggen aan 
niemand minder dan Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD in 
de Tweede Kamer. 

Variatie
De Fahrenheitstraat blijkt een voorbeeld voor Den Haag. Weinig 

leegstand en er komt inmiddels steeds meer gevarieerd aanbod. 

Het toverwoord blijkt investeerders met een lange adem én 

branchering. In gewone taal betekent dit dat veel winkelpanden  

in de Fahrenheitstraat in het bezit zijn van eigenaren die zelf een 

belang hebben bij – of meedenken over - een goede bezetting van 

de winkels en voldoende variatie. Ze zoeken zorgvuldig uit wie de 

zaak gaat huren en vooral of het assortiment iets toevoegt aan het 

bestaande aanbod. 

Het bestuur van de winkeliersvereniging hoopt eigenlijk dat de 

politiek zodanig invloed kan uitoefenen dat branchering bij wet 

wordt geregeld. Er wordt dan een limiet gesteld aan het aantal 

ondernemers in een bepaalde branche, waardoor er een even-

wichtige verhouding tussen vraag en aanbod ontstaat. 

vereniging. “Het gaat voornamelijk om schilderijen, omdat die 

makkelijk plaatsbaar zijn in een etalage, maar er kan een enkel 

object of beeld bijzitten.” Op de website (www.defahrenheit.nl),  

of op Facebook (De Fahrenheit) kun je het formulier voor deelname 

aan de wedstrijd vinden, maar ook in de deelnemende winkels.  

Op het formulier geef je het kunstwerk aan dat jouw voorkeur heeft. 

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in De Kruin op zaterdag  

27 oktober, tevens dus de dag van de Parelroute (zie pag. 19).  

De bijeenkomst in De Kruin is van 18-20 uur, alwaar dus de 

prijsuitreiking, live muziek, hapjes en drankjes. 

Oma
De VVD delegatie bestond uit 10 mensen van Tweede Kamerfractie, 

Haagse gemeenteraad en deelafdeling Segbroek. Tussen de 

bedrijven door liet Stef Blok weten weer terug te zijn op jeugd-

grond: “Mijn oma woonde in de Segbroeklaan en ik toog altijd met 

een boodschappentas door de Fahrenheitstraat. Daarna gingen we 

vaak eten bij de Chinees in de Thomsonlaan.” (Inmiddels woont de 

politicus in een andere Haagse wijk, waar heel wat meer leegstand 

is in de aangrenzende winkelstraten.)

Het bezoek trok langs diverse nieuwe ondernemers: Schoenservice 

Fahrenheit, De Koffiefee en Shoeby Mode, die allen lieten weten 

enthousiast te zijn over het winkelgebied. 

Trots
“De nieuwe BIZ-vorm en actieve winkeliersvereniging blijkt een 

succes”, zo lichtte secretaris Rianne Stadhouder toe: “Vorig jaar 

hadden we weer geld voor feestverlichting. En in juni op het 

 jaarlijkse Fahrenheitfestival met braderie kon ruim worden uitgepakt, 

er was veel muziek en andere activiteiten. Ook dat is een mooi 

voorbeeld waar wij als winkeliers trots op kunnen zijn”. Toch grepen 

de ondernemers de kans aan om enkele ondernemersproblemen te 

bespreken waarvan men hoopt dat het politieke bezoek deze zaken 

wil aanpakken.

OPROEP
Over branchering gesproken: zelf hoop ik dat er nog een 

EkoPlaza of andere biologische supermarkt komt in het 

winkelgebied. Mist u ook nog een specifieke winkel in de 

buurt? Laat het mij weten via info@redactiedeboomgaard.nl ; 

ik zal de resultaten aanbieden aan het bestuur van de 

 winkeliersvereniging. (EdK)

door ERNA DE KLERK
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Bibliotheek Bomenbuurt Stichting VÓÓRWelzijn

Open Huis CRM Mannenkoor

Houtrustkerk

Uitnodiging workshop

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

De bibliotheek in de Fahrenheitstraat organiseert dit najaar 2 gratis 

toegankelijke activiteiten: 

Voorlichtingsavond ‘Pensioen begint al op je 30e’ 
Donderdag 27 september, 20 uur 

In het kader van de landelijke pensioen3daagse door Erna de Klerk 

van  ‘Advies en inzicht in geldzaken’. 

 

Kinderboekenweek met als thema Hallo Wereld! 
Woensdag 10 oktober, 15 uur

Workshop Verhalen maken en illustreren, o.l.v. kunstenaar  

Geert Snijder

 

In beide gevallen geldt: reserveren verplicht via  

bomenbuurt@dobdenhaag.nl of tel. 353 69 70

Voor meer informatie, zie: www.dobdenhaag.nl 

Sinds vorig jaar organiseert de kerk samen met nabije kerken 

filmavonden. Deze zijn ook te bezoeken voor mensen die niet zijn 

aangesloten bij een kerk. Inloop is steeds vanaf 19.15 uur met koffie 

en thee, aanvang film 19.30 uur. Na afloop gelegenheid om samen 

na te praten. De entree is een vrijwillige bijdrage.

Filmagenda t/m december:
Donderdag 4 oktober - The Straight Story (1999) 

(Bethelkapel, Thomas Schwenckestraat 30)

Speelfilm van David Lynch over een koppige oude kerel die  

zijn zieke broer bezoekt en de 600 km lange tocht aflegt op  

zijn grasmaaier. 

Donderdag 8 november - Melancholia (2011) 

(Houtrustkerk, Beeklaan 535)

Indrukwekkende speelfilm van Lars von Trier over het einde  

van de wereld.

 

Dinsdag 4 december - Der Himmel über Berlin (1987) 

(Bergkerk, Daal en Bergselaan 50)

Duitse speelfilm van Wim Wenders over twee engelen die Berlijn 

observeren.

Hans Kaldenbach is deskundige als het gaat om het op een goede 

manier omgaan met jongeren. Hij zal ons op een interactieve 

manier over zijn ervaringen vertellen en ons daarna uitdagen zelf 

aan de slag te gaan met de tips die hij ons geeft. 

Workshop ’Het aanspreken van jongeren’
zaterdag 17 november 

Van 13.00-17.30 uur in wijkgebouw De Kruin, Acaciastraat 178A.

Bedoeld voor: straatvertegenwoordigers Bomenbuurt, toekomstige 

leden BIT-team, belangstellende wijkbewoners, jongerenwerkers 

Bomenbuurt.

Belangstelling? 

Geef je op bij Hans Verboom, per e-mail: hyverboom@planet.nl  

of per telefoon: 06-38981115

Sport- & Spelbus 
Sinds oktober 2011 staat op woensdag- en zaterdagmiddag de 

Sport- en Spelbus in de Bomenbuurt. De bus, initiatief van de 

Gemeente en VÓÓRWelzijn staat op woensdag van 14-17 uur  

op het Kastanjeplein en op zaterdag van 13-16 uur in het Rode 

Kruisplantsoen (parkje aan het eind van de Fahrenheitstraat).  

De Kinderwerkers van VÓÓRWelzijn hebben een sport- en spel 

aanbod voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten en  

hun talenten op sportgebied vergroten. Daarnaast heeft de bus 

buitenspeelgoed te leen, om op het plein lekker mee te spelen  

of te bewegen. Het materiaal uit de bus kan verder ingezet worden 

bij verschillende bewonersinitiatieven in Segbroek. Heb je als 

wijkbewoner affiniteit met sport en spel? Zet je dan in als vrijwilliger 

tijdens de sport- en spelmiddagen op de pleinen. Geef  je op bij 

VÓÓRWelzijn via tel: 360 02 37. 

Jongeren: jouw idee!
Welzijnsorganisatie VÓÓRWelzijn organiseert jongerenactiviteiten 

waarvan de ideeën van jongeren (12 tot 18 jaar) zelf komen.  

Jij bepaalt wat er gebeurt in het jongerencentrum. Het is natuurlijk 

niet zo dat, als je om een activiteit vraagt, je met je armen over 

elkaar kan gaan zitten. Je mag het helemaal zelf organiseren, 

samen met je vrienden, met hulp van de welzijnsorganisatie!  

Je idee wordt serieus genomen, of het nou gaat om muziek, dans, 

theater, meidenclubs of techniek. Ook voor ideeën voor evene-

menten in de wijk ben je in het jongerencentrum op het juiste 

adres. Het centrum heet Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6. Daar 

vind je altijd wel een jongerenwerker: Mark Kramer of Peter Nijboer.  

55+ 
In de Bolster, Kastanjestraat 2, zijn elke dag verschillende activiteiten. 

Een kleine greep: donderdagmiddag wordt een buurtmaaltijd 

georganiseerd, voor € 3 krijg je twee gangen. 

Op donderdag is er gym vanaf 14 uur en op de 2e vrijdag van de 

maand van 13.30 tot 16 uur is er bingo. Op maandag en woensdag 

van 10 tot 15 uur is de ‘Huiskamer’ geopend: ontmoeting, spelletjes 

en lunch. Voor alle activiteiten op deze locatie geldt: Aanmelden  

via VÓÓRWelzijn: tel 360 02 37. De activiteiten zijn allemaal heel 

vriendelijk geprijsd en bijna altijd is de Ooievaarspas geldig. 

Za. 6 oktober: de Cambrische explosie. 

Za. 10 november: een vleesetende oermens. 

Za. 15 december: de Zwitserse Alpen. 

Van 13.30 – 16.00 uur, gratis op vertoon van een toegangsbewijs. 

Stadhouderslaan 37, Den Haag.   

Aanmelden via jwaasdorp@casema.nl, tel. 06 271 55555

De hele maand september kunt u iedere woensdagavond, van  

19.45 – 22.15 uur, kennismaken met dit 140-man-sterke koor. 

Repetities voor kerstconcerten en andere optredens, o.a. in Berlijn 

(2013) in de Bergkerk, Daal en Bergselaan. 

Zingen: goed voor de gezondheid, weg met de stress van alledag! 

Verdere inlichtingen: www.CRMmannenkoor.nl 

Meer activiteiten en cursussen in de buurt? Meld 
het de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

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

Advies & inzicht in geldzaken
organiseert een

Pensioenvoorlichtingsavond
27 september 20.00 uur
Toegang gratis
Bibliotheek Bomenbuurt

Advertentie 87,5 x 63 cursus 09-12 10-09-2012  15:48  Pagina 1

De Haagse Gordijnerie
 exclusieve woonmode

Thomsonlaan 45a (nabij Thomsonplein)
Tel 070 360 95 23

• Gordijnen
• Vitrage
• Rails & Roeden
• Lamellen
• Horizontale jaloezieën

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Brillen - Contactlenzen

Openingstijden
di - vr 9.30 - 17.30 uur  |  koopavond do tot 20 uur
za 9.30 - 17.00 uur

Lid NUVO

Rob Krahmer en Mark Krahmer
Thomsonlaan 93  |  Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl  |  klantenservice@duooptiek.nl
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Vier lezingen op zaterdag in Museon



Zomerfeest Kastanjeplein
Het Kastanjeplein is meermalen het centrum geweest waar het 

gebeurde. Om even in herinnering te brengen: het ondertekenen 

van het Convenant (2010), de happening rond de sofa waarmee het 

Kastanjeplein werd opgesierd (2011) en in datzelfde jaar vierden we 

ook nog Halloween.

Op de lijst kan nu eveneens het eerste Zomerfeest, dat op 20 juni j.l. 

werd georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar. Ook bij deze gelegen-

heid vervulden Hans Verboom en Rob Lohle een voortrekkersrol. 

Dan weet je dat succes bijna verzekerd is. Bij de voorbereidingen 

werden ook een aantal wijkbewoners betrokken die ondermeer de 

tenten hebben opgezet.

Muzikale en speelse sfeer
Aan de organisatie verleende ook VÓÓRWelzijn haar medewerking 

door kinderen een scala aan spelletjes te bieden, waarvan het 

schminken de grootste attractie vormde met het springkussen  

als goede tweede. René van Veen van Albert Heijn was geheel 

belangeloos met drie medewerkers van hem weer van de partij  

en deelde divers snoep goed en limonade uit. Tevens organiseerde  

AH een spelletje doeltrappen met spiksplinternieuwe ballen.  

Ton Sekrève verzorgde wederom op vrijwillige basis de muzikale 

omlijsting middels vrolijke klanken.

Ali Baba en een buik….
Geert Snijders die als multifunctioneel talent de kinderen portret-

teerde en aan het einde van de speelmiddag nog een stuk opvoerde 

waarin Ali Baba met zijn 40 rovers de hoofdrol vervulden. Soms gaf 

een enkel kind aan het verhaal wel een beetje spannend te vinden 

maar Geert vond dan weer de woorden om het gerust te stellen.  

De spanning werd pas gebroken toen het elastiek van zijn tenue 

sprong en zijn broek gevolg gaf aan de zwaartekracht.

Het verhaal voorzag zelfs in een buikdanseres - gehuld in Oosterse 

kledij - die aan de voorstelling een extra dimensie gaf en het publiek 

kennis deed maken met dat waaraan de dans haar naam dankt.

Kortom: het was voor jong en oud een in alle opzichten een 

geslaagde middag. Onze dank gaat uit naar iedereen die geholpen 

heeft om er een mooi feest van te maken.

Peter Lubbers
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Lasagna

Bij lasagna denken we direct aan een lekker Italiaans gerecht 

opgebouwd in lagen, maar ik denk dan altijd aan het voorjaar. 

Met het opkomen van de bollen, genieten we weer van de 

prachtige lentekleuren. Nadeel is dat bollen in pot eenmaal 

bloeien en daarna veel blad geven. Nu begint de tijd om 

bloembollen te planten en door middel van lasagna-beplanting 

kunnen we langer plezier hebben van dezelfde oppervlakte.  

Wat is lasagna-beplanting? Dit is het planten van bloembollen 

met diverse bloeitijden in lagen in potten, of in de tuin. Elke bol 

heeft zijn eigen plantdiepte en afstand; standaard is dat elke  

bol 2 keer de hoogte van de bol aan grond boven zich moet 

hebben. Bij een bol van 2 cm hoog is dat dus 4 cm grond 

erboven. Zorg altijd voor goed waterdoorlatende grond want 

bollen kunnen vorst en droogte best doorstaan, maar gaan 

rotten als ze te nat staan.

Lasagna-beplanting maakt 

gebruik van plantdieptes door  

de grootste bollen onderin  

te planten en de kleinere 

daarboven. Je kan in 2 of  

3 lagen werken. Onderin wat 

scherven of grind en een laagje 

grond, daarna de eerste laag 

bollen (tulpen); weer wat grond 

en de volgende laag bollen 

(narcissen of hyacinten), dan 

weer en laagje grond en als laatste de kleinste bollen (crocussen, 

sneeuwklokjes of blauwe druifjes). Dek deze ook weer af met 

grond en geef wat water, zodat de grond goed tegen de bollen 

aanspoelt.  

Als men een pot op deze manier beplant, heeft men 3 keer 

plezier van dezelfde pot. Na de laatste bloei zet je de pot ergens 

verstopt neer en laat de bollen weer energie opdoen voor het 

volgende jaar. Laat al het blad eraan zitten totdat het geel is, 

anders bloeien ze niet meer.

Let bij het aankopen van de bollen op bloeitijden en kleur-

combinaties. (Zorg dat de bloeitijden elkaar opvolgen.) Kijk of alle 

bollen gaaf zijn en geen sporen van beschadiging of schimmels 

vertonen; bewaar ze droog tot het planten.

Succes!

Met Herman  
de herfst in

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft 

les op een landbouwschool.

Herman PoelsmaCOLUMN
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VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

Thomsonplein 3
2565 KS Den Haag
Tel: 070-3601764

Website: www.jjvandergaag.nl
E-mail: info@jjvandergaag.nl

Cursus: restaureren van antiek, 
meubelstoffering

In- en verkoop antiek
Verkoop van div. meubelstoffen

Div. kleine werkzaamheden aan huis

Restauratie van antiek
Meubelstoffering
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DIERENBESCHERMING ZOEKT COLLECTANTEN

Van 30 september tot 6 oktober is er een landelijke 

collecteweek voor de Dierenbescherming.

Wilt u een paar uurtjes in uw eigen buurt collecteren voor 

dit goede doel? Opgeven kan via:

www.dierenbescherming.nl/word-collectant. Opbrengst 

is voor opvang zwerfdieren, ambulances en voorlichting.
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NIEUW IN DE BUURT

Tandartsenpraktijk Ieplaan
...heeft ruimte voor nieuwe patiënten bij zowel 

de tandarts en/of de mondhygiëniste!

Het team op de Ieplaan biedt tandheelkundige zorg 

variërend van reguliere tandheelkundige behandelingen 

tot prothetische behandelingen zoals het plaatsen van 

gebitsprothesen.

Graag verwelkomen wij u op de Ieplaan 2 te Den Haag. 

Loop gerust eens binnen voor informatie of om u in te 

schrijven als patiënt.

Voor afspraken kunt u contact opnemen met ons centrale

afsprakenbureau op het gratis nummer 0800 - 633 46 28.

www.medimondzorg.nlwww.medimondzorg.nl

Ieplaan ook
 

op maandagavo
nd 

geopend!

Gemeente Den Haag

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. 

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.

Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82 • www.margrieteshanden.nl • 06-22943014

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI? Margrietes Handen kunnen 
u masseren. U voelt zich snel weer goed!  (geen erotiek)

Populierstraat 138  |  2565MP Den Haag  |  06-14488350
www.stallingdenhaag.nl

Fietsenstalling De Populier
fietsen / scooters / brommers / motoren

Breakfast – Lunch – Drinks – Dinner – Party’s
KV DiFerS is een ongedwongen, laagdrempelig,  

sfeervol en gezellige lunchroom/eetKV op de 
Laan van Meerdervoort 543 / hoek Valkenboskade.

Kom langs voor een goede kop koffie, lekker taartje, 
 verrukkelijk broodje, hartige borrelhap, heerlijke maaltijd,

een koud biertje of goed glas wijn.
www.kvdifers.nl  |  kvdifers@live.nl | 070-3656980

Het project ‘Duurzaam de Wijk in’ van de Gemeente Den Haag  

zit inmiddels in een versnelling. Het doel van dit project is om in 

verschillende wijken in Den Haag duurzame voorbeeldwoningen 

te realiseren. Inmiddels zijn dit er 38, de Bomenbuurt telt er 5.  

Elk kwartaal stellen de bewoners van deze woningen een keer hun 

huis open om belangstellenden te vertellen over hun ervaringen. 

Onderwerpen zijn de verschillende  duurzaamheidsmaatregelen, 

zoals vloer- en gevelisolatie, een zonneboiler, muur- en plafond-

verwarming, een geavanceerde thermostaat, regenwatersystemen 

en groene daken. En er wordt aandacht besteed aan deugdelijke 

ventilatie die moet zorgen voor een goed binnenklimaat. 

Het project is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen 

 bewoners, een energiecoach en de Gemeente. Iedere voorbeeld-

bewoner is op zijn of haar manier, binnen het eigen budget en in 

eigen tempo, geleidelijk aan bezig om het huis energiezuiniger te 

maken.

De eerste open dag was op 23 juni 2012. Met berichten op  

www.haagsklimaatweb.nl en www.duurzameburen.nl, in  

De Boomgaard, via twitter of gewoon ambachtelijk via flyers die  

in de brievenbussen werden bezorgd, waren buurtbewoners 

uitgenodigd om hun licht te komen opsteken.

Ineke de Bondt (parterre Beukstraat) vertelt: ”Klokslag 10 uur kwamen 

de eerste bezoekers. Een echtpaar. En in de loop van de tijd volgden 

Duurzaam in de wijk | deel 2

Voorbeeldwoningen
nog 2 bezoekers. De vragen waren vooral gericht op isolatie van de 

vloer en de buitenmuren. De aannemer die bij mij de maatregelen 

heeft geïnstalleerd bracht een maquette mee om te laten zien  

hoe Tonzon isolatiekussens worden aangebracht. Heel erg leuk.  

De laagdrempeligheid van dit initiatief werd door alle bezoekers 

gewaardeerd. Al met al een prettige ervaring op deze manier”. 

Inmiddels beraadt zij zich op de volgende stappen: dubbelglas in de 

kozijnen voor en achter, aangebracht in de oorspronkelijke houten 

kozijnen. En muurisolatie omdat haar huis grenst aan een bedrijfs-

ruimte, waar niet gestookt wordt. 

Boyd Noorda (portiekwoning Berberisstraat) geeft op  

www.econerd.org tips voor bewoners van tussen- of topetages, 

met informatie over dakisolatie en dakkoepels.

In onze parterre op de Thomsonlaan hebben wij onlangs ook 

Tonzon vloerisolatie laten plaatsen. Niet om reclame te maken  

– want we weten op deze hete augustusdag nog niet of het 

inderdaad wat gaat opleveren wanneer we weer gaan stoken –  

maar ter informatie: het was binnen anderhalve dag geregeld en 

met de 70% subsidie van de Gemeente was het goed te doen.  

Meer informatie op de volgende Open Dag, alhoewel ik er eerlijk bij 

zeg: ‘Er is helemaal niks van te zien’. Maar we hebben wel foto’s van 

de geïsoleerde kruipruimte.

Dory Danckaarts

De informatie over de Open Dag voorbeeldwoningen  

van zaterdag 10 november 2012 staat op  

www.denhaag.nl/duurzaamheid.

In ieder geval bent u op die dag – tussen 10.00 en 14.00 
uur welkom bij:
• Boyd Noorda, etage, Berberisstraat 5 (1921).
• Ineke de Bondt, parterre Beukstraat (1925).
• Johan van Arragon, parterre Acaciastraat 99 (1916).
• Familie Verlaan, parterre, Pijnboomstraat 57 (1926).
• Dory Danckaarts, parterre, Thomsonlaan 163 (1920).

Op zaterdag 27 oktober vindt voor het vierde jaar de ‘Parelroute 

voor de Flora en Faunawijken‘ plaats (Heester-, Bomen-, Bloemen- 

en Vruchtenbuurt en de Vogelwijk).

Bewoners van deze wijken kunnen dan op bezoek bij mede-

bewoners die een bijzondere hobby, of een verzameling hebben,  

of die een tak van kunst beoefenen. In een speciaal hiervoor 

gemaakt boekje, in oktober verkrijgbaar bij de bibliotheek  

Fahrenheitstraat, zijn alle parels die meedoen te zien en is  

de route te vinden. Ook kunt u kijken op www.deparelsvan.nl 

De opening vindt plaats om 11.00 uur in basisschool De Drie Linden 

in de Heesterbuurt, met de pareltjes van de school. Van 12.00 tot 

17.00 uur kunt u bij de parels terecht!

De Parelroute wordt georganiseerd door de werkgroep Groene 

Parels, bestaande uit vrijwilligers van de wijken. Dit jaar is voor het 

eerst samengewerkt met de winkeliersvereniging van de Bomen-

buurt en kunt u voorafgaand aan de route een expositie/wedstrijd 

bewonderen in de etalages van de winkels aan de Fahrenheitstraat 

en Thomsonlaan. 

Hannah Smeets

Parelroute 2012
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Ingezonden brief naar aanleiding van “Zo is er een boom….” in de 

vorige Boomgaard.

Zo was er een boom…… en ontstaan er nieuwe 
mogelijkheden voor groei en groen
Soms moeten bomen in de tuin omgehakt worden omdat ze te 

groot worden, veel licht weg nemen en in mijn geval veroorzaakte 

de boom ook nog heel veel schimmels en de grond verzuurde.  

6 jaar heb ik er over gedaan om het besluit te nemen, de boom te 

kappen. De doorslag kwam toen ik in de permacultuur opleiding 

kwam en zag waardoor ik zo veel problemen in mijn tuin heb met 

de begroeiing. Naast slechte grond met veel puin, leerde ik ook  

dat om de grond goed te krijgen, ik een aantal maatregelen moest 

treffen. Een van die maatregelen was het kappen van die boom,  

die 25% van mijn tuin zichtbaar in beslag nam en ook nog licht  

weg nam voor de buren. Het deed pijn. 

Maar ik denk dat het goed zou zijn als mensen die bomen in hun 

tuin zetten, bomen zouden kiezen die bij het formaat van de tuin 

passen en die een bijdrage leveren aan de omgeving.

Er zijn ook bomen die niet zo uitgroeien en die goed zijn voor de 

bodem hier. Ik ben nu bezig met het aanleggen van een eetbare 

tuin op een manier die de grond voedt i.p.v uitput. Hierdoor komt 

er meer diversiteit en een beter evenwicht in de tuin. Samen met 

een paar buren zijn we dus heel blij dat de bomen weg zijn en we 

weer licht hebben in de tuin. 

Als je meer over dit soort zaken wilt weten, neem dan contact op 

met Gezonde Gronden (Weimarstraat): www.gezondegronden.nl

P. Peltenburg

Ingezonden door Politiebureau Segbroek

Enquête over (vermindering) overlast van 
 schooljeugd
Op 22 mei 2012 is er door de politie van bureau Segbroek onder  

de bewoners van de Cypresstraat, Esdoornstraat, Populierstraat, 

Ahornstraat, Thomsonplein, Pijnboomstraat, Lindestraat, 

 Kastanje straat, Berkstraat, Wilgstraat en de Hanenburglaan  

(de omgeving van het Christelijk College de Populier) een enquête 

verspreid. De enquête diende vooral om eventuele overlast van 

jeugd in beeld te brengen.

In totaal zijn er 550 enquêtes verspreid. Een derde van de 

 geënquêteerden heeft gereageerd. Hierdoor kon een goed beeld 

worden gevormd van de overlast. Op de vraag of er overlast wordt 

ervaren door jeugd in portieken geeft weliswaar een klein gedeelte 

aan dit nooit te ervaren, maar meer dan de helft ervaart daad-

werkelijk overlast, de meesten al sinds 2008. De overlast wordt 

veroorzaakt door het achterlaten van afval, geluid en blowen,  

vooral s’middags tijdens de pauzes van de school.

Oplossingen

Een eventuele oplossing door het min of meer afsluiten van de 

portieken werd in meerderheid afgewezen. Wel werd vanuit 

bewoners voorgesteld dat de school meer initiatief en actie kan 

ondernemen (bijv. meer toezicht). Ook meer afvalbakken op straat 

zou een grote verbetering opleveren.

Met de voorstellen is de politie verder gegaan. In samenwerking 

met de gemeente (stadsdeel Segbroek) zijn inmiddels twee extra 

afvalbakken worden geplaatst, nl. op de hoek van de Hanenburg-

laan/Kastanjestraat en op de hoek van de Hanenburglaan/Linde-

straat. Met de schooldirectie is eveneens overlegd om het project  

te laten slagen. Een mooie start van het project om de overlast te 

verminderen. Door meer samen te werken wordt de doelstelling 

om de overlast te verminderen behaald. Uiteraard is ook uw 

wijkagent Fabian Roso op de hoogte, evenals de schoolwijkagenten.

B.I.T.

Lees ook over het Buurt Interventie Team op de website van de 

bewonersorganisatie: www.bomenbuurtonline.nl om te zien wat 

de bedoeling is van een B.I.T.

Heeft u vragen dan kunt u mij mailen via onderstaand adres.

Melissa de Vreeden

Politie Haaglanden, Bureau Segboek

Melissa.de.vreeden@haaglanden.politie.nl

Ingezonden brief naar aanleiding van het artikel “Meeuwen” in de 

vorige Boomgaard.

Meeuwen : verjagen wettelijk verboden
In de vorige editie van de Boomgaard was er aandacht voor 

meeuwen en de overlast die mensen ondervinden. Bij mij in de 

Acaciastraat broeden ze (nog) niet, maar hebben we wel last van 

opengescheurde vuilniszakken.  

In het stuk werd door een speciaal opgerichte werkgroep een 

oproep geplaatst tot het verjagen van kleine mantel- en zilver-

meeuwen – want daar hebben we het over. Als ecoloog kan ik 

onderbouwen dat verjagen niet zinvol is. Daarnaast wil ik de 

werkgroep erop wijzen dat het opzettelijk verontrusten van vogels 

middels de Flora- en Faunawet verboden is. In een recent gesprek 

over onder andere meeuwen stelde de gemeente ook scherp dat 

verjagen door burgers geenszins de bedoeling is. Maar overlast,  

die wordt hoe dan ook ervaren. Het goede nieuws: er zijn manieren 

om dat tegen gaan! Ondergrondse vuilcontainers, daarin schuilt de 

lange-termijn oplossing. Met de organisatiekracht van de werkgroep 

hoop ik dat zij daar op aan zal dringen bij de gemeente.

Daarnaast bestaan er tot die tijd meeuwenwerende vuilniszakken, 

waarmee in Leiden geëxperimenteerd is. Supermarkten in Den Haag 

weigeren ze vooralsnog in hun assortiment op te nemen. Misschien 

kunnen wij als buurt, via de werkgroep, dat allereerst voor elkaar 

krijgen? Overigens helpt in veel gevallen zelfs een scheutje afwas - 

middel (of azijn) in de zak al.

Vincent van der Spek, ecoloog met een specialisatie in vogels 

v.vanderspek@gmail.com  

Wijkbus
Wist U dat er een wijkbus voor Segbroek bestaat, die rijdt van 

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur in de wijken 

Rustenburg/Oostbroek, Leyenburg, Bomen- Bloemen- en 

Vruchtenbuurt en de Vogelwijk? U kunt ermee naar: 

Hagaziekenhuizen Rode Kruis en Leijenburg, winkelen, huisarts, 

dagverzorging, bibliotheek, wijkgebouw, kapper etc.

Een abonnement kost € 30,- per kwartaal, ongeacht het aantal 

keren dat U van de bus gebruik maakt.

U kunt zich aanmelden tussen 8.30 en 10.00 uur op tel.nr: 368.50.70.

Dick Brieër, medewerker wijkbus Segbroek

Eduard Bekker treedt op in Thom’s Inn
De trekharmonica, ooit heel gewoon in Den Haag, is nu bij ons een 

onbekend instrument. Op 30 september kunt u er opnieuw kennis 

mee maken. Dan presenteert Eduard Bekker in  Thom’s Inn (hoek 

Thomsonlaan/Eikstraat) tussen 14 en 16 uur een breed repertoire, 

met toelichting. Bekker is geen vreemde in de Bomenbuurt: 

mensen kennen hem o.a. als webmaster, maker van alternatieve 

verkeersplannen (Goudenregenplein) en als straatmuzikant. 

Toegang € 2,50; reserveren niet nodig. Zie www.harmonicahoek.nl.

INGEZONDEN BERICHTEN

Schildersbedrijf ‘De Gier Groep’

TEL 0653 522881
of: 0654 756540 of: 070 3632169

www.degiergroep.nl

•  Renoveren badkamers en keukens
•  Herstellen houtrot
•  Stukadoren wanden en plafonds
•  Schilderwerken en kleuradviezen
•  Glas en glas in lood
•  Hout en marmerimitatie
•  Moderne wandafwerking

Dierenspeciaalzaak

Joh. Zandvliet
sinds 90 jaar uw vertrouwd adres in de wijk

alles voor 
uw huisdier

Thomsonlaan 114  Den Haag 
Tel 070 345 03 06   

Lid Dibevo
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Van de Boomgaard naar de website >>
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 is uitgeweken naar www.bomenbuurtonline.nl: 

• verslag voorzitter SBOB van verschillende bestuursactiviteiten
• het overzicht van de straatvertegenwoordigers
• meer foto's van het Zomerfeest Kastanjeplein (20 juni jl.)

Van de redactie

Wij vinden 
uw paleis...

Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag  -  Telefoon: (070) 368 94 96
Fax: (070) 325 40 70  -  Internet: www.belderbos.nl  -  E-mail: info@belderbos.nl

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT

Voorzitter Johan van Arragon
Secretaris Loura Huizenga
Penningmeester Telli van der Lei
Assistent-penningmeester Vacature (zie pag. 4)
Bestuursleden Frits Knijff en Hans Verboom

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Coördinator werkgroepen Hans Verboom 310 67 66
De Boomgaard Tonny van Dijk 346 56 23
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Rick Tersmette 06 14 947 045
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 310 67 66
Verkeer / Veiligheid / Milieu Resi Kersten 363 84 99
Kastanjeplein Rob Lohle roblohle@kpnplanet.nl
Speelplaats/Fietsenstalling Acaciastraat Ilona van Delft ilonavandelft@hotmail.com
Montessorischolen Mieke van der Kruk bewonerswerkgroepscholen@hotmail.com
Beheerderscommissie Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl

Twitteraccount stadsdeeldirecteur Segbroek
De stadsdeeldirecteur van Segbroek heeft een 
twitteraccount. U kunt haar volgen op @_HSchippers.
Wekelijks twittert zij over gebeurtenissen en evenementen 
in Segbroek. 

Kindertheaterkoor zoekt nieuwe leden 
van 5 – 12jaar: www.dezeesterren.nl

Nuttige adressen
Tentoonstelling Gemeentemuseum
Happy Days – Den Haag 1947 - 1967; tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum. Niet alleen kunst en vormgeving, maar 
ook het dagelijkse leven, de jeugdcultuur en de eerste 
demonstraties: www.gemeentemuseum.nl 

Nieuw e-mail adres
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie 
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl. 
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (natuurlijk komt ook  
de post die aan het kantoor van de SBOB wordt gestuurd  
bij ons terecht).

Commentaar?
Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via 
e-mail of d.m.v een kaartje naar Redactie De Boomgaard, 
Acaciastraat 178A, 2565 KH Den Haag.



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Fabian Roso
 (spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in De Kruin)

070 353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
070 365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
14 070 Klachten Openbare Ruimte
070 363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
070 346 56 23 SBOB (uw bewonersorganisatie)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Agenda
27 SEPTEMBER Pensioenvoorlichting Bibliotheek 
4 OKTOBER  Voorlichting Brandveiligheid in 

De Kruin
8 OKTOBER Open Coffee in De Freule
10 OKTOBER  Workshop v. kinderen Bibliotheek
16 OKTOBER De Stamtafel in De Freule
T/M 27 OKT.  Kunstroute etalages in de wijk
27 OKTOBER  Parelroute
30 OKTOBER  Bijeenkomst bestuur SBOB/

werkgroepen in De Kruin
9 NOVEMBER  Sluitingsdatum inleveren kopij 

voor De Boomgaard
10 NOVEMBER  Open Dag Voorbeeldwoningen
12 NOVEMBER Open Coffee in De Freule
20 NOVEMBER De Stamtafel in De Freule
6 DECEMBER  Verschijning De Boomgaard nr 4

MEER ACTIVITEITEN: zie pag 15


