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* Bouwen aan de buurt: architectuur
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* Indische tentoonstelling uit
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De Boomgaard is het (gratis) kwartaalblad
van de Bomenbuurt in Den Haag en is
bedoeld voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Het verschijnt 4x per
jaar in een oplage van 4100 exemplaren.

REDACTIONEEL

Tonny van Dijk

Tonny van Dijk (Den Haag, 1948) werkt al jaren voor de SBOB, waarvan
de laatste 3 jaar als eindredacteur van De Boomgaard. In het onderwijs
heeft zij naar hartelust kunnen strepen en corrigeren; iets dat haar bij de
eindredactie goed van pas komt.

Uitgave SBOB | Redactie Boomgaard
Acaciastraat 178a | 2565 KH Den Haag
Telefoon 070 346 56 23 (met voicemail)
E-mail info@redactiedeboomgaard.nl
Website www.bomenbuurtonline.nl
Redactie
Dory Danckaarts, Loura Huizenga (namens
het bestuur), Erna de Klerk, Hannah Smeets
en Reggy Specken
Eindredactie
Tonny van Dijk
Concept en ontwerp
Joke ter Harmsel | www.COWBOYJO.nl
Fotografie
Dory Danckaarts, Tonny van Dijk, Erna de
Klerk, Frits Knijff, Rita Schermer, Hannah Smeets,
Reggy Specken
Drukwerk
Schefferdrukkerij
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Donaties?
In de vorige Boomgaard (december 2012) hebben wij u gevraagd, of u bereid zou
zijn € 10,- te betalen, om te helpen dit blad in stand te houden. Daarop heeft een
aantal van u in positieve zin gereageerd. Dat heeft ons echt goed gedaan. Er wordt
al zoveel van de burgers gevraagd, vanwege de bezuinigingen.
Maar dit jaar is het niet nodig!! Wij hebben namelijk van de Gemeente voor 2013
weer genoeg subsidie gekregen om door te gaan. Dat wil zeggen, subsidie èn de
opbrengst van de advertenties zijn goed voor weer 4 nummers, zoals u inmiddels
van ons gewend bent. Dus: dank aan de Gemeente. En ook: dank aan die winkeliers
en lokale bedrijven, die ons steunen. Ze verdienen onze klandizie.

Gastspreker: Herman Poelsma
or

Thema: Bloemen het hele jaar do

Bouwen aan de buurt:
architectuur 12

STEKKIES

© Copyright Overname van artikelen, foto’s
of gedeelten daarvan is toegestaan na
voorafgaande toestemming van de redactie
en met bronvermelding.
Adverteren
Informatie over formaten en tarieven:
info@redactiedeboomgaard.nl
t.a.v. Dory Danckaarts

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 schrijfmachine "Brother", nog als nieuw € 20; staande droogkap € 5;
samowar (voor thee), heel mooi € 3. Mevr. H. Toet, tel. 070 3651021.
TE KOOP Oude houten naaidoos, zigzagmodel, op poten; 40cmx25cmx50cm
(HxBxL) € 12,50. tel. 070 3635730 (tussen 18 – 20uur). Foto op aanvraag.

Op de voorpagina Huize Beverland,
Thomsonlaan Fotograaf: Rita Schermer

GEVRAAGD Ik heb een film gemaakt van een reis naar de Noordkaap; ben nu op
zoek naar iemand die mij kan helpen om deze film op de computer te zetten en te
bewerken. Ben bereid hiervoor een kleine vergoeding te geven. Wie helpt mij om deze
reis eindelijk eens af te maken? Hans Verboom, tel. 06 38981115
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GEVRAAGD Wie heeft voor mij nog een oude herenfiets staan, zo eentje waar
zo min mogelijk fratsen op zitten. U zou mij daar heel blij mee maken. Hans Verboom,
tel. 06 38981115
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Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen
in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven,
hebben tot doel de lezer te informeren en de
discussie levend te houden. Zij geven niet
noodzakelijkerwijs de mening van 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.

volgende Boomgaard:

4 mei 2013
Kopij aanleveren:
per e-mail: info@redactiedeboomgaard.nl
per post: Acaciastraat 178A, 2565 KH Den Haag
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VAN HET BESTUUR

Wat speelt er
SBOB zoekt vrijwilligers voor de redactie van de
website
Velen van u weten dat de SBOB een website heeft, waar iedereen
stukjes op kan plaatsen en/of kan reageren op artikelen die
geplaatst zijn. Heel belangrijk is het dat deze website wordt
bijgehouden, zodat die voor iedereen aantrekkelijk blijft.
Daarom zoeken wij bewoners, jong en oud, die samen in een
werkgroepje deze taak van ons willen overnemen, en ons willen
helpen bij zaken waar wij als bestuur tegenaan lopen.
DUS
• bent u handig met computers?
• vindt u het leuk om stukjes tekst, foto’s en filmpjes van bewoners
op onze website te plaatsen?
• hebt u altijd een website willen beheren en kunt u ons daarin
adviseren? Waar u uw eigen ideeën in kwijt kan?
Dan is dit nu uw kans! Help ons onze website up-to-date te houden.
Neem snel contact met ons op: info@bomenbuurtonline.nl, dan
kijken we samen wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
Hans Verboom

Let op!
Het kantoor van de SBOB is dit jaar geopend op

dinsdag van 12.30 – 15.30u.

Wist u dat
• sommige vrijwilligerstaken veel tijd kosten, en dat dit op zich
helemaal niet erg is?
• er ook vrijwilligerstaken zijn die weinig tijd kosten, en net zo
zinvol zijn als een met veel tijd?
• als u zich aanmeldt als straatvertegenwoordiger u niet meer dan
zo’n negen uur kwijt bent in het jaar?
• als u enthousiast raakt als straatvertegenwoordiger en u gebruik
gaat maken van de workshops die de gemeente 1x per jaar aan
ons aanbiedt, u dan maar ongeveer 16 uur per jaar kwijt bent?
• een straatvertegenwoordiger heel belangrijk is voor onze wijk?
Dus waar wacht u nu op, bel of mail mij: hyverboom@planet.nl ,
tel. 06 38 98 111 5. Met vriendelijke groet,
Hans Verboom
Coördinator straatvertegenwoordigers

SBOB
JAARVERGADERING 2013
Het Bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie
Bomenbuurt (S.B.O.B.) nodigt u hierbij uit voor de
Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op

donderdag 21 maart
in De Kruin, Acaciastraat 178a, om 20.00 uur.

Beurs Duurzaam onderhoud en Energiebesparing:
bedrijven en plannenmakers gezocht!
Hoe maak je een onderhoudsplan voor je huis? Waar vind je een
geschikte aannemer? Hoe zit dat met de plichten van een VvE?
Hoe kan ik mijn energiekosten drukken? Kan ik onderhoud en
energiebesparing combineren? Kunnen we niet gezamenlijk
zonnepanelen aanschaffen? Zijn er nog andere manieren om
zelf energie op te wekken? Hoe maken we de buurt groener?

Aftredend is het dagelijks bestuur, te weten:
• Johan van Arragon, voorzitter, niet herkiesbaar
• Telli van der Lei, penningmeester, niet herkiesbaar
• Loura Huizenga, secretaris, herkiesbaar
Kandidaten met belangstelling voor een bestuursfunctie,
met name op het gebied van ict, worden nadrukkelijk

De beurs kan daarmee het startpunt worden van een groene
Bomenbuurt, niet alleen in de naam, maar ook in werkelijkheid.
Als u daaraan wilt meewerken, omdat u buurtbewoner bent en
een bedrijf hebt dat actief is op het gebied van duurzaam woning
onderhoud of energiebesparing, of omdat u als particulier erva
ringen in die richting hebt die u met uw buurtgenoten wilt delen,
of omdat u ideeën hebt die u met anderen wilt uitvoeren, meldt u
dan bij de SBOB: info@bomenbuurtonline.nl . En hou de website
www.bomenbuurtonline.nl in de gaten voor de juiste datum!
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uitgenodigd zich te melden bij het secretariaat
(info@bomenbuurtonline.nl) of tel. 346.56.23 (voice-mail).

Het thema van de avond is:
“HET HELE JAAR BLOEMEN IN MIJN TUIN EN OP HET BALKON”
Herman Poelsma (u kent hem natuurlijk van zijn vaste rubriek in
De Boomgaard) gaat u daar alles over vertellen. Dat belooft dus
een boeiend onderdeel van de avond te worden!
Wat betreft de op de vergadering betrekking hebbende stukken:
u kunt ze vanaf 7 maart a.s. vinden op onze website
(www.bomenbuurtonline.nl), maar u kunt ze ook opvragen bij
het secretariaat (adres zie hierboven). We hopen velen van u op
onze jaarvergadering te mogen begroeten.
Namens het bestuur van de S.B.O.B.
Loura Huizenga, secretaris

Terugblik
van een oude voorzitter
Om nou te zeggen dat ik dat altijd al had willen worden,
voorzitter van de Bomenbuurt, zou een leugen zijn. Ik had
nog nooit nagedacht over het buurtwerk. Ik werd gevraagd
bij gebrek aan beter. Of eigenlijk: bij gebrek aan überhaupt
een kandidaat. Maar het beroep dat op me werd gedaan
was uiteindelijk onweerstaanbaar en ik zegde toe. De dagen
erna liep ik door de buurt en stelde mij voor hoe dat zou zijn,
voorzitter van de buurt. Ik zag een scène voor me uit de film
The Godfather. De lokale maffiachef, Don Fanucci, loopt, voor
hij door Robert de Niro wordt vermoord, door de Italiaanse
wijk van New York, lange jas losjes over de schouder gehangen.
Hij klopt eens iemand op de rug, pakt een appel bij een
groentestal, laat zich de hand kussen, krijgt even verderop een
mooie ketting aangeboden, wuift naar zijn wijkbewoners,
ontvangt een applaus, geeft een kleinigheid voor het goede
doel en incasseert nog even wat smeergeld van een kleine
winkelier. Dat werk. Actie!
Hoe anders bleek de
werkelijkheid. Oproer,
onrust, actie. Dat tekende
de eerste periode van
de afgelopen zes jaar.
Nog voor ik als voorzitter
werd aangesteld, hadden
we een massaal bezochte
bijeenkomst in de Kruin
over de gemeentelijke
plannen voor de Segbroeklaan: de NoordWestelijke
Hoofdroute en de
voorgenomen bomenkap.
Grote verontwaardiging en
binnen enkele dagen waren
duizend handtekeningen
verzameld tegen die kap.
Dat leidde tot hoorzittingen
en rechtszaken en inderdaad, uiteindelijk toch tot de kap van
die arme bomen. Positief aan deze zaak was wel dat veel buurt
bewoners met allerlei achtergronden, kennis en ervaring de
krachten bundelden, zich voor een gezamenlijk doel inzetten
en dat er een samenwerking tot stand kwam met aangrenzende
buurten: Vogelwijk en Bloemenbuurt.
De vuurdoop als voorzitter kwam kort daarna, toen het plan voor
een trapveldje voor jongeren werd gepresenteerd. Dat was
begonnen als het eerste burgerinitiatief van de stad, opgezet door
een groep enthousiaste jongeren en volwassenen. Als je genoeg
handtekeningen wist te verzamelen, dan kon je een onderwerp
op de agenda van de gemeenteraad krijgen en dat lukte met dit
voorstel. Nu is er in onze buurt geen ruimte voor trapveldjes,

maar er was een hoekje gevonden voor een voetbalkooi, hoek
Ieplaan/Segbroeklaan. Omwonenden voelden zich gepasseerd
en lieten dat ook blijken. Een bijeenkomst in oorlogssfeer volgde.
Maar hier was de uitkomst positief: jongeren en omwonenden
kregen begrip voor elkaar, de voetbalkooi kwam er en jongeren,
omwonenden, bewonersorganisatie en gemeente vormden een
begeleidingsgroep. Het is nu de enige plek in de buurt waar
jongeren een balletje kunnen trappen of gooien en daarmee
hoeven ze dat niet meer te doen tegen muren, in portieken of
op stoepen waar anderen er last van hebben.

Politiek café
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010
hebben we met Bloemenbuurt en Vogelwijk eerst een gezamenlijk
10-puntenplan opgesteld met onderwerpen die wij belangrijk
vonden en wat wij daarin van de politiek verwachtten. Vervolgens
hebben we een een politiek café georganiseerd waaraan bijna alle
politieke partijen met hun kopstukken meededen en, belangrijker,
waar heel veel bewoners op afkwamen. Bomvol was het, met
pittige discussies en er werd ook nog veel gelachen. Heel erg leuk
om voor te bereiden en natuurlijk helemaal geweldig dat het dan
zo'n groot succes is. Iets om te herhalen; het komt dus goed uit dat
we over een jaar opnieuw verkiezingen hebben.

Allerlei vrijwilligers
Bestuurders, vooral in een vrijwilligersorganisatie, komen en gaan.
Vaak gaan ze makkelijker dan ze komen. Dat is ook in de afgelopen
zes jaar een constant punt van aandacht geweest. Het is niet dat
mensen geen zin hebben om iets voor hun buurt te doen, maar ze
willen het graag concreet en beperkt houden. Daarbij komen ze
eerder in actie voor iets dat ze direct persoonlijk raakt, dan voor
het algemeen belang. En dat algemeen belang is nou juist waar
je je als bestuurder toch vooral mee bezig houdt. Toch, zoals de
voorbeelden hierboven laten zien, raakt dat altijd ook aan persoonlijke zaken en in elk geval aan de zorg om de Bomenbuurt een
plezierige buurt te houden om te wonen.
De gemeente verwacht van het bestuur steeds meer inzet. Het
budget dat aan bewonersorganisaties wordt besteed neemt af.
Bewonersorganisaties moeten tegenwoordig eerst een goed plan
indienen voordat ze geld krijgen en de besteding van dat geld
moeten ze kunnen verantwoorden. Terecht overigens, maar het
betekent wel meer administratie en een grotere papierwinkel.
Tegelijkertijd neemt het aantal uren administratieve ondersteuning
af. Dat legt een grotere druk op het bestuur. Dat is een reden
temeer om wat ruimer in de bestuurders te willen zitten.
Gelukkig zijn daar dan altijd nog de vrijwilligers. De Bomenbuurt
heeft er veel van. Ze beheren speeltuinen en fietsenstallingen,
maken plannen voor veiliger verkeer, organiseren evenementen
lees verder op pagina 6 >>>
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Je zult er maar mee zitten, met die vragen en veel mensen zitten
ermee. Daarom organiseert de SBOB begin juni een beurs en
informatiemarkt in de Kruin. Daar kan iedereen die vragen stellen.
De antwoorden komen van medebewoners, van gespecialiseerde
bedrijven uit de buurt, van de gemeente. Dat kunnen zijn ervaringen met zelf doen of laten doen door aannemers, oplossingen en
kostenschattingen van aannemers , mogelijkheden voor subsidie,
tips en trucs en, nou ja, van alles. Maar er is niet alleen ruimte voor
vraag en antwoord, ook buurtbewoners met plannen kunnen de
kans aangrijpen er medestanders te vinden.

door JOHAN VAN ARRAGON

De Boomgaard
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in de buurt, maken een wijkblad en bezorgen dat blad in elke
brievenbus, om maar eens een paar van de activiteiten te noemen.
Daar moeten we het van hebben, vind ik. De SBOB en het bestuur
is er alleen om het de bewoners van de Bomenbuurt mogelijk te
maken een prettig leven in de buurt te kunnen leiden, niet om dat
voor hen te regelen. Mensen moeten zelf in beweging komen om
hun leefomstandigheden te verbeteren en de SBOB kan daarbij
helpen. Door contacten te leggen, projecten op te zetten, voor
lichting te geven, te bemiddelen, etc..

Bewonersvergadering en stamtafel
Om de bewoners te bereiken hadden we elk jaar een paar
bewonersavonden. Daarmee zijn we twee jaar geleden opgehouden.
Die avonden hadden de bedoeling om informatie te geven,
om de mening van bewoners te peilen en te horen wat belangrijke
onderwerpen zijn om op te pakken. Dat bleek zo niet meer te
werken, er kwam vrijwel niemand op af. Ervoor in de plaats hebben
we nu de stamtafel, elke derde dinsdagavond van de maand.
Niet dat die al massa's op de been brengt, maar er worden wel
hele goede discussies gevoerd, ideeën uitgewisseld en plannen
gemaakt. Zo is het ook bedoeld. Laat u dat niet ontgaan, een van
de komende dinsdagavonden.

Tot slot: afgelopen september hebben we met een groep bestuursleden en bewoners door de buurt gelopen met de toenmalige
stadsdeelwethouder Sander Dekker. Op tien punten, verdeeld
over de hele buurt zijn we gestopt. Punten waar we actie van de
gemeente vroegen, bijvoorbeeld om iets aan de veiligheid te
verbeteren, maar zeker zoveel punten waar we trots konden wijzen
op bereikte zaken, als een vernieuwde speeltuin, of een nieuwe
fietsenstalling. De wethouder moest concluderen dat we een
prachtige buurt hebben, met actieve bewoners die hem prachtig
houden en plannen hebben om hem nog mooier te maken.
Houden zo. En dat ben ik helemaal met hem eens.
Dus nee, Don Fanucci is het niet geworden, geen lui leventje waarin
al het goede naar je komt toegestroomd, zonder dat je er veel voor
hoeft terug te doen. Maar ik leef nog. En ik heb zes interessante
jaren achter de rug waarin ik een aantal mooie dingen tot stand
heb zien komen. In een buurt die het waard is. In samenwerking
met u en voor die samenwerking wil ik u hartelijk danken. ■

Voortgang herinrichting

Klinkers in de
Fahrenheitstraat
Goed nieuws: de Gemeenteraad heeft besloten dat de Fahrenheit
straat een 30 km zone wordt. De Brandweer heeft namens alle
nood- en hulpdiensten de route door de Fahrenheitstraat laten
vervallen en neemt voortaan een andere weg.
Dat betekent dat er drempels in de straat komen en ook dat er
klinkers mogen worden gelegd. Daarmee wordt de bestrating dus
onderdeel van het herstructureringsplan waarover we vorig jaar
juni al berichtten.

Het blijft verwarrend voor veel mensen: 2 organisaties in een buurt,
die zich beide inzetten voor ons welzijn. En waarom apart?
In 1974 is wijkvereniging De Kruin opgericht, een vereniging
waarvan je lid kon en kan worden. Het gebouw waar de wijk
activiteiten zijn, heet ook De Kruin, in de Acaciastraat. Het blad
dat de vereniging voor haar leden uitgeeft, heet Het Kruintje.
Bijna net zo lang geleden heeft een aantal mensen uit de
Bomenbuurt een bewonersorganisatie opgericht; dat werd de
SBOB (Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt). Deze stichting
heeft toen een kantoorruimte gehuurd: van wijkvereniging
De Kruin. De SBOB, specifiek opgezet om de leefkwaliteit van de
buurt te behouden/vergroten, kreeg en krijgt subsidie van de
Gemeente. Met een deel van dat geld wordt een blad uitgegeven:
De Boomgaard. Dit wijkblad is dus voor iedere bewoner van de
Bomenbuurt; de SBOB kent geen leden.

Erwtensoep met sambal, oftewel de geur van een
Indisch pension…
De redactie wil graag in het komende nummer (juni) aandacht
besteden aan het verschijnsel van het “Indische pension” (ook wel
contractpension genoemd). Dit was, voor wie niet bekend is met
deze uitdrukking, een onderkomen voor de repatrianten uit het
voormalige Nederlands-Indië. Althans voor diegenen, die hier (nog)
geen eigen woning hadden. Ook in de Bomenbuurt waren er een
aantal. Wie weet daar iets meer over? Adressen, foto’s misschien?
Als u erover kunt vertellen, of mensen kent die hun ervaringen
willen delen, wilt u ons dan mailen of bellen? Wij zijn heel b
 enieuwd
of u ons kunt helpen. Bel ons: tel. 070 346 56 23 (voicemail), of mail
naar: info@redactiedeboomgaard.nl.

En waarom gaan de twee niet samen? Tja, daar is niet een
eenvoudig antwoord op te geven. Het vereist nogal wat energie,
organisatievermogen en geduld, om er één club van te maken.
Bovendien zijn het verschillend gerichte organisaties, met ieder
hun eigen (eigenwijze) vrijwilligers. Misschien is het iets voor een
volgende generatie?

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.

Tijdreis
Mijn huis staat te koop. Daar zijn redenen voor, waarmee ik u
niet wil vermoeien. Als het aan mij ligt zal ik de Bomenbuurt niet
verlaten. Wie een mooie parterrewoning weet mag zich melden.
Maar voorlopig woon ik nog in mijn kasteel en geniet ik van de
commotie rondom de Fahrenheitstraat. Het geheenenweer van
mens, dier en verkeer, maar ook van de winkels zelf. Het is een
harde tijd voor de middenstand en in het gebit van de winkel
straat verdwijnen steeds meer tanden en kiezen. Ook wordt er
lustig gehopt van de ene naar de andere plek.
Uniek blijven natuurlijk de drie brillenwinkels op rij, ter hoogte
van de Cederstraat. Wel een prachtige service aan de slecht
ziende medemens: als je tastend die kant op gaat heb je een
enorme kans dat je sowieso bij een opticien binnenstrompelt.
Monumentale zaken als Nettesheim en Ed Boeles kaaspaleis zijn
sinds mensenheugenis als bakens verankerd in onze geliefde
winkelstraat. Maar hoe is, in de dikke vijf jaar dat ik hier woon,
de aanblik daarvan veranderd? Er is een middel om daar achter
te komen. Door Googlegegoochel. (Spreek dit woord vier keer
hardop uit. Bij voorkeur buiten gehoorsafstand van uw dierbaren.)

VAN DE REDACTIE

Hoe zit dat nou met De Kruin en de SBOB?

Marcel Verreck

Het is helaas niet zo dat er morgen al wordt begonnen met de
verbouwing. Eerst is er nog een adviesronde langs een tweetal
gemeentelijke commissies en hopelijk gaat dan vóór de zomer
het ‘definitieve’ plan weer naar de Gemeenteraad.
Als deze heeft ingestemd, volgt er nog een inspraakronde, zodat
belanghebbenden hun stem kunnen laten horen.
En dàn, ja dan, gaat in 2014 de schop in de grond. Eerst wordt
de riolering vernieuwd en daarna worden de straten en stoepen
opnieuw aangelegd en ingericht. De bestrating wordt door
getrokken tot en met het Thomsonplein. De definitieve planning
is nog niet bekend, maar eind 2014 moet alles klaar zijn.
Wordt vervolgd….
Erna de Klerk

Wie nu zijn Bomenbuurtadres op Google Earth intikt kan een
bijzonder tijdreisje door de wijk maken. Om te beginnen is het
zomer tijdens deze rit. Volle bomen, blauwe lucht. Al bijna
vergeten zaken stallen hun spullen uit, de boekhandels van Van
Amerongen en Bruna zijn nog niet versmolten. De Montessori
scholen in Ceder- en Abeelstraat blinken nog in vol bedrijf.
Waarschijnlijk zijn er bij de onherkenbaar gemaakte fietsers, die
wij moeiteloos ontwijken, personen die al weer verhuisd zijn.
Naar elders, of misschien zelfs wel naar Elders. Hier leven ze
nog, in deze buurt en hier lopen wij rond, anders, eerder,
misschien wel gelukkiger of juist niet. Ik sta even stil bij mijn
eigen huis. Ze hebben niet alles onherkenbaar kunnen maken.
De contouren van een box zijn goed zichtbaar. En voor de deur
staat mijn Fiat Marea. Die reed toen nog. Tja. Terug naar nu en
voorwaarts, mars!

‘Onze’ meeuwen
Op dit ogenblik (eind februari) is er van nestvorming nog
nauwelijks sprake, hoewel de meeuwen ’s ochtends al wel
te horen zijn. We zien ze ook weer bij de vuilniszakken
scharrelen…Tegen de tijd dat u dit leest, laat het voorjaar
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In het voorwoord staat het al: dit blad wordt ook mogelijk gemaakt
door onze adverteerders. Zij weten dat De Boomgaard door onze
vrijwilligers huis-aan-huis wordt bezorgd bij zo’n 4.100 adressen.
Een betere bekendheid in de Bomenbuurt kunt u niet bereiken!
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Mail naar Dory Danckaarts,
e-mail: info@redactiedeboomgaard.nl

zich volop zien. En dan gaan ze hun best doen voor het

december 2012

maart 2013

Adverteren in De Boomgaard?

nageslacht. Om het voor de meeuwen onaantrekkelijk te

Verschijningsdata De Boomgaard 2013:

maken, de zakken open te scheuren, kan ik u aanraden:

• 28 mei
(sluitingsdatum kopij 1 mei)
• 10 september (sluitingsdatum kopij 14 augustus)
• 10 december (sluitingsdatum kopij 9 november)

doe een scheutje azijn in elke vuilniszak die u buiten zet.
En wilt u geen nestelende meeuwen tussen het grind op
uw dak: denk nog eens aan de vlaggetjes op de daken,
die het vorig jaar zo goed deden.

De Boomgaard

Tonny van Dijk

De Boomgaard
••• Google StreetView - fotodatum: oktober 2008
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PC LOOPT NIET
LEKKER?

logos

huisstijlen

flyers
magazines

posters

websites
leaflets

boekvormgeving

brochures
beursmateriaal

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

Erna de

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

www.advieseninzicht.nl
06 2458 7672

Advies & inzicht in geldzaken

26 maart voorlichting pensioen
16 april voorlichting hypotheken
21 mei cursus geldzaken op orde
locatie: De Bolster – Kastanjestraat 2

door HANNAH SMEETS

AFHAAL, BEZORGING EN CATERING
VAN INDONESISCHE SPECIALITEITEN

Nieuwbouw van de twee Montessorischolen
Vorig jaar in juli zijn de Christelijke Montessorischool en

Wilgstraat 46
www.hetoosterschhuisje.nl
070 – 3609479

de Openbare Montessorischool Valkenbos gesloopt.
De kinderen waren al verdwenen naar de Stokroosstraat en het werd stil voor de omwonenden en de wijk.
Voor de omwonenden iets minder, want zij krijgen
informatie vanuit een werkgroep waar Bernard Visser
lid van is. Ik praat met hem over de stand van zaken.

( Voorheen: Defra Tuinontwerp en Techniek )

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel dienstverlenend 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.
Advies & Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
Bestrating
Metselwerk
Elektriciteit
Schuttingen
Vlonders
Schuren
Timmerwerk

Nieuwe technieken
Over de bouw van de kelder vertelt Bernard dat er eerst tot op
8 meter onder de grond een gellaag in de grond werd gespoten
die in samenwerking met zuurstof en grondwater uithardt tot een
onderlaag waarop de kelder gebouwd kan worden. Op deze wijze
voorkomt de bouwer problemen met opkomend grondwater. Er
wordt ook niet geheid, maar geboord voor funderingen. Het boren
is een moeilijke klus, want er bevindt zich hard en zeer dicht oud
duinzand in de ondergrond. Er zijn aparte bedrijven ingeschakeld
voor boren en aanbrengen van de bekisting voor de funderingen.
De bezonning van de omgeving is middels een computerprogramma,
gebaseerd op astronomische gegevens, berekend en middels een
animatie verbeeld. Het is fascinerend hoeveel specialismen er
gebruikt worden voor het huidige bouwen en hoeveel er mogelijk is.
Ook het slopen is een heel ander vak geworden dan vroeger (jaren '80).
Men gaat heel gedetailleerd en behoedzaam te werk. Veel van de
materialen worden hergebruikt, dus is er een heel ander vakman
schap vereist. De sloopfase is goed verlopen. Over de uitvoerders is
de werkgroep heel tevreden. Zij houden rekening met omwonenden
en geven gul informatie als het hun wordt gevraagd. De oplevering
van het gebouw wordt verwacht rond mei 2014. ■

Wat is de functie van de werkgroep?
Er wordt door de werkgroep, bestaande uit 5 bewoners, geen
standpunt ingenomen over sloop en nieuwbouw. Dat zou niet
vruchtbaar zijn, er zijn zoveel verschillende meningen in de buurt.
De werkgroep geeft dus alleen maar informatie over de stand van
zaken, over bijvoorbeeld bezonningseffecten van hogere bouw of
grondwaterstand. Ook advies over bijvoorbeeld vooropnames van
woningen in verband met eventuele schade. Er zijn door de
projectleider tot nu toe twee voorlichtingsbijeenkomsten voor de
omwonenden georganiseerd, maar de meest concrete informatie
heeft de werkgroep toch zelf moeten verzamelen. Zo ook over de
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Populierstraat 146
2565 MP Den Haag
Tel: 070-3645351
www.facilitelhoveniers.nl
www.defra.nl
info@facilitelhoveniers.nl












Eerst even de voornaamste feiten op een rijtje. De opdrachtgever is
de Stichting Haagse Scholen. De Gemeente heeft de vergunningen
verstrekt en is toezichthouder. Het ontwerp is van het bekende
Haagse architectenbureau Atelier PRO. Zie ook de artist impressions
van hun hand, hierbij afgedrukt.
Er komt één gebouw voor beide scholen met aparte ingangen in
de Abeelstraat en de Cederstraat. Er zullen ruimten gedeeld worden
door beide scholen, zoals spreekkamers en het bovenin gelegen
gymlokaal. Ook de kinderopvang, waarvan de ingang aan de
Cederstraat komt en de naschoolse opvang, tussen de schoollokalen,
zijn gezamenlijk. Er zal dan ook veel worden samengewerkt, staat
in de nieuwsbrief van een van de scholen. Het schoolplein aan de
Cederstraat blijft op dezelfde plek als voorheen. Aan de Abeelstraat
verandert de ligging. Ook komt er een flinke fietsenstalling voor de
leerlingen en personeel van beide scholen.

vertraging van de bouw door de kelder. Er bleek opeens toch budget
voor een kelder te zijn, maar ook hier gold weer dat er voor een
vergunning moest worden gezorgd. Uiteindelijk ging de eerste paal
in november 2012 de grond in. Leerlingen van de scholen maakten
er een filmpje van. Te zien op: www.montessori-cms.nl en
www.valkenbos.net

De Boomgaard
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Uit eten

Bij Geoffrey thuis
Ook al eens op zoek geweest naar een huiskamerrestaurant,
voor een speciale gelegenheid? Voor een familiediner bijvoorbeeld, maar waarvoor je dan zelf niet de ruimte hebt of de zin
om dagen in de keuken te staan? In de Pijnboomstraat is die
nu te vinden.

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.

Uw adres voor luxe
 roodjes, uitstekende
b
koffie met gebak of een
lekker glaasje wijn

Wij hopen u snel van dienst te zijn.

Thomsonlaan 65, 070-3921672.

WWW.STUDIOJEAN.NL

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

‘Aan Tafel bij Geoffrey’ staat er op de poster die voor het raam hangt.
Dat klinkt uitnodigend, en zo is het ook bedoeld. Geoffrey Pijpaert
is sinds zijn kinderjaren bezig met het bereiden van eten en heeft
al zijn hele leven als kok, en chef-kok gewerkt. Als mede-eigenaar
van Restaurant Moodz in Delft deed hij mee aan het TV programma
‘Mijn Tent Is Top’ met Herman den Blijker en haalde met succes de
finale. Misschien kent u zijn gezicht hiervan?
‘Maar, het werd tijd voor iets anders. Na jaar in jaar uit 6 dagen
per week, 15 uur per dag werken ben ik gaan nadenken over een
nieuwe uitdaging. Dat moest natuurlijk wel met eten te maken
hebben. En omdat we eigenlijk toch al vaak thuis veel mensen over
de vloer hadden die maar al te graag aanschoven als ik aan het
koken was, hebben we dit concept bedacht.’
De achterkamer is groot genoeg voor een lange tafel, waar voor
6 tot 14 gasten uitgebreid gedekt kan worden. Daaraan is een
mooie professionele keuken gebouwd, waar je Geoffrey kunt
volgen als hij aan het werk is. ‘Ik maak er het liefst iets moois van.
De gerechten moeten niet alleen goed smaken, ze moeten er ook
mooi uit zien. Mijn vrouw en een nichtje helpen bij het serveren.
En daarnaast geef ik ook kookdemonstraties en workshops samen
met verschillende collega’s, waarbij de gasten zelf aan de slag
gaan’. De agenda van dit voorjaar vermeldt speciale avonden
voor Surinaams, Thais, Japans, Sushi, Indisch en Arabisch koken.
O ja, en ook nog een avond rond de asperge en 2 wijnproeverijen,
waar van 1 op een zondagmiddag.
Voor een avondje Wijn- en Spijsproeverij van 19.00 tot 23.00 uur
met uw vrienden, familie of relaties kan gekozen worden voor een
4-gangen of 7-gangen menu, mét geselecteerde wijnen. Dat alles in
een gemoedelijke sfeer, en ter verhoging van de feestvreugde staat er
ook een piano! Op www.aantafelbijgeoffrey.nl is het allemaal te zien.

Waar moet je zijn?
Pijnboomstraat 17, 2565 ZH Den Haag, tel 06 42389779,
email info@aantafelbijgeoffrey.nl
Dory Danckaarts

Subsidieregeling buurtstallingen fietsen verlengd
De subsidieregeling voor buurtstallingen is verlengd tot 1 juli 2013. Inwoners of bedrijven in Den Haag kunnen subsidie
aanvragen om een buurtstalling te beginnen of een bestaande stalling uit te breiden. In een buurtstalling kunnen bewoners
tegen een kleine maandelijkse vergoeding hun fiets veilig stallen. Met deze regeling wil de Gemeente minstens 10 buurtstallingen realiseren.
een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen. Eigenaren van bestaande buurtstallingen kunnen een kleine tegemoetkoming krijgen voor het opknappen van hun stalling. De subsidie is maximaal € 400 per fietsplek in de stalling, met een
maximum van € 40.000 per buurtstalling. In totaal is er € 500.000 subsidie beschikbaar, voor tenminste 10 stallingen.

De Boomgaard
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Wie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor subsidie voor bijvoorbeeld fietsenrekken, een elektrisch slot en
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BOUWEN AAN DE BUURT | DEEL 4
ieplaan

door REGGY SPECKEN

ieplaan

beeklaan

Architectuur
De Boomgaard wijdt een korte serie aan het ontstaan van de buurt. In dit vierde artikel
besteden we aandacht aan architectuur. In de voorgaande artikelen ging het over het
oorspronkelijke landschap, over de bouw van de buurt en over het verversingskanaal
en gemaal.

Herenhuizen

portiekversiering
populierstraat

duikerroeden
thomsonlaan

thomsonlaan

de populierschool

In de noordelijke hoek, tussen Laan van Meerdervoort en Beeklaan oogt onze buurt een beetje
als het Statenkwartier. Hier en daar staan herenhuizen die rijkelijk voorzien zijn van details. De
aannemers bouwden de huizen in kleine series van eenzelfde stijl. Loop maar eens door straten
als Eik- en Berkstraat, de Beek-, Thomson- en Ieplaan, dan kun je dat goed zien. De stijl van
dergelijke panden is nu erg gewild. Maar in de tijd van de bouw van de buurt –vanaf 1914- werd
deze stijl nog wel eens te rommelig gevonden en gaf men de voorkeur aan moderne bouw met
strakke lijnen.

Strak en geel
Eén van die moderne voorbeelden is de gele hoek van Laan van Meerdervoort en Fahrenheitstraat.
Deze is rond 1930 naar een ontwerp van architect Arend Jan Westerman gerealiseerd. Op die plek
stond eerst nog een Oosters aandoende gevelwand van architect Liefland: de chocoladefabriek van
Rademaker. Nu zien we langs de Laan van Meerdervoort een winkelgalerij. In die tijd was dat nog
een moderniteit, bedoeld om het winkelen meer comfort te geven. In de Fahrenheitstraat loopt het
complex door tot aan de Acaciastraat. Opvallend, naast de gele kleur, zijn de regelmaat in de raampartijen en de forse bouwvolumes op de hoeken. Overigens had je hier vroeger West End, theater
en bioscoop. Waar je nu bij de Plusmarkt je boodschappen doet, kon je vroeger aanschuiven voor
een optreden van Toon Hermans, The Ramblers of Snip en Snap. Na afloop van de voorstelling
kon je op de andere hoek -nu ING- nog even nagenieten in het toenmalige grand café. Aan de
overkant, Fahrenheitstraat hoek Acaciastraat, zien we een antwoord op het complex van Westerman.
Architect Caron realiseerde hier een gebouw in zakelijke stijl en met gele baksteen, bekroond
met een toren. Verderop in de Fahrenheitstraat, op de hoek van de Thomsonlaan, waar nu de
Trekpleister zit, zien we nog een project van Westerman. Ook hier weer een winkelcomplex met
de in die tijd populaire gele steen.

Duiker en Bijvoet
detail raam
populierstraat

voordeuren
Fahrenheitstraat

Valkenboskade

In de jaren 20 en 30 werd de vernieuwing van de Haagse architectuur in belangrijke mate
vormgegeven door de Nieuwe Haagse School: een architectuur van baksteen met expressieve
vormen en rijke details. Jan Duiker en Bernard Bijvoet waren bekende architecten uit deze school.
Evenals de stedenbouwkundige Hendrik Berlage, waren zij bewonderaars van de Amerikaan
Frank Lloyd Wright. Berlage heeft de basis gelegd voor de stedenbouwkundige opzet van de
Bomenbuurt. Ook Duiker en Bijvoet hebben rond 1920 in onze buurt hun sporen achter gelaten.
Ze ontwierpen enkele woningen en winkels welke zijn gebouwd aan het Thomsonplein, de
Thomsonlaan, Eikstraat en Ieplaan. Kenmerkend zijn onder meer de raamindelingen met roeden.
Helaas zijn ze niet meer overal in originele stijl behouden. Ook de recente dakopbouwen aan het
Thomsonplein tasten het originele karakter aan.

Ik ga ook aan stadstuinbouw doen!
Ieder voorjaar…., nee, àltijd als het oude jaar ten einde loopt, denk ik: ik moet gaan zaaien, vóórtrekken. Ik beheers me tot januari is
aangebroken en soms heb ik het te druk met andere dingen. Dan komt het er pas in februari van, maar het is niet te stuiten. Zaaien,
stekken, poten. Bij anderen komt de onrust omdat ze aan de voorjaarsschoonmaak willen beginnen. Bij mij ligt dat anders: het begint
met het verzamelen van (het jaar daarvóór) gedroogde zaden, klaarzetten van bakken en het willen snoeien lang voordat ervaren
mensen dat aanraden.

Tomaten
Dit jaar komt er een nieuw aspect bij: ik wil groente telen.
Overal kom ik artikelen tegen over nieuw bewustzijn, lokale
verantwoordelijkheid en nieuwe mogelijkheden om ter plaatse
dàt te verbouwen wat ik tot dusverre bij de groentewinkel of
supermarkt kocht. En als het me lukt: ook nog op een klein
oppervlak (Google eens ‘verticaal tuinieren’). Afgelopen jaar
was ik al begonnen met tomaten; gewoon in een flinke
plantenbak, wel tegen een (zuid-)muur, gesteund door wat
latten, touwtjes verbonden met kippen- g
 aas bovenaan.
Dat ging goed, maar door de natte lente en zomer viel de oogst
wat tegen. Hoe kwam ik aan de zaden? Van de mooiste
tomaten de pitjes gedroogd, op een stuk huishoudpapier….
Het kan soms zo eenvoudig!
Maar terug naar de groente; ik had vroeger al wel eens wat
geprobeerd in de tuin, maar die is klein. Dus ga ik nu uitwijken
naar het balkon met een bak, die wat hoger staat, om niet diep
te hoeven bukken. Wat al eerder lukte – op kleine schaal – is
het planten van bonen, allerlei soorten. Je hebt er natuurlijk
stokken voor nodig, want bonenplanten willen omhoog.
Maar ze hoeven niet in de volle grond te staan: een grote
bloempot voldoet ook. Het plezier is tweeledig: eerst komen
de bloemetjes (denk aan lathyrus), daarna de bonen.

Ik houd erg van sla – allerlei soorten – en verse kruiden. Dus
met die plantjes gaan mijn bakken gevuld worden. Plantjes?
Ja, die heb ik voorgetrokken uit zaad (voortrekken doe je in een
beschermde omgeving; het groengoed is nog zo kwetsbaar).
Dat vind ik het leukste, maar als u mijn ‘voorsprong’ wilt inhalen,
dan kunt u natuurlijk kleine plantjes kopen in een tuincentrum
en die uitzetten in een bak. Wat voor bak? Niet te moeilijk doen:
afhankelijk van de grootte van wat u wilt oogsten, kunt u een
plantenbak nemen. Maar ook oude houten of plastic bakken zijn
prima te gebruiken. Belangrijk is, dat het overtollige water weg
kan. Zorg dus voor gaten onderin en scherven of (kattenbak-)
korrels op de bodem. Er is ook ‘worteldoek’ te koop, dat water
doorlaat maar de aarde vasthoudt. En wat voor aarde? Er is
speciale potgrond; maar met een zak bemeste tuinaarde gaat
het ook goed (compost is natuurlijk welkom).
Naschrift: terwijl ik dit aan het schrijven was, zag ik dat onze
columnist Herman Poelsma op 21 maart tijdens de SBOBjaarvergadering aanwezig is. Speciaal om ons advies te geven.
Het thema is “Bloemen het hele jaar door”, maar zaadjes zijn
toch ook ooit bloemen geweest? Komt u ook?
Tonny van Dijk

Dakopbouw: lust of last?
Onder dat kopje stond in De Boomgaard van december (p.5) een algemeen verhaal over dakopbouwen. Het was actueel
geworden door een omstreden plan voor een extra etage in de Beukstraat. Inmiddels is er wel het een en ander gebeurd:
omwonenden (belanghebbenden) zijn in actie gekomen en hebben bezwaarschriften ingediend. Vlak voordat De Boomgaard naar de drukker zou gaan, kwam de beslissing van de Gemeente: het besluit om de vergunning te verlenen, wordt

Villa’s en portieken

herroepen. Conclusie: blijf alert, abonneer u op de Gemeenteberichten en kom (liefst gezamenlijk) in actie als u iets

Loop eens door de Sleedoornstraat. Aan één kant staat daar een laagbouw van vrijstaande
woningen. Bedenk dan dat voor de Tweede Wereldoorlog, iets verderop langs het Hanenburgvaartje, nog villa’s stonden. We vertelden daarvan in een voorgaand artikel. Het blok Fahrenheitstraat, Esdoornstraat, Populierstraat en Cypresstraat bevat een flink complex woningen met fraaie
begane-grond-portieken. Erboven houdt een uitkragende driehoek de gevel als het ware vast tot
bovenaan de daklijst.

signaleert dat uw woongenot kan aantasten!

oproep parelroute 2013
Ook dit jaar is er weer een Parelroute in de Flora-en Faunawijken, d.w.z. in de Bloemen-, Bomen-, Vruchten-, Heesterbuurt
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hoek LVM en
Fahrenheitstraat

Laan van Meerdervoort

voor hun buren en wijkgenoten en hun deelgenoot laten zijn van hun creaties. Wij noemen hen de Parels van de wijk.

In de Populierstraat zie je aan de overkant de Populierschool. Het is een gebouw uit 1925, met
zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde heel wat originele Art Deco details. Vooral in de jaren
20 was Art Deco een stijl die invloed had op de toegepaste kunst en de architectuur. In onze buurt
vind je hiervan op meerdere plaatsen voorbeelden. Kijk maar eens goed. Loop je bijvoorbeeld over
de Valkenboskade, dan zie je op nummer 516-520 een pand uit 1917 met fraaie Art Deco versieringen.
Het pand is destijds gebouwd voor de Bond van Nederlandse Onderwijzers. ■

Bent u zo'n Parel en wilt u dat ook laten zien, of horen op 12 oktober, dan kunt u dit doorgeven aan René Sijnja, coördinator
werkgroep Parelroute F & F wijken, tel. 070-3231518, of een email sturen naar groeneparels@yahoo.com. Wel graag vóór
1 april en dat is geen grap!
Werkgroep Groene Parels

De Boomgaard
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en de Vogelwijk. Op 12 oktober kunnen mensen met een passie, hobby, verzameling of eigen kunst hun deuren openen

Art Deco
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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

De Kruin

Expat Coffee

Ervaar het gevoel en de passie van de salsadans

Meet other expats and get to know more locals? Business or social?
Every 1st Wednesday of the month, from 9 till 12 hrs.
Ontmoeting van buitenlanders in Nederland en locale bewoners
voor netwerken of gewoon sociaal. Iedere eerste woensdag van de
maand in Shop/Espresso bar La Buena Vida, Fahrenheitstraat 582.
LET OP: in mei de 2e woensdag van de maand i.v.m de vakantie.

Altijd al salsa willen leren? Stel het niet langer uit en kom naar een
proefles op woensdag 17 april of 24 april. De proefles is kosteloos!
Salsa is sociaal, actief en ontspannen, je hebt geen ervaring nodig,
alleen een paar gladde schoenen. De lessen worden gegeven in
wijkcentrum De Kruin, Acaciastraat 178A.
U kunt zich als koppel of als single op onze website aanmelden
op www.salsa-den-haag.nl. Aanvang: proefles/workshop op beide
dagen om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom,
de koffie staat klaar. Rolf v.d. Meulen

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

Kaartspelen
Op zaterdag 13 april kun je de hele dag jokeren en koppel
klaverjassen in wijkcentrum De Kruin, Acaciastraat 178A.
Aanvang: 10 uur, einde: 17 uur. Inschrijven kan tot 6 april bij
Roos Geurts (tel 3500087), kosten € 7,50 inclusief lunch.

De Bolster
Eten in buurtcentrum De Bolster
Al negen jaar kun je elke donderdagavond eten in buurtcentrum
De Bolster. Tenminste als je boven de 55 bent en alleen. Voor een
groep mensen die wat ouder is en voor wie contact en gezelligheid
niet vanzelfsprekend is, organiseert VÓÓR Welzijn een maaltijd voor
€ 3,50.

Altijd al gitaar willen spelen ?
Gitaar school GiordanoGuitar
Praktijkgerichte gitaarlessen met
muziek die jij leuk vindt.
www.giordanoguitar.com
Neem contact op met Luca Giordano:
Giordano.la@gmail.com - 06-14789900 - (aan het Thomsonplein)

Lid NUVO

Brillen - Contactlenzen

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

“In het begin werden de maaltijden aangeleverd. Maar nu wordt er
al weer jaren zelf gekookt”, aldus Marian Spaans. Ze werkt al meer
dan 20 jaar bij VÓÓR Welzijn, is beheerder van de buurtcentra
De Bolster (Kastanjeplein) en ‘t Lindenkwadrant (Heesterbuurt)
en heeft deze activiteit opgezet. Ze heeft al die jaren zelf gekookt.
Maar nu is er nieuw beleid: voor en door de mensen zelf. Dus nu
koken de vrijwilligers: aardappelen, vlees en groente. Maar ook rijst
en macaroni, vertellen de bezoekers mij. Marian: “De aardappelen
kwamen altijd van de boer. En als mijn man onderweg spruiten
tegenkwam, kwamen er ’s avonds spruiten op tafel. Zo van het land.
En hartstikke goedkoop.” Daardoor is er ook nog altijd geld over
voor een toetje en voor koffie. En soms voor sla. Ieder jaar wordt
er ook een reserve opgebouwd. Dat is dan weer voor de kerst, dan
komt er wat extra’s op tafel.
Als je hier honger van krijgt en tot de doelgroep behoort, kun je
bellen met Marian. Eigenlijk zitten ze vol, want er is maar plaats
voor zo’n 30 mensen. Maar er valt wel eens iemand uit. Als je belt
op woensdag na 12 uur, dan weet Marian of er plek is de volgende
dag. Het nummer is: 06 23893870. Of loop op donderdagmiddag
langs bij De Bolster, Kastanjestraat 2 (naast de speeltuin).
Erna de Klerk

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 worden bezocht door
gemiddeld 25 mensen en 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:
• www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt
• https://www.facebook.com/groups/opencoffeebomenbuurt
• www.twitter.nl/ocBomenbuurt070
Maandag 11 maart, om 9 uur 1 jaar Open Coffee Bomenbuurt!
Locatie: Bagels & Beans, Thomsonlaan 53, Den Haag
www.bagelsbeans.nl
Maandag 8 april, om 9 uur
Locatie: nog niet bekend. Wordt aangekondigd op bovengenoemde
website, facebook en twitter.
Maandag 13 mei, LET OP! om 10 uur
Locatie: Café Madeleine, Valkenbosplein 10, Den Haag
http://www.cafemadeleine.fr
Maandag 10 juni, om 9 uur
Locatie: De OPkikker/Lunchroom Pepers, Thomsonplein 12A,
Den Haag www.deopkikker.nl

Fotoroute licht en lucht in 39 winkeletalages
De SBOB (Bewonersorganisatie Bomenbuurt) en BIZ de Fahrenheit
(Winkeliersvereniging) organiseren samen de FOTOROUTE 2013,
met als thema Licht en Lucht.
Na het succes van de Kunstroute 2012 start begin 2013 een nieuw
kunstzinnig hoogtepunt. Vanaf 19 februari t/m 30 maart worden in
de etalages van 39 winkels aan de Fahrenheitstraat, Thomsonlaan
en het Thomsonplein door het publiek ingebrachte foto’s ten toon
gesteld, met als thema Licht en Lucht.
De foto’s worden zowel door een vakjury als door het publiek
beoordeeld. De vakjury bestaat uit de conservator van het Foto
museum, Wim van Sinderen, fotograaf Hans de Groot en Richard
van Gessel van Ringfoto Focus. Het publiek kan stemmen via het
stemformulier dat beschikbaar is in de winkels waar een foto hangt
en op www.defahrenheit.nl.

Stem ook en maak kans op een camera
Ook de stemmers maken kans op een prijs, namelijk een camera,
beschikbaar gesteld door Ringfoto Focus. De winnaars worden
bekend gemaakt op het eindfeest, op de Dag van het Licht,
30 maart 2013, vanaf 17:30 uur, in de Kruin.
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Openingstijden
di - vr 9.30 - 17.30 uur | koopavond do tot 20 uur
za 9.30 - 17.00 uur

ACTIVITEITEN IN DE BUURT
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BOMENPRAAT

BAKKERS IN DE BUURT

Elsje

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

door ERNA DE KLERK

(Nieuwe) bakkers in een nieuw jasje
Sinds kort is de buurt twee bakkers rijker. Échte bakkers. Bakkerij Hubertus zetelt tegenover Albert Heijn en
verkoopt naar eigen zeggen “traditioneel brood met de smaak van nu”. Bakker Victor Driessen zat al langer in
de Fahrenheitstraat, maar heeft nu een groter pand helemaal aan het andere eind van de straat en is opnieuw

Rapsodie in groen

ingericht: “Als de klant vrolijk de deur uitgaat, is mijn dag goed.”

Amateursfilms gezocht van 'Een onvergetelijk evenement'

Gezocht filmbeelden

Op de witbesneeuwde tak
zit een groene parkiet.

Indische tentoonstelling Westbroekpark (1932)

Op de witbesneeuwde tak
kop tussen de veren.

Hubertus

Victor Driessen

Hubertus verkoopt zo’n 15 soorten brood, waarvan de ambachtelijke ‘Hubertus’ broden de echte nieuwkomers zijn. Blond, goud,
amber en donker zonder allerlei nieuwerwetse toevoegingen,
waardoor het brood krokant en langer vers blijft. Liefst neem je
dat ongesneden mee naar huis, dan gaat het nog langer mee.
In de winkel is ook een hele vitrine met desembroden. Desem?
Jawel, zonder gist. Desem is de gist van vroeger en heeft een
natuurlijke rijzingmethode. Tenminste, voor zover dat vandaag
de dag mogelijk is. Beter voor de mens en het blijft langer mals
en stevig. En dan is er nog speltbrood. Ook weer van vroeger en
voor veel mensen beter verteerbaar dan tarwebrood.

Bakkerij Victor Driessen heeft vier zaken in Den Haag. In de
Fahrenheitstraat zit hij sinds 2000. Driessen is een bakker pur sang.
Sinds 29 jaar bakt hij zelf, maar dan ook ècht zelf; hij bedenkt alle
recepten en mixt alle ingrediënten. Bij hem vind je geen zakjes met
broodverbeteraar of kant-en-klare onderdelen.
“Alle ruim 70 broodsoorten heb ik zelf ontwikkeld”, aldus de bakker,
“waaronder Laafse mix, Zwarte Sjaan, Leipe Louis en Koetsierbrood.”
Eigen namen met een eigen receptuur. Het tegenwoordig populaire
speltbrood verkoopt hij al sinds 1996 en veel van de broden zijn
lactose-, suiker- en vetvrij.

Genieten

Blij

Hubertus is een initiatief van bakkerij Segaar, die bij het 100-jarig
bestaan van de zaak de oprichter Hubertus Segaar wilde eren met
een eigen winkel. Eigenaar Victor Sturing: “Traditie is belangrijk
in het bakkersvak. Dat verkopen we hier, maar dan met de smaak
van nu”. En de smaak van nu is bijvoorbeeld een desembrood
met cranberry en bitterkoekjesspijs of een dito brood met olijven,
spek en ui. “Natuurlijk gezond, maar je mag ook genieten en jezelf
verwennen”, aldus de trotse eigenaar.

Voor Driessen is bakken een feest, vooral het ontwikkelen van
nieuwe recepten. Maar nog leuker vindt hij ’t om blije klanten te
zien: “Als iemand vrolijk de deur uit gaat, is mijn dag goed. Ik vind
’t belangrijk dat de winkel laagdrempelig is en het liefst zou ik de
bakkerij meer openstellen voor mijn klanten, zodat ze kunnen zien
hoe er wordt gebakken en meer begrijpen van het product.” De
winkel is ook open op zondag en in de nieuwe zaak kun je koffie,
thee en limonade drinken. Met een broodje of een taartje erbij.
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Bij Hubertus kun je ook koffie drinken en lunchen. Er is een echte
brasserie-kok aangetrokken, die salades, soep en (warme) broodjes
verzorgt. Krantje mee en deze zomer op het terras achter, hoopt
Sturing.
Open ook op zondag vanaf 8 uur voor stokbrood en croissantjes.
En vergeet dan de cranberry chocola niet, of de ouderwetse
appeltaart, zonder toevoegingen uiteraard, alleen met appel.

De Boomgaard

Halal
Ieder ingrediënt wordt met zorg uitgekozen en beoordeeld op
smaak. Op zoek naar ambachtelijk gehakt, stuitte Driessen op een
Turkse slager. En zo zit er nu halal gehakt in de saucijzenbroodjes.
De afdeling banket maakt ook heerlijke citroencake, echte verse
citroenen gaan erin: rasp en sap. En een heuse wortelcake zit in
het assortiment. Maar de bakker zelf heeft het liefst een chipolata
gebakje, zo’n ouderwets taartje met vruchtjes. Die verkopen ze
natuurlijk ook. ■

Op de witbesneeuwde tak
zit een groen ei.
Het ei rilt,
de tak trilt,
		

de sneeuw
wit pluis
groene veer

		

danst teer
verende tak

Computerinloop
De computerinloop is er voor wijkbewoners
die vertrouwd willen raken met het gebruik
van de computer en de mogelijkheden er van
willen ontdekken. Tijdens de inloop helpen twee ervaren
vrijwilligers u met vragen over internet, email, tekstverwerking,
fotobewerking, sociale media en meer. U kunt met al uw vragen
terecht. De gratis computerinloop vindt plaats op woensdagochtend
van 10.30 – 12.30 uur en op donderdag van 14.30 – 16.30 uur in
Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6 in Den Haag.

wit en groen
		

groen licht
in de sneeuw.

Gezocht vrijwilligers signalerend huisbezoek
VÓÓR Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die een eenmalig
huisbezoek willen afleggen. Als vrijwilliger inventariseert u wensen
en behoeften met behulp van een vragenlijst ter verbetering van
de voorzieningen in de wijk. Daarnaast informeert u wijkbewoners
over voorzieningen in de wijk. Wij vragen van vrijwilligers dat zij
met een vragenlijst kunnen werken, een luisterend oor hebben en
kunnen signaleren en doorverwijzen.

Boodschappendienst Segbroek
De boodschappendienst van VÓÓR Welzijn is bedoeld voor
ouderen uit Segbroek die om wat voor reden dan ook niet meer
zelf hun boodschappen kunnen doen. Wekelijks komt er een vaste
vrijwilliger die de boodschappen voor u doet aan de hand van
een door u opgesteld lijstje bij één supermarkt in de buurt.
Kosten: €1,75.

december 2012

maart 2013

Het wordt lastig kiezen in de straat,
probeer gewoon beide winkels uit!

In 1932 werd in Den Haag een spectaculair evenement georganiseerd: de “Indische Tentoonstelling”. In het Westbroekpark was een
wandelroute aangelegd langs prachtig gedetailleerde replica’s van
de meest markante bouwwerken uit Nederlands-Indië. Het maakte
op veel mensen een onvergetelijke indruk. In mei 2013 komt er een
terugblik op deze tentoonstelling, in het kader van het project
“Sporen van Smaragd”.
De organisatoren doen daarom een oproep: wie heeft nog
(amateur)filmbeelden van dit evenement uit 1932 op zolder liggen?
Ook een ander souvenir van deze tentoonstelling kan interessant
zijn. Graag contact opnemen via: info@sporenvansmaragd.nl.

Lizeth Kastelein, Linda Hagen en Judith Hoogeveen.
Ouderenconsulenten Segbroek, Buurtcentrum ‘t Lindenkwadrant,
2e Braamstraat 6, 2563 HK Den Haag, Tel. 070 308 39 54.
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INGEZONDEN BERICHTEN
Jongeren
Deze keer werd ik aan het denken gezet door de inhoud van het
artikel ’Botsen of Begrijpen‘. (Boomgaard dec. 2012 - red.)
Zijn die jongeren echt zo negatief en agressief dat er 'rollenspellen'
voor nodig zijn? Zelf heb ik vele jaren voor de klas gestaan op een
school voor voortgezet onderwijs aan jongelui met ernstige (vaak
aanpassings-) problemen. Mijn ervaring is heel anders dan wat in
dit artikel wordt beschreven. Ik ben van mening dat je, als je de
jongeren eerlijk benadert, hen laat weten waar grenzen liggen en
consequent bent zonder neerbuigend te doen, verder komt dan
door te praten ‘op zachte toon’ en vriendelijk te vragen of men
ergens lekker zit en of de aangesprokenen alsjeblieft hun spullen
mee willen nemen...
Vriendelijke groet, Ellen Goldman

Fietsen
In De Boomgaard december 2012 meldt Hans Verboom het bestaan
van fietsenstallingen in de Bomenbuurt en schrijft dan:
“Ongetwijfeld vraagt u zich af hoe het dan komt dat er nog zoveel
fietsen buiten op straat staan”.
Ik vrees dat ik Hans moet teleurstellen. Als fanatiek fietser (met een
handjevol fietsen in het schuurtje) vraag ik mij dat nou nooit af.
Een paar jaar geleden heb ik namelijk gemerkt hoe gevoelig het
betalen van parkeergeld voor auto’s ligt, dus waarom zou dat bij
fietsen anders zijn? Hebben fietsers soms meer geld? Lijkt me
onwaarschijnlijk.
Ik kan eerlijk gezegd ook niet goed volgen waarom op straat
geparkeerde fietsen opeens een probleem zouden zijn. Op de plek
van één auto kunnen ongeveer acht fietsen staan. Ik vind het
terecht dat de wijkvereniging (de SBOB - red.) zich bekommert om
parkeerproblematiek, zolang maar geen hoofdzaken met bijzaken
worden verward. Persoonlijk vind ik het aanzicht van straten
vol met geparkeerde auto’s in een jaren-20-buurt als de onze
aanstootgevender dan een kluitje fietsen tegen een hek, zelfs als
daar toevallig een paar wrakken tussen zitten.
Roeland Böcker

Burgerinitiatief voor de vermindering van

Restauratie van antiek
Meubelstoffering
Cursus: restaureren van antiek,
meubelstoffering

slechts € 12,50

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

luchtvervuiling door (snel-)verkeer
‘Je longen kun je niet wassen’
Op 6 februari jl. stond in De Posthoorn een artikel dat ging
over fijnstof. En over de petitie die Ad Wouters, uit het
Bezuidenhout, is begonnen. Bij de Utrechtsebaan is het
probleem het nijpendst, maar ook elders in de stad is
sprake van fijnstof. De bedoeling is, d.m.v. een burger
initiatief, het onderwerp op de agenda van de Gemeenteraad te krijgen. Hoe zou het met de directe omgeving van
de Segbroeklaan zijn gesteld? U kunt de petitie vinden op:
www.petities.nl/loket/den-haag

Scoutinggroep Brigitta Valentijn
We komen elke zaterdag van 12.30 uur tot 14.30u samen
in Wijkcentrum de Lijsterbes (Lijsterbesstraat 61 - t.o de
Tramremise) en beleven hier de leukste dingen! Iedereen
is welkom vanaf 5 jaar. Kom nu 3 x GRATIS meekijken!
www.brigittavalentijn.nl

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
het voorjaar in
Voorbereiding op een nieuw seizoen
De winter lijkt voorbij. We hebben al even kunnen genieten van
de bollen. Ondertussen is het tijd om ons voor te bereiden op de
zomer.
De bakken waar geen planten in staan kunnen worden geleegd
en voorzien van nieuwe potgrond en voorjaarsbloeiers. De tuin
kan z’n eerste bemesting krijgen, zodat hij klaar is voor de eerste
groei. Het is ook de tijd om na te denken over wat we willen in
de bakken of in de tuin. Om een goed plan te maken moet je in
een tuincentrum niet alleen bloeiende planten nemen, maar
vooraf uitzoeken wat wanneer bloeit; op die manier kan je het
hele jaar bloem houden in je tuin. Op het balkon is dit een stuk
moeilijker, maar daar kan een aantal vaste planten samen met
wisselgoed wel het zelfde beeld geven.
Alle bladverliezende planten kunnen nu prima de grond in. In
april is het aanbod van vaste planten optimaal. Zoek in boekjes
en op internet naar planten die je leuk vindt en noteer bloeitijd,
standplaats en hoogte. Maak dan een selectie in grootte en
bloeitijd. Achter in de border hoog en vóór in de border laag:
gebruik een soort jaarkalender (zie bijgevoegd voorbeeld).
Wat ook goed kan in deze tijd, is het verplaatsen van struiken en
vaste planten. De vaste planten kan je direct scheuren (het in
stukken verdelen van de plant) en de mooiste delen herplant je
weer in je tuin. Planten over? Breng ze dan op de 3e zaterdag
van de maand naar de gemeentekwekerij waar de KMTP een
ruilbeurs heeft. Veel plezier!

soortnaam
jasminum

jan

feb

mrt

apr

enz.

hoogte

standplaats

300cm

zon/half sch.

in de bu
urt

door ERNA DE KLERK

Dierenspeciaalzaak

Schildersbedrijf JH DE GIER

Joh. Zandvliet
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
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Medellin Secret

Koffie van eigen plantage
Al ruim een jaar is er verrukkelijk verse koffie te krijgen

van zo’n kant-en-klaar apparaat met cups en pads,

in de Fahrenheitstraat 446. Uit Colombia, India en Kenia.

dat tenslotte al weer ‘zó 2012’ is. Dit jaar stappen we

En deels van eigen plantage. Medellin Secret heeft een

over op de koffieboon.

plantage in Colombia en importeert de koffie naar

De pakken van 250 gram beginnen bij € 4,50. De Jamaica

Nederland. Naar het Stedelijk Museum, het Circustheater

Blue Mountain – een begrip voor de kenner – kost wel

en ook naar een eigen winkel in Den Haag. Een unicum

wat meer, maar dan heb je ook wat. Geteeld op ruim

mag je dus gerust zeggen. Topkok Pierre Wind beoor

2000 meter hoogte, waardoor het rijpingsproces langer

deelde de smaak met een heuse 9.

duurt en de smaak zich optimaal kan ontwikkelen.

Familie

Thee en bonbons

Aebele (spreek gewoon uit als Abele) Noorduijn arriveerde

Ook voor thee kun je hier terecht, van het merk Treasure

in 2011 gelijk met Sinterklaas in de Fahrenheitstraat met

Tea. De groene jasmijn en ‘champagne cocktail’ zijn

zijn Rainforest Alliance koffie. (Dit keurmerk betekent dat

populair. Dat koop je weer per ons en stop je in een

je het met een gerust hart kunt drinken, duurzaamheid

thee-ei. Er is ook een après-ski thee: met veel citrusfruit.

gegarandeerd.) Voor die tijd bouwde hij kassen over de

Even gaan ruiken in de winkel en je bent verkocht. En als

hele wereld. Zijn vader, die met een Colombiaanse vrouw

je dan toch koffie komt kopen of ter plekke opdrinken,

trouwde en ineens eigenaar van een koffieplantage werd,

neem dan gelijk Visser bonbons mee, van biologische

haalde hem over om de ‘familiekoffie’ te gaan verkopen.

chocola uit Tanzania. De frambozentruffel (rood en rond)

Onder de naam ‘Medellin Secret’ komt de koffie inmiddels

is wel heel erg lekker.

uit diverse landen in Midden- en Zuid Amerika , Azië en

Adverteren in de Boomgaard?

Afrika. Het is een single finca, dat betekent dat er niet

Coffee to go (van eigen plantage) kan trouwens ook,

gemixt wordt: de koffie komt van één plantage. En hij is

en de bakker aan de overkant – Victor Driessen – schenkt

Neem contact op met Dory Danckaarts,

zo vers als maar kan zijn. Ofwel: gebrand in Nederland in

ook Medellin Secret. Leuk hoor, zo’n bijzondere winkel

kleine hoeveelheden. Dat doen ze zelf of laten ze doen

in de straat. ■

E-mail: Info@redactiedeboomgaard.nl

in Limburg. Er komen zo min mogelijk tussenschakels aan
te pas. Zo blijft de kwaliteit goed en de boeren profiteren

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

zelf mee.
Héél 2013
Je koopt de koffie in pakken van 250 gr of meer en als
hele boon. Malen doen ze ook in de winkel, maar de
liefhebber heeft natuurlijk een pistonmachine of percolator.
En die laatste kun je ook krijgen in de winkel als je af wilt

BELASTINGAANGIFTE ??
Dinner – Drinks – Lunch – Party’s

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

Bel voor een snelle en betrouwbare service:
070-3611795 / 3465822
of mail: mginvest1623@cs.com
MG. Financieel Consult
Een betrouwbaar adres voor belangrijke zaken

Drogisterij Nettesheim sluit deuren
Op 31 juli is het dan toch zover. Drogisterij Nettesheim, inmiddels 83 jaar in de Fahrenheitstraat,
houdt ermee op. Het is Paul Nettesheim niet gelukt een opvolger te vinden, dus blijft er niets anders
over dan de deuren te sluiten. Paul draaide zelf 40 jaar het bedrijf en had gehoopt dat de kleine
speciaalzaak werd overgenomen door iemand die net als hij gelooft in de winkel, het assortiment
en de klantvriendelijkheid. Het heeft niet zo mogen zijn. Sla nog snel uw slag, tot 31 juli kan het nog.
De redactie wenst Paul Nettesheim een fijne pensioentijd en alle dames een leuke nieuwe baan.
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KV DiFerS is een ongedwongen,
laagdrempelig, sfeervol en gezellig eetKV op de
Laan van Meerdervoort 543 / hoek Valkenboskade.

Wij helpen u er thuis mee!
Normale aangifte vanaf € 42,50
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter	Johan van Arragon
Secretaris
Loura Huizenga
Penningmeester
Telli van der Lei
Aankomend penningmeester
Ted Harryvan
Bestuursleden
Frits Knijff en Hans Verboom

Op 21 maart worden tijdens de
jaarvergadering in De Kruin
nieuwe bestuursleden gekozen

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

Tel./E-MAIL

070 310 67 66
070 346 56 23
06 14 947 045
070 310 67 66
070 363 84 99
roblohle@kpnplanet.nl
ilonavandelft@hotmail.com
bewonerswerkgroepscholen@hotmail.com
hyverboom@planet.nl

Nuttige (web)adressen
Duurzame voorbeeldwoningen
Hoe maak je je huis duurzaam? Bewoners vertellen over hun
duurzame huis en delen hun kennis. (video) http://haagsklimaatweb.ning.com/video/duurzame-voorbeeldwoningen

Indisch Den Haag komt tot leven
Den Haag is de Indische hoofdstad van de wereld. De Indische
cultuur tref je overal in Den Haag aan en voert terug naar het oude
Nederlands-Indië uit koloniale tijden. Het Haags Historisch Museum
staat de hele zomer in het teken van deze Indische cultuur in
Den Haag. Verwachte tentoonstelling van half april - half augustus.
http://www.haagshistorischmuseum.nl/page/verwacht

Gezamenlijk online platform voor hulpverlening
Met ingang van 1 maart kunnen inwoners van Den Haag ook online
terecht bij het maatschappelijk werk via: www.hulponlinedenhaag.nl.
De drie Haagse Welzijnsorganisaties MOOI, Zebra en VÓÓR Welzijn
zijn een gezamenlijk online platform voor hulpverlening gestart.
Hulp Online Den Haag is een professionele hulpverleningssite waar
je met vragen en problemen op psychosociaal gebied terecht kunt.
De welzijnsorganisaties kunnen op deze manier nieuwe doelgroepen
bereiken. Jongeren kunnen hier terecht met vragen over zaken als
eenzaamheid, pesten, onzekerheid, ouders, geld, school, alcohol

of drugs. Bij volwassenen gaat het vaak om het niet kunnen voldoen
aan de eisen die de huidige samenleving aan hen stelt, onderlinge
relaties, geld, gezondheid, seksualiteit, de levensfase of werk.
Twaalf maatschappelijk werkers zijn inmiddels getraind om te
kunnen omgaan met hulvragen over deze onderwerpen via internet.
De online hulp van de welzijnsorganisaties is gratis, anoniem,
laagdrempelig en daardoor voor veel mensen toegankelijk. In de
online omgeving kunnen klanten opdrachten maken, een dagboek
bijhouden en 24 uur per dag vragen per (beveiligde) e-mail voorleggen aan een maatschappelijk werker. Via email krijgen ze binnen
één werkdag feedback.
Bovendien kunnen klanten online 1-op-1 chatten met een maatschappelijk werker tijdens de chatspreekuren op maandag tot en
met vrijdag. De tijden waarop kan worden gechat staan op de site
en worden binnenkort uitgebreid.

Cursus en diploma ‘oppassen’
Centrum Jeugd & Gezin Den Haag geeft een gratis cursus
en diploma ‘Oppassen op jonge kinderen als bijbaantje‘. Zie:
www.cjgdenhaag.nl

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

Contact met De Boomgaard
Commentaar?

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).

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.

De Boomgaard
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Agenda

Belangrijke telefoonnummers

11 MAART
Open Coffee Bomenbuurt, Bagels & Beans
19 MAART
De Stamtafel in De Freule
21 MAART	Jaarvergadering SBOB in De Kruin
30 MAART
Prijsuitreiking Fotoroute in De Kruin
3 APRIL
Expat Coffee, La Buena Vida
8 APRIL
Open Coffee Bomenbuurt
13 APRIL
Kaartspelen in De Kruin (inschrijven!)
16 APRIL
De Stamtafel in De Freule
4 MEI
Sluitingsdatum kopij Boomgaard
8 MEI
Expat Coffee, La Buena Vida
5 JUNI
Expat Coffee, La Buena Vida
13 MEI
Open Coffee Bomenbuurt, Café Madeleine
21 MEI
De Stamtafel in De Freule
10 JUNI
Open Coffee Bomenbuurt, De OPkikker
28 MEI	Verschijning De Boomgaard nr 2

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)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl
Meer activiteiten op pagina 15

