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De Boomgaard in 2013?
Over de Kerst en jaarwisseling wordt al zovéél geschreven; ik heb geen behoefte, er
nog iets aan toe te voegen. Wèl krijgt u wat praktische informatie van de gemeente en
de wijkagent. En over praktische informatie gesproken: “Vanaf nu is de huisvuilkalender
alleen digitaal beschikbaar”, schrijft de gemeente in de folder van eind november.
Misschien begrijpelijk, gezien de bezuiniging… en het bespaart papier, ik snap het
allemaal. Maar toch een ontwikkeling die een deel van de inwoners buitenspel zet.
Op te lossen, door voor de buren te printen, ook een vorm van burenhulp.
Wij kregen zoveel kopij, dat wij 32 pagina’s hadden kunnen vullen. Maar daarvoor
ontbreekt het geld… en dat zou volgend jaar ook een probleem kunnen worden.
Als wij in 2013 minder subsidie van de gemeente krijgen - we weten het nu nog niet dan moeten we op een andere manier aan geld zien te komen. Hoe? Misschien wel
door u een bijdrage voor uw buurtblad te vragen.
Wat vindt u daarvan? Zou u bereid zijn €10 per jaar te doneren, als u daarmee
De Boomgaard kon laten voortbestaan? Laat het ons maar weten: per mail of
op een kaartje. De adresgegevens staan onderaan.
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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 katoenen punttentje (2x slaapplaats, ruimte voor bagage, ruime voortent).
Stahoogte voorin: 1.60. In prima staat. €20. Foto? Google Biwak 150 cotton. Tel. 0624587672
TE KOOP Een èchte stek van grote papyrus. ± 15 stengels, 1m. hoog. Kan op zonnige
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plaats wel 2m. hoog worden. €5 zonder glazen pot, €10 inclusief glazen vaas.
Tel. 0703635730, 18-20uur.
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Omgaan met jongeren:
botsen of begrijpen? 24

TER OVERNAME 2 massief houten dressoirkasten (Deens fabricaat). Bxhxd:
122x85x50cm. Elk met 2 lades, 2 manden en onder ruimte voor flessen, boeken,
DVD-speler etc. Prijs en foto’s
op aanvraag: tel. 0703655973
of doorwerken@xs4all.nl

GEZOCHT In goede staat
 erkerende taxushouten secretaire
v
van het merk ‘De Heldense’.
Tel. 0641924459
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 de SBOB
(Stichting Bewonersorganisatie 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.
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VAN HET BESTUUR

Wat speelt er

bedankt weer!

Goed idee? Voer het uit!

Nu het nieuwe kabinet inmiddels aan het werk is gegaan, na twee
keer te zijn beëdigd en bijna te zijn gevallen, is het tijd voor een
vernieuwing van het SBOB-bestuur. Op de jaarvergadering van
21 maart 2013 gaat dat gebeuren in de Kruin.
Nieuwe ideeën, nieuwe energie zijn altijd welkom, dus als u ook
denkt: wat kan ik bijdragen?, dan is er voor u een plaats in het
bestuur. Naast een post als gewoon bestuurslid komen de functies
voorzitter en penningmeester vrij. Beide huidige bestuursleden zijn
aftredend en niet herkiesbaar. Ook de secretaris is aftredend, maar
zij is wel herkiesbaar. Vraag dus niet wat uw buurt voor u kan doen,
maar vraag wat u voor uw buurt kan doen. Geef u op via info@
bomenbuurtonline.nl . En bedenk daarbij dat een bestuurspost in
de Bomenbuurt een geweldige stimulans belooft voor uw carrière.
Twee van de laatste stadsdeelwethouders zijn inmiddels staats
secretaris in het nieuwe kabinet! Welk ander stadsdeel kan dat
nazeggen?

Hebt u een goed idee voor een activiteit in straat of buurt? Aarzel
dan niet om het ook uit te voeren. Lukt het u niet alleen, of hebt u
op andere manier ondersteuning nodig? Vraag uw buren, of vraag
het de bewonersorganisatie. En u kunt ook nog de gemeente om
ondersteuning vragen. Geldelijke ondersteuning, maar misschien
ook administratieve ondersteuning. Als u zo'n aanvraag bij de
gemeente indient, dan moet u een plan hebben voor de uitvoering
en een begroting. Die kunt u vervolgens indienen op de gemeentelijke website, zie:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Subsidie-voorleefbaarheid-en-bewonersparticipatie.htm
De SBOB kan u daarbij helpen. Als u een subsidie-aanvraag indient
bij de gemeente, dan moet u ook een giro- of banknummer
opgeven waarop het geld gestort kan worden. Dat kan niet het
nummer van uw eigen rekening zijn, dat moet een rekening van
een rechtspersoon zijn en dan ligt het erg voor de hand om
daarvoor de bewonersorganisatie te gebruiken. Daar lenen wij
ons graag voor, maar dan willen we wel graag weten dat u zo'n
aanvraag hebt gedaan en dat er mogelijk geld aankomt dat voor uw
activiteit is bestemd. Vertelt u dus aan ons welk plan u hebt en dat
u daarvoor subsidie wilt aanvragen. Wij zorgen er dan voor dat het
geld, zodra het binnenkomt, bij u terechtkomt. Belt of mailt u voor
meer informatie gerust met ons kantoor.

In “De Boomgaard” van
september 2012 kwam ik de
vacature voor een penningmeester tegen. Ik was
benieuwd wat een financieel
iemand als ik eventueel voor
de SBOB zou kunnen
betekenen en ik heb gelijk
gereageerd. Inmiddels heb ik
enkele vergaderingen als
aspirant penningmeester
bijgewoond en de onderwerpen die de revue
passeerden maakten me nog
meer enthousiast.
Mijn naam is Ted Harryvan en ik woon 38 jaar met mijn echtgenote
op het Beukplein. Nagenoeg iedere dag kunt u mij in de wijk aantreffen, want dan ben ik met mijn hond (Border Collie) onderweg
van of naar de duinen en het strand achter onze prachtige wijk.
Eén van mijn hobby’s is hardlopen en ik ben meer dan voorheen
in de gelegenheid deze te beoefenen, want sinds begin van dit jaar
ben ik gestopt met werken. Ik ben 31 jaar werkzaam geweest als
financieel controller in een zorginstelling in Den Haag. In de laatste
8 jaren maakte ik in die functie deel uit van de directie en was
verantwoordelijk voor de financiën. Helaas was ik door mijn drukke
werk onvoldoende in de gelegenheid mijn buurt en de bewoners
goed te leren kennen, maar hoop daar nu verandering in te kunnen
brengen.
Aangezien er op het gebied van de subsidieverstrekking door de
Gemeente de komende jaren het één en ander zal gaan veranderen, lijkt het mij een uitdaging, binnen het bestuur van de SBOB,
mijn steentje bij te dragen door het financiële beheer ter hand te
nemen.
Ted Harryvan
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Openingstijden kantoor SBOB in 2013: kijk voor actuele informatie
op onze website: www.bomenbuurtonline.nl

Subsidie voor uw project? De SBOB kan u helpen!
Jarenlang heeft de SBOB een aantal vaste subsidies gekregen van
de gemeente. Deze subsidies kregen wij voor de ondersteuning
van onze activiteiten, vrijwilligers, huisvesting en de administratie
op kantoor. Dit was een zeer stabiele inkomstenstroom, maar de
financiering van de bewonersorganisaties is veranderd.
De gemeente zal in de toekomst de vaste subsidie afbouwen en,
in plaats van een vast bedrag over te maken, alleen specifieke door
de SBOB aangevraagde projecten subsidiëren.
De gemeente heeft haar subsidiebeleid voor bewonersorganisaties
dus veranderd. Uw bewonersorganisatie behoort tot de actievere
bewonersorganisaties van Den Haag maar in de praktijk zijn er ook
minder actieve bewonersorganisaties. Sommige komen geld tekort
terwijl andere niet actief genoeg zijn om de vaste subsidie in zijn
geheel te besteden. Dit is een van de redenen waarom de gemeente
nu de voorkeur geeft aan subsidiëring van specifieke projecten.
Er kan dus op projectbasis geld worden aangevraagd en de
gemeente heeft hier geld voor gereserveerd. Deze manier van
werken heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat de gemeente
beter zicht heeft op de activiteiten van de bewonersorganisaties.
Een nadeel voor de bewonersorganisaties is dat de administratieve
last toeneemt omdat voor elk individueel project een aparte
administratie nodig is.
De SBOB is overigens wel enthousiast over de door de gemeente
ingezette koers. Nadat we dit jaar voorzichtig zijn gestart met
projectmatig werken, wordt 2013 het tweede jaar dat wij op deze
wijze werken. Op dit moment hebben wij al 14 projecten zoals De
Boomgaard, de website, de organisatie van de jaarlijkse vrijmarkt,
diverse initiatieven rondom pleinen, de nieuwbouw van de scholen,
wonen en verkeer en veiligheid.

Wat veel bewoners niet weten is dat zij zelf via de SBOB een
subsidieverzoek kunnen doen aan de gemeente. Een aantal
bewoners deed dit al met straatfeesten, maar ook andere activiteiten
kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Zo is er door bewoners
subsidie aangevraagd voor de speeltuin in de Acaciastraat.
De aangevraagde activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid en het welzijn in de wijk. Mocht u interesse hebben,
neem dan contact met ons op (info@bomenbuurtonline.nl).
Wij kunnen u helpen met het opstellen van de aanvraag en de
begroting van uw project.

14070:
Een kapotte lantaarnpaal?
Een defect speeltoestel in
de speeltuin?
Meld het bij de gemeente!

Telli van der Lei, penningmeester SBOB
Meer informatie over de gemeentesubsidie vindt u hier:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Subsidie-voorleefbaarheid-en-bewonersparticipatie.htm

Stamtafel van 20 november: dakopbouw: lust of last?
Het werd een geanimeerde bijeenkomst, in aanwezigheid van een
projectinspecteur van de gemeente, met bewoners en leden van
het bestuur van de SBOB.
Richtlijnen
Richtlijnen voor het verkrijgen van een vergunning voor het
plaatsen van een dakopbouw zijn opgenomen in het onlangs door
de gemeente gepresenteerde bestemmingsplan, dat waarschijnlijk
in januari 2013 zal worden vastgesteld. Een wettelijke verplichting
is ook dat de plannen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Welstandscommissie. Deze commissie beoordeelt of de opbouw
‘onder architectuur’ plaatsvindt, d.w.z. in de stijl van de bestaande
woningen.
Overwegingen
De gedachte achter het verlenen van een vergunning is om
bewoners in de stad (c.q. de wijk) te houden. Maar wat als de
opbouw niet gebruikt wordt ten behoeve van het gezin (woon
genot), maar de woning wordt gesplitst en (gedeeltelijk) verhuurd
(economisch gewin)? Dit laatste blijkt immers geen reden voor het
weigeren van de vergunning. Ook blijkt dat er wisselend wordt
omgegaan met het begrip ‘onder architectuur’. En voor het
opstellen van de bezonningsregels blijkt er alleen gekeken te zijn
naar de bezonning van de gevels (meetmomenten in februari en
oktober). Balkons en tuinen tellen daarvoor dus niet mee. Kortom:
vergroting van het woongenot van de ene bewoner kan leiden tot
een last van een andere bewoner. Datzelfde geldt voor het begrip
economisch gewin (bij verkoop b.v.).
Wilt u de (on-)mogelijkheden voor het plaatsen van dakopbouwen
onderzoeken? Op internet staat het bestemmingsplan en een kaart
van onze wijk waarop, uitgaande van de bezonningsregels, per
adres staat aangegeven wat wel en wat niet mogelijk is!
				
Loura Huizenga, secretaris SBOB

Om de Bomenbuurt écht schoon, heel en veilig te houden is uw
hulp hard nodig. U bent immers de ogen en de oren van de stad!
Soms gaat er iets stuk en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is. Ook kunt u andere
problemen tegenkomen. Bijvoorbeeld als er afval voor uw deur ligt.
De gemeente ziet dat vaak niet of niet snel genoeg. Maar u wel!
Als u een melding doet bij de gemeente kan er zo snel mogelijk
een oplossing worden gezocht.

Hoe doe ik een melding?
U kunt op denhaag.nl digitaal een melding doen. U geeft aan wat
er aan de hand is en vult een aantal gegevens in over de plek.
De gemeente maakt dan direct werk van uw melding. U kunt uw
melding ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 070.

Hoe lang duurt het voor mijn melding is opgelost?
Voor veel meldingen is er een afhandelingtermijn van 3 werkdagen.
Als er een gevaarlijke situatie ontstaat, krijgt uw melding uiteraard
voorrang en wordt hij direct verwerkt. Weersomstandigheden zoals
extreme kou, sneeuwval of storm kunnen werkzaamheden
vertragen, waardoor meldingen niet op tijd afgehandeld kunnen
worden. U krijgt daarvan dan wel een bericht. Ook wordt veel
onderhoud aan de openbare ruimte in vaste rondes en op vaste
data gedaan. Denk daarbij aan gras maaien, snoeien en onkruidbestrijding. Daar wordt alleen van afgeweken als er gevaarlijke
situaties zijn of dreigen te ontstaan.

Samenwerking SBOB en stadsdeelkantoor om
afhandeling meldingen 14070 te verbeteren
Op bewonersavonden horen we regelmatig dat meldingen niet
goed of te laat afgehandeld zijn en dat u daarom niet meer (zo
vaak) meldingen doet. Daar willen we als stadsdeel Segbroek
natuurlijk graag wat aan doen! Maar ook daar hebben we uw hulp
bij nodig. Als er meldingen zijn die niet goed of niet tijdig afgehandeld dan willen we dat graag weten, zodat we onze dienstverlening
kunnen verbeteren.
Om dit aan te pakken gaan de SBOB en het stadsdeel Segbroek
samenwerken. U kunt de niet goed of niet tijdig afgehandelde
melding, met meldingnummer en gegevens melder, doorgeven aan
de SBOB via info@bomenbuurtonline.nl of telefonisch 070-3465623
op dinsdagochtend tussen 09.15 en 11.00 uur.
Het meldingnummer krijgt u standaard; mocht dit onverhoopt niet
het geval zijn, vraag er dan naar. De SBOB verzamelt de meldingen
uit de Bomenbuurt en stuurt ze maandelijks door naar het
stadsdeelkantoor Segbroek. Het stadsdeelkantoor gaat vervolgens
met de lijst aan de slag en koppelt per melding terug naar de SBOB
hoe het zit met de afhandeling. Het stadsdeelkantoor koppelt de
verkregen informatie ook intern binnen de gemeente terug, om de
afhandeling van de meldingen te verbeteren.
Sander Klijnstra
Manager Leefbaarheid Stadsdelen
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bezorgers:

Een nieuwe lente, een nieuw bestuur

Even voorstellen:
onze toekomstige
penningmeester
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Vrijwillige
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BOMENPRAAT

Elsje

Onverwachte observaties van klein naar
groot: auto’s en gevels, huizen en reigers
(geen Règâhs).

door TONNY VAN DIJK

Blijven wonen of
verhuizen (in de buurt)
De Bomenbuurt is een aantrekkelijke wijk. Dat blijkt uit het feit dat huizen hier minder lang te koop staan dan in
sommige andere delen van de stad. Aldus NVM- en buurtmakelaar Hans Scheenstra. Maar hoe aantrekkelijk ook
de buurt, misschien wil je toch verhuizen. Je kunt tenslotte uit je huis groeien of gewoon eens iets anders willen.
Als het niet hoeft, wacht dan even, lijkt de teneur. En ondertussen: volg de cursus ‘ontwerp je eigen huis’ om je
weer happy met je huidige woonsituatie te gaan voelen. Of steek je licht op tijdens een financiële workshop.
Kortom: crisisbestendige maatregelen rondom je huis.
Betaalbaar
Kranten berichten alleen nog maar
over een ‘slechte woningmarkt’.
Huizen staan lang te koop, banken
werken niet mee en prijzen dalen.
Als je daarin meegaat, zinkt de
moed je in de schoenen.
Maar makelaar Hans Scheenstra in
zijn kantoor aan de Fahrenheitstraat
ziet het anders: “Natuurlijk zijn de
tijden beter geweest, maar deze
buurt blijkt aantrekkelijk voor veel mensen. Vooroorlogse huizen
met oude details, betaalbare prijzen (vergeleken met de aan
grenzende wijken),op eigen grond gelegen, strand in de buurt en
een aantrekkelijk winkelgebied.” Allemaal punten waar de starter
geïnteresseerd in is. Maar ook de doorstromer trouwens. “Ik zie
steeds meer dat mensen die eerst naar buitenwijken, zoals het
Wateringse Veld, verhuizen, nu weer terugkomen,” aldus Scheenstra.
“Ze kiezen voor een kindvriendelijke buurt, strand om de hoek en
realiseren gewoon een dakopbouw voor meer ruimte.”

spelregels. Wil je goed voorbereid beginnen met koop of verkoop
in het nieuwe jaar (of later), volg dan de eenmalige workshop
“mijn hypotheek anno 2013” die financieel voorlichter en buurt
genoot Erna de Klerk op 29 januari in buurtcentrum De Kruin
organiseert. Alle wijzigingen rond je hypotheek, of je nou starter,
doorstromer of zittenblijver bent, komen hier aan bod. Denk aan
beperkingen in de renteaftrek, aflossen en het wel of niet omzetten
van je hypotheek. Kosten € 20. Kijk op: www.advieseninzicht.nl

Cocon
Als het ondanks alle tips toch niet lukt om je huis kwijt te raken
of als je inmiddels ook overtuigd bent van de pluspunten van de
buurt, gooi het dan over een hele andere boeg.
Volgens buurtgenoot en architect Marij Gosker is je huis eigenlijk
je cocon in de stad, een verlengde van jezelf, maar ook een veilige
plek om je terug te trekken. “Het huis beschermt je tegen de
buitenwereld, je voelt je er veilig en laadt je op, om daarna weer
de buitenwereld in te gaan. Als je je van dit proces bewust wordt
en de betekenis van je huis begrijpt, wil je misschien bepaalde
dingen veranderen en je huis meer in overeenstemming brengen
met wie je bent en wat bij je past.”

Tips

6

Hypotheekplannen
Volgens Scheenstra kun je beter wachten met verkopen als de kans
bestaat dat je met een schuld blijft zitten die je niet kunt aflossen.
“Ik verwacht dat de situatie over 2 jaar beter is dan nu. Er ontstaat
vanzelf weer een tekort aan huizen over een tijdje. Dan gaan de
prijzen stijgen.” Gunstig dus voor de verkoper, maar de koper moet
eigenlijk nu zijn slag slaan. Lastig, zeker met alle nieuwe financiële
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Onderzoek
Gosker organiseert een 5-delige cursus die je de gelegenheid biedt
om nieuwe ideeën over je woonsituatie te ontwikkelen door op
onderzoek uit te gaan. Wat zou je willen met de ruimte en inrichting
als je helemaal vrij zou zijn en opnieuw zou beginnen? Deze deels
theoretische stap zet je eerst om jezelf de gelegenheid te geven,
je creativiteit de vrije loop te laten. Pas later ga je weer inzoomen
op je huidige situatie. De cursus die de 2e helft van januari weer
van start gaat, biedt hiervoor een stappenplan aan. Ter inspiratie
krijg je iedere keer informatie over bijvoorbeeld kleur en harmonie
in je huis en natuurlijk over architectuur en interieurarchitectuur.
Kosten € 155. Voor meer informatie:
www.goskerontwerp.nl/ontwerp-je-eigen-huis ■

Wist u dat de Bomenbuurt meer dan 6 fietsenstallingen heeft, en
dat u die via de website www.fietsenstallingendenhaag.nl kunt
vinden? Op deze site kunt u kijken waar de dichtstbijzijnde stalling
is. Twee van deze stallingen worden beheerd en onderhouden door
de werkgroep Acaciastraat en werkgroep Fietsenstalling Bomenbuurt. Verder kunt u via deze site contact zoeken met de beheerder
voor uw fiets, brommer en of motor. Ook kunt u zich als beheerder
van een stalling bekend maken door dat door te geven aan dhr.
Diederik Weve. Hij zal uw stalling dan toevoegen aan de andere
stallingen die vermeld staan op de website.
Ongetwijfeld vraagt u zich af, hoe het dan komt dat er nog zoveel
fietsen buiten op straat staan. En dat zijn niet alleen wrakken. Het
zou een mooi onderzoekje waard zijn, om dat duidelijk in kaart te
brengen. Mocht dit idee u aanspreken, neem dan contact op met
ons. Wij helpen u graag verder op weg hiermee. Zover wij nu de
indruk hebben, is de afstand stalling – woonhuis een veel genoemde
reden. Maar misschien is de prijs voor een stallingplek ook een
oorzaak, deze varieert per stalling. Toch vindt de SBOB en vele
bewoners met ons, het een erg rommelig gezicht: al die fietsen op
straat, vooral de fietswrakken. Wat dat laatste betreft, heb ik goed
nieuws voor u: er is een pilot gestart in het Valkenboskwartier waar
andere regels gehanteerd gaan worden voor het verwijderen van
een fietswrak. Mocht deze proef slagen dan wordt die doorgevoerd
in de andere wijken van de stad.
Mocht u nog een garagebox weten waar eventueel een fietsen
stalling gerealiseerd kan worden, dan zou de SBOB dit graag van
u vernemen. En heeft u verder nog vragen naar aanleiding van dit
artikel, neem dan ook contact met ons op.
Tot slot wil ik u mededelen dat de fietsenstalling in de Abeelstraat
een opknapbeurt heeft gekregen: nieuwe rekken, een fietsenlift en
een elektronisch slot voor de buitendeur. De stalling is door
wethouder Smit woensdag 7 november geopend.

Tijd
Vandaag rook ik
draadjesvlees
in de Cederstraat
't Was tegen vieren.
Ze stond daar
bij de deuropening,
in een schort
met brede banden.
Het grijze haar laag
in een rol in de nek.
In het langsgaan
klonk een pendule
met de slag van vier.
Een vleugje lavendel
kwam er mee.
Even was er geen
ipad meer en geen
tv, slechts radio
met de Familie
Doorsnee.

Hans Verboom

Uit een gemeentelijk persbericht:
De gemeente ondersteunt initiatieven voor buurtstallingen, door
subsidie beschikbaar te stellen. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar,
voor tenminste 10 buurtstallingen. De subsidieregeling loopt tot
31 december 2012.
Wie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor subsidie
voor bijvoorbeeld fietsenrekken, een elektrisch slot en een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen. De subsidie is maximaal 400 euro
per fietsplek in de stalling, met een maximum van 40.000 euro per
buurtstalling. Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidie:
www.denhaag.nl/fiets

december 2012

december 2012

Met die wetenschap zou je er als verkoper weer zin in krijgen.
Wat kun je doen om je huis beter te verkopen? Tips van de
verkoopspecialist:
• De 1e indruk is goud waard: zorg dat je huis schoon en netjes is
en ruimtelijk wordt gepresenteerd (goede, maar wel eerlijke foto’s
dus!)
• Oude details zijn gewild, let op een zorgvuldige afwerking
• Regel dat de VVE actief is.
In de nieuwe hypotheekpraktijk blijkt financieren met een bouw
depot lastig te zijn: banken en regelgeving vragen steeds vaker om
bij verbouwing eerst eigen geld in te brengen. Dat maakt dat huizen
die kant-en-klaar zijn sneller en beter worden verkocht.
Slechte verkooppunten zijn er ook: Een plavuizen vloer en gas
kachels willen, volgens de makelaar, kopers niet meer vandaag
de dag.

Fietsenstallingen
in de Bomenbuurt

De Boomgaard
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Ed Boele opnieuw
de beste kaasspecialist

In ons vorige nummer stond bij het artikel ‘Het ontstaan van de buurt’ op pagina 9 een foto zonder toelichting. Buurtbewoner Eduard Bekker
heeft de fotocompositie gemaakt en dat die zonder bronvermelding en uitleg is geplaatst, deed geen recht aan het werk dat hij hiervoor heeft
verricht. De foto betreft juist het stuk van onze wijk dat op last van de bezetter in 1943 tegen de vlakte is gegaan. Daarom herplaatsen we
deze afbeelding: dit keer mèt bronvermelding en uitleg. (red.)

Beste kaasspeciaalzaak van Nederland en beste specialist in
buitenlandse kazen.
Deze beide titels heeft Ed Boele met zijn winkel in de
Fahrenheitstraat veroverd. De jury van de jaarlijkse landelijke
competitie noemt de winkel ‘een voorbeeld voor de branche’.
De zaak levert ’uitmuntende prestaties’ en ‘eigenaar en
medewerkers zijn goed en volop met hun vak bezig’.

Kerstrecept
“Die dubbele beoordeling geeft extra glans”, zegt de trotse Ed.
“Maar hoe blij ik ben met het oordeel van de vakjury, het aller
belangrijkste blijft de klant. Die bepaalt uiteindelijk of je een goed
product verkoopt.”
En speciaal voor de klant heeft de kaasmeester een kersttip. Waar
elders in dit nummer wordt geschreven voor wie niet wil koken
met de kerst, heeft Ed een eenvoudig recept voor degenen die
dat wèl willen. De Franse handgemaakte kaas Mont d’Or wordt
traditioneel alleen in de winter verkocht. Deze kaas koop je in een
kartonnen doosje: je zet ‘m in zijn verpakking zo in de oven (met
of zonder scheutje wijn erover. Na 20 minuten heb je een heerlijke
kaasfondue voor 2 personen. Stokbroodje erbij, groene sla en klaar.
(Het recept krijg je er bij aankoop trouwens gewoon bij.)

Wijntip
Het kaasplankje als dessert wint steeds meer terrein in Nederland.
Volgens de kaasspecialist kun je eenvoudig beginnen: een geitenkaasje, een blauwader en een Alpenkaas bijvoorbeeld, oplopend

••• Fotocompositie Eduard Bekker

Verdwenen Bomenbuurt
In 1932 maakte de fotograaf C.G. Leeflang een reeks foto’s vanuit
de toren van de Westduinkerk aan de Fahrenheitstraat (waar nu
Albert Heijn is), richting de Nachtegaallaan (die je hier op de achtergrond nog net ziet, met de nog jonge iepen langs het middenpad).
Deze foto’s uit het Gemeentearchief bleken met wat extra digitaal
knutselwerk tot één panorama smeedbaar.

Van harte gefeliciteerd Ed, met beide titels!
van licht naar zwaarder. En vergeet niet een beetje vijgenjam erbij
te serveren! Met wijn- (of port-)tip van medewerker Erwin…. en de
kerst kan beginnen. Na 10 december is de winkel gevuld met
speciale kerstkazen, die de specialist jaarlijks zelf uit Parijs haalt.

van de wijkagent

Vuurwerk
Verder is het verkopen, in bezit hebben en afsteken van illegaal
vuurwerk, net als het stichten van vreugdevuren, verboden. De
politie treedt hier streng tegen op. Dit kost overtreders (zak-)geld
en in het ergste geval vrije tijd. Ik wijs ook ouders op hun verantwoordelijkheden in deze periode, want vuurwerk blijft een risico!
Vuurwerk hoort uiteraard bij de jaarwisseling! Helaas vallen er elk
jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren. Vaak
doordat anderen onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk,
of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is.
Hieronder enkele tips:
* Vanaf 12 jaar is fop- en schertsvuurwerk (knalerwten en sterretjes)
toegestaan, vanaf 16 jaar al het overige (legaal) vuurwerk.
*U
 mag 25 kilo vuurwerk in uw bezit hebben
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Helaas heeft het Gemeentearchief er geen belangstelling voor,
omdat de foto ‘gemanipuleerd’ is. Zonde.
Eduard Bekker

Het Oostersch Huisje
* U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben
vóór en ná de verkoopdagen.
* Van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag
u vuurwerk afsteken.
* Dit jaar valt 1 van de verkoopdagen op een zondag, daarom is het
dit jaar toegestaan vuurwerk te kopen vanaf 28 december 2012.
Voor meer informatie over (illegaal) vuurwerk ,verwijs ik u naar
onderstaande link: www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk.html

Toezicht politie en medewerking burgers
Tijdens de jaarwisseling is er extra toezicht; er gaat immers een
belangrijk signaal van uit wanneer vandalen een rekening krijgen
voor de schade die zij aanrichten. Ik doe een beroep op u om ook
een oog in het zeil te houden: daarmee helpt u de politie. Weet u of
vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen/verhandeld
wordt, of ziet u dat er grote hoeveelheden brandbaar materiaal in
uw buurt worden opgeslagen, vraag ik u dit te melden.
Tevens als er in uw buurt te vroeg vuurwerk wordt afgestoken.
U kunt zich uiteraard richten tot mij of u belt politie 0900-8844.
Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op
0800-7000.
Ik wens u hele fijne feestdagen en een gezellige en vooral veilige
jaarwisseling. Ik zie u graag in alle gezondheid weer in het jaar 2013!
Uw wijkagent, Fabian Roso

Als je een keer thuis lekker Indisch wilt eten, kun je naar de
Wilgstraat gaan. Misschien ken je het al: daar, vlakbij het
Thomsonplein, ligt de toko ‘het Oostersch Huisje’. Ben je nog niet
zo op Indisch, begin dan met een nasi rames. Ben je liefhebber?
Probeer dan eens de Indische saucijs of laat je smaak langzaam
verleiden door de petehboon en de ikan djambal. De toko heeft ook
een paar tafeltjes. Vooral Indische Nederlanders maken daarvan
gebruik om ter plekke een hapje te eten. Ik praat met Joyce Talib.
Zij werkt er al 21 jaar, eerst als werkneemster, sinds 2000 als
eigenaar van de zaak. Alles wat je er eet, is van haar hand.

Nederlands Indië
Het Oostersch Huisje is er al sinds 1958. In die tijd, na de
onafhankelijkheid van Indonesië en het conflict over Nieuw Guinea,
verruilden veel (Indische) Nederlanders hun Nederlands Indië voor
Nederland. In Den Haag vestigden zij zich vooral op ‘het zand’,
onder meer in de Bomenbuurt. Ze waren overigens niet de eersten.
Voorheen waren deze buurten aan zee al in trek bij repatrianten en
verlofgangers uit Nederlands Indië.
De oorspronkelijke eigenaar van het Oostersch Huisje, mevrouw
Saffrie, is in de vijftiger jaren met haar gezin per boot naar Nederland gekomen, naar Den Haag. Een woning vinden was ook toen
niet zo makkelijk. Tijdelijk bewoonde het gezin in de Wilgstraat een
ruimte die eigenlijk een winkelbestemming had. Om gedoe met de
gemeente te voorkomen, waren in de etalage een paar Indische

gerechten uitgestald. Hoewel het dus niet bedoeld was voor de
verkoop, kwamen al gauw vragen en verzoeken. Daaruit is sinds
1958 het Oostersch Huisje ontstaan.

Ayam kodok
Joyce heeft een eigen website: www.hetoosterschhuisje.nl.
Daarop vind je natuurlijk alle gerechten, maar ook wat meer van
het verhaal van die begintijd met mevrouw Saffrie. Wat Joyce
aantrekt in de Bomenbuurt? De Ieplaan, want die doet haar denken
aan de mooie lanen die je vroeger in Indië, in Malang had.
En verder, voor de Kerst verkoopt Joyce een specialiteit: de ayam
kodok. Het bijzondere zit ‘m niet alleen in de smaak, maar ook in
het feit dat het een hele kip is die geen enkel botje meer bevat.
Een geheim van Joyce.
Reggy Specken

De Boomgaard
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Beste wijkbewoners,
De feestdagen staan weer bijna voor de deur. De afsluiting van deze
feestelijke decembermaand is de jaarwisseling. Om het feestgevoel
na de kerstdagen niet te laten omslaan in een anticlimax vraag ik
als wijkagent, aandacht voor de volgende zaken. Het voorkomen
van vernielingen, al dan niet veroorzaakt door zwaar vuurwerk, kan
veel ellende besparen. Ik vraag u daarom ruim vóór de jaarwisseling,
uw losstaande eigendommen van de openbare weg te halen en uit
uw tuin, denk hierbij ook aan aanhangwagens, vuilcontainers en
losliggend bouwmateriaal.

Geheel links loopt het water van de Valkenboskade nog helemaal
door tot aan De Beek, die toen nog direct langs de Sportlaan liep.
De huizen langs de uitloper van de Valkenboskade stonden aan de
Oleanderlaan en de Larixlaan. Dwars op de Fahrenheitstraat liepen
hier de Haagbeukstraat en Noteboomstraat. Rechts op de foto ziet
u parallel aan de Fahrenheitstraat de Palmboomstraat, Taxusstraat,
Tamarindestraat en Tulpenboomstraat. Op deze laatste kwamen

de Amberboom- en Banaanstraat uit, waarvan de woonblokken
nog net te zien zijn. Op de voorgrond de Hanenburglaan, en
een miniem stukje Hanenburgervaart. Dit watertje verbond het
Verversingskanaal met de Valkenboskade.
Alleen de Nachtegaallaan en de huizen langs de Sportlaan
(Vogelwijkzijde), die gespaard bleven voor de mokers van de
bezetter, zijn nog te herkennen.
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GEZOND WONEN
KUNSTENAARS
IN DE BUURT
door HANNAH SMEETS
Uw adres voor luxe
 roodjes, uitstekende
b
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

Geert Snijders

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

Tekenaar van Haagse

Thomsonlaan 65, 070-3921672.

Geert Snijders is geboren in
1958 en komt uit een groot
katholiek gezin, zo is te lezen
op www.denhaagdirect.nl,
waar tekeningen van hem te
zien zijn. Hij was het zevende
kind en zij woonden aan de
Otterrade. Zijn vader was
tekenleraar aan de technische
school aan het Lamgroen.

WWW.STUDIOJEAN.NL
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De appel en de boom

Pepers
vAnAf zA. 8 december hebben wij
een speciAle kersT-kelder
Alles

*

sTAAT in heT Teken vAn de kersT

Nu woont Geert al jaren met vrouw en twee dochters in de
Bomenbuurt. Hij geeft les aan de basisschool De Parkiet en
daarnaast tekent hij, maakt decors, illustreert lesboeken van
uitgeverij Panta Rhei en treedt op als verteller met Buikdanseres
Yamina. De 'appel' van vader Snijders viel niet ver van de boom,
want maar liefst twee van zijn zonen zijn tekenaar-schilder
geworden. Ook broer Wim, eveneens wonend in de Bomenbuurt,
is een getalenteerde tekenaar-schilder.

Thomsonplein 12A, wo. T/m vr. 9-17.30, zA. 10-17 u

••• Thomsonlaan

••• detail uit een tekening van de Fahrenheitsraat
Voor zijn blog op Den Haag Direct maakt Geert tekeningen van
Haagse straten, pleinen, buurtjes. 'Ze hadden een nieuwe blogger
nodig, nummer 101 en vroegen mij. Ja, niet zomaar natuurlijk,
je moet er wel wat voor doen', verklaart hij heel bescheiden.

Geert wilde daarna geen kantoorbaantjes meer en heeft in de
jaren '90 de avond-pabo gedaan. Al die jaren bleef hij tekenen,
maar werd ook verhalenverteller. In de vorige Boomgaard stond
een stukje over het zomerfeest op het Kastanjeplein,waar een
voorstelling te zien was over Ali Baba, vertolkt door Geert. Het
masker dat hij droeg en zelf gemaakt had zag u als foto op de
omslag.
Uitgeverij Panta Rhei vraagt hem om boeken te illustreren. Dat deed
hij voor het boek '100 circusspelen' en voor 'Spelletjes uit de hele
wereld', waarbij hij kinderen uit zijn klas soms vraagt om een
houding uit te beelden, die hij dan kan tekenen.
Geert geniet van zijn werk met kinderen, maar hoopt ook meer tijd
te krijgen voor het tekenen. Daarvoor spaart hij soms vrije uren,
om een extra dag naar modeltekenen te kunnen gaan.
Hij lacht een beetje als ik hem 'kunstenaar' noem, alsof hij zichzelf
niet zo ziet, maar hij is het wel degelijk. Daarvan getuigen zijn
weblogs puttertje.weblog.nl en puttertje2.blogspot.com ■
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Geert tekent zijn hele leven al. Op de lagere school had hij een
meester die hem geschiedenistekeningen liet maken bij de
verhalen die hij vertelde. Hij heeft ze nog steeds in een schetsboek
bewaard. Je ziet al heel duidelijk het tekentalent van de jonge
Snijders.
Beide broers gingen naar de Koninklijke Academie in Den Haag.
Geert stopte na twee jaar en ging in dienst. Broer Wim ging
door met de studie. ‘Waarom stopte je eigenlijk?’ vraag ik hem.
'Tja, zegt hij, ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest, waarschijnlijk
was ik gewoon te jong '.
Na zijn diensttijd kwam hij bij de PTT terecht en daarna als
administratief medewerker bij een instelling met de wonderlijke
naam “ Centrale Wachtlijst Zorg voor verstandelijk gehandicapten”.
Deze werd op een gegeven moment opgeheven.

Tekenen en vertellen
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BOUWEN AAN DE BUURT | deel 3

door REGGY SPECKEN

Het ontstaan van de buurt
De Boomgaard wijdt een korte serie aan de bouw
van onze buurt. In dit derde artikel gaat het over het

bijvoorbeeld zwom je lange tijd tussen de Haagse drollen. Het Haagse
stankprobleem is overigens pas rond 1900, door de aanleg van
riolering, echt opgelost.

Verversingskanaal en het daaraan gebouwde stoom-

Bomenbuurt

gemaal. De voorgaande artikelen beschreven het
landschap dat hier oorspronkelijk lag én de bouw

gezelligheid

van de buurt.

logos

unieke culinaire cadeaus gezellige espressobar
gourmet foods & wines
zonnig terras & tea room

Fahrenheitstraat 582

Den Haag 070 364 28 68

www.livinglabuenavida.com

huisstijlen

flyers
magazines

posters

websites
leaflets

boekvormgeving

brochures
beursmateriaal

0624 268737 info@COWBOYJO.nl www.COWBOYJO.nl
Stadhouderslaan 9 Unit 41 2517HV Den Haag

Gemaal
Kent u het gebiedje langs het Verversingskanaal, naast de torenflat
aan de Beeklaan en achter de Houtrustkerk? Achter die kerk ligt,
enigszins verscholen, een klein complex huizen. Het complex ligt
wat dieper dan de Beeklaan en loopt over in de sluis van het kanaal.
Het geheel is goed te zien vanaf de brug aan de Groot Hertoginne
laan. Vroeger was hier een gemaal. Tegenwoordig hebben de
panden een woonbestemming.

In de loop van de tijd is veel gesleuteld aan het kanaal. In de
dertiger jaren bijvoorbeeld is een sluis tussen de 2e Binnenhaven en
het kanaal aangelegd. Hierdoor kregen de Scheveningse vissers de
kans om hun vis per schip naar Rotterdam te vervoeren. In die tijd
was het dus druk op het kanaal en ook in de sluis naast onze buurt.
Nu kan dat niet meer, omdat bij de Willem de Zwijgerlaan een dam
is aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog, toen delen van de
Bomenbuurt door de bezetter zijn afgebroken voor de aanleg van
de Atlantikwall, is het kanaal gebruikt voor het verschepen van de
geroofde bouwmaterialen. En kort na de opening in 1888 was het
dus min of meer een drollenvaart. Omdat het kanaal een tamelijk
open verbinding met zee had, zijn bij het eind van de Beeklaan een
klein dijkje en een schutsluis aangelegd. En een stoomgemaal, dat
bij hoog water het grachtenwater met de drollen omhoog zoog,
zodat het achter het dijkje de weg naar zee kon vinden.

Kanaal

Altijd al gitaar willen spelen ?
Gitaar school GiordanoGuitar
Praktijkgerichte gitaarlessen met
muziek die jij leuk vindt.

Neem contact op met Luca Giordano:
Giordano.la@gmail.com - 06-14789900 - (aan het Thomsonplein)

Tijd voor een PC Refresh!

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

Bewoond
De schutsluis en het dijkje (aan de kant van onze buurt) zijn er nog.
De nummers 41 en 43, met de geschulpte houten daklijst, worden
ook nu weer bewoond. Vroeger woonden hier de machinisten van
het stoomgemaal. In 1913 is het gemaal gaan werken op elektriciteit.
De kolenloods en de schoorsteen zijn toen afgebroken en het
stoomketelhuis ingekort. Dat ingekorte ketelhuis maakt nu deel uit
van nummer 45. Oorspronkelijk was hier de machinekamer, nu is
het verbouwd tot een prachtige woonplek. Op de begane grond
kun je nog de buizen zien, waardoor het grachtenwater naar boven
werd getransporteerd. Het complex kreeg een destijds voor
overheidsgebouwen gebruikelijk en daarom niet bijzonder uiterlijk.
Tegenwoordig waarderen we dit meer en noemen we deze stijl
‘neorenaissance’. Typerend zijn de lichtkleurige banden in het
metselwerk. De stenen daarvoor werden gebakken in een fabriekje
vlakbij. Het gemaal is in 1970 buiten bedrijf gesteld. ■
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www.giordanoguitar.com

PC LOOPT NIET
LEKKER?

Het Verversingskanaal is in 1888 geopend. Het is gegraven met
schop, paard en wagen. Het kanaal had tot taak om het vuile
Haagse grachtenwater in zee te lozen. Het is nu moeilijk voor
te stellen, maar het wonen aan een Haagse gracht was tot ver in
de 19e eeuw geen lolletje. Vóór de huizen liepen tamelijk diepe
slootjes die het regenwater, maar ook het huisvuil, de plas en de
poep op de gracht moesten lozen. Zo hier en daar waren deze
afgedekt met planken. In de zomer stonk het vreselijk. En het
grachtenwater zat natuurlijk vol met schadelijke bacteriën.
Desalniettemin is het ook voor de afwas gebruikt. Veel zieken en
doden waren het gevolg. Den Haag heeft halverwege de 19e eeuw
nog te maken gehad met cholera-epidemieën. Veel grachten zijn
daarom gedempt. De Singel van grachten rond het Den Haag van
die tijd is echter behouden. Deze is gespuid met schoon water uit
het Westland. Het vuile water kon dan via het kanaal op zee worden
geloosd. Dat is niet zonder problemen gegaan. In zee bij Duindorp
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Meer activiteiten en cursussen in de buurt? Meld
het de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

De Haagse Gordijnerie
exclusieve woonmode

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Bibliotheek Bomenbuurt

Expat Coffee

De nationale voorleesdagen beginnen op
woensdag 23 januari. Van 10 tot 11 uur ben
je welkom in de bieb voor een ontbijtje.
Er wordt voorgelezen uit het boek van
Milja Praagman “Nog 100 nachtjes slapen”
daarna is het tijd om te gaan knutselen.
Woensdag 13 februari van 10 tot 11 uur komt het
reizend poppentheater Dubbele Jan een voorstelling geven:
“100 lapjes”, een vrolijke voorstelling met grote poppen, veel muziek
en tot slot een feest. Vind je het leuk om te komen, laat het weten!
Tel (070) 3535 69 70 of email: bomenbuurt@dobdenhaag.nl
Bibliotheek Bomenbuurt, Fahrenheitstraat 707

Meet other expats and get to know more locals? Business or social?
Every 1st Wednesday of the month, from 9 till 12 hrs.
Ontmoeting buitenlanders in Nederland en locale bewoners voor
netwerken of gewoon sociaal. Iedere eerste woensdag van de
maand. Shop/Espresso bar La Buena Vida, Fahrenheitstraat 582.

Kerstman
Op zaterdag 22 december rijdt de Kerstman in zijn arreslee door de
winkelstraten Fahrenheitstraat en Thomsonlaan. Veel winkels zullen
ook op zondag de 23e open zijn. Kijk voor meer informatie over het
volledige kerstprogramma op www.defahrenheit.nl.

Creatieve cursussen
Kralen & sieraden

Advertentie 87,5 x 63 2012

03-05-2012

18:50

Pagina 1

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

Advies & inzicht in geldzaken
Financieel advies zonder verkoop van producten
bijvoorbeeld over je pensioen of hypotheek,
maar ook over budgettering en administratie
Workshops voor beter financieel inzicht

Lid NUVO

Brillen - Contactlenzen

Rob Krahmer en Mark Krahmer
Thomsonlaan 93 | Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl | klantenservice@duooptiek.nl

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 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 mogelijk
heden voor kinderpartijtjes. Kijk voor prijzen en data op
www.studiojean.nl of loop langs bij de Thomsonlaan 65.

Houtrustkerk
Op 15 december 2012 zal Kirsten Benschop haar theatervoorstelling
‘Wie stenen losbreekt’ ten tonele brengen in de Houtrustkerk
(Beeklaan 535). De voorstelling begint om 15.30 uur (duur: 1,5uur),
inloop vanaf 15.00 uur. Na afloop kan er worden nagepraat bij een
hapje en een drankje. Toegangsprijs: € 4,- ter plaatse te voldoen.
In dit theaterstuk draait het om het vinden van rust in het gehaaste
leven. Een vrouw van middelbare leeftijd besluit een klooster te
bezoeken in de hoop haar leven weer op orde te krijgen. Past
daarna haar ‘oude’ levensstijl nog bij haar nieuw verworven
inzichten? Meer informatie: www.kirstenbenschop.nl
Zondag 27 januari 2013 geeft het Bollingkwartet een koffieconcert
van 12.00 tot 12.30u in de Houtrustkerk. Het kwartet werd in 2010
opgericht door de fluitiste Laura van Dijk, met Jacob Engel piano,
Thomas Wigmore bas en Harry Steenvoorden drum en specialiseert
zich in het uitvoeren van het werk voor fluit en jazz pianotrio van
de Franse jazzpianist, bandleider en arrangeur Claude Bolling (1930).
Elegant en swingend, barok en blue, een synthese van klassiek en
jazz. De toegang is gratis, met een collecte bij de uitgang.

••• Expat coffee bij La Buena Vida

Open Coffee Bomenbuurt
Mensen in de Bomenbuurt, maar ook daarbuiten, ontmoeten elkaar
elke 2e maandag van de maand tijdens een Open Coffee. Voor iedereen
die wil netwerken, zich wil laten inspireren door ondernemers of
gewoon zijn/haar ideeën eens wil toetsen. Meestal ontmoeten we
elkaar in een horecagelegenheid in de buurt, soms komen we bijeen
op iemands werkplek. De bijeenkomsten kenmerken zich door een
ontspannen sfeer, goede koffie en enthousiasme. De enige kosten
zijn je eigen consumpties.
Kijk voor actuele informatie over thema's en locaties:
https://www.facebook.com/groups/opencoffeebomenbuurt
www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt
Maandag 10 december, 9 uur:
Thema: ‘Workshop vilt’ door Mooi van Zenzovoort
Locatie: Ruimte Voor Helden, St. Jacobstraat 137, Den Haag
www.ruimtevoorhelden.nl
Maandag 14 januari, 9 uur:
Locatie: De OPkikker, Thomsonplein 12A, Den Haag
www.deopkikker.nl
Maandag 11 februari, 9 uur:
Locatie: Hubertus, Fahrenheitstraat 642, Den Haag
Maandag 11 maart, 9 uur:
Locatie: Bagels & Beans, Thomsonlaan 53, Den Haag
www.bagelsbeans.nl

december 2012

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

Limited Edition zit op de hoek van de Bomenbuurt aan de Laan van
Meerdervoort/ hoek Aucubastraat. Ze organiseren professionele
6-delige cursussen sieraden maken en diverse (eenmalige)
workshops. De workshops zijn vaak op zaterdagochtend. Doel:
je eigen sieraden maken met diverse technieken en materialen.
Niet alleen kralen, maar ook leer, strassbanden en knopen passeren
de revue. In januari start de nieuwe cursusronde. Kijk op:
www.limited-edition-sieraden.nl
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VAN DE GEMEENTE

Hou van je huis!
Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het
onderhoud aan uw woning. Als u een appartement bezit, is de
Vereniging van Eigenaren (VVE) de werkelijke eigenaar van het
gebouw. U en uw mede-eigenaren zijn dan samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Goed onderhoud is belangrijk:
het draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en zorgt
ervoor dat u plezierig woont. Bovendien behoudt een goed
onderhouden woning beter haar waarde. Tijdig en regelmatig
onderhoud voorkomt hoge herstelkosten en woonoverlast voor
uw buurtgenoten.
De campagne ‘Hou van je huis!’ in de wijken Vruchtenbuurt,
Bomen- en Bloemenbuurt is onderdeel van het project Pluk de
Vruchten van Onderhoud. Het doel van dit project is het onderhoud
- en dan vooral het achterstallig groot onderhoud - van woningen
onder de aandacht brengen van de eigenaren. Het bijzondere van
het project is dat mensen uit de drie wijken zelf ideeën of plannen
voor het gezamenlijk uitvoeren van onderhoud of duurzaamheid
kunnen indienen. De gemeente ondersteunt de goedgekeurde
initiatieven met begeleiding en het opzetten van het proces.
De indieners kunnen Verenigingen van Eigenaren zijn, maar ook
wijkorganisaties of nieuw te vormen groepen. De gemeente is
samen, vaak al in overleg met de wijkberaden, gestart met het
informeren van eigenaren over de rechten en plichten van VvE’s,
het belang van meerjaren-onderhoudsplannen en het aanbrengen

van isolerende maatregelen.
Voor meer informatie en
specifieke vragen over uw
Vereniging van Eigenaren kunt u contact opnemen met de VvE-balie
op nummer (070) 353 32 81 of via e-mailadres: vvebalie@denhaag.nl.
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Rond de jaarwisseling is het extra belangrijk dat er geen rommel op
straat ligt dat in brand gestoken kan worden. Gemeente, politie en
corporaties doen dan ook hun best om brandbare spullen snel op
te ruimen. Ook u kunt helpen de straten schoon te houden.
• Zorg dat er geen extra rommel op straat ligt! Bied uw huisvuil aan
in stevige zakken en alleen op de huisvuildag en haal containers
zoveel mogelijk binnen. Tijdens de feestdagen wordt er géén
huisvuil opgehaald. Kijk voor de huisvuildagen op
www.huisvuilkalender.denhaag.nl.
• Zet grofvuil alleen op straat als u een afspraak heeft gemaakt via
de Grofvuiltelefoon (070-3660808)
• Ziet u voorafgaand aan de jaarwisseling troep op straat?
Meld dit dan aan de gemeente op telefoonnummer 14070
(op 31 december bereikbaar van 08.00 - 20.00)
• Ziet u tijdens de jaarwisseling brandbaar materiaal op straat?
Bel dan de politie op 0900-8844
Vervangende inzameldagen oud papier, restafval en gft-afval
Dit jaar valt zowel kerst als nieuwjaarsdag op doordeweekse dagen.
Tijdens deze feestdagen wordt het oud papier, restafval en gft-afval
op andere dagen opgehaald dan u gewend bent. Kijk op de website
www.denhaag.nl/oudennieuw voor de afwijkende data.

De Boomgaard

Parkeergarage, Albert Heijn Valkenboslaan
Kosten: gratis. Inrijden op 31 december tussen 17:00 en 18:30 uur
Uitrijden op 2 januari van 8.00 tot 22.00 uur (1 januari gesloten).
Parkeergarage, Albert Heijn Fahrenheitstraat (ingang zijkant
Hanenburglaan)
Kosten: gratis. Inrijden op 31 december tussen 17:00 en 18:00 uur
Uitrijden op 2 januari van 8:00 tot 22:00 uur (1 januari gesloten).
*Het gratis vervoer geldt voor 1 persoon per parkeerkaart en is
alleen geldig bij de parkeergarages die hierboven vermeld staan
(behalve de garages in Segbroek en die op het Parijsplein).
De parkeerkaart geeft recht op vrij reizen bij HTM op maandag
31 december 2012 en dinsdag 1 januari 2013. De parkeerkaart is
niet geldig op het HTM Nachtnet. Het openbaar vervoer rijdt op
oudejaarsavond tot circa 20:30 uur en op Nieuwjaarsdag vanaf
circa 9:00 uur.

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 Zondagmiddag’ in het Haagse Theater PePijn. Voor
meer informatie zie www.marcelverreck.nl.

Binnenpretjes

Wilt u een lagere energierekening én meer wooncomfort? Dan kunt
u uw woning energiezuiniger maken. Hiermee vermindert u de
CO2 uitstoot van uw woning én draagt u bij aan een schoner milieu.
Omdat de gemeente in 2040 klimaatneutraal wil zijn, wil ze
particuliere huiseigenaren stimuleren zelf maatregelen te nemen
om hun woning energiezuiniger en toekomstbestendiger te maken.
Daarvoor stelt de gemeente een aantal subsidies beschikbaar.
Tot 2014 kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor:
. Dak- en vloerisolatie
. Glasisolatie
. Groene Daken
. Zonnepanelen

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden, over de
precieze voorwaarden en de wijze van aanvragen, kijk dan op
www.denhaag.nl/duurzaamheid.

Help mee met Burgernet
Ook tijdens Oud en Nieuw kan de politie uw hulp goed gebruiken
met Burgernet. Hoe? Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak,
een vermist kind of brandstichting wordt een Burgernetactie
opgezet. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via
de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek
uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.
Al ruim 18.000 Hagenaars doen mee! Meld u aan via
www.burgernet.nl.

Actie:
Vuurwerk en kerstbomen opgeruimd? St(r)aat netjes!
Doe mee en win!
Help mee om kerstbomen en vuurwerkresten op te ruimen en krijg
een beloning! Wie een kerstboom of een zak met vuurwerkresten
inlevert bij een van de inleverpunten in de stad, krijgt een kaartje
met een unieke code. Met de gespaarde punten kun je leuke
beloningen krijgen. Heb je een ‘gouden code’ gekregen? Dan heb
je één van de hoofdprijzen gewonnen! De actie ‘Opgeruimd St(r)aat
Netjes’ wordt dit jaar gehouden op 28 december 2012 én van
2 t/m 5 januari 2013. Meer weten over ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’?
Kijk op: www.crownies.nl voor alle info en inleverlocaties.

Afvalcontainers tijdelijk a
 fgesloten

Openingstijden gemeente rond de feestdagen

Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, wordt een aantal
papier-, textiel- en plasticcontainers tijdelijk afgesloten of weggehaald. Hierdoor kunt u rond de jaarwisseling geen gebruik maken
van deze containers. Houdt u hier rekening mee. Breng uw papier,
textiel of plastic eerder weg of bewaar het tijdelijk thuis.

Rond de feestdagen heeft de gemeente Den Haag gewijzigde
openingstijden. Kijk op www.denhaag.nl/oudennieuw voor de
openingstijden per locatie.

Vreugdevuren
Het is verboden om op straat vuur te maken, óók tijdens Oud en
Nieuw. Hier wordt streng op toegezien. Op een aantal plekken in de
stad mag er wel een vreugdevuur gemaakt worden. Deze vreugdevuren worden georganiseerd door de buurt. Hierover zijn heldere
afspraken gemaakt met gemeente, politie en brandweer. Houd de
website www.denhaag.nl/oudennieuw in de gaten voor de locaties.

Gratis parkeren
Op 30 december vanaf 18.00 uur, 31 december en 1 januari 2012
tot 24.00 uur kunt u uw auto overal in Den Haag gratis parkeren.
Er zijn dan geen parkeercontroles. Uw bezoek hoeft geen bezoekers
vergunning te gebruiken. Van de ruim 1800 parkeerautomaten in
Den Haag worden er 900 afgeschermd. Dit om schade te voorkomen.
Vanaf 2 januari vinden er weer parkeercontroles plaats.

Winnaar Kunstroute
Op 27 oktober jl. werden de winnaars
van de Fahrenheit Kunstroute bekend
gemaakt. Het winnende schilderij,
het ‘Oude Noorderhavenhoofd‘, is
gemaakt door Pascal Korving (18 jaar oud). Door de
winkeliersvereniging De Fahrenheit was een geweldige

Boven de Haagse Beek, die langs de Segbroeklaan zeer traag
naar de Hofvijver stroomt, hangt een grote lage herfstzon.
Ik wandel hem met mijn zoontje tegemoet. Nog even zijn de
bomen veelkleurig. Er ligt al een tapijt van bladeren. Het is
vrijdagmiddag. In het water zwemmen een paar verse gansjes.
Het laatste nest.
Op een bankje hangen rokende jongens. In de speeltuin
verderop wordt woest geschommeld. Twee honden sleuren een
meer dan middelbare dame over het pad. We zwenken terug
naar de Fahrenheitstraat. Aan het verkeer kun je horen dat de
verkeerslichten op groen staan. Niet voor ons. Wij wachten.
Als het onze beurt is, passeren we een stilstaande auto waarin
iemand verschrikkelijk zit te gapen. Alsof hij de najaarszon in een
hap wil doorslikken. Eind van de week.
Mijn zoontje gaapt nu ook. Hij wil eten en dan... slapen!
Dat vooruitzicht verft een onnavolgbare glimlach op zijn lieve
snoetje. Denk ik. Want wat weet ik van zijn binnenpretjes?
Zelf moet ik grinniken om enkele op het eerste gezicht onontwarbare verkeersknopen in onze veel te smalle winkelstraat.
Als je er zelf geen deel van uit maakt, zie je de humor daar veel
sneller van in. Maar uiteindelijk wordt de puzzel opgelost en heft
men handen, gelukkig niet met alleen de middelvinger omhoog.
Cruciaal is hier toch de edele kunst van het uitoefenen van
geduld. Dankzij mijn zoontje word ik daar elke dag in getraind.
Maar vandaag heb ik geen haast, ik geniet ongestoord van het
straatvariété van de Bomenbuurt. Het is een tijd van uitrusten,
er is hard gewerkt en veel gebeurd.
Afgelopen zomer schreef ik in vier maanden mijn eerste ‘literaire
thriller’. De titel luidt ‘Moordopera’. Mijn held, de Scheveningse
inspecteur Martin Taal, is door zijn Sallandse geliefde Tanja naar
Deventer gelokt en moet daar de raadselachtige moord op een
molenaar oplossen. Zijn motto is ‘alles heeft tijd nodig.’ Een
mooie, wellicht ware gedachte, maar pers en publiek zitten hem
op de huid. Krijgt hij die tijd? Weer glimlach ik, want ik weet het
antwoord. Nou u nog.

avond georganiseerd. Pascal volgt sinds 2010 schilder
lessen bij Studio Jean en voelt zich daar tussen de medecursisten, o.a. een aantal expats, met zijn Scheveningse
tongval als een vis in het water. Via deze schilderlessen
kon Pascal deelnemen aan de Kunstroute. Het eerste
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Schone, veilige straat

Segbroek

Marcel Verreck

Subsidies voor duurzaamheid

Oud en Nieuw
Oud en Nieuw is een gezellig feest voor alle Hagenaars.
De gemeente en politie doen er alles aan om de nacht goed
en veilig te laten lopen. Ook ú kunt meehelpen aan een veilige
jaarwisseling in uw buurt.

COLUMN

werkstuk dat hij maakte tijdens zijn schilderlessen is het

Uw auto veilig in de parkeergarage

‘Oude Noorderhavenhoofd‘. Schilderen is voor hem een

Wilt u uw auto tijdens de jaarwisseling op een veilige plek zetten?
Parkeer uw auto dan gratis of met korting in één van de onderstaande parkeergarages. Na het parkeren kunt u met het parkeerkaartje gratis* met het openbaar vervoer naar uw bestemming.

hobby. Hij schildert gedetailleerd de vergane glorie van
Scheveningen.
Anneke Dijkhuizen

De Boomgaard
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COLUMN

Herman Poelsma

Herman Poelsma heeft jarenlang plantenen tuinvragen van luisteraars beantwoord
in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft
les op een landbouwschool.

Met Herman
de winter in
Voor wie niet wil koken...

Restauratie van antiek
Meubelstoffering
Cursus: restaureren van antiek,
meubelstoffering

slechts € 12,50

Thomsonplein 3
2565 KS Den Haag
Tel: 070-3601764
Website: www.jjvandergaag.nl
E-mail: info@jjvandergaag.nl

zijn er ook in de Bomenbuurt mensen
die het juist graag doen!

De regen striemt tegen de ruiten en mijn jas moet weer dicht:
het is herfst. De planten verliezen hun blad en tegen de tijd dat
u dit leest is de natuur in rust en lijkt alles dood.

In de bladen en op TV is er al veel aandacht aan besteed: het
fenomeen Thuisafgehaald.nl. Een nieuw initiatief, op poten gezet
door Marieke Hart die vond dat het bij haar buurvrouw tegen
etenstijd altijd zo lekker rook. Zij zette een website op waar
iedereen zich kan registreren als kok, óf afhaler, mee-eter zeg
maar. De kok is iemand die houdt van lekker eten, thuis graag
in de keuken staat, maar niet alles zelf op kan. Erwtensoep maak
je immers in een grote pan en een ovenschaal met lasagne is
al gauw genoeg voor 6 personen. De maaltijd kan op de site
geplaatst worden en de afhalers kijken wat er zoal in de buurt
wordt aangeboden, maken een keuze en reserveren per e-mail.
Er wordt een tijd afgesproken en in het algemeen wordt er
gevraagd zelf een schaaltje of bakje mee te nemen zodat er ook
geen wegwerpbakjes hoeven te worden gebruikt. De prijzen zijn
alleszins redelijk, variëren zo op het eerste oog van € 2 ,- tot € 6,-.

Waar ik het over ga hebben zijn die planten die midden in de
winter ons dat gevoel van voorjaar kunnen geven en er staan
er vele in de buurt, maar je moet ze wel willen zien.

In Amsterdam zijn er al veel mensen druk mee. Gezellige boel
daar! Nieuwsgierig geworden, heb ik eens opgezocht of er in de
Bomenbuurt óók thuis afgehaald wordt. Op dit moment zie je
15 afhalers, en vind je op de site twee koks. Suikermama in de
Elsstraat, die duidelijk gespecialiseerd is in zoetigheid: Cheesecake
met frambozen en chocoladetaart staan er deze vrijdag in de oven,
kunnen over een uurtje mee met de liefhebber. Ook de Eikstraat
heeft een kok: Chez Ilse. Zij maakt vandaag Joosts moeders
Stoofpot, een runderstoofpotje met boerenjongens, geserveerd
met rijst, voor € 4,- . Gezien de bedankjes die er online staan,
doen zij het écht goed.
De slogan van Thuisafgehaald.nl is ‘Deel, proef en geniet’.
Ook eens proberen? We zijn benieuwd naar de ervaringen!
De foto is van mijn eigen succesnummer, de tomaten-mosterdtaart
(niet af te halen).

Als ik ‘s winters over de Thomsonlaan loop, zie ik tegen de
gevels de eerste bloemen van de Winterjasmijn (Jasminum
Nudiflorum) en ga ik naar het Rode-Kruis-plantsoen, ruik ik
al vaak de Viburnum bodnantense ‘Dawn’ met zijn zachtroze
bloemen. Loop ik wat verder, kom ik de Prunus subhirtella
‘Autumnalis’ tegen, die bloemen geeft van oktober tot eind
februari. Ik ben nu toch aan het lopen, dus ga ik de GrootHertoginnelaan op richting Vredespaleis. In het plantsoen
langs het water staan hele mooie struiken van de Gele Kornoelje
die al heel vroeg in het voorjaar hun bloem kunnen geven.
Dit is meer het grote spul, maar voor onze tuin en balkon zijn
er ook planten die bloemen geven in de winter. De winter
bloeiende heide, de kerstroos (Helleborus) en de Skimmia zijn
de meest bekende soorten. Ze blijven groen en de bloemen zijn
duidelijk zichtbaar. Geef ze wel zure grond want anders gaan ze
dood (mengen met tuinturf). Voor mensen met tuinen die iets
aan ruimte hebben wil ik zeker de toverhazelaar aanbevelen en
zoek je wat groens met bloem, dan is de Viburnum Tinus de
aangewezen plant.
Ik wens u allen een mooie winter toe en ik hoop dat u met deze
tips het voorjaar kunt vinden in de winter.

Dory Danckaarts

De SBOB wenst u

een
goed nieuw
jaar!
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VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

In- en verkoop antiek
Verkoop van div. meubelstoffen
Div. kleine werkzaamheden aan huis

Zie ze stralen

De Boomgaard
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Jarig orgel Houtrustkerk
in kerststemming

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.

Duurzaam in de wijk | deel 3

2e open dag duurzaamheid
Op 10 november hebben de 5 voorbeeldwoningen in de
Bomenbuurt hun huis voor de tweede keer open gesteld voor
belangstellenden. om ervaring en ideeën uit te wisselen over
duurzaamheid. Dat het de Gemeente menens is, bleek wel uit
de activiteiten die aan deze dag voorafgingen. De Open Dag
werd behalve op relevante websites, ook aangekondigd in
het AD. Posters en flyers werden ter beschikking gesteld
– om zelf rond te brengen, dat dan weer wel – en heel veel
informatiemateriaal.

Gemeente Den Haag

Margrietes Handen
praktijk voor massage

€10,- voor De Boomgaard?

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

Als wij in 2013 minder subsidie krijgen van

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

de gemeente – we weten het nu nog niet –
dan moeten we op een andere manier aan

Fietsenstalling De Populier
fietsen / scooters / brommers / motoren
Populierstraat 138 | 2565MP Den Haag | 06-14488350
www.stallingdenhaag.nl

geld zien te komen. Hoe? Misschien wel
door u een bijdrage voor uw buurtblad te
vragen.

voortbestaan?

Laat het ons maar weten:
Breakfast – Lunch – Drinks – Dinner – Party’s

Een paar voorbeelden: De douchecoach is een eenvoudige
zandloper: prijs € 1,95, mogelijke opbrengst per jaar € 71,-.
Toilet water stop: prijs € 5,45, opbrengst per jaar € 31,-.
Set van 2 waterbespaarders voor kraan en 1 voor de douchekop:
prijs € 2,75, verwachte opbrengst € 55,- per jaar.

info@redactiedeboomgaard.nl
of stuur een kaartje naar:
Redactie De Boomgaard
Acaciastraat 178A

Het bleek weer plezierig om buurtbewoners te vertellen over
de verbeteringen die er de afgelopen maanden in huis zijn
aangebracht. En leerzaam om de verhalen te horen van bewoners
met een vergelijkbaar huis. Over slimme oplossingen, ervaringen
met leveranciers en plannen voor bijvoorbeeld zonnepanelen.
Op deze manier zet de Gemeente bewoners in om in de eigen
buurt meer aandacht te krijgen voor energie-besparende maat
regelen. In deze tijd van bezuinigingen zijn die – behalve verstandig
– misschien ook wel handig!
Energie-gadgets zijn o.a. te bestellen op www.bespaarbazaar.nl.
Houders van de Ooievaarspas kunnen de energie-box, inclusief een
energie-advies, gratis aanvragen bij Schroeder van de Kolk, telefoon
070 - 360 14 65.

2565 KH Den Haag
Dory Danckaarts
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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

En terwijl Sinterklaas nog niet eens in het land was, kregen de
voorbeeldwoningen ook de Energie-box, ter lering en vermaak.
Zo’n 15 eenvoudige gadgets, die bij goed gebruik jaarlijks een
besparing van enkele honderden Euro’s kunnen opleveren. Inhoud:
• Stroombesparing: standbykiller TV, koelkast thermometer,
dubbele doorvoerstekker en een drievoudige doorvoerstekker,
met aan- uit schakelaar, nachtlampje met sensor, spaarlampen
(4 soorten, 35W naar 7 W en een verwachte levensduur van 8 jaar).
• Gasbesparing: radiatorfolie, warmte verklikker en tochtband
• Waterbesparing: voor het toilet, voor alle kranen en de douche
en een douche-coach zandloper
• Batterij besparing: Go Green LED Flashlight (knijpkat)

Zou u bereid zijn €10,- per jaar te doneren,
als u daarmee De Boomgaard kon laten

KV DiFerS is een ongedwongen, laagdrempelig,
sfeervol en gezellige lunchroom/eetKV op de
Laan van Meerdervoort 543 / hoek Valkenboskade.

Marieke Stoel, orgel en Kopertrio Continuous Brass geven op
maandag 17 december van 20.00 tot 21.00u een feestelijk concert
in kerstsfeer in de Houtrustkerk. Het door de firma Klais gebouwde
orgel werd op 17 december 1937 in gebruik genomen, dus precies
75 jaar geleden. Om dit te vieren is een programma gemaakt met
muziek van onder meer Torelli, Guilmant, Brosig, en Pachelbel.
Continuous Brass, bestaande uit Theo Hartman op trompet,
Anke van der Hoek op hoorn en Klaas van Slageren op trombone
zal enkele kerstbewerkingen laten horen en ‘Trio for Brass’ van de
Tsjechische componist Vaclav Nelhybel uitvoeren.
De toegang is gratis, met een collecte bij de uitgang.

21

INGEZONDEN BERICHTEN
Sint Maarten in de EBA-straten groot succes

Dierenspeciaalzaak

Schildersbedrijf ‘De Gier Groep’

Joh. Zandvliet

Zondag 11 november organiseerde de EBA-werkgroep voor
het eerst een Sint Maarten lampionnenoptocht door Egelantier-,
Berberis- en Aucubastraat. Rond half 7 verzamelden zich wel
50 kinderen en hun ouders met vrolijke lampionnen bij de gezellige
vuurkorf op het schoolplein van de Bonte Vlinder. Veel kinderen
hadden thuis hun eigen lampion geknutseld en erg hun best gedaan.
Al die lichtjes zagen er heel gezellig uit. Daarna gingen de kinderen
in groepjes uiteen in de buurt om aan te bellen en Sint Maarten
liedjes te zingen. Het was een groot succes. Volgend jaar weer!
Vera Dubbel, EBA-werkgroep

sinds 90 jaar uw vertrouwd adres in de wijk

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

alles voor
uw huisdier
Thomsonlaan 114 Den Haag
Tel 070 345 03 06

Lid Dibevo

opgeheven – werkgroep 'Bomen over Kunst' en hoe gezelling en
nuttig het was om samen een kleine galerie in de Fahrenheitstraat
te mogen gebruiken. Hoe dankbaar we ook waren voor het feit dat
de winkel ons door de Winkeliersvereniging in gebruik was gegeven.
Ik hoop dat zo iets in de toekomst nog eens opnieuw kan worden
opgestart.
De column over ‘De Geluiden‘ vind ik bijzonder sympathiek, vooral
als het gaat over het vrijheidslievende geluid van de meeuwen.
Ik vind het zelf heerlijk om deze prachtige vogels door de lucht
te zien zeilen en ik snap niets van de ergernis die vaak over hun
‘gekrijs’ wordt geuit. Laten we blij zijn dat deze prachtige vogels er
nog zijn..? Bedenk dat de zeeën door de mensen worden leeggevist
en dat de mensen zelf de dieren lokken met voedsel, of door hun
asbakken vaak te vroeg en/of niet goed gesloten buiten te zetten.
Dank, mevrouw Goldman, voor een ander geluid! Red.

….en Ellen Hartmann heeft ons laten weten, dat haar actie voor
schoon drinkwater in Gambia (zie De Boomgaard nr. 2 van 2012)
een succes is geworden. Mede dankzij lezers van De Boomgaard
kon er een Blue Pump worden geplaatst. Red.

Bericht van iemand met een kaars in het raam

Vera Klein Breteler

De bel gaat. Daar staan ze dan. Ogen vol verwachting. Het
lampionnetje, zwak flikkerend, bungelt in hun hand. Wat een
peutertjes nog!
Aarzelend zingen ze hun liedje:
Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Martinus aan
Ofwel slotregel: Daar past wel een snoepje bij.

Mag ik me even voorstellen , ik ben Vera Klein Breteler, kunstenaar,
stylist en docent. Sinds 1994 woon ik met mijn gezin in de wijk op
de Beeklaan. In 2010 ben ik mijn eigen bedrijf VanVera begonnen.
Ik maak wandkleden en sieraden, geef cursussen en workshops
en leef me uit in het stylen van bedrijven en personen .
Naast een baan heb ik altijd klussen voor theaters, scholen en
particulieren gedaan. Voorbeelden zijn 17de-eeuwse kostuums
met kanten kraag en manchetten voor het Bierkadefestival,
theaterkostuums voor de musical Thomson op het Thomsonplein
en de musical Toffe Tommy van de Christelijke Montessori school.
Met mijn wandkleden wil ik iets toe voegen aan de ruimte en
creëer een vervaging tussen beeld en werkelijkheid. Trompe-l’oeil
(het bedrogen oog) is een stijlkenmerk dat ik graag toepas.
Naast wandkleden maak ik ook sieraden van textiel en andere
materialen. Ieder sieraad is een kunststukje op zich. In de workshops
stimuleer ik mensen hun eigen unieke sieraad te maken.
Informatie, workshops, opdrachten www.vanvera.nl , T 06-24669131,
E info@vanvera.nl

Een kaars op de vensterbank: ja, bellen maar!
De groepjes schuifelen door de straat. Wat een magisch sfeertje!
Vreemde mensen doen de deur open en luisteren naar het liedje.
Gelukkig staan de papa’s en mama’s dichtbij aan de stoeprand en
zo voelen de kleintjes zich toch veilig. Een van hen ontfermt zich
over de snoepjes en mandarijnen , waarvoor vaak een centrale tas
is meegenomen. De verdeling volgt later.
Oorsprong
In Limburg, Brabant , Twente en in het noorden van ons land is de
Sint Maartenrondgang een eeuwenoude traditie. Sint Maarten, die
zijn mantel deelde met een bedelaar en na een visioen het leger
verliet, werd bisschop van Tours. Rond zijn eenvoudige cel ontstond
een klooster. De helft van de mantel werd als legervaan gebruikt
door de Frankische koningen. Sint Maarten is de schutspatroon van
Frankrijk. Op de elfde november wordt ook de nieuwe wijn geproefd
en dat noemt men de Sint Maartendronk.
Hier in onze buurt hebben we de rondgangfolklore met tussenpozen
zien opleven. Als er weer een golf van jonge gezinnen is, krijgt het
Sint Maartengebeuren opnieuw zijn kans. Soms is er verschil: we
kregen ooit alle deelnemertjes in één keer aan de deur; toen werd
het liedje een koorwerk! Het snoep kon ook in één keer afgeleverd!
Mien Huisman-Berkhout

Workshop: Restyle een kledingstuk. Naailes: verschillende leeftijdsgroepen. Sieraden maken van natuurlijke materialen, ook herstellen
en verfraaien. Transparante wand- of raamkleden maken, ook van
uw kindertekeningen. Persoonlijk styling advies: bepaling kleurtype
en mode/kleding advies, tot mei 2013 nog € 35.-

Uit een ingezonden mail van mevrouw Ellen Goldman:

•••••• LEZERSBON BOOMGAARD december 2012 ••••••
Met deze lezersbon 10%

korting

op alle producten en diensten van VanVera
••••••••••••••••• Geldig tot 1 maart 2013 •••••••••••••••••
De Boomgaard
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‘Ik voel me rijk...in mijn eigen wijk’ geldt zeker ook voor mij. (………)
Later was ik dolblij dat er een huis aan de Thomsonlaan vrijkwam.
Mijn man en ik trokken er in 1971 met onze kinderen in. We wonen
nu, ruim 40 jaar later, nog steeds met veel plezier in de Bomenbuurt,
we voelen ons met recht RIJK hier.
Ik lees ik het artikel over Margriet die nu werkzaam is als kunstenaar.
Ook dat las ik met belangstelling, wellicht omdat ook ik thans als
kunstenaar werkzaam ben. Ik dacht toen gelijk aan de – helaas
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door ERNA DE KLERK

Omgaan met jongeren:

botsen of begrijpen?
In een dichtbevolkte buurt als de Bomenbuurt kom je elkaar vaak tegen: jong en oud. Verschillende werelden,
die weinig van elkaar afweten. Dat leidt tot onbegrip en veroorzaakt botsingen. Is daar iets aan te doen?
“Jazeker”, betoogt trainer/docent en jongerenexpert Hans Kaldenbach. “Elkaars gedrag kun je vaak niet veranderen,
maar wel hoe je ermee omgaat.” Op zaterdag 17 november verzorgde hij in De Kruin een workshop ‘Omgaan &
communicatie met jongeren’. De workshop werd georganiseerd door de SBOB samen met Vóór Welzijn en werd
bezocht door twintig straatvertegenwoordigers en geïnteresseerde buurtbewoners.
2 november: schoolkinderen luiden het begin van de schoolbouw
feestelijk in. Een tonnetje met wensen glijdt de grond in om voor
de eeuwigheid zijn geheimen mee te nemen naar 8 meter diepte.
Uit betrouwbare bron verneem ik dat de kids, voor het nieuwe
schoolplein, rozenstruiken wensen.

Lontje
Als we eenmaal zelf de puberleeftijd zijn ontgroeid, vergeten we
ook weer snel wat je in die fase allemaal meemaakt, hoe je in elkaar
zit en reageert op je omgeving. Daarnaast is het tijdsbeeld veranderd:
de omgangsvormen zijn ruwer geworden, de taal is verhard, er wordt
vaker en meer gedronken en geblowd, wat meer ‘korte lontjes’
oplevert. Het zijn allemaal factoren die maken dat we minder
makkelijk met elkaar omgaan en elkaar zeker minder goed zijn
gaan begrijpen.
In de praktijk leidt het ook tot vooroordelen. Een jongere die zich
in een portiek ophoudt is ‘brutaal, zoekt ruzie, zal wel agressief
reageren en is natuurlijk asociaal’. Aan de andere kant is de jongere
inmiddels wel gewend om op boze toon negatief aangesproken te
worden en altijd commentaar te krijgen.

Rozenstruiken?

Troep
“Deze vooringenomenheid leidt tot ‘karate-gedrag’” aldus
Kaldenbach: “Je gaat in de aanval, komt tegenover elkaar te
staan en dat escaleert, ook omdat je beiden je gelijk wilt halen.”
Een bekend voorbeeld: een groep jongeren op een bankje met
daaromheen allerlei afval. Je loopt op het groepje af en zegt:
“Dat is zeker jullie troep, wil je dat opruimen?” Het enige antwoord
dat je krijgt is een ontkenning (“Nee hoor, dat hebben wij niet
gedaan”) en waarschijnlijk nog meer rotzooi de volgende keer.
Helemaal verkeerd dus!

Rollenspel
Kaldenbach, gepensioneerd leraar opvoedkunde, is directeur van
een advies- en communicatiebureau. Hij verzorgt trainingen en

••• rollenspel bij ‘vernielen van andermans eigendom’
lezingen over straatcultuur, korte lontjes en cultuurverschillen en
heeft een leven lang ervaring met jongeren. Hij confronteert de
deelnemers aan de workshop met hun eigen gedrag. En dat werkt
het beste met praktijkvoorbeelden. Bekende ergernissen worden
doorgenomen: blowen in portieken, fietsen op de stoep, vandalisme
en rommel op straat.
Met behulp van verschillende rollenspellen en een eenvoudige
oefening ervaren de deelnemers dat een andere benadering en
woordkeuze een totaal ander effect kan hebben.
Spreek eens iemand positief aan, praat op zachte toon, leg contact,
het liefst in een vroeg stadium zonder dat er problemen zijn en laat
een ander in zijn waarde. En vooral: geef de ander het gevoel dat
hij zijn eigen keuzes kan maken als je iets van hem of haar vraagt.
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••• rollenspel bij ‘voeten op de bank’

De Boomgaard

Maar is het dan de bedoeling om bepaald gedrag goed te gaan
praten? “Nee”, zegt Kaldenbach: “Het doel van deze training is niet
om begrip te krijgen voor bepaald gedrag, maar wel om het te
snappen, te gaan begrijpen, zodat je er effectiever mee om kunt
gaan.”
In het afvalvoorbeeld is het dus beter om eens met een vriendelijke
zin te beginnen: ‘Hallo, mooi weer hè, zitten jullie lekker daar?’
De toon van de eerste zin bepaalt de afloop van het gesprek.
Als je daarna vraagt: ‘Zouden jullie als je weggaat je spullen mee
willen nemen’, is de kans groot dat het ook echt gebeurt daarna.

wordt afgewerkt en uitgevoerd wordt met een kopwapening.
Het wachten duurt nog lang. Nog zes of zeven jaargetijden.
Tegen de zomer van 2014 zullen we zien of de kinderwensen,
symbolisch onder het schoolcomplex verankerd, uitkomen.
Dan zien we hoe fraai de nieuwe scholen zijn. Dan weten we
of de rozenstruiken bloeien.

Conclusie: Als iemand in positieve zin wordt opgemerkt, zal hij
daarna veel sneller geneigd zijn om iets voor je te doen. Heel
menselijk toch?

De groepsdynamiek maakt dat veel jongeren zich veilig voelen
waardoor ze nadrukkelijker in de omgeving aanwezig zijn. Voor
een buitenstaander werkt dat bedreigend. Helaas ontstaat er soms
overlast door zo’n groep. Zo ook eerder dit jaar in het Rode
Kruisplantsoen.
Daar ontstond een samenscholingsplek, waar ook veel jongeren
van buiten de buurt bij betrokken waren. Door hun ervaring en
werkwijze konden de medewerkers van VÓÓRWelzijn snel
ingrijpen. “In samenwerking met politie en gemeente zijn de
problemen daar inmiddels opgelost”, aldus Nijboer.

Jongerenwerk
Jongerenwerkers Mark Kramer en Peter Nijboer van VÓÓRWelzijn
beamen dit. Hun werk bestaat uit contact maken met jongeren
en verbanden leggen tussen verschillende instanties die kunnen
helpen en optreden waar nodig.
“Wij proberen in een vroeg stadium een relatie op te bouwen en
benaderen jongeren op een positieve en open manier. Zo ontstaat
er makkelijker een basis van vertrouwen. Daardoor krijgen we vaker
te horen als er problemen zijn en kunnen we sneller optreden.
Wij kunnen activiteiten aanbieden, problemen op school of thuis
bespreekbaar maken en waar nodig jongeren doorverwijzen.”

Rode Kruis
Door veel op straat aanwezig te zijn, signaleren ze groepsvorming
in een vroeg stadium.

Peter van Beek
NB. Wie foto’s wenst of tekst, of een blik wil werpen op mijn
fotografie: kijk op www.petervanbeek.com of mail naar:
mail@petervanbeek.com. Overigens is er een mini-expositie van
mijn Roma-zigeuners te zien bij de Freule in de Fahrenheitstraat.

Kerstvakantie
Deze kerstvakantie organiseert Vóór Welzijn diverse activiteiten
voor jongeren in wijkcentra De Bolster aan het Kastanjeplein en
in de Hyacinth (Anemoonstraat). Zie hiervoor elders dit nummer.
Als je vragen hebt of meer informatie wilt over omgaan met
jongeren, neem dan contact op met VÓÓRWelzijn, via
www.voorwelzijn.nl of bestel een handig boekje met tips via
www.hanskaldenbach.nl. ■
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Positief

Het is najaar 2012. De storm jakkert over het desolate terrein waar
eens de scholen stonden. Wind laat de bomen huilen. Gelukkig
blijven deze grote eiken behouden. Telkens als ik er met onze
kinderen langs loop lijken ze verbaasd. Een grote zandvlakte waar
eens de warmte van de klaslokalen werd gevoeld. Vaag herinnert
Lena zich de plek van haar klas. Het lijkt zo lang geleden.
Maar de tijd heelt deze wonden. Terwijl het schoolleven een
kilometer of twee verderop doorgaat, wordt hier de eerste paal
de grond in gedraaid. Een fraai schouwspel. Niet de daverende
dreunen van een heistelling. Kalm draait paal na paal de grond in.
Voor de goede orde en tegen het scheuren van muren: de mortel
schroefpaal, ook wel avegaarpaal of boorpaal genoemd, is een in
de grond gevormde grondverwijderende betonpaal die op hoogte
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Voor uw nieuwe thuis
maken wij altijd tijd

Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Aankomend penningmeester
Bestuursleden

Johan van Arragon
Loura Huizenga
Telli van der Lei
Ted Harryvan
Frits Knijff en Hans Verboom

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep	Contactpersoon	
Coördinator werkgroepen
De Boomgaard
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat)
Fietsenstalling (algemeen)
Verkeer / Veiligheid / Milieu
Kastanjeplein
Speelplaats/Fietsenstalling Acaciastraat
Montessorischolen
Beheerderscommissie Ieplaan

Hans Verboom
Tonny van Dijk
Rick Tersmette
Hans Verboom
Resi Kersten
Rob Lohle
Ilona van Delft
Mieke van der Kruk
Hans Verboom

Nuttige (web)adressen

Tel./E-MAIL

310 67 66
346 56 23
06 14 947 045
310 67 66
363 84 99
roblohle@kpnplanet.nl
ilonavandelft@hotmail.com
bewonerswerkgroepscholen@hotmail.com
hyverboom@planet.nl

Bomen
Gemeentelijke nieuwsbrief over bomen.
Aanmelden: openbareruimteengroen@denhaag.nl

Melden overlast
www.denhaag.nl/woonoverlast

Bissmiss School
Opleidingstraject voor startende ondernemers (v):
www.importante.nl, projectbureau voor de vrouwelijke ambitie.

Het Haags Milieucentrum
Het Haags Milieucentrum is verhuisd naar: Riviervismarkt 5,
2513 AM Den Haag. Nieuw telefoonnummer: (070) 361 69 69.
Mail- en webadres blijven ongewijzigd: info@haagsmilieucentrum.nl
en www.haagsmilieucentrum.nl

Van de redactie

Natuurgidsen cursus
Nieuwe Natuurgidsencursus van de IVN in januari. Bedoeld om
natuurliefhebbers met enige voorkennis van de natuur vaardigheden
bij te brengen waarmee ze actief kunnen worden als natuurgids.
Informatie: Laus Hendriks, hendriks27@zonnet.nl, tel. (070) 3946065,
of Rob Meyer, raf.meyer@casema.nl, tel. 06 20568114/070 3681400.

Muizendag
Zaterdag 29 december in het Gemeentemuseum: Muizendag voor
kinderen, in het kader van het kinderkunstboek Een vaas voor de
prinses van Ingrid en Dieter Schubert. Zie www.gemeentemuseum.nl

Digitale Gemeenteberichten
U kunt zich abonneren op de berichten die u interesseren.
Ga naar: www.denhaag.nl en zoek onder gemeenteberichten.

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 (ook post die u aan het
kantoor van de SBOB wordt gestuurd komt 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.

Van de Boomgaard naar de website >>
• verslag wijkwandeling op 17 september met wethouder Sander Dekker
• verslag voorlichtingsavond op 4 oktober over brand en veiligheid
• in de fotogalerij: foto's van Halloween, St. Maarten, opening fietsenstalling Abeelstraat, Kunstroute Fahrenheitstraat

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
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Soms is er geen ruimte meer in ons wijkblad. 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:
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Agenda

Belangrijke telefoonnummers

10 DECEMBER Open Coffee Bomenbuurt, St Jacobstr. 137
15 DECEMBER Theatervoorstelling in Houtrustkerk
17 DECEMBER	Orgel- en koperconcert in Houtrustkerk
22 DECEMBER	Kerstman in Fahrenheitstraat, Thomsonlaan
29 DECEMBER Kinderdag Gemeentemuseum
8 JANUARI
Nieuwjaarsreceptie SBOB
14 JANUARI
Open Coffee Bomenbuurt in De Opkikker
23 JANUARI
Voorleesdag Bibliotheek
23 JANUARI
Concert Bollingkwartet in Houtrustkerk
29 JANUARI 	Workshop Mijn Hypotheek in De Kruin
11 FEBRUARI
Open Coffee Bomenbuurt in Hubertus
13 FEBRUARI	Poppentheater Bibliotheek
7 MAART	Verschijning De Boomgaard nr 1
11 MAART
Open Coffee Bomenbuurt in Bagels & Beans
21 MAART	Jaarvergadering SBOB in De Kruin

112
0900 – 8844
0900 – 8844

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

070 353 57 00
070 346 95 43
070 368 39 47
070 365 68 18
14 070
070 363 53 00
070 346 56 23

Stadsdeelkantoor Segbroek
Ouderenadviseur Segbroek
Steunpunt Mantelzorg Segbroek
Algemeen Maatschappelijk Werk
Klachten Openbare Ruimte
Wijkvereniging ‘De Kruin’
SBOB (uw bewonersorganisatie)

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

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

MEER ACTIVITEITEN IN DE BUURT

VÓÓRWelzijn

De Opkikker

VÓÓRWelzijn organiseert in de kerstvakantie activiteiten voor
jong(eren) en oud(eren)
Van 29 t/m 31 december geven jongeren vuurwerkvoorlichting
aan kinderen. Leeftijd: 12 – 17 jaar. Tijdstip: van 14 tot 16 uur
Locatie: De Bolter (Kastanjeplein) en De Hyacinth (Anemoonstraat)

Woonwinkel De Opkikker organiseert in de winter diverse
(kinder)workshops op:
18 januari kinderkookcafé zoet
24 januari rubberen kettingen maken (voor volwassenen)
9 februari kinderkookcafé pasta
13 februari creatieve workshop marmeren (voor kinderen)
Tijdstip: 15 – 17 uur. Kinderworkshops: leeftijd: 6 – 12 jaar
Locatie: Thomsonplein 12 A. Geef je op via: www.deopkikker.nl

Donderdag 27 december
High Tea. Leeftijd: 8 – 90 jaar. Tijdstip: 14.30 – 16.30 uur
Locatie: De Bolster(Kastanjeplein)
Vrijdag 28 december
Jongereninitiatief “Battle of the generations” Discussieforum
Leeftijd: 12 – 90 jaar. Tijdstip: 16 – 18 uur
Locatie: De Bolster (Kastanjeplein)
Woensdag 2 t/m vrijdag 4 januari
Week van de beloningsactiviteiten. Deze activiteiten zijn voor
jongeren die zich voor de volgende activiteiten hebben ingezet
en meegeholpen:
• High Tea
• Battle of the generations
• Jongeren geven vuurwerkvoorlichting aan kinderen
Geef je op bij de jongerenwerkers Mark Kramer 0681688705 /
Peter Nijboer 06 14103150 of ga naar:
Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant, Braamstraat 6.

Mijn Hypotheek
29 januari 2013
Voorlichtingsavond/workshop ’Mijn hypotheek anno 2013‘.
Vanaf 2013 gaat iedereen met een eigen huis de gevolgen
ervaren van het wijzigen van de hypotheekrenteaftrek.
Overweeg je een huis te kopen als starter of doorstromer?
Of ga je niet verhuizen, maar wil je toch weten wat alle
veranderingen op dit terrein voor effect hebben op je eigen
hypotheek?
Organisatie Advies en inzicht in geldzaken
Datum dinsdagavond 29 januari, 20 – 22 uur
Locatie wijkcentrum De Kruin, Acaciastraat 178A
Kosten € 20.
Opgeven bij Erna de Klerk: erna@advieseninzicht.nl of via:
www.advieseninzicht.nl

