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De een spant zich in om een dreigende, hoge bebouwing van een binnenterrein  

(nu de Beukenhof gedoopt) te voorkomen, een ander wil gezamenlijk iets doen als 

de meeuwen ons weer koloniseren en richt een Facebook pagina in. Weer een ander 

doet zijn best voor de mensen in zijn straat en meldt zich aan als straatvertegen-

woordiger. Fietsenstallingen moeten beheerd: daarvoor zijn ook mensen te porren. 

En om u over o.a. deze dingen te informeren, hebben wij een website en een wijkblad. 

Bezorgers 
Het is al vaker genoemd, maar mag toch nog wel eens worden gezegd: De Boomgaard 

wordt gemaakt door vrijwilligers en weer door andere vrijwilligers bij u bezorgd.  

De meesten doen dit al jarenlang. Zij hebben aanvankelijk een stapeltje A5-‘krantjes’ 

rondgebracht; nu is het een (flink zwaarder) A4-formaat. En zij worden er ook niet 

jonger op, dus dit is eigenlijk een oproep aan jongere buurtbewoners: vind je dit blad 

de moeite waard, geef je dan op als bezorger (in je straat). Kleine moeite, groot 

resultaat!

Een beetje van ons en een beetje van u
Veel praktische informatie is er ook dit keer, over fietsen, over woningonderhoud, 

maar ook weer de columns en een verhaaltje met een vleug Kerstsfeer. Wilt u zelf 

wat melden, of heeft u zin om te schrijven, dan stellen we dat op prijs. Hoe meer 

ingezonden kopij, hoe liever het ons is. 

Vorig jaar december vreesde de redactie, dat we zonder extra donaties niet op 

dezelfde voet door konden gaan. We eindigen nu optimistisch: dankzij de gemeente-

lijke subsidie en de adverteerders hebben wij het kunnen redden: hartelijk dank 

daarvoor! Monter verder, zegt iemand elke ochtend op de radio. Ieder op eigen wijze….

Een goede jaarwisseling wens ik u namens de redactie.
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter
Stichting Bewoners Organisatie 

 Bomenbuurt (SBOB) is een organisatie 

die opkomt voor de belangen van de 

bewoners in de Bomenbuurt en hen 

ondersteunt en adviseert. Samen met u 

willen wij – het bestuur – er graag voor 

zorgen dat onze wijk leefbaar en gezellig 

blijft om in te wonen. De SBOB kan alleen 

in actie komen als zij op de hoogte is van 

wat zich afspeelt in de buurt. Dan moet  

u bijvoorbeeld denken aan de uitbouw van een winkel, waardoor 

omwonenden nu vanuit hun tuin tegen een enorme muur 

aankijken, of het dreigende verlies van een speeltuin. Wij willen 

graag met de bewoners kijken hoe we ongewenste ontwikkelingen 

kunnen tegenhouden en nogmaals: dat kunnen wij alleen als u ons 

bijtijds op de hoogte brengt.
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De Boomgaard

Opgeknapt  
De stalling in de Acaciastraat heeft een facelift gekregen, zo zijn 

de bovenliften gesmeerd, de rekken vervangen, de ruimte tussen 

de fietsen vergroot en de muren gestuukt en geëgaliseerd.  

Dit alles verkleint de kans op beschadigingen aan ieders fiets. 

Binnenkort wordt het laatste onderhoud verricht: het verven van 

de muren, buitendeur en verdieping van de vloer. Ook de stalling 

in Populierstraat 138 is opgeknapt, de wanden en vloeren zijn 

geverfd en de rekken vernieuwd. Tevens hangen er camera’s en 

zijn brandblussers geplaatst voor meer veiligheid.  

Met dank aan Werkgroep Acaciastraat

In onze wijk staan net als overal veel fietsen op straat. 
Sommige worden elke dag gebruikt, maar vele zijn daar 
achtergelaten. Deze geven soms  overlast voor wandelaars en 
invalidenwagens en zijn voor veel wijkbewoners een doorn 
in het oog doordat ze een rommelige aanblik veroorzaken in 
de straat. Voor wie zijn fiets niet wil laten verwezen, komen 
er steeds meer goede stallingen in de buurt. 

Wrak 
Begin volgend jaar gaat er een proef draaien in het Regentesse-

kwartier, waarbij een fiets die er als wrak uitziet, of lang niet 

gebruikt lijkt, gelabeld wordt. De eigenaar krijgt dan nog enige tijd 

om zijn of haar fiets op te halen. Als deze fiets na 28 dagen niet 

van zijn plek is geweest, wordt die door de politie verwijderd. 

Stallingen
Voor rijwielen die noodgedwongen buiten staan komen er steeds 

meer stallingen, waar je fiets, motor en/of bakfiets veilig kwijt 

kunt. Op de website www.stallingdenhaag.nl kun je zien waar 

deze stallingen zich in onze wijk bevinden. De initiatief nemer van 

deze website, Diederik Weve (zie het interview met hem op pag. 9), 

heeft het eigendom van de site en beheer van de twee fietsen-

stallingen in 2013 overgedragen aan de SBOB.

Adressen
De Bomenbuurt heeft op dit moment zes stallingen, waarvan 

twee dus in beheer bij de SBOB, die in de Acaciastraat en in de 

Abeelstraat. In beide stallingen kunnen ook de accu’s van 

elektrische fietsen worden opgeladen. Wil je een plek reserveren, 

meld je dan aan via www.bomenbuurtonline.nl . Als er niet direct 

een plaats beschikbaar is, kun je op een wachtlijst komen. 

De andere stallingen bevinden zich in de Ahornstraat, Beukstraat, 

Populierstraat 83 en Populierstraat 138. Hiervoor kun je terecht bij 

de eigenaars van de stallingen via de hiervoor genoemde website.

Wrakken, fietsen en stallingen 

De Boomgaard

De gemeente Den Haag wil (duurzaam) onderhoud door 
particuliere woningenbezitters bevorderen. Denk hierbij  
aan allerlei vormen van isolatie, maar ook bijvoorbeeld  
aan zonnepanelen en regulier onderhoud. Daarnaast wordt  
het activeren van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor 
appartementseigenaren gestimuleerd en zal er betere 
 begeleiding en controle komen op voor eigenaren verplicht 
basis onderhoud van hun woning. Ook zijn er kleine subsidie-
potjes beschikbaar voor begeleiding. De Gemeente heeft 
hierover al in 2012 een rapport uitgebracht. 

Onderhoudsplan 
Bijna 90% van de woningen in de Bomenbuurt bestaat uit apparte-

menten, waar meerdere eigenaren met elkaar in VvE-verband 

verantwoordelijk zijn voor dit onderhoud. Mede aanleiding voor  

het rapport is dat nog lang niet alle VvE’s zijn ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel en geactiveerd zijn. De niet actieve VvE´s 

beschikken vaak niet over een onderhoudsplan en sparen ook  

niet of nauwelijks, terwijl de gemiddelde leeftijd van de woningen  

ca. 80 jaar is en (regelmatig) onderhoud dus noodzakelijk.  

Als dit onderhoud niet op eigen initiatief wordt uigevoerd, kan de 

gemeente uiteindelijk de eigenaren aanschrijven en onderhoud 

verplicht laten uitvoeren. 

VvE-balie
Onderhoud van woningen is namelijk verplicht op grond van de 

Woningwet. Eigenaren van appartementen moeten onderhoud dus 

deels gezamenlijk uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan dak, regenpijp, 

riolering, ramen en gevels. Heb je vragen hierover? Wil je weten 

hoe je eigen VvE te activeren, hoe hoog de bijdrage moet zijn voor 

toekomstig onderhoud? Of is onderhoud noodzakelijk en wil een 

van de mede-eigenaren niet bijdragen? Dan kun je terecht bij de 

VvE-balie van de gemeente. Advies is gratis. Je kunt hen bereiken 

via tel 070 353 3281, e-mail adres: VvEbalie@denhaag.nl.

 

Pluk de Vruchten van (woning)onderhoud

Op 19 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad.  

De bewonersorganisaties van Bomenbuurt, Bloemenbuurt 

en Vogelwijk organiseren in februari weer een politiek café 

waar lijsttrekkers van gemeentelijke partijen het hemd van 

het lijf wordt gevraagd over onderwerpen die zich in en 

rond onze wijk afspelen.

Wat zijn de politieke standpunten over bijvoorbeeld:  

 knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute 

 (Segbroeklaan) en ongewenste toepassingen van het 

bestemmingsplan, zoals commerciële dakopbouw, 

 verdwijnende  speel tuinen, megaloodsen, etc. En natuurlijk 

dat onderwerp waarvan u al lang vindt dat de politiek daar 

eens iets aan moet doen. Meld uw onderwerp vooraf aan  

bij Johan van Arragon, via info@bomenbuurtonline.nl,  

maar het kan ook op de avond zelf. 

Waar en wanneer vindt het café plaats? Datum en locatie 

worden begin februari bekend gemaakt. Kijk op de website 

van de SBOB, Facebook, Twitter en let op de posters. 

Politiek café: Wat zegt de politiek over de Bomenbuurt? 

Het politiek café in 2010

 

De tijd vliegt voorbij. Als nieuwe voorzitter kijk ik al weer tegen het 

einde van 2013 aan en de voorbereiding voor de feestavond eind 

november voor onze vrijwilligers is in volle gang. Ik verheug mij 

erop, om alle mensen die zich steeds enthousiast inzetten voor de 

wijk, in het zonnetje te mogen zetten en hen een gezellige avond 

te bezorgen. De terugblik hierop en vooruitblik op het komende jaar 

hoort u van mij op de nieuwjaarsreceptie die 12 januari wordt 

gehouden. Dat gebeurt in De Kruin (van 16 – 18uur). Alle bewoners 

van de Bomenbuurt zijn van harte welkom.

Tot slot wens ik u een sfeervolle decembermaand met fijne 

kerstdagen en voor iedereen een veilig en goed uiteinde van 2013. 

Dat het komende jaar voor ons allen een mooi jaar mag worden, 

waarin wensen en doelstellingen zoveel mogelijk uitkomen.

Namens het bestuur,

Hans Verboom

••• Na diverse verbouwingen, mogelijk gemaakt door subsidie 

van de Gemeente Den Haag, liet de wethouder van Verkeer 

op 25 november de fietsenstalling Populierstraat 138 feestelijk 

heropenen.

Wat speelt er 

Met bijdragen van: Johan van Arragon, Ted Harryvan, 
Hans Verboom (bestuursleden); redactie: Erna de Klerk

Meerjarenplan
Het project Pluk de Vruchten van onderhoud vloeit voort uit het 

Gemeenterapport en heeft tot doel de (appartements)eigenaren 

van woningen in Vruchten-, Bomen- en Bloemenbuurt een stap 

verder te krijgen in het onderhouden van hun woning. Gebleken  

is dat vooral in deze wijken onderhoud van bijvoorbeeld uitbouw, 

achtergevels, schilderwerk en balkons  achterwege blijft.  

De gemeente wil deze achterstand wegwerken en stelt geld en 

mankracht beschikbaar voor ondersteuning. Bewoners kunnen 

bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een meerjarenplan 

voor het gezamenlijk uitvoeren van onderhoud of toetsen van de 

duurzaamheid hiervan. De kosten moet wel door de eigenaren zelf 

worden betaald, maar de gemeente ondersteunt de goedgekeurde 

plannen met begeleiding en het opzetten van het proces. 

Balkon
Vooral veel balkons in de Bomenbuurt hebben op dit moment 

dringend onderhoud nodig. Zo is er vorig jaar een deel van een 

balkon in de Wilgstraat ingestort. Tussen 1930 en 1940 werden 

balkons op een specifieke manier geconstrueerd en inmiddels is 

grootschalig onderhoud noodzakelijk. Herken je dit probleem en 

wil je weten hoe jouw balkon erbij staat, lees dan het instructie

formulier onderhoud balkons op www.bomenbuurtlonline.nl.

Heb je, al dan niet samen met je eigen VvE-leden, ideeën en/of 

plannen die je groter zou willen aanpakken, dan kan de SBOB 

wellicht hierin iets betekenen. Neem dan contact op met  

Ted Harryvan, penningmeester SBOB via f.harryvan@casema.nl 
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De Boomgaard

VAN HET BESTUUR (vervolg)

De lantaarnpaal is kapot, er hangen struiken te ver over de stoep 

of er steekt een stoeptegel uit. De prullenbak is kapot en de straat 

staat vol met weesfietsen die al heel lang van niemand meer zijn. 

Daar moet wat aan gebeuren, maar hoe regel je dit? En hoe zit  

het eigenlijk met de oudere buurvrouw die je nog maar zo weinig 

buiten ziet? Gaat het goed met haar en is er iemand die voor haar 

zorgt? Wie kun je hier op attenderen? 

In de Bomenbuurt zijn straatvertegenwoordigers werkzaam, 

vrijwilligers, die je op weg kunnen helpen met dit soort vragen en 

die een coördinerende rol vervullen als dat nodig is. Deze personen 

lossen meestal niet het probleem voor je op, maar ze weten wel 

waar je terecht kunt. Ze kunnen ook zaken melden aan de 

betreffende instanties als politie, gemeente of welzijnsorganisaties. 

Eigenlijk zijn ze de ogen en oren van de buurt en proberen door 

gemeenschapszin, initiatief en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

het woon- en leefgenot in de wijk te bevorderen. 

 

Bloembakken
Akkie Akkerman is zo’n vertegenwoordiger, verantwoordelijk voor 

het Valkenbosplein. Hij houdt zich onder meer bezig met zwerfvuil 

op het plein en regelt prullenbakken. Hij zet zich in voor fietsrekken 

en bloembakken aan lantaarnpalen. “Veel te weinig bewoners 

weten van ons bestaan, dat is jammer. Omdat men niet weet hoe je 

sommige zaken aanpakt, of hoe je iets regelt, gebeurt er vaak niks. 

Het is overigens niet zo dat ik alles zelf doe, mijn primaire taak is: 

op de hoogte zijn en doorgeven. Dus leg ik iemand uit waar hij 

terecht kan met zijn vraag en als het goed is, gaat hij daarmee zelf 

aan de slag.” 

Burgerwacht
Een andere straatvertegenwoordiger wil niet met zijn naam in het 

blad. Hij is bang dat de buren hem dan dag en nacht gaan lastig-

vallen en komen klagen over van alles. Ook was hij niet gecharmeerd 

van de taakuitbreiding zoals de SBOB deze eerder voorstelde en die 

meer ging over buurtpreventie; ’s avonds met portofoon de straat 

op, om indien nodig de wijkagent te kunnen informeren. “Dat idee 

is overigens inmiddels van de baan omdat meerdere mensen daar 

geen heil in zagen en omdat deze buurt nou eenmaal dergelijke 

maatregelen niet nodig heeft. Ik houd gewoon mijn ogen open.  

Zo heb ik eens melding gemaakt van een huis in de straat waar al 

heel lang de gordijnen dicht bleven en nooit meer iemand buiten 

De SBOB heeft, samen met de wijkverenigingen van Bloemenbuurt 

en Vogelwijk, een uitnodiging gestuurd aan de wethouder van 

Verkeer om in gesprek te gaan over diverse knelpunten die zich 

voordoen rond de Segbroeklaan. De aangrenzende wijken willen 

samen met de Gemeente hiervoor oplossingen bedenken. In de 

aanloop naar de komende Gemeenteraadsverkiezingen zal aan  

de verschillende politieke partijen ook om hun standpunt worden 

gevraagd. Op 19 november was er een informatieavond voor 

 bewoners in De Kruin, waar deze punten zijn besproken.  

Hieronder de puntenlijst:  
•  Voor minder snel ter been zijnde voetgangers is het onmogelijk in 

één keer de Segbroeklaan over te steken bij de Houtrustbrug en de 

Fahrenheitstraat, daarvoor is het voetgangerslicht te kort groen;

•  De vluchtheuvels bij de Fahrenheitstraat zijn te smal, waardoor 

een voetganger met kinderwagen dwars moet staan;

•  Op twee plaatsen: halverwege de Ieplaan en de Fahrenheitstraat 

en na de Goudenregenstraat vlak voor de bocht naar de Kwartel-

laan, lopen van beide kanten wandelpaden naar de Segbroeklaan. 

Dat nodigt uit om daar over te steken en dat gebeurt ook regel-

matig, maar er zijn geen voorzieningen en het oversteken is daar 

zeer gevaarlijk;

•  Fietsers en voetgangers moeten erg lang wachten voordat ze de 

Houtrustweg kunnen oversteken vanaf de Houtrustbrug;

•  De afslag direct na de Houtrustbrug naar de Ieplaan is gevaarlijk; 

auto’s moeten daar opstellen op de rijbaan als zij linksaf willen; 

•  De verkeerssituatie rond de Europese school is onoverzichtelijk, 

vooral tijdens het in- en uitgaan van de school;  

•  De oversteek bij de Kwartellaan is gevaarlijk.

De SBOB houdt u op de hoogte. 

Straatvertegenwoordiger: ogen en oren van de buurt Knelpunten Segbroeklaan
kwam. Dat is een sociale taak waar je voorzichtig mee moet 

omgaan natuurlijk. Maar ook ben ik alert op vervuiling van het 

straatbeeld, ongebreidelde reclame van winkeliers bijvoorbeeld.” 

Melding 
Vanaf 1 januari a.s. is er namens de SBOB 

een nieuwe coördinator voor deze groep 

mensen, Mariëlle Wolff, zelf al 5 jaar in 

functie op de Valkenboskade. Zij streeft 

naar meer bekendheid in de buurt van 

het werk van de vertegenwoordiger, 

maar ook naar meer zelfredzaamheid 

van bewoners. “Het is beter om te laten 

zien, hoe eenvoudig problemen soms 

zijn op te lossen. “Zwerfvuil op straat, kuil 

in de weg? De gemeente heeft een app ontwikkeld, waarbij een 

melding wel heel eenvoudig is geworden via je mobiele telefoon. 

Je maakt een foto en stuurt deze naar de gemeente. De locatie 

wordt automatisch meegestuurd.” Kijk op www.denhaag.nl/home/

bewoners/to/melding-openbare-ruimte’, daar vind je de link naar 

de downloadpagina. Maar het kan natuurlijk ook via tel. 14070 of de 

website van de gemeente. “Vaak wordt dit soort meldingen dezelfde 

dag opgepakt”, aldus Mariëlle. 

Persoonlijke invulling
Er zijn natuurlijk ook buurtzaken die niet één, twee, drie zijn op te 

lossen, zoals parkeeroverlast, verzoeken tot het invoeren van een  

30 km zone of herbestrating. Dit soort verzoeken aan bijvoorbeeld 

de gemeente moet je eigenlijk met meerdere mensen tegelijk 

namens de hele straat doen. Ook hier kan een straatvertegen-

woordiger een rol vervullen, als aanspreekpunt of bemiddelaar  

(zie ook de ingezonden brief elders in dit nummer van Marieke Stoel, 

Wilgstraat). Overigens ziet niet iedere vertegenwoordiger deze 

coördinerende rol als zijn taak en is daarmee de functie ook een 

persoonlijke invulling. 

Bij wie kan ik terecht?
Er staat sinds kort een nieuw overzicht op de website van de 

Bomenbuurt. Via www.bomenbuurtonline.nl (via de knoppen 

werkgroepen->straatvertegenwoordigers) vind je een kaartje  

met aanwijzers welke vertegenwoordiger in jouw eigen straat zit.  

Zo kun je de bewuste persoon een e-mailbericht sturen. Ook kun  

je terecht bij Saskia de Swart van de SBOB voor naam en telefoon-

nummer. Zij is aanwezig op dinsdagmiddag en woensdagochtend 

vanaf 10.30u. Mail: info@bomenbuurtonline.nl of bel: 0703465623.

Vacatures
Er zijn nu 25 straatvertegenwoordigers, maar nog niet alle straten 

hebben een aanspreekpunt. Dit zijn momenteel: Hanenburglaan, 

Ieplaan (lage nummering), Fahrenheitstraat, Berberisstraat, 

Thomsonlaan, Esdoornstraat en Goudenregenstraat. 

Meld je dus aan bij de SBOB of de nieuwe coördinator (via 

 straatvertegenwoordiger@gmail.com) als je contactpersoon wilt 

zijn in je eigen straat. De club van vertegenwoordigers vergadert 

drie tot vier keer per jaar. Ook biedt de SBOB relevante cursussen aan.

Erna de Klerk 

••• Akkie Akkerman in functie
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De Boomgaard

BOMENPRAAT Elsje

Voorzichtig plaatst de man zijn voeten in haar oksels.

Met een grauw van de zaag gaan haar takken neer.

Achttien jaar hebben ze voor mijn oog gebloeid,

gebladerd, gekerst, gekaald en weer geknopt.

De zaag zwijgt en zij ritselt nog wat na, 

geen vogel waagt zich naderbij vandaag.

Waar gisteren de mezen elkaar nog van tak naar tak

achtervolgden, eksters schommelend elkaar uitlachten,

een gaai kwam kijken waar dit jaar de kersen blijven, 

daar is vandaag een grote leegte ontstaan,

een nietsheid , grijs van lelijkheid.

Mijn oog vindt nergens meer houvast.

Onverwachte observaties van klein naar 

groot: auto’s en gevels, huizen en reigers 

(geen Règâhs).

Requiem voor een boom

GEZOCHT:  
BEZORGERS VOOR DE BOOMGAARD

Voor het bezorgen van onze Boomgaard zijn we op zoek 

naar nieuwe bezorgers, die deze taak op zich willen 

nemen. Een dankbare taak, De Boomgaard wordt immers 

graag gelezen. De tijdsinvestering van deze klus is vier 

maal per jaar zo’n twee uur. Uw inzet wordt beloond met 

een vrolijke tas in SBOB huisstijl groen, een sjaal en een 

vrijwilligerspas. 

Wij zoeken onder andere bezorgers voor het bezorgen 

van De Boomgaard in de volgende straten: (maar meer 

aanmeldingen zijn zeer welkom!) Hanenburglaan (van 

Valkenboskade tot Goudenregenstraat, incl. Larixstraat). 

Laan van Meerdervoort (van Valkenbosplein tot Valken-

boskade - oneven nummers). 

Doet u ook mee? Aanmelden kan via SBOB:  

Saskia de Swart (administratief ondersteuner) tel. 346 56 23, 

op di. van 12:30 - 15:30 uur en woe. van 10:30 - 13:30 uur.  

Of stuur een mail naar:  info@bomenbuurtonline.nl
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Schildersbedrijf JH DE GIER

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

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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Oudste en jongste
Op 15 oktober was het zover. Een tsunami van kinderen stroomde 

de nieuwe gebouwen in. De oudste en de jongste leerling hebben 

het nieuwe schoolgebouw geopend. Later, als de rust is weer-

gekeerd, zal dat nog eens worden overgedaan met de gemeente  

en de bouwers. Voor de docenten is het een intensieve periode 

geweest. De school heeft 1½ jaar gefunctioneerd in een oud 

gebouw aan de Weimarstraat. In die tijd is 2 keer verhuisd. 

Op de dag van de opening is tevens een inloopmiddag voor 

 omwonenden georganiseerd. Ook voorafgaand aan het bouw-

proces is een informatieavond gehouden. Hoewel zo’n grote 

bouwactiviteit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaat,  

kan gesteld worden dat het met de overlast is meegevallen.

Baksteenreliëf
Het oude gebouw is grondig gerenoveerd en rechts ervan is 

nieuwbouw verrezen. In die nieuwbouw hebben de naschoolse 

opvang en kinderdagverblijf DAK een plek gevonden. Voorheen 

vond je de naschoolse opvang op de zolder van het oude gebouw 

door REGGY SPECKEN

en had DAK een plek aan de overzijde van de straat. De renovatie 

heeft 9 klaslokalen opgeleverd, een aantal nevenruimtes én een 

vergroting van enkele lokalen. De klassieke uitstraling is gebleven, 

maar het geheel is goed opgefrist en flink lichter geworden. De 

nieuwbouw is van een andere orde dan de oudbouw maar sluit 

daarbij aan. De architect heeft dat bereikt door enkele klassieke 

elementen terug te laten keren in het nieuwe gebouw. Daarbij 

doelen we op de kolommen met het fraaie baksteenreliëf en de 

dakgoot met de klossen. Deze opzet is ook bij de fietsenstalling 

achterin doorgezet. De gele baksteen die is toegepast bij de 

nieuwbouw zien we terug in de oudbouw en wel steeds daar,  

waar een stukje van het oorspronkelijke gebouw is weggehaald.

Alles overziende kunnen we spreken van een geslaagd project, 

zowel voor de school als voor de buurt. Gelukkig is destijds 

gekozen voor behoud van het gebouw én voor een kleine school. 

De Bavinckschool is een Protestants-Christelijke basisschool.  

Het is een echte buurtschool, die nu 210 leerlingen telt en straks  

zal doorgroeien naar 240. De inpandige peuterspeelzaal  

’t Parapluutje telt 32 peuters.   ■

Stap ‘ns vanuit de Fahrenheitstraat de Acaciastraat in; in de richting van de Valkenboskade. Dan heb je al snel aan 

je rechterhand een speelplaats. Daarachter staat een gebouw met een historische gevel en rechts daarvan een 

nieuwbouw. Het oude gebouw van de Bavinckschool dateert van 1920, de tijd waarin ook de rest van de buurt  

is gebouwd. Zoals met alles heeft ook hier de tand des tijds gewerkt. Het was er donker en tochtig geworden  

en de stookkosten liepen hoog op. Tijd dus voor vernieuwing. Daarbij is eerst gedacht aan sloop en nieuwbouw. 

Ook is overwogen om, samen met de twee scholen in de Cederstraat en de Abeelstraat, één grote nieuwe school 

neer te zetten. Uiteindelijk is gekozen voor behoud; althans zo veel mogelijk. Ik praat erover met de directeur 

Linda Winters en de architect Sanne van Loon.



GRONDVERVUILING
WILGSTRAAT
Jaren geleden heeft de gemeente geconstateerd dat de 

grond vervuild was in de omgeving van de Wilgstraat.  

De oorzaak was een voormalige chemische wasserij  

op nrs. 45/47. Daar zijn destijds ook maatregelen tegen 

genomen, die tijd vergden. In de afgelopen weken lagen 

enkele straten open (Ieplaan, Eikstraat, Berkstraat, Populier-

straat). Er werden leidingen en andere zaken verwijderd,  

die dienst hadden gedaan bij het reinigen van de vervuilde 

grond. Dit alles heeft wellicht bij de bewoners de indruk 

gewekt dat alles nu veilig is en bijvoorbeeld fruit van dieper 

wortelende bomen volledig risicoloos gegeten kan worden.

We moeten echter nog jaren geduld hebben. Begin november 

heb ik de gemeentelijke projectleider grondvervuiling 

Wilgstraat gesproken. Ik heb hem gevraagd of het grond-

water onder onze huizen en straten nu schoon is. Dat blijkt 

nog niet het geval. Het kan nog enkele jaren duren voor de 

grond schoon kan worden verklaard. Tegen die tijd krijgen 

de bewoners daar bericht van. Op de website van de 

gemeente is de voortgang van dit project na te lezen:  

www.denhaag.nl en bij ‘zoeken’ invullen: sanering wilgstraat .

Marieke Stoel

straatvertegenwoordiger Eikstraat 

WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN NODIG!
Er is een bestemmingsplan dat het mogelijk maakt dat (o.a.) 

alle winkels in het stuk Fahrenheitstraat vanaf de Laan van 

Meerdervoort tot aan de Hanenburglaan hun winkel mogen 

uitbreiden via een verbouwing tot aan de tuin van de buren.  

Ik ben daar op een onaangename manier mee geconfron-

teerd. Daarover schreef ik al eerder in De Boomgaard. Door 

die verbouwing is er een muur van 4m hoog in mijn achter-

tuin gekomen. Een soort gevangenismuur, die veel invloed 

heeft op de lichtinval en het woongenot in mijn huis. Daarbij 

komt dat een officiële taxateur van de gemeente heeft vast- 

 gesteld dat de waarde van mijn pand door deze verbouwing 

is gedaald. Het gaat in dit geval om de uitbreiding van het 

pand tegenover Albert Heijn, wat nu te huur staat. Het 

vervelende is ook dat je niet weet wat er na verbouwing voor 

bedrijf in zo’n pand komt te zitten. Als dat iets is in de horeca -

sfeer, dan komen er koelaggregaten, afvoerschoorstenen en 

meer van die ellende, die veel invloed hebben op het woon-

genot. De enige manier om hier echt iets grondigs aan te 

doen, is een verzoek indienen om het bestemmingsplan te 

wijzigen. Hoe meer handtekeningen daarvoor verzameld 

kunnen worden, hoe beter. Wilt u hieraan meedoen?  

Laat mij dat dan aub weten.  Met vriendelijke groet,

J.P. van Oudheusden, Hanenburglaan 130, 2565 GZ;  tel. 

070-3601190 of 06-14691802,  mail: jack100@versatel.nl   

De Boomgaard10
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Water, water en nog eens water
U heeft het gemerkt, het bleef maar regenen en de kranten 

stonden vol met artikelen over de wateroverlast. U vraagt zich 

nu natuurlijk af, wat dit met de tuincolumn te maken heeft.  

Ik zal het u uitleggen.

In een tijd waarin iedereen het druk heeft, worden tuinen vaak 

bestraat om vooral niet veel werk te hebben. Hierdoor wordt  

het steeds lastiger om het water weg te krijgen. Al het water  

gaat via afvoeren naar het riool en dat geeft weer overbelasting. 

Daarom nu van mij een oproep: in elke tuin kunnen planten 

gezet worden die weinig onderhoud vergen. Door de aanwezig

heid van deze planten krijgen vogels, vlinders en insecten meer 

woonruimte en voedsel èn een deel van het water kan weg

zakken in de grond. Denk eens aan diverse klim en leiplanten, 

die tegen schuttingen of gevels geplaatst kunnen worden.  

Haal een paar tegels uit de tuin en plaats er vaste planten die 

weinig onderhoud nodig hebben. 

Welke dan? De volgende planten zijn ideaal als beplanting met 

weinig onderhoud: de Alchemilla of vrouwenmantel (grond

bedekker; geeft geel/groene bloemen), diverse aster en 

geraniumsoorten, de schoenlappersplant (Bergenia), Nepeta  

of kattenkruid en natuurlijk allerlei siergrassoorten, van groot  

tot klein . Eén plant wil ik extra onder de aandacht brengen 

omdat hij niet vaak gezien wordt: de Liriope muscari is een in  

de nazomer bloeiende plant die weinig eisen stelt aan de bodem 

(zie foto). Hij heeft bloeiaren die wat lijken op de bloemen van 

het bolgewasje Muscari beter bekend als het blauwe druifje.  

Hij bloeit lang en heeft nauwelijks onderhoud nodig (eens in de 

4 jaar scheuren en terug planten). 

Ik wens u een goede jaarwisseling en een minder natte winter.

Met Herman  
de winter 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

Sommige vrijwilligers doen verbazingwekkende dingen, bijna 
zonder dat het opvalt. Zo iemand is Diederik, die zo'n 15 jaar 
actief was in het buurtcomité Acaciastraat, een comité dat   
de fietsenstalling en de speeltuin met moestuin in deze straat 
beheert en onderhoudt.

“Toen ik erbij kwam, waren Hans (Verboom) en Yda (Bakker) al 

bezig hoor”, zegt hij, alsof zijn 15 jaar daarbij in het niet zouden 

vallen. Diederik beheerde de huurpenningen, die vervolgens 

werden ingezet voor onderhoud van de speeltuin en activiteiten 

voor de kinderen. Maar hij deed meer en daar begint mijn verbazing. 

De lange wachtlijst die er van meet af aan was, zette hem aan het 

denken en het resultaat was een website (www.stallingdenhaag.nl), 

waarop alle buurtstallingen in de stad, die op eigen initiatief zijn 

ontstaan, te vinden zijn en waar iemand zich ook aan kan melden 

als zoekende. Ook voor potentiële stallinghouders handig om de 

behoefte  te peilen in een buurt. Vanuit de stalling Acaciastraat en 

Abeelstraat deed Diederik onderzoek naar de behoefte aan stallingen. 

Buurtstallingen zijn goedkoper dan Biesieklette
Aan de hand van gegevens hoe lang iemand al een stallingsplek 

heeft en hoe ver iemand van de plek vandaan woont, combineerde 

hij uitkomsten met gegevens die via de website binnenkwamen over 

zoekenden en potentiële stallinghouders en deed voorspellingen 

voor de hele stad. 50 buurtstallingen zouden de behoefte dekken. 

Hij legde zijn gegevens ook aan de gemeente voor, inclusief een 

kostenvergelijking tussen de buurtstalling en Biesieklette. De eerste 

kost tussen € 25.000 en € 50.000, terwijl Biesieklette 1 ton kost 

(openbare ruimte is duurder). Momenteel zijn er 24 buurtstallingen, 

die van de gemeentelijke subsidie gebruik hebben gemaakt. 

Beeldvorming autisme bijstellen
Dit jaar is Diederik gestopt met het vrijwillige buurtwerk om tijd  

te maken voor zijn andere vrijwilligerswerk. “Daar is mijn bijdrage 

unieker ”, zegt hij. Hij geeft voorlichting en lezingen over autisme en 

doet dat omdat hij zelf een vorm van autisme heeft. Hij wil vooral 

laten zien en horen dat mensen met autisme hele gewone mensen 

kunnen zijn. Het begon op zijn werk bij Shell, waar bijna duizend 

mensen hebben deelgenomen aan zijn workshops. Hij werkt 

momenteel samen met het ministerie van Volksgezondheid en 

Milieu, in de werkgroep “Vanuit autisme bekeken“, met het landelijk 

Diederik Weve 
doorbreekt taboes

door HANNAH SMEETS

OUD-VRIJWILLIGER IN DE BUURT

platform van de GGZ en schrijft columns in het tijdschrift voor 

autisten. Hij doet dit, omdat autisme nog een gebied is waar 

schaamte en taboes heersen. “Het verzwijgen van je mentale 

kwetsbaarheid kan zoveel schade aanrichten in de vorm van extra 

stress en ziekteverzuim. De maatschappij moet leren met autisme 

om te gaan. Het is vergelijkbaar met het omgaan met verschillend 

humeur, of rechter- en linkerhanden. Door van autisme iets 

bijzonders te maken, schep je afstand die er niet hoeft te zijn.  

Het imago van autisme is niet positief, terwijl er niet alleen moeilijke 

kanten aan autisme bestaan, maar ook heel positieve. Daarover kun 

je mooi praten, over beeldvorming, bijvoorbeeld met hulpverleners”, 

zegt Diederik glimlachend.”

Ruimte voor autisme
 “Achteraf gezien was mijn autisme een reden om bij het  buurt comité 

te gaan, omdat het een manier was om mensen te ontmoeten. 

Voor een autist moeten ontmoetingen een reden hebben. Dat geeft 

structuur. Ook in het werk zijn ontmoetingen functioneel; er zijn 

veel dingen geregeld, waardoor de omgang met mensen gemakke-

lijker wordt. Zo maar een praatje maken is veel moeilijker.” Hij wil 

graag een rolmodel zijn voor anderen met autisme. Dat hij dat kan 

zijn heeft hij ontdekt toen leerlingen van een school voor autisme 

Shell bezochten. Diederik gaf niet alleen voorlichting over zijn baan, 

maar ook over zijn autisme. Het was een heel bijzondere ontdekking 

dat hij ook over mentale kwesties kan praten. Hij is dit dus vaker  

gaan doen, ook als hij voor Shell naar het buitenland gaat en daar 

bedrijven bezoekt. “Ruimte bevechten in de samenleving voor 

autisme, daar gaat het om”.   ■ 

 

“Ruimte bevechten in de samenleving voor  autisme” 

GEZOCHT: REDACTEUR (M/V) VOOR DE BOOMGAARD: 
De redactie van De Boomgaard is op zoek naar een enthousiaste en ervaren schrijver die zin heeft om zich als vrijwilliger  

in te zetten voor verslaggeving van het nieuws dat zich in en rond de Bomenbuurt afspeelt. De Boomgaard is een kwartaal-

blad; wij vergaderen ca. 6 keer per jaar en verdelen taken naar onderwerp en/of voorkeur. Leeftijd onbelangrijk, ervaring 

met schrijven gewenst; misschien kun je een eerder geschreven artikel/tekst meesturen als je reageert. Geef dan ook aan, 

welke onderwerpen je speciale belangstelling hebben. Dit kan via info@redactiedeboomgaard.nl.
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Iedereen helpt zoeken!

door DORY DANCKAARTS

Lang geleden draaide in het Filmhuis “Chacun cherche 

son chat”. Het was niet echt een film die lang bleef 

hangen. Behalve dat de titel nauwelijks uit te spreken 

was, vond ik het maar een hoop gedoe, over een 

zoekgeraakte poes in Parijs. Die wel weer terecht kwam 

met de hulp van veel tot dan toe onbekende buurt-

bewoners. Het verhaal  kwam toch wel schrijnend in 

de herinnering toen 10 jaar later, tijdens de Kerstdagen, 

onze eigen Mitzie zomaar verdwenen was. Bij het 

buiten zetten van de vuilniszakken had kennelijk de 

tochtdeur open gestaan en was ze hem gesmeerd. 

Mitz op avontuur! Ze had geen slechter moment 

kunnen kiezen! De eerste uit een reeks uitzonderlijk 

koude decembermaanden, al dagenlang temperaturen 

ver onder 0 en er was een sneeuwstorm op komst!  

Zo erg dat de winkeliers in de Fahrenheitstraat hun 

deuren eerder gingen sluiten.

Wat kun je doen? Ze moest toch ergens zijn! In een 

schuur? Onder een auto? Met dit weer? Onmiddellijk 

de vermissing gemeld bij Kattenzorg en Amivedi,  

die in de dagen die volgden ook regelmatig belden 

met goede raad ! Geflyerd in de buurt, posters op het 

raam en bij meevoelende winkeliers: Dierenwinkel 

Zandvliet op de Thomsonlaan, tuincentrum Hanen-

burg, Ton’s Sigarettenwinkel op het Goudenregen-

plein, bij de dierenpraktijk van Breuk – in de tramhalte 

en op de lantaarnpalen. Haar signalement hing overal, 

maar nog steeds geen spoor van Mitz! Dagelijks 

langsgaan bij het asiel en alsmaar buiten lopen,  

roepen en rammelen met brokjes. De belangstelling 

van buurtgenoten die belden met tips of aanwijzingen  

was ontroerend; het idee dat zo’n beessie behalve het  

koude weer ook nog vuurwerk moest zien te overleven 

was bijna ondraaglijk. De zoektocht werd uitgebreid 

met de Vogelwijk. Zou ze de Segbroeklaan over-

gestoken zijn? Tijdens de kerstdagen was de sfeer 

gedempt, het nieuwe jaar begon vreugdeloos.

De verlossing kwam pas op 9 januari – iemand  belde 

en vroeg of Mitzie al terecht was. Er zat al een paar 

dagen een schildpadpoesje in de voortuin, op de 

Beeklaan. Ze had zich niet naar binnen laten halen, 

maar was door de bewoners wel voorzien van een 

doos voor een beetje bescherming tegen de kou en 

voedsel. En zij hadden haar herkend op de poster bij 

Breuk! Ze was weer thuis, op d’r eigen bank en d’r 

eigen dekentje!

Sindsdien letten we extra goed op, vooral als het tegen 

de Kerst loopt. En mochten we ooit getwijfeld hebben  

over het nut van aardige buurtbewoners en organisaties 

als Amivedi en Kattenzorg: op het moment dat je kat 

zoek is en iedereen helpt zoeken, miauw je wel anders!
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Amivedi Nederland verleent haar diensten volledig kosteloos en zorgt voor registratie  

van vermiste en gevonden huisdieren. Werkt met vrijwilligers en wordt financieel mogelijk 

gemaakt door de bijdragen van donateurs die ieder jaar tenminste € 10,00 overmaken en 

van giftgevers die een eenmalige bijdrage storten. www.amivedi.nl

Kattenzorg Den Haag werkt met zo'n 500 vrijwilligers en zet zich in voor het welzijn van 

katten in Den Haag en de omgeving. Biedt diensten aan als vakantieoppas aan huis, opvang 

en herplaatsing van katten, een adoptieplan voor oudere katten en tweemaal per jaar een 

sterilisatie- en castratieactie. www.kattenzorg-denhaag.nl

Stroomopwaarts
Voorstelling van InterNos
Terreur en grof geweld. En dat op een doorsnee zaterdag in 
november in De Kruin. De emoties lopen hoog op en toch 
steekt niemand een vinger uit. Integendeel, er wordt hartelijk 
gelachen. Wat is er aan de hand?  
Toneelgroep InterNos speelt het stuk Stroomopwaarts van Alan 

Ayckbourn. Twee echtparen die een vakantie op het water gaan 

vieren. Maar alles loopt anders dan verwacht. Verhoudingen worden 

op scherp gezet en vreemdelingen dringen zich op. De situatie 

loopt volledig uit de hand, maar aan het eind komt het min of meer 

goed. InterNos heeft alles uit de kast gehaald. Een volledige boot 

hebben ze nagebouwd in De Kruin en het hele stuk speelt zich op 

die boot af. Vriendschap, ruzie, verliefdheid, jaloezie, de baas spelen 

en vernederd worden. Een komedie met scherpe randjes en veel 

herkenbare situaties. Spektakel!

Speelplezier
Vijf maanden repetitie waren er aan voorafgegaan. Daarover hebt  

u in de vorige Boomgaard kunnen lezen. Dat lijkt veel, maar voor 

zo’n lang en technisch moeilijk stuk is het zelfs nog aan de korte 

kant. Dit heeft geleid tot een energieke, vlot lopende voorstelling,  

waar het speelplezier vanaf spat. Op drie dagen kwamen tegen de 

tweehonderd mensen naar De Kruin. Die hebben een daar een hele 

leuke middag of avond beleefd. Dat is waar het uiteindelijk om te 

doen is, naast natuurlijk het plezier in het toneelspelen en het 

maken van een mooie voorstelling. Als u er niet bij bent geweest, 

dan hebt u iets gemist. Volgende keer, maar dan is het 2014, krijgt  

u een nieuwe kans met een nieuw stuk. En als u denkt: dat lijkt mij 

ook leuk om te doen: acteren, decors bouwen, of licht en geluid, 

kijk dan op de website van InterNos: www.internosdenhaag.nl

Johan van Arragon

Vaste werktijden heb ik niet. Het gaat de hele dag door. Of niet. 

Dat is ook wel lekker. Soms kan het verrichten van één voort

durend uitgesteld taakje mij al een groot gevoel van voldoening 

geven. Zo heb ik laatst een brief op de bus gedaan. Denk daar 

niet te licht over. Voordat zo’n brief er is. En dan de postzegel.  

En hem dan van je bureau in je jaszak krijgen. En dan hopen dat 

de brievenbus er nog staat. Nou, daar gingie. Blij wandelde ik 

door de Fahrenheitstraat. Geluk kan zo goedkoop zijn. 

Soms zijn de dagen overvol, ook dat hoort bij mijn bestaan.  

Ik heb weer een nieuwe literaire thriller geschreven, getiteld  

‘Aan lager wal.’ Met veel persoonlijke elementen erin, grap ik dan 

altijd. Maar voordat al die 80.000 woorden op de juiste plaats 

staan… Ochtend, middag, avond en nacht versmelten, het boek 

moet voor december in de winkels liggen. Heel belangrijk!

Maar nu dat dreigt te lukken, komen er weer dagen waarin één 

klein magistraal moment alles goudkleurig verft. Een buurt als 

de onze is daarbij zeer behulpzaam. Graag mag ik even snuiven 

aan de jasmijnstruik op de hoek van de Valkenboskade en de 

Thomsonlaan. Of wandel ik met mijn zoontje naar de Papaver

hof. Dan hoef je verder niets meer te doen. Laatst mocht ik de 

geweldige Parelroute openen. Door te dichten. Mijn rijmen over 

de verborgen culturele schatten in onze wijken achter de duinen 

werden door de aanwezigen deskundig ingevuld. Op de 

terugweg pikte ik nog wat parelplekjes mee. Voldaan gevoel. 

Halloween in de straat. Aan een ijssalon vol griezelig verklede 

buurtkinderen heb ik een spookverhaal verteld. Gillend togen  

ze op snoepjacht. Mijn taak voor die dag was volbracht.

Als alles belangrijk is, is nooit iets belangrijker dan wat je op  

dat moment doet. Ook dan schuilt in verlies vaak winst: in de 

Elsstraat waaide een boom om. Helaas! Maar nu heb ik wel 

onbelemmerd uitzicht op het Vredespaleis.

Alles is belangrijk

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, 

columnist en schrijver. Én neerlandicus.  

Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids 

Cabaret Festival. Samen staan Paul en Marcel 

de komende tijd 1x per maand in Theater 

Dakota (Zuidlarenstraat), aanvang 16.30uur. 

Zie ook: www.theaterdakota.nl. 

COLUMN Marcel Verreck

BOMENBUURT HANDGEMAAKT (DEEL 2) 
In het vorige nummer heb je kunnen lezen over Mijn Buurt 
Handgemaakt. Onder deze naam organiseer ik kleine markten 
voor handgemaakte producten en diensten op een bijzondere 
locatie. Hier kunnen verkopers uit de betreffende wijk hun 
waren aanbieden. De 1e editie van Mijn Buurt Hand gemaakt 
is op 5 april in de Houtrustkerk: Bomenbuurt Handgemaakt. 
Er hebben zich al tien verkopers aangemeld. Aangezien de 
locatie dit keer een kleine kerk is, is er maar beperkt plek.  
Heb je een passie voor bijv. fietsen maken, breien, meubels 
maken, scones bakken of andere creatieve zaken? Meld je 
dan snel aan voor Bomenbuurt Handgemaakt en laat je 
omgeving zien wat jij kan maken met jouw twee handen! 
Stuur een bericht naar: merel@rodemier.nl. 
Vind je het een leuk initiatief en wil je graag op de hoogte 
blijven? Like Mijn Buurt Handgemaakt op Facebook!

Merel Smits - Rode Mier Producties





TONEEL IN DE BUURT

Houtrustkerk Open Coffee Bomenbuurt

14 december: Kerstconcert Houtrustkerk
Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Jansen en begeleid door ensemble 

verzorgt een sfeervol kerstconcert met bekende en verrassende 

kerstliederen. Aanvang: 20 uur, entree: € 15 incl. glühwein of 

warme chocola en een hapje. Kaarten aan de kassa of via:  

vera.cnossen@casema.nl. 

24 december: Kerstcantate Houtrustkerk 
Tijdens de kerstavonddienst in de Houtrustkerk wordt de 

feestelijke Kerstcantate ‘Uns ist ein Kind geboren’ van Johann 

Kortkamp (1643-1721) uitgevoerd door het Houtrustkoor met 

solist Adriaan Keller in een bas-aria, een strijkersgroep en 

continuo. Ook gezinnen met jonge kinderen zijn van harte 

welkom. Aanvang: 22 uur. 

Vrijdag (reguliere koopavond) 20 dec. zijn de 

winkels open tot 21 uur. Op zaterdag de 21e 

rijdt de Kerstman met slee door het winkel -

gebied. Ook zal er een koor optreden op 

verschillende plaatsen. Zondag 22 dec. is  

er een extra open stelling van 12 tot 17 uur.  

Maandag de 23e zijn de winkels ’s avonds 

open tot 21 uur. Zie ook: www.defahrenheit.nl

Voor iedereen die wil netwerken, zich wil laten inspireren of 

gewoon zijn of haar ideeën eens wil toetsen. De bijeenkomsten 

worden bezocht door gemiddeld 25-30 mensen.

Elke 2e maandag v/d maand van 9.00 – 11.00 uur.
Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

13 januari: Bethelkapel, Thomas Schwenckestraat 30

10 februari: Bewuster(T)huis, Wilgstraat 65

10 maart: 2e verjaardag Open Coffee Bomenbuurt  

 Bagels & Beans, Thomsonlaan 53

Meer info: www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt 

14 januari: Stamppot
Eén keer per maand kun je stamppot eten in wijkcentrum  

De Kruin voor € 5. Eerstvolgende datum: 14 januari om 17 uur, 

dan staat er hutspot op het menu. Geef je op aan het buffet  

van het wijkcentrum, doe een briefje in de bus met naam en 

telefoonnummer of bel: 3635300. Adres: Acaciastraat 178a.

Filmstudio
Maak je eigen tv show in het Museon. Het museum heeft een 

nieuwe zaal, een net-echte televisiestudio waar kinderen een 

uitzending over het klimaat kunnen maken. Hoe gaan mensen 

over de hele wereld om met veranderingen in het klimaat?  

Wat maken ze mee en welke creatieve oplossingen bedenken ze? 

Speciaal voor deze Klimaatstudio zijn er opnames gemaakt in 

Kenia, Nederland en de Stille Zuidzee. Neem plaats op de stoel 

van de presentator en beslis wie en wat er in de tv-uitzending 

komt! Informatie: www.museon.nl en zoek op ‘klimaatstudio’.

 
Demonstratie 3D printen
3D printers lijken op 'gewone' printers, zoals je die thuis hebt. 

Maar in plaats van op papier, print het apparaat een voorwerp, 

zoals een beker, speelgoedautootje of sleutelhanger. Het is zelfs 

mogelijk om een heel huis te printen! Benieuwd hoe een 3D 

printer werkt? Kom naar de demonstratie! Elke woensdag- en 
zondagmiddag om 14.45 uur.

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

ACTIVITEITEN IN DE BUURT
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Vanaf 20 december: Kerstboodschappen

De Kruin

Museon

Kerstboom bezorgservice!
Facilitel Hoveniersbedrijf bezorgt Nordmann kerstbomen bij u thuis tegen  
een scherpe prijs. Zolang de voorraad strekt, dus bestel nu!  
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een boom bij ons uit te zoeken.  
De kerstbomenverkoop is van vrijdag 6 december t/m maandag 23 december.

Verkoopadres: Populierstraat 146, Den Haag. Telefoon 070 3645351

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 08:30 tot 17:00 uur. 
Koopavonden: dinsdag 10 dec, donderdag 12 dec, dinsdag 17 dec tot 21:00 uur.

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

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
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Acacia straatspeeldag 
Op 14 september hielden wij onze straatspeeldag in de Acaciastraat.

Helaas begon de dag regenachtig en we besloten om van het budget 

een grote (afgeprijsde) partytent te kopen. Zo kon het schminken, 

de koffie met zelfgebakken taarten, de glittertattoos en de fruitschaal 

in de partytent worden klaargezet en gestart. 

Om half 2 kwam het feestje echt op gang, want toen kwam zelfs  

de zon door. Behalve van hapjes en drankjes, konden de kinderen 

genieten van hoelahoepspelen, mini-trampoline, gladiatoren-

gevechten, zomerski-race, krijten, fietsen, badminton, tafelhockey 

en nog veel meer. 

Iedereen in beweging
Rond 16.00 uur was het tijd voor een salsa-lesje van een buurvrouw. 

Jong en oud deed mee, op swingende muziek. Daarna werden 

volwassenen uitgenodigd voor het volleybalspel, wat op een ‘veldje’ 

op straat, tussen 2 bomen was uitgezet. Met veel enthousiasme, 

soms niet helemaal op een sportieve activiteit gekleed, werd 

gepoogd de bal hoog te houden. Verborgen talenten kwamen  

aan het licht (nooit geweten dat de buurman zo fanatiek was).

Het was een erg leuke middag, met veel kinderen en toezicht-

houdende ouders.

Om half 6 kwamen allerlei buren met eigen bereid eten, drank en 

stoelen/tafels naar buiten: tijdens dit lopend buffet kon een ieder 

proeven van het lekkers van zijn buren.

De hele avond stond in het teken van elkaar beter leren kennen, 

even gluren bij je buren, en het gezellig hebben met mensen uit  

je straat. Wat ons betreft volgend jaar weer!

Burendag
Precies een week later, op zaterdag 21 september, was de burendag 

in onze straat een feit. 

Het plan van deze ochtend, was om met elkaar bankjes in elkaar  

te zetten, potten te beschilderen, planten en bloemen in potten en 

bloemperken te planten, onkruid te wieden in voortuintjes en dit 

alles onder het genot van koffie/thee met wat lekkers. We zouden 

afsluiten met een heerlijke lunch.

Met z’n allen aan het werk
De kinderen, gekleed in oude kleren, gehuld in plastic zakken, 

namen de aftrap met het beschilderen van grote bloempotten.  

Van 2 tot 13 jaar deed mee. Intussen ontfermden de ouderen onder 

ons zich over het in elkaar zetten van 3 bankjes, die in onze straat 

een mooie plek zouden krijgen. De oudere bankjes werden naar de 

speeltuin in de Acaciastraat verhuisd, waar ze ook nog een goede 

dienst bewijzen.

De burendag werd niet zo goed bezocht als de straatspeeldag,  

maar er kwamen toch nog zo’n 20 buren op af. Er werd gewerkt, 

gepraat, gesjouwd en gelachen. De foto’s spreken voor zich.  

Het was fijn om met elkaar weer wat groen en kleur in de straat  

aan te brengen. Er ontstond ook al een idee voor volgend jaar; 

vogelhuisjes beschilderen en ophangen in de (bomen in de) straat. 

Al met al weer een moment van burencontact. Dat wordt zeker 

gewaardeerd!

Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er meer straten in onze Bomenbuurt 

zijn, die deze dag hebben georganiseerd. En dan vooral naar hoe zij 

deze burendag hebben ingevuld.

Groet namens het organiserend burenteam, llona van Delft

ingezonden

            CHIROPRACTIE EIKSTRAAT 
De praktijkruimte van de voormalige Chiropractie Goudenregenstraat is verhuisd naar de Eikstraat 2A. Chiropractie 

Eikstraat, zoals de naam na de verhuizing luidt, is nu gehuisvest in het pand op de hoek van de Thomsonlaan met het 

karakteristieke torentje met glas-in-lood ramen. Twee behandelkamers zijn in gebruik voor chiropractiebehandelingen. 

Twee andere kamers zijn nog beschikbaar voor verhuur aan een (para)medicus. Het doel is een multidisciplinaire 

 samenwerking, waarbij de patiënt/cliënt centraal staat.

GRATIS EERSTE CONSULT

Om de verhuizing te vieren biedt de praktijk tot eind januari 2014 een gratis eerste consult aan. Bel voor een afspraak  

naar: 3646415. Begin volgend jaar wordt er een open dag georganiseerd en zullen er regelmatig informatieavonden zijn.   

Kijk voor meer informatie op www.chiropractie-rugcentrum.nl

verhuisd

Zaaien & zaden
In de eerste aflevering schreef ik dat ik me zo moest inhouden 

met het vroegtijdig zaaien. Nu voel ik dat wéér: ik heb allerlei 

zakjes zaad liggen en wil zo graag al in januari oogsten! Maar 

mijn verstand zegt me dat het te kort licht is en dat het van die 

zwakke, bleke scheuten zullen worden. Nog even wachten dus.

Ik heb de afgelopen maanden steeds om me heen gekeken,  

als ik door de buurt fietste of liep, letterlijk met het oog op 

uitgebloeide planten, waarvan ik de zaden zou kunnen plukken 

of afsnijden. En ik neem altijd wat mee, als ik met vakantie ben. 

Wat heb ik zoal kunnen ‘scoren’? Uit Italië: peulen van witte en 

rode bonen, zaad van ‘coeur de boeuf’ tomaten, peulen van 

blauwe regen. Uit Limburg: o.a. rijp graan. Maar ook van de 

Beeklaan: zaad van een uitgebloeide lupine! Ik krijg ook zaadjes 

aangeboden van bekenden die weten dat ik graag experimenteer 

met zaaien.

En…niet te vergeten: een bakje rucola-kers, dat ik in een winkel 

had gekocht: ervan gegeten, maar een paar overgebleven 

scheuten verpot en tot plantjes laten groeien. Die hebben 

gebloeid en zaad gevormd. 

Getutter met zaden en planten: mij maakt het gelukkig. Daarom 

vond ik het leuk erover te vertellen. Misschien is er wel iemand 

onder u, die ook eens een keer, of een jaartje (dus 4x) verslag wil 

doen van zijn of haar ‘groene’ belevenissen. Het onderwerp is 

tenslotte onuitputtelijk.   ■
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De vorige keer heb ik verteld welke groenten het wèl, en 
welke het minder goed deden. Sla, bonen en tomaten zijn 
mij goed bevallen. 

Komend voorjaar ga ik daarnaast wat meer aandacht aan 

éénjarige kruiden (peterselie, basilicum, etc.) besteden. In het 

verleden liet ik die lang binnen staan, met het gevolg dat ze door 

spint of luizen werden bezocht. Als je daar niet tijdig wat tegen 

onderneemt, is mijn ervaring dat het hopeloos is. Je kunt ze 

zonder bezwaar bespuiten met lauw water, of water met een 

beetje groene zeep of afwasmiddel erin. En na een week 

herhalen, want er zullen wel eitjes in de aarde zitten.

Druiven
Ach…en dan de druiven dit jaar: wat een opbrengst! Dat klinkt 

opschepperig, maar is het niet. Want ik heb er niets extra’s voor 

hoeven doen. De lange, zonnige zomer deed het ‘m. Tot half 

november heb ik ervan gegeten: ze werden steeds zoeter.  

In januari/februari (als de sapstroom tot stilstand is gekomen) 

mag de druif gesnoeid worden. Niet te vroeg: jonge uitlopers 

zijn niet bestand tegen nachtvorst. Te laat snoeien is ook 

 gevaarlijk, want als de sapstroom op gang is gekomen, is er  

kans op doodbloeden van de plant. 

deel 4 slot

Ik doe ook aan stadstuinbouw

door TONNY VAN DIJK



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

Halloween  
op het Kastanjeplein
Dit was onze derde Halloween en steeds is de opkomst groter.  

Als dat zo doorgaat, wordt het Kastanjeplein nog te klein!  

Ook nu was Hans Verboom de stuwende kracht, met zijn niet 

aflatende ijver en tomeloze energie: een inspiratiebron voor 

helaas een te beperkte groep wijkbewoners….

VOOR Welzijn zorgde voor het aankleden van de tenten en 

bomen met Halloween versiering. Tom Sekrève overspoelde 

met zijn geluidsinstallatie het Kastanjeplein met Halloween

muziek, waarna meer eigentijdse klanken volgden.

Albert Heijn schonk ons de drankjes in de hiervoor ingerichte 

tent. Kaas speciaalzaak Ed Boele liet een fors stuk oude en 

jonge kaas in blokjes  aanrukken.

De Glühwein kon tegen gereduceerd tarief worden geschonken 

dankzij Gall en Gall. Helaas hadden de 2 jongens uit de buurt, 

die vrijwillig de bar bedienden, geen zicht op het aan/uit lampje 

van de AuBainMariepannen, waardoor aanvankelijk alleen 

maar koude wijn en chocolademelk kon worden geschonken. 

De omzet had hier echter niet onder te lijden!

Om 18.45 uur, nadat er een kort verhaal was voorgelezen, 

trokken de kinderen onder begeleiding de wijk in om bij 

bewoners aan te bellen die te kennen hadden gegeven iets 

lekkers klaar te hebben liggen. Met dank aan de buurtbewoners: 

voor kinderen is het pas echt feest wanneer er wat te snoepen 

valt! Bakkerij Hubertus gaf hier ook gehoor aan, door zoetig

heid uit te delen aan het gretige publiek.

Drie jongens en meisjes die het mooist en/of griezeligst gekleed 

waren, kregen een cadeaubon uitgereikt. Hierna bleef het op het 

Kastanjeplein nog een tijdje gezellig met muziek en de inmiddels 

warme Glühwein.

Tenslotte gaat onze dank uit naar de gemeente voor de subsidie, 

waardoor het mogelijk is om feesten als deze te organiseren.

Peter Lubbers

Parelshoppen
Ja ‘parels’ zijn het: de mensen die hun opstal een middagje 
openstellen voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun 
talent, verzamelwoede of passie. Het is een activiteit die 
inmiddels al een paar jaar wordt georganiseerd en daarmee 
ook steeds meer bekendheid verwerft. De ‘parelroute’ loopt 
door de Flora- en Faunawijken: de Vogelwijk, de Bloemen-, 
Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt. Een handig boekje biedt 
een korte beschrijving van de parels en een overzichtskaartje. 
Zo kun je met het boekje in de hand naar eigen keuze een 
middag parelshoppen.

Dit jaar is het evenement gehouden op zaterdag 12 oktober. 

Marcel Verreck –cabaretier, schrijver, Bomenbuurter en columnist 

van De Boomgaard- gaf de aftrap met een wervend gedicht, 

waarin tal van parels waren verwerkt. Dat deed hij op locatie bij 

één van de parels: het Kooklokaal aan het eind van de Beeklaan. 

De aanwezigen werden er door Marcel bij het dichten betrokken, 

onder het genot van koffie en een fraai worteltaartje.

…..Chinese schilderkunst en kikkers, dat is misschien wel mijn droom

Dus dan ga ik op een holletje naar het straatje van de... pijnboom

Feng Shui op de Beeklaan en tempura op een paneel

Een trekzak op de Wilgstraat, even rust bij een a...beel;…..

Lekker en mooi
Het Kooklokaal was gevestigd in het souterrain van de Houtrust-

kerk. Ze gaven er workshops rond allerlei kookthema’s. Je kon er 

kookles nemen, maar ook vergaderen en zelfs trouwen. En nog 

veel meer. Per 1 januari verhuizen ze naar naar Oude Wetering.  

Kijk maar eens op www.kooklokaal.nl. 

Na dat worteltaartje heb ik nog een paar parels bezocht. Zo liep  

ik binnen bij de Papegaailaan nummer 3, waar Corriejanne 
Timmers in een aangebouwd serre-atelier fraaie sieraden weet  

te fabriceren uit kleine glas kraaltjes, parels en (half)edelstenen. 

Haar man -Will Hus- bestiert er een tuin van uiteenlopende 

groentinten en klassieke beelden. Hij heeft ook een interessante 

methode ontwikkeld om de reigers te weren uit de vijver.  

In de Beeklaan bezocht ik de werkplek van Vera Klein Breteler, 

kunstenaar en stylist. Zij maakt sieraden en wandkleden en  

geeft advies voor een betere inrichting van ruimtes. Gebruik 

makend van kleur, materiaal, meubilair  en licht verbetert ze  

de ruimte voor de gebruiker. En ze doet nog veel meer. Kijk op  

www.vanvera.nl.

Een leuk initiatief, die parelroute. Misschien ook iets voor u, 

volgend jaar? Aanmelden kan bij groeneparels@yahoo.com.

Reggy Specken
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De Boomgaard geeft ruimte aan verhalen van hen die na de 
Tweede Wereldoorlog vanuit het toenmalige Nederlands Indië 
naar Nederland, naar de Bomenbuurt, kwamen. De Boomgaard 
van juni jl. bevat een eerste interview en een kort stukje over 
de achtergronden van deze massale verhuizing. Alleen al in 
Den Haag ging het om zo’n 60.000 mensen. In deze Boomgaard 
leest u het verhaal van Edward Frietman.

Ruim 30 jaar woont hij al in de Ieplaan, samen met zijn vrouw Inca: 

“een heerlijke plek om te wonen, met fijne mensen, de zee dichtbij 

en tokootjes om de hoek”. Twee kinderen hebben ze er groot 

gebracht en nu vullen ze een deel van hun tijd met de opvang,  

in eigen huis, van de kleinkinderen. Sommigen kennen Edward nog 

van de tijd dat hij, samen met anderen, de gemeente aan de tand 

voelde over het parkeren. Dat was de periode dat de Ieplaan 

helemaal volliep met parkeerders die het betaald parkeren in 

omliggende buurten ontweken.

Pemoeda
Nauwelijks een paar jaar oud start Edward’s verhaal in Nederlands 

Indië in gevangenschap. Samen met zijn moeder woonde hij in een 

‘buitenkamp’ in Batavia (vandaag de dag Jakarta). Zijn vader was als 

krijgsgevangene door de Jappen (de benaming van Japanners in 

die tijd) naar Birma overgebracht, om aan de beruchte spoorlijn te 

werken. De omstandigheden waren er dermate slecht dat dagelijks 

200 dwangarbeiders stierven aan uitputting, ziekte en ondervoeding. 

Edward en zijn moeder waren als buitenkampers een prooi voor de 

‘pemoeda’s’. Pemoeda’s waren jonge Indonesische vrijheidsstrijders 

die rond 1945 dood en verderf zaaiden onder allen die zij als 

bedreigend zagen voor de Indonesische vrijheid. Dat waren in  

de eerste plaats Nederlanders en Indische Nederlanders die, vaak 

totaal verzwakt, uit de Japanse concentratiekampen terugkeerden.

“Alles wordt weer zoals het was”
In die naoorlogse chaos was al een vluchtelingenstroom naar 

Nederland op gang gekomen. Sommigen echter koesterden de 

hoop dat ‘alles weer zou worden zoals het was’ en kozen ervoor in 

Indonesië te blijven. Na een aantal omzwervingen in Batavia en na 

Nederlands Indië deel 3 

terugkeer uit het kamp van vader, verhuist het gezin Frietman samen 

met opa en oma in 1949 naar Midden-Java, naar Semarang. Edward 

krijgt er een zusje bij en loopt dagelijks bijna 3 kilometer op en neer 

naar school. Vader gaat er les geven aan een technische school.  

Het leven bleef gevaarlijk. Voor de veiligheid van de kinderen werd 

de dagelijkse gang naar school begeleid door ouderen. Toch moest 

Edward meemaken hoe twee Hollandse buurmeisjes op weg naar 

school werden vermoord. Zijn moeder was hierdoor erg getrauma-

tiseerd. De deuren van het huis werden ’s avonds voor de veiligheid 

gebarricadeerd en voorzien van geladen geweren. Bij onheil werd 

Edward wakker gemaakt. 

Nederland
In 1953 besloot het gezin alsnog om naar Nederland te vertrekken. 

Eerst mocht dat niet, omdat het werk als docent van vader niet 

gemist kon worden voor de opbouw van Indonesië. Later kwam 

toestemming om (zonder iets mee te nemen) ‘met groot verlof’ 

naar Nederland te gaan. Voor het gezin breekt een periode aan van 

het ene opvangcentrum naar het andere. Voor Edward was het de 

start van een ongemakkelijke schooltijd. Op de basisschool werd hij 

in een lagere klas gezet. Op de HBS kreeg hij hulp van een directeur 

die hem een zetje in de goede richting gaf. Een docent exacte 

vakken vertelde hem ronduit dat zijn huiskleur hem niet beviel en 

gaf hem onverdiend lage cijfers, waardoor Edward thuis op zijn 

donder kreeg.

In 1958 verlaat hij de school op zoek naar het geluk daarbuiten: 

eerst als beroepsmilitair bij de luchtmacht en later in het bedrijfs-

leven, op diverse plekken in Nederland en de USA. In die tijd 

ontwikkelt Edward allengs zijn talent voor elektronica. In 1964 

trouwt hij met Inca en gaat hij in de Haagse Zeeheldenbuurt 

wonen. Met enige hulp vindt hij een baantje in de werkplaats  

van de Technisch Hogeschool Delft. Dan gaat het langzaam 

bergopwaarts. Via een ‘colloquium doctum’ volgt hij als werk-

student, zonder college te mogen volgen, de studie elektrotechniek. 

Studeren naast een volledige dagtaak kostte tijd, maar daarna  

ging het ook snel. Edward promoveert in de technische 

 natuurkunde en verwerft benoemingen als hoogleraar in  

Californië, Delft en Eindhoven.   ■

Bent u ook vanuit Nederlands Indië naar Nederland gekomen en woont u nu in de Bomenbuurt? 

Wilt u uw verhaal kwijt aan de Boomgaard? Wij komen graag langs om uw verhaal op te schrijven.

door REGGY SPECKEN

Pepers
winkelen, mooie kunst + lekker eten en drinken. 
Ieder kwartaal nieuwe expositie en nieuwe inrichting.
Regelmatig workshops voor jong en oud, kijk op 
facebook.com/deopkikker.nl of fb.com/lunchroompepers 
Thomsonplein 12A,  Di. T/m vr. 9-17.30, zA. 10-17.00 u.  

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

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

Informatiebijeenkomst gebiedsvisie Internationale Zone

De gemeente gaat de komende periode € 10 miljoen investeren in de openbare ruimte van de Internationale 
Zone. De buurten rond het Gemeentemuseum, de Haagse Beek en tussen park Zorgvliet en Klein Zwitserland 
worden aangepakt. De gebiedsvisie is een uitwerking van de nota van uitgangspunten Internationale Zone. 

Op woensdag 8 januari 2014 organiseert de gemeente hierover een informatiebijeenkomst. Er is ook een 
mogelijkheid om een masterclass te volgen over bijvoorbeeld ‘hoe ontstaat een gebiedsvisie’ of mee te doen 
aan een inhoudelijke discussie. U kunt zich aanmelden via www.denhaag.nl/internationalezone.

Datum: 8 januari van 18.30-21.30u in Madurodam.
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Sinds mensenheugenis staat er een loods in het 

 middenterrein van het bouwblok dat wordt begrensd 

door Thomsonlaan, Fahrenheitstraat, Beukstraat en 

Wilgstraat. Vanaf die laatste straat is de loods bereikbaar. 

Veel activiteit is er niet meer in de loods en hij staat 

grotendeels verscholen in het groen. 

MUUR

Sinds kort is de loods en de grond waarop die staat 

verkocht aan een projectontwikkelaar. Die heeft er grote 

plannen mee. Heel groot. Een U-vormige gebouw van 

vijfenhalve meter hoog, pal langs de omliggende tuinen. 

Er wordt op die manier een hoge muur opgetrokken langs 

die tuinen. De opslagloodsen in dat gebouw worden 

verkocht aan ondernemers die daar hun voorraad 

opslaan, wat tot veel laad- en losactiviteiten zal leiden. 

COMITÉ 

De omwonenden en aangrenzende winkeliers zijn niet blij 

met die plannen en hebben dat laten weten in een door 

ondertekende brief aan het gemeentebestuur. Ze hebben 

zich inmiddels verenigd in comité De Beukenhof, waarmee 

ze alternatieve plannen aan het ontwikkelen zijn.

MISBRUIK

De SBOB ondersteunt de bewoners daarin actief. Het is 

het zoveelste geval van misbruik van het kortgeleden 

vastgestelde bestemmingsplan. Daarmee past het in de rij 

van commerciële dakopbouw, grote winkeluitbouwen en 

tot sluiting gedwongen speeltuinen. Wat aan de bureau-

cratische voorschriften voldoet, kan daarmee nog niet 

door de maatschappelijke beugel. Dergelijke plannen 

passen niet in het karakter van de buurt. 

Meer info: behoud.beukenhof@gmail.com

Comité De Beukenhof in aktie!  

( Voorheen: Defra Tuinontwerp en Techniek ) 

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel dienstverle-
nend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring. 
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en  
gemeente Haaglanden. 
Of het nu is op het gebied van ontwerp, aanleg, aanpassen,  
beplanten of onderhouden van een tuin: 
 
Onze hoveniers kunnen het! 
 
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan  
gerust contact met ons op. 
 

Populierstraat 146 
2565 MP Den Haag 
Tel: 070-3645351 
www.facilitelhoveniers.nl 
www.defra.nl 
info@facilitelhoveniers.nl 

 Advies & Ontwerp 

 Aanleg 

 Onderhoud 

 Bestrating 

 Metselwerk 

 Elektriciteit 

 Schuttingen  
 Vlonders 

 Schuren 

 Timmerwerk 

 

 

 

 

AFHAAL, BEZORGING EN CATERING 

       VAN INDONESISCHE SPECIALITEITEN 

 

        

       Wilgstraat 46 
        www.hetoosterschhuisje.nl 

      070 – 3609479 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC	  LOOPT	  NIET	  

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?	  

Haal-‐	  en	  brengservice	  optioneel!	  

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

Tho
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Fahrenheitstraat
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Een vertrouwd beeld

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

BEL-473 Advertentie 3e kwartaal Boomgaard FC.indd   1 12-6-13   11:14
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Contact met De Boomgaard

Nuttige (web)adressen
Haagse bomen in een App
Zoals u misschien weet, staan alle Haagse bomen bij de gemeente 

in een computerprogramma. Van iedere boom is o.a. bekend de 

soort, leeftijd en diameterklasse. Daarvan is een gratis app gemaakt, 

zodat u zelf het resultaat kunt bekijken. U zoekt uw adres en u krijgt 

een overzicht te zien van de aanwezige straatbomen bij u in de 

buurt. Kijk op: itunes.apple.com en zoek Bomenspotter Den Haag.

Alles over Den Haag
Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Den Haag  

(ook opbrekingen, etc), meld u aan via: nieuwsbrief@DenHaag.nl 

Fonds 1818
“U kent uw buurt het beste en weet wat nodig is.” Fonds 1818 steunt 

maatschappelijke en culturele projecten in de regio Den Haag. 

VVE-balie
Voor iedereen die met vragen zit over het functioneren van een VvE; 

www.denhaag.nl/VvE-balie. (zie artikel pag. 5 “woningonderhoud”).

Facebookgroep Meeuwenoverlast Den Haag 
Facebook Meeuwenoverlast Den Haag: een initiatief van buurt-

bewoner Willem de Graaff, om gezamenlijk actie te ondernemen.

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 (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje 
naar Redactie De Boomgaard, Acaciastraat 178A, 2565 KH 
Den Haag.

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT

Voorzitter Hans Verboom
Secretaris Loura Huizenga
Penningmeester Ted Harryvan
Bestuursleden Johan van Arragon 
 Frits Knijff
 Telly van der Lei

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Coördinator werkgroepen Hans Verboom 070 310 67 66
De Boomgaard Tonny van Dijk 070 346 56 23
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Rick Tersmette 06 14 947 045
Fietsenstalling (algemeen) Hans Verboom 070 310 67 66
Verkeer / Veiligheid / Milieu Resi Kersten 070 363 84 99
Kastanjeplein Hans Verboom hyverboom@planet.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

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

Fietsenstalling De Populier
fietsen / scooters / brommers / motoren

T 0624268737  info@COWBOYJO.nl  www.COWBOYJO.nl

logos  huisstijlen  
websites

flyers  posters  leafl
ets  brochures

magazines  boekvormg
eving  beursmateriaa

l

Nieuws uit de Bomenbuurt vind je ook op

www.bomenbuurtonline.nl



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
14 DEC Kerstconcert, Houtrustkerk, 20u
21 DEC Div. kerstactiviteiten Fahrenheitstraat/Thomsonlaan
22 DEC Winkels open van 12 - 17u  (zondag) 
23 DEC Winkels open tot 21u (maandag) 
24 DEC Kerstcantate, Houtrustkerk, 22u
08 JAN Biijeenkomst Internationale Zone, Madurodam
12 JAN  Nieuwjaarsreceptie SBOB, De Kruin, 16-18u
13 JAN  Open Coffee Bomenbuurt, Bethelkapel, 9u
14 JAN  Stamppot eten, De Kruin, 17u
IN FEB  Politiek café, datum zie bomenbuurtonline.nl
10 FEB  Open Coffee Bomenbuurt, Bewuster(T)huis, 9u
04 MRT  Verschijning De Boomgaard nr 1 - 2014
10 MRT  Open Coffee Bomenbuurt, Bagels & Beans, 9u

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 17

GOED

Het SBOB-bestuur en de Boomgaardredactie wensen u

een 

nieuw jaar 


