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Vaantjes, stekkies en nog zo wat…
De verkoop van kleine vlaggetjes moet wel gestegen zijn, want vanaf allerlei daken
zijn ze te horen en soms te zien. Ondanks kritische geluiden lijkt dit toch een simpele
oplossing, om de meeuwen te verjagen. Er zijn niet veel mensen, die op berichten in
De Boomgaard reageren, maar indirect kennelijk wel, want ik zag na de verspreiding
van het vorige nummer, begin maart, ineens deze versiering verschijnen.
Ik wil dit keer uw speciale aandacht vragen voor een aantal artikelen, die misschien
meer concentratie vergen: het gaat in alle gevallen over de aantasting van ons
woon- en leefklimaat. Fijnstof, veroorzaakt door verkeer: het lijkt een saai onderwerp,
maar het is een sluipmoordenaar. Lees er over op pagina 6.
Dan zijn er twee stukken, die allebei met ons nieuwe bestemmingsplan te maken
hebben: één over dakopbouwen (pagina 9) en één over de mogelijke uitbreiding
van winkels, richting uw achtertuin of balkon (pagina 17). Kent u de uitspraak over
de politiek? ‘Misschien bemoeit u zich niet met de politiek, maar de politiek bemoeit
zich wel met u.’ Zo is het ook met uw directe leefomgeving.

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

Ongewenste
dakopbouwen 9

Geen Stekkies in dit nummer. Niemand heeft wat te koop gevraagd of aangeboden.
Zou dat door de vrijmarkt komen? Ik wens u een opgeruimde zomer.
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VAN HET BESTUUR

Wat speelt er
Jaarvergadering SBOB op 21 maart 2013
Minder middelen
Het afgelopen jaar werd voor het eerst merkbaar wat de veranderde
subsidie-systematiek voor ons betekent. Voorheen kregen we een
groot bedrag ter eigen besteding en konden we vermogen
opbouwen. Nu krijgen we een, elk jaar kleinere, basissubsidie en
moet er daarnaast op projectbasis subsidie worden aangevraagd.
De gemeente zit hierdoor dichter op de bewonersorganisaties.
Enerzijds is dat positief (als het plan in de lijn van de gemeente ligt
komt er goedkeuring), anderzijds betekent het dat we geen eigen
keuzes meer kunnen maken. En als er geld overgehouden wordt
dan moet dat terug naar de gemeente.
De vergoeding voor de administratieve ondersteuning wordt
jaarlijks eveneens lager. Dit heeft al tot gevolg gehad dat de
Stichting BOOG (waar wij de administratieve ondersteuner van
betrekken) personeel heeft moeten herschikken. Rachel van der
Veen, een reeds jarenlang vertrouwd gezicht op het kantoor van
de SBOB, is daardoor op een andere lokatie ingezet. Ze is opgevolgd
door Saskia de Swart (zij stelt zich elders in dit blad aan u voor).
Bestuur
Op deze jaarvergadering heeft de samenstelling van het bestuur
een verandering ondergaan: Hans Verboom nam de voorzitters
hamer van Johan van Arragon over en Ted Harryvan volgt Telli van
der Lei op als penningmeester. Johan en Telli blijven als lid gelukkig
wel deel uitmaken van het bestuur. Cadeaus en bloemen drukten
onze waardering uit voor hun inzet in de afgelopen jaren c.q.
heetten de nieuwe voorzitter en penningmeester welkom.
Na de pauze leerde Herman Poelsma, u kent hem ongetwijfeld van
zijn vaste rubriek elders in dit blad, ons hoe we ons het hele jaar
door kunnen verzekeren van bloemen in onze tuin en ons balkon.
Loura Huizenga, secretaris

Een projectsubsidie aanvragen?
Als u bij de gemeente subsidie voor een project wilt
aanvragen, dient u ook een schatting (in uren) voor
administratieve ondersteuning mee te sturen.
Alleen dan kan de SBOB u daadwerkelijk hulp bieden.

Nieuwe voorzitter

De afgelopen jaren heeft de SBOB veel
voor elkaar gekregen, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
Het is mijn wens dat deze mensen en mogelijk ook vele anderen
zich ook de komende jaren voor onze wijk willen inzetten, want
zonder hen gebeurt er niks.
Mijn uitdaging is om de SBOB nog beter op de kaart te zetten en als
bewonersorganisatie nog zichtbaarder en toegankelijker te worden
voor de wijk. Wij zullen daarbij naast ons wijkblad ook het internet
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Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Hans Verboom
voorzitter
Loura Huizinga
secretaris
Ted Harryvan
penningmeester
Johan van Arragon bestuurslid
Frits Knijff
bestuurslid
Telli van der Lei
bestuurslid

Er lag een ontwerp voor een veiliger fietsoversteekroute van het
Goudenregenplein naar de Thomsonlaan. De juwelier op die hoek
maakte daartegen echter officieel bezwaar. De gemeente heeft eind
april aan de SBOB laten weten dat het aangepaste ontwerp van de
fietsdoorsteek Goudenregenplein opnieuw met de juwelier is
besproken en dat deze nu wel akkoord gaat.
Het verkeersbesluit voor deze maatregel ligt momenteel ter inzage,
maar het stadsdeel verwacht geen bezwaren. Als er geen nadere
zienswijzen ingediend worden, dan wordt de maatregel volgens de
planning voor 1 juli uitgevoerd.

Duurzaam Onderhoud
en Energiebesparing

Beurs:

Je zult er maar mee zitten, met die vragen en veel mensen zitten
ermee. Daarom organiseert de SBOB op 15 juni van 11 tot 16 uur
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.
Ze kunnen bestaan uit ervaringen met zelf doen of laten doen
door aannemers, uit oplossingen en kostenschattingen van die
aannemers, uit mogelijkheden voor subsidie, uit 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. De bewoners van de
Bomenbuurt zijn na de beurs beter geïnformeerd over de mogelijkheden van onderhoud en energiebesparing en -opwekking en
kunnen op basis van die kennis beter gefundeerd besluiten welke
onderhouds- en energiebesparende maatregelen zij willen nemen
in hun eigen woning en daartoe eventueel gezamenlijke initiatieven
opzetten.
Op de beurs geven gemeente, bedrijven en woningeigenaren
informatie over hoe woningen zoals die in de Bomenbuurt goed
onderhouden kunnen worden en hoe energie bespaard kan
worden in de eigen woning. Ze tonen toe te passen technieken,
geven informatie over de kosten en hoe zoiets zelf aan te (laten)
pakken. Daarnaast is er ruimte om groepsinitiatieven te
starten op het gebied van onderhoud en energiebesparing.
De beurs kan daarmee het startpunt worden van een
groene Bomenbuurt, niet alleen in naam, maar ook
in werkelijkheid. Kom uw licht opsteken, u wordt
er beslist wijzer én duurzamer van!
Johan van Arragon

Elk jaar is het weer hard werken en moet er veel geregeld worden
om er voor te zorgen dat de vrijmarkt er weer staat. Een bijzondere
bijkomstigheid was dat deze Koninginnedag geen gewone
koningendag was, omdat op deze dag de koningin aftrad en
Willem-Alexander koning werd. En dat maak je niet elk jaar mee,
en ik kan mij voorstellen dat je dan aan de buis gekluisterd zit of
zelfs naar Amsterdam afreist.
En wat voor invloed zou dat verder hebben op de vrijmarkt qua
deelnemers maar ook bezoekersaantallen?
Wij als organisatie waren daar erg benieuwd naar, en hoopten dat
de opkomst ondanks deze bijzondere gebeurtenis goed zou zijn.
Ondanks de bijzondere dag was de opkomst goed; deelnemers,
bezoekers en een aantal winkeliers hebben genoten van de
vrijmarkt. Natuurlijk waren er weer ‘reserveringen’ (ongeldig!) en
irritaties daarover, maar de sfeer was verder gezellig.
Ook dit jaar hebben wij het voor elkaar gekregen de straat weer
autovrij te krijgen. Maar als organisatie hopen wij in de toekomst
op een vrijwillige basis het zelfde resultaat te kunnen krijgen als nu.
De kosten voor het autovrij maken zijn best hoog; het zou mooi
zijn als de bewoners de auto op deze dag ergens anders neer
zouden zetten.

In het volgende blad ga ik u vertellen welke taken elk bestuurslid
erbij heeft.
Hans Verboom

• 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?

Vrijmarkt 2013

••• Goudenregenplein

Speeltuin en fietsenstalling Acaciastraat
Voor velen is de speeltuin in de Acaciastraat geen onbekende plek,
heel veel kinderen spelen daar dagelijks. Naast de speeltuin bevindt
zich de fietsenstalling, die ook dankbaar wordt gebruikt door de
bewoners. Beide projecten spelen een belangrijke rol in onze wijk.

Het weer speelt ook een belangrijke rol, de mooie weersverwachtingen die ze gaven kwamen niet echt helemaal uit, pas tegen het
einde van de dag deed de zon echt zijn best. En ondanks dat vele
deelnemers het koud hadden, bleven zij dapper hun koopwaar
aanprijzen aan een ieder.
Wat de afgelopen jaren niet lukte, lukte dit jaar wel, namelijk
vrijwilligers werven voor de vrijmarkt. Wij waren daar erg blij mee,
en je merkte zeker op het einde van de dag dat je op een aantal
extra mensen kon rekenen. Al met al kijkt het bestuur van de SBOB
terug op een zeer geslaagde vrijmarkt, mede mogelijk gemaakt
door een groeiende groep vrijwilligers. Bij deze, namens het
bestuur, heel veel dank voor hun inzet.

DAK verhuist
Begin februari kregen wij van de gemeente te horen dat het pand
waar Stichting DAK in zit (voormalig bibliotheekgebouw) verkocht
is aan een vastgoedmakelaar.
Het contract met DAK loopt begin 2014 af, zij verhuizen dan naar
de nieuwbouw aan de overkant van de straat, bij de Bavinckschool.
Het kostte ons als bestuur heel veel moeite en tijd om de nieuwe
eigenaar te traceren en ermee in contact te komen; uiteindelijk is
dat gelukt. De donkere wolken die de werkgroep Acaciastraat zag
aankomen, en eigenlijk ook het bestuur, schijnen nu toch een
beetje naar achteren te drijven. Wij hebben begrepen dat het pand
weer te koop staat, maar in deze tijd is het niet makkelijk om een
pand te verkopen.
Toch weer kinderdagverblijf?
De makelaar heeft nu contact met een dagverblijf dat interesse
heeft om het pand te huren. Zodra dat rond is krijgen wij (SBOB) te
horen welk kinderdagverblijf het is. Wij zullen dan met deze nieuwe
partij rond de tafel gaan zitten en kijken of de huidige situatie kan
blijven bestaan. Voorlopig zullen wij het scherp in de gaten houden
en actie gaan ondernemen zodra dat nodig is. Wij zullen indien
nodig een dringend beroep op u gaan doen, omdat dan het
voortbestaan van de speeltuin en fietsenstalling op de tocht komt
te staan. En het zou toch verschrikkelijk zijn als dat zou moeten
verdwijnen.
Maar voorlopig blijven we positief denken.

Tot slot wil ik de gemeente ook bedanken voor haar bijdrage t.a.v.
het autovrijmaken van de straat en het schoonmaken van de straat
na afloop.
Namens de organisatie vrijmarkt,
Hans Verbooom

openingstijden kantoor sbob:
dinsdag van 12.30 – 15.30 uur
woensdag van 10.30 – 13.30 uur
De Boomgaard

juni 2013

juni 2013

Mijn naam is Hans Verboom, ik ben
getrouwd en heb twee zoons. Ik woon
al ruim 25 jaar met veel plezier in de
Bomenbuurt. Ik zit al enige jaren in het
bestuur van de SBOB en ben daarin actief
in diverse werkgroepen. Sinds maart
heb ik het voorzitterschap overgenomen
van Johan van Arragon.

steeds meer gaan inzetten. Maar u kunt ons ook persoonlijk
ontmoeten, bijvoorbeeld op de jaarvergadering of elke derde
dinsdag van de maand aan de Stamtafel bij De Freule in de
Fahrenheitstraat.

Nieuwe fietsdoorsteek Goudenregenplein gaat er
nu echt komen
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BOMENPRAAT
Onverwachte observaties van klein naar
groot: auto’s en gevels, huizen en reigers
(geen Règâhs).

door HANNAH SMEETS

2013: het jaar van de

schone (??) lucht

Het is niet gezond om in de buurt van autowegen te wonen. Dat stellen de Wereldgezondheidsorganisatie, de
Europese Unie, het Nederlands Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, het Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieu, de Nederlandse GGD’s, inclusief de GGD Den Haag en vele deskundigen.

kunstroute ‘opvallend afval’
Lokale kunstenaars, ondernemers en winkeliers hebben een
kunstroute opgezet waarbij kunstwerken door jongeren worden
gemaakt van afval uit het winkelgebied. Doel van deze activiteit:
leer bewust om te gaan met het milieu, hergebruik en afval.
Je kunt meedoen tot 18 jaar. Op zaterdag 5 oktober vindt de
tentoonstelling van deze kunstwerken plaats in het winkelgebied.
Daarover in het volgende nummer meer. Vanaf eind september
zullen de objecten in elkaar worden gezet en de hele zomer kun
je materiaal inzamelen.

Wat is fijnstof?
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling door in de lucht zwevende
deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Ze zijn onderscheiden naar
grootte: PM10, met een diameter kleiner dan 10 micrometer, PM2.5,
kleiner dan 2.5 micrometer en PM 0.1 kleiner dan 0.1 micrometer
(ultrafijnstof). Dit onderscheid is belangrijk, omdat de wetgeving tot
nu toe niet verder gaat dan PM10, terwijl ultrafijnstof het gevaarlijkst
is voor de gezondheid.
Voor kinderen is het slecht om een groot deel van de dag in een
gebied met fijnstof-emulsies door te brengen, omdat het de ontwikkeling van de longen belemmert. Aangetoond is dat fijnstof een
afname van de longfunctie veroorzaakt en een negatieve werking
heeft op hart en bloedvaten. Hoe kleiner de fijnstofdeeltjes, hoe
dieper ze in de longen dringen en hoe meer schade ze aanrichten.
Jaarlijks overlijden duizenden mensen vroegtijdig door kortdurende
blootstelling aan fijnstof. Het sterftecijfer als gevolg van chronische
blootstelling is veel groter. In Nederland is 5% van de totale ziektelast
gerelateerd aan chronische blootstelling aan fijnstof. Er is bovendien
geen veilige ondergrens: hoe klein de blootstelling ook is, er is een
meetbaar schadelijk effect op de gezondheid.

De Europese Unie heeft juridische normen voor de luchtkwaliteit
vastgesteld. Deze zijn een compromis tussen gezondheidsover
wegingen en socio-economische belangen. Daar komt bij dat ze
tot 2013 alleen betrekking hadden op PM10, de grovere vorm van
fijnstof. Naar verwachting zal de Europese wetgeving dit jaar een
aanvullende norm voor PM2.5 vaststellen.
Buiten beschouwing blijft echter ook nu de schadelijkste vorm van
fijnstof PM 0.1 en voor roet (black carbon BC) bestaat helemaal
geen norm. Terwijl roet (vrachtverkeer) nog gevaarlijker is voor
de gezondheid dan de verschillende PM's en NO2. Er wordt onder
luchtkwaliteitdeskundigen gepleit voor meting van roetdeeltjes en
opname van roet in de normering.
De gemeente Den Haag zal roet opnemen in het rekenmodel
voor de monitoring van de Haagse luchtkwaliteit. Maar pas op:
roet wordt dus niet gemeten, maar wordt aan de hand van een
rekenmodel ‘opgespoord’. Er zal geen norm, geen grenswaarde aan
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De Haagse luchtkwaliteit
De provincie Zuid-Holland stelde in 2012: “Het voldoen aan de
EU-luchtkwaliteitsnormen in 2012 lijkt haalbaar, mits alle maat
regelen door alle overheden worden uitgevoerd”. Let op de
voorzichtige formulering: ‘lijkt haalbaar’, en ‘alle’ maatregelen
moeten door ‘alle’ overheden zijn uitgevoerd.
In Den Haag is ‘verkeer' de belangrijkste lokale oorzaak van lucht
vervuiling. Dicht langs zeer drukke stedelijke wegen draagt het
verkeer hier tot ongeveer éénderde bij aan de 'totale concentratie’.
“Het is inmiddels duidelijk dat de normen de volksgezondheid
onvoldoende beschermen” stelt de Dienst Stadsbeheer van Den Haag
in 2011. Dat vindt de Haagse Rekenkamer ook in haar rapport
‘Luchtkwaliteit in de stad’ van juni 2011.
In de Voortgangsrapportage 2011 van het ‘Actieplan Luchtkwaliteit
2007-2015’ van de Dienst Stadsbeheer van Den Haag staat dat de
Europese Commissie Nederland (en dus Den Haag) uitstel heeft
verleend voor het voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit.
Aan de norm voor fijnstof moet per 1 juni 2011 zijn voldaan en
aan de norm voor stikstofdioxide in 2015.
In de Voortgangsrapportage van januari 2012 staat niet of aan
de fijnstof norm per 1 juni 2011 metterdaad is voldaan.

Maatregelen
Er zijn maatregelen die de blootstelling aan fijnstof als gevolg van
autoverkeer kunnen reduceren. De GGD Den Haag brengt samen
met andere gemeentelijke diensten op het moment een aantal
‘gevoelige plekken’ in kaart. Dat betreft vooral basisscholen, waarbij
ter verbetering van de luchtkwaliteit in en rond de betreffende
gebouwen maatregelen zullen worden voorgesteld, zoals lucht
filters, meer groen, e.d. De GGD bepleit zulke maatregelen als er
geen verbetering van de oorzaak mogelijk is. Een weg als de
Segbroeklaan kan nu eenmaal niet worden gesloten of omgelegd.
Groen heeft bijna altijd een gunstig effect op de gezondheid,
volgens de GGD. Na de invoering van het Verkeerscirculatieplan
in Den Haag bleek de longfunctie van de bewoners aan de Stille
Veerkade significant, d.w.z. met 3 tot 5%, verbeterd. Dat ontdekte
Hanna Bogaard in haar promotieonderzoek (Rijksuniversiteit
Utrecht).
De gemeente is inmiddels een experiment gestart met het
gebruik van titaniumdioxideverf (TiO2 ) tegen de wanden van de
Koningstunnel. Deze verf zou - in ieder geval voor geruime tijd –
de luchtkwaliteit wat kunnen verbeteren, want het breekt stikstof
dioxide af. Tijdens deze proef wordt uiteraard gemeten, en nieuw

Hier bloeit nu de mahonie en de kwee in geel en rood.
Een merel geeft thuis op felle toon, gevolgd door een mees

Bij het verzamelen kun je denken aan allerlei afval: restanten,
plastic, verpakkingsmateriaal, kapotte producten. Het materiaal
moet wel schoon en droog zijn en mag geen karton zijn. Iedere
1e zaterdag van de maand, op 6 juli, 3 augustus en 7 september
kun je het verzamelde materiaal inleveren. Je moet je daarvoor
eerst aanmelden bij de organisatie. Op de inzameldagen kun je
ook een voorbeeld zien van een kunstwerk. Dat wordt in elkaar
gezet door een kunstenaar uit de buurt. Denk bijvoorbeeld aan
een kerstboom van lege flessen of een kroonluchter van pet
flessen. Maar wat je straks zelf gaat maken, kan natuurlijk van
alles zijn: hangend, staand, liggend, binnen of buiten. Laat je
fantasie de vrije loop. In de etalage op de Thomsonlaan 91 kun
je ook alvast een proefstuk zien.

Op de hoek van de Eikstraat staan de prunussen met een
roze krullenbol.
Ze buigen en pronken met hun volle kruinen.

De vleugelnoot op de punt van de Acaciastraat
doet het nog rustig aan met het lichte groen.
Zo niet de kastanjes voor Madeleine aan het plein,
zij haasten zich in het volle blad,
dat straks weer schaduw geeft op een warme dag.

De iepen hebben al gebloeid, die zijn er ook vroeg bij.

Meedoen?

De tulp en narcis strooien met hun kleur,

Wil je meedoen? Mail met Frits Knijff (bewonersorganisatie SBOB)
friniek@ziggo.nl of Tim Oosterhuis van Bagels & Beans (bestuur
winkeliersvereniging) timoosterhuis@gmail.com.
De organisatie hoopt dat de buurtscholen zich ook aanmelden.
En men is nog op zoek naar opslagruimte. Denk aan een leeg
staande winkel of een garage.

zo kwistig dat het oog verblindt en de stemming overal
stijgt.
De hommels zwieren feestelijk van tuin naar tuin
om hier en daar wat te gaan bevruchten.

Erna de Klerk en Frits Knijff

is dat ook roet in die metingen zal worden meegenomen.
De eerste meetresultaten worden in juni verwacht.
In april 2013 meldt een gemeentelijk persbericht dat de lucht
kwaliteit in Den Haag de afgelopen jaren is verbeterd. “Tussentijdse
resultaten van het Actieplan Luchtkwaliteit uit 2008 tonen dit aan.
De concentraties van verontreinigingen uit uitlaatgassen, waar
onder fijnstof, zijn gedaald. Verbeteringen zijn voor een groot
deel toe te schrijven aan maatregelen uit het Actieplan, zoals
het instellen van een milieuzone, stadsbussen op aardgas en
de sloopregeling voor oude auto's. Als het huidige beleid wordt
voortgezet, kan de strengere norm gehaald worden die vanaf 2015
geldt voor NO2. De strengere norm voor fijnstof werd al in 2011
gehaald.”
Wat wordt hier bedoeld? Gaat het om het uitstel tot 2011, dat was
gevraagd voor het halen van de norm? Gaat het om uitbreiding van
de norm met PM2.5, die dit jaar moet ingaan?
Het woord 'strengere' suggereert dat het hier om 'nieuwe' normen
zou gaan, terwijl het volgens de voortgangsrapportages tot 2013
gaat om inlopen van achterstand. ■

december 2012

juni 2013

Normen en metingen staan ter discussie

roet gesteld worden. Er is ook discussie over de rekenmodellen zelf.
Vereniging Milieudefensie zegt dat het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu een fout model hanteert om de fijnstofproductie op
snelwegen te meten.

Thomsonlaan begin mei
die er niet voor onder doet.

Kerstboom
2013 is door de Europese Unie uitgeroepen tot het 'jaar van de
schone lucht'. Het lijkt er op dat het hard nodig is om daar aandacht aan te geven, ook in Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek
en cijfers. Kennis die er niet om liegt en die wij bewoners van de
Bomenbuurt niet willen onthouden. Immers, ook onze wijk grenst
aan drukke verkeersstraten: Segbroeklaan, Sportlaan, Conradkade,
Groot Hertoginnelaan, Laan van Meerdervoort en Goudenregenstraat. Het autoverkeer daar produceert fijnstof, stikstofdioxide( NO2)
en roet dat schadelijk is voor de gezondheid.

Elsje

Bronnen:
Den Haag, Bezuidenhout, november 2012; Ad Wouters
Gemeente Den Haag; persbericht april 2013

De Boomgaard
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door REGGY SPECKEN

Nederlands Indië
In de loop van de geschiedenis hebben velen zich in ons land
gevestigd. Direct na de Tweede Wereldoorlog waren dat zo’n
300.000 mensen uit de voormalige kolonie Nederlands Indië.
Van hen kwamen rond 60.000 naar Den Haag; met name
naar de buurten langs de kust, waaronder de Bomenbuurt.
Den Haag was gewild als stad van stand met een prettige
woonomgeving, maar ook als zetel van de regering en van
enkele belangrijke bedrijven.
De nieuwkomers waren van alle huidskleuren tussen Hollands wit
en Indisch bruin. Een deel was hier geboren, sommigen waren
nooit eerder in Nederland geweest. Een deel had in Indië mee
gedaan aan oorlogssituaties, sommigen waren net bevrijd uit de
Jappenkampen.
Zoals altijd bij emigreren was het ook nu een emotioneel proces.
Gevoelsmatig ging het weliswaar om een gang naar het vaderland,
maar ook om afscheid van het moederland. Allemaal hadden ze
direct of indirect voor het Nederlandse gezag gewerkt. Ze werden
daarom door de nieuwe Indonesische bovenlaag met de nek aangekeken. Toch leefde in het begin bij velen nog de hoop om naar
Indië terug te kunnen keren. Daarbij speelt een rol dat het lang
duurde voordat de Nederlandse regering de kolonie heeft losgelaten.

Maar, hier aangekomen, was het ook wel even wennen. Er was
onvoldoende woonruimte voor zo’n grote groep nieuwkomers.
Er waren pensions voor eerste opvang, hier en daar was sprake
van verplichte inwoning en – een gevoelig punt- er werd gespreid
over het land. Er waren Nederlandse ambtenaren die zich met van
alles bemoeiden. Daarbij werden ook eisen gesteld die nu niet
meer zouden kunnen. Verwacht werd bijvoorbeeld dat men zich
Nederlands zou kleden en Nederlands zou eten: geen rijst, trassi en
sambal, maar aardappel, groente en vlees. En er was onbegrip over
en weer. Hier in Nederland was bijvoorbeeld nauwelijks begrip voor
de oorlogsomstandigheden waaronder ook in Nederlands-Indië
was geleefd. ■

Ongewenste dakopbouwen
voorkomen
Rond eind juli 2013 wordt het nieuwe bestemmingsplan voor
de Bomenbuurt van kracht. In dit plan wordt het in principe
toegestaan opbouwen te realiseren op bestaande woningen.
Daarvoor is wel een vergunning van de gemeente nodig,
een zogenaamde Omgevingsvergunning, en die wordt
pas verleend na toetsing aan het bestemmingsplan.

In dit artikel wil ik bewoners wat handvatten aanreiken om
te beoordelen of een dakopbouwplan door de beugel kan en
om in het geweer te komen tegen ongewenste dakopbouwen.
Wij hebben als buurtbewoners de nodige ervaring opgedaan
in het tegenhouden van een ongewenste dakopbouw.
Tegen dit plan voor het pand Beukstraat 67 is massaal bezwaar
aangetekend en uiteindelijk hebben B&W onze bezwaren
gehonoreerd door de verleende vergunning alsnog te weigeren.
Hoofdbezwaar was dat de geplande opbouw een complete
nieuwe woning omvatte. Dit is in strijd met het gemeentelijke
beleid dat alleen ruimte biedt voor dakopbouwen om een
bestaande woning uit te breiden. Doel van dit beleid is dus niet
dat er meer woningen komen, maar dat bestaande woningen
kunnen worden uitgebreid als gezinnen meer ruimte nodig
hebben.

De mensen die kwamen, waren in Nederlands Indië gewend aan
een leven van rangen en standen. Daarbij hadden ze thuis en op
school veel geleerd van het Nederlandse vaderland. Ze hadden vaak
meer kennis van dat vaderland dan de mensen die hier woonden.

Samuels bewoner van de

Daarna is hij carrière gaan maken bij de rijksoverheid.

Bomenbuurt. Tot zijn elfde woonde hij in Nederlands Indië,

Hij heeft daar vorm gegeven aan een integratiebeleid voor

in Bandung op het eiland Java. Hij heeft herinneringen aan

minderheden, remigratie en internationale samenwerking.

een jeugd van leuke ontdekkingen, mooie natuur en aardige
mensen, maar ook van vreselijke moordpartijen en branden

Sinds 1970 woont hij in de Bomenbuurt, eerst in de Beeklaan

tijdens de politionele acties. Het gezin Samuels heeft daar

en al snel in de Ieplaan. Hij vindt dat Nederland de laatste

voor uit lijfsbehoud moeten vluchten en is er met geluk in

jaren verandert, maar voelt zich op zijn gemak hier. Deze hoek

geslaagd, om die periode ongeschonden door te komen.

van de buurt brengt hem gevoelsmatig dicht bij zijn jeugd in
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van een bezoek aan Bandung, dat hem in contact bracht met

in Laren. Het was de bedoeling om na afloop weer gewoon

een Nederlander die jaren geleden regelmatig op bezoek

terug te keren naar het moederland. Maar de voorwaarden

kwam bij de vorige bewoner van zijn huis. Hij noemt de

die de nieuwe Indonesische regering aan terugkeer stelde,

prettige en warme contacten met mensen om hem heen,

deed de vader van Emil besluiten om in Nederland te blijven.

waarvan sommigen ook banden met Indië hebben. Hij is

Voor Emil begon daarmee een avontuur in een nieuw land.

enthousiast over de in de Ieplaan roulerende eetkamer

Een land waarvan hij overigens op school in Indië al veel had

‘Twee voor Twaalf’. Maar bovenaan zijn Indië-lijstje staat

geleerd. Maar ook knaagde een gevoel van heimwee naar

‘het Oostersch Huisje’, de toko in de Wilgstraat, waar hij al

zijn geboorteland. Van huis uit werden de kinderen aan

jaren met veel genoegen komt. De laatste tijd enige keren

gespoord om in Nederland flink ‘je best te doen en vooral

per week, vanwege het heerlijke en altijd verse eten en de

niet te blijven zitten’. Emil is daarin geslaagd. Achtereen

ontzettend aardige Joyce. Zo hoeft hij nog maar nauwelijks

volgens doorliep hij lyceum, gymnasium en universiteit.

voor zichzelf te koken. Dat doet Joyce wel.

De Boomgaard

Bent u ook vanuit Nederlands Indië naar Nederland gekomen en woont u in de Bomenbuurt? Wilt u uw verhaal
kwijt aan De Boomgaard? Laat het ons weten. Dan komen wij langs om uw verhaal op te schrijven. (Red).

Op de website van de gemeente staat een formulier waarmee
u uw bezwaar kunt indienen, maar u kunt ook een brief sturen aan
Burgemeester en Wethouders van Den Haag, afdeling AWB/Bezwaar,
Postbus 12655, 2500 DP Den Haag.

Bezwaargronden
Wanneer heeft het zin bezwaar aan te tekenen? Om te beginnen
moet u belanghebbende zijn, dat wil zeggen dat u door de
realisatie van het bouwplan op de een of andere manier in uw
belang wordt geschaad. Verder moet u zich realiseren dat dak
opbouwen voor woninguitbreiding in principe zijn toegestaan, dus
heeft het alleen zin als u daar onevenredig nadeel van ondervindt.
Er zijn eigenlijk onder het nieuwe bestemmingsplan nog maar twee
kansrijke bezwaargronden: als de opbouw u te veel zonlicht kost en
als het architectonisch niet door de beugel kan. Voor beide mogelijke
bezwaargronden vindt u houvast in het bestemmingsplan, dat u
kunt raadplegen op het internetadres www.denhaag.nl/home/
bewoners/to/Bomenbuurt-3.htm. Kijk vooral naar het Bezonningsonderzoek dat deel uitmaakt van het bestemmingsplan. Hierin staat
per woning in de Bomenbuurt precies aangegeven of dakopbouwen
acceptabel zijn en, zo ja, in welke uitvoering qua afstanden tot de
gevel van de bestaande bouw. Aan de hand hiervan kunt u toetsen
of het plan aan deze eisen voldoet.

Woongenot
Maar de omwonenden hebben natuurlijk ook belang bij zo’n
plan, omdat het ten koste kan gaan van hun zonlicht, hun privacy
of een andere inbreuk kan vormen op hun woongenot. Daarom
hebben omwonenden de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen
tegen een voorgenomen dakopbouw.
Het eerste probleem waar je dan tegenaan loopt is hoe je
erachter komt dat er zo’n plan bestaat. Dat kan helaas alleen
door de website van de gemeente in de gaten te houden.
Om aanvragen en verleningen van omgevingsvergunningen te
vinden gaat u naar www.denhaag.nl en klikt u achtereenvolgens
op: Bewoners – Actueel – Gemeenteberichten. Vindt u een plan
bij u in de buurt, dan krijgt u door erop te klikken alle bijzonderheden te zien. Staat het plan u niet aan, dan kunt u bezwaar
aantekenen.

Bezwaartermijnen
Denkt u dat er voldoende grond is voor bezwaar, houd dan de
uiterste termijnen in de gaten. Er kan bezwaar worden gemaakt
tegen vergunningaanvragen en als de omgevingsvergunning
eenmaal is verleend, is er nog bezwaar mogelijk binnen een termijn
van zes weken.
Het bezwaar wordt behandeld in een zitting van de bezwaren
commissie, waarin u nog de gelegenheid krijgt uw bezwaar
mondeling toe te lichten. De uitspraak van de commissie heeft de
vorm van een advies aan B&W, van welk college u een aantal weken
later de formele beslissing op uw bezwaar tegemoet kunt zien.
Wim van Campen
www.tema-teksten.nl

De Boomgaard
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Bandung. Waarom? Ja, dat is natuurlijk persoonlijk. Hij vertelt
In 1953 reisde het gezin naar Nederland, voor een vakantie

onden

Van het bestemmingsplan maakt ook deel uit een stel
eisen aan de architectonische uitvoering. Als het goed
is heeft de Welstandscommissie daar al een ei over
gelegd, maar het kan geen kwaad de uitvoering
van de dakopbouw nog eens te leggen naast de
architectonische eisen en de voorbeelden
daarvan, die ook deel uitmaken van het
bestemmingsplan. Bij vergunningen die nog
onder het oude bestemmingsplan zijn
ingediend, heeft u overigens nog wat meer
bezwaarmogelijkheden, want daarin zijn
dakopbouwen in principe niet toegestaan.
Vergunningen kunnen dan alleen worden
verleend via een uitzonderingsbepaling.
Wie het niet eens is met de gekozen bouwstijl
moet overigens wel een tegenvoorstel doen
in het bewaarschrift. Een tegenvoorstel kan
bijvoorbeeld een foto zijn van een opbouw die
je wel passend vindt.

••• Beeld uit ‘Contractpensions: djangan loepah!’ van Scarabeefilms

Al ruim 40 jaar is Emil

ingez

9

WINKELIERS IN DE BUURT

PC LOOPT NIET
LEKKER?

logos

huisstijlen

flyers
magazines

T 0624268737

posters

Tijd voor een PC Refresh!

websites
brochures

leaflets

boekvormgeving

beursmateriaal

info@COWBOYJO.nl

www.COWBOYJO.nl

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

door ERNA DE KLERK

Thaise sferen op de Thomsonlaan
Op de Thomsonlaan vind je geen slagers, bakkers en andere
winkels voor de dagelijkse kost, maar vooral kleding, woon
spullen & antiek, eten en drinken.
Het afgelopen jaar is er uitbreiding gekomen in oosterse
sferen: een restaurant en een massagesalon. Natuurlijk zit
‘Pink Elephant’, het kleine Thaise afhaal/eethuisje op de hoek
met de Wilgstraat, er al een tijdje. Maar nu is er ook Simply
Thai: eten uit het zuiden van Thailand.
En Pakjira massages + sauna voor rust, ontspanning en ook
genezing. Past goed naast het rijtje gezondheidszorg onder
de bogen van de Thomsonlaan.

Den Haag, maar ook daarbuiten, vooral via mond-tot-mondreclame.
Speciaal voor buurtbewoners is er een actie tot eind oktober. Neem
dit artikel mee en een half uur massage kost € 28 (normaal € 35).
Een uur kost € 45 (i.p.v. € 60-65). Dat geldt voor alle type massages.

Eten

Aroma

AFHAAL, BEZORGING EN CATERING
VAN INDONESISCHE SPECIALITEITEN

Wilgstraat 46
www.hetoosterschhuisje.nl
070 – 3609479

Massage heb je in soorten en maten, Pakjira biedt diverse varianten
aan. Zoals de traditionele Thaise massage die vrij stevig is en je
spieren losmaakt. Goed voor mensen die de hele dag achter de
computer zitten.
Wil je vooral ontspannen, dan boek je een olie- of een kruidenstempelmassage, de aanraking is dan zacht en gebeurt bijvoorbeeld
met een warm kruidenkussentje.
Een van de meest uitgebreide behandelingen is de Pakjira relax
massage met aromatherapie: deze is zo ontspannend dat mensen
bij de kruidendampen vaak in slaap vallen. Een hand- of voet
massage boek je al vanaf € 10. Een massage van een uur kost vanaf
€ 60. De salon heeft ook een infrarood sauna en een stoomcabine.

En als je eenmaal geheel ontspannen naar buiten stapt, heb je
misschien geen zin meer in boodschappen doen en koken. Dan kun
je gaan eten bij Soy en Kanida in Simply Thai. De dames komen uit
het zuiden van Thailand, waar het eten behoorlijk gekruid is. Maar
voor ons Nederlanders zijn er diverse pittigheden – dus ook mild
- verkrijgbaar. Kanida’s ouders hadden een restaurant in Thailand
en zij kent de Thaise keuken dan ook van binnen en buiten. Soy
was eerder gastvrouw in verschillende Thaise restaurants in het
land zelf en in Nederland.
Bijzonder is dat je vanaf je tafel via een videoscherm een blik op
de ondergelegen keuken kunt werpen en ziet hoe de kok je eten
klaarmaakt.

( 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:

Terras

Korting

Zo zie je hoe de pla, nua of kai wordt bereid, drie favoriete gerechten
in het restaurant. Pla staat voor zeebaars en wordt vaak gemaakt
met garnalen en palmsuiker, nua betekent ossenhaas en kai is de
kip met cashewnoten en bruine curry. Maar voor de vegetariërs
onder ons is er gelukkig ook tofu en zijn er veel groentegerechten.
En alle sauzen en kruidenmengsels zijn vers en zelf gemaakt.

Pakjira woont zelf in Scheveningen en spreekt Engels. Nadat ze in
Thailand alle massageopleidingen had afgerond, opende ze deze
salon in november. Haar bedrijf heeft gelukkig geen last van de
verkeerde beeldvorming rond Thaise massagesalons. De ruimte
is open en licht. De sfeer is ontspannen. Klanten komen uit heel

Het restaurant heeft een riant terras achter. En salades - en heel
bijzonder ijs. Dus deze zomer kun je hier ook goed terecht. Voor
afhalers is er een speciaal weekmenu en eet je ter plekke, dan kun
je voor € 25 het driegangen menu van de maand proberen. ■

••• Pakjira in haar massagesalon

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
Schuttingen

Maandje eerder

Vlonders

In het vorige nummer stond abusievelijk vermeld dat Drogisterij Nettesheim de deuren sluit

Elektriciteit

Schuren

op 31 juli. Dat moet zijn 30

juni! Haast u dus voor de laatste koopjes.

Timmerwerk

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

••• Restaurant Simply Thai
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door AAD SPANJAARD
Aad Spanjaard (Den Haag, 1947) is bewoner van de Bomenbuurt. Hij organiseert wandelingen waarin
aandacht wordt besteed aan de geschiedenis en de architectuur van de Bomen- en de Bloemenbuurt.
Deze wandelingen vinden gewoonlijk plaats in de maanden mei/juni en september/oktober.
De wandelingen worden aangekondigd in de huis-aan-huis-kranten en bij boekhandel Bruna in de
Fahrenheitstraat. De ervaring leert dat vooraf reserveren gewenst is.

Boerderijen, Kroondomeinen
en Kunstzandsteen
De Boomgaard wijdt een korte serie aan het ontstaan van
de buurt. In de voorgaande artikelen ging het over het
oorspronkelijke landschap, over de bouw van de buurt,
het Verversingskanaal, gemaal en de architectuur.
In dit vijfde en laatste artikel besteden we aandacht aan twee
van de vroegere boerderijen, die op de landgoederen stonden,
waarop onder andere de Bomenbuurt is gebouwd.

gebroeders Maris kon men dikwijls op en rond Hanenburg vinden,
terwijl Anton Mauve zijn inspiratie rond boerderij Kranenburg vond.
Boerderij Hanenburg werd in 1943 gesloopt in opdracht van de
Duitse bezetter voor de aanleg van de beruchte tankgracht,
waarvoor onder andere een deel van de Bomenbuurt moest
worden afgebroken.

Boerderij Kranenburg
Toen de Segbroekpolder in 1811 betrokken werd bij Loosduinen
stonden er in de polder tussen Kijkduin en het huidige Verversingskanaal een tiental eeuwenoude boerderijen, sommige al uit de
zeventiende eeuw. Twee van deze boerenhoeven stonden op het
grondgebied waar nu de Bomenbuurt is: de boerderijen Hanenburg
en Kranenburg. Boerderij Hanenburg lag ongeveer op de plek waar
nu het Rode Kruis Ziekenhuis staat en boerderij Kranenburg lag
naast het Verversingskanaal, vlakbij de plek waar de Hanenburgvaart (gedempt in de jaren ’50) via het gemaal in het Verversings
kanaal stroomde.

Boerderij Hanenburg
Het landgoed Hanenburg kwam in het begin van de 19e eeuw,
samen met o.a. Kranenburg en het iets noordelijker gelegen
Houtrust, in het bezit van de Prins van Oranje, de latere koning
Willem II. Beide boerderijen behoorden dan ook tot de Koninklijke
Domeinen. Op Hanenburg was de fokkerij van de volbloed
renpaarden van de prins, waarmee races werden gehouden op de
renbaan nabij de hoeve Houtrust. Om de waterhuishouding in de
Segbroekpolder, en tevens de verversing van het water in de
Hofvijver en de watertjes rond het Willemspark via de Haagse Beek,
te reguleren, liet koning Willem II aan het einde van de Valkenbosvaart, een stoomgemaal bouwen. Na zijn dood (1849) kwamen de
landerijen uiteindelijk door aankoop in handen van de gemeente.
De prachtig gelegen boerderijen waren een uitverkoren plek voor
enkele befaamde schilders van de Haagse School: Mesdag en de

Boerderij Kranenburg, aan het einde van de Beeklaan, zou al
hebben bestaan sinds 1330, toen Willem, Heer van Kranenburg,
er het huis bouwde. Dit oude gebouw werd afgebroken in 1603,
waarna een nieuwe boerderij werd gebouwd, die ook wel Sint
Maartenswoning werd genoemd. Het terrein van Kranenburg
werd tussen 1886 en 1888 doorsneden door de aanleg van het
Verversingskanaal. In 1907 werd de gemeente eigenaar van het
landgoed Kranenburg met de boerderij, waar toen boer Boonstoppel
en zijn gezin woonde en werkte. De boerderij werd afgebroken in
de jaren twintig van de vorige eeuw. Later, in 1936, werd op ongeveer
de plek waar de boerderij heeft gestaan, het kerkje van de Vrijzinnig
Hervormde Gemeente aan het begin van de Houtrustweg gebouwd.
••• Boerderij Kranenburg

Talent in de
Bomenbuurt
Er is in de samenleving een
duidelijke trend naar meer lokale
••• Kirstin Lentz
betrokkenheid. Overal ontstaan
initiatieven om allerlei zaken binnen een kleine gemeenschap aan te
pakken en de saamhorigheid te vergroten. Ook in onze wijk gebeurt
van alles, zoals de ‘Open Coffee Bomenbuurt’ waar mensen met
uiteenlopende achtergronden samenkomen om hun netwerk uit
te breiden en te ontdekken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
Sinds kort is er een nieuw initiatief ontstaan onder de naam
Buurt Talentz. Ik interviewde Kirstin Lentz, initiatiefneemster
en drijvende kracht achter het project.
Wat is Buurt Talentz?
Het is een sociaal buurtnetwerk waarmee diensten en goederen
worden geruild met behulp van een website. Met elke prestatie kun
je punten (of een andere vorm van krediet) verdienen, en met die
punten kun je weer andere diensten afnemen. Je biedt bijvoorbeeld
een uurtje tuin opruimen aan. Met de punten die je verdient kun je
bij iemand anders een workshop taarten bakken doen.
In welk opzicht verschilt Buurt Talentz van andere
ruilsystemen zoals ‘Peerby’ en ‘LETS’?
We richten ons op de buurt. Het voordeel daarvan is dat het
makkelijker is om vertrouwen te wekken. Als je een dienst afneemt,
dan is dat meestal van iemand die je kent, direct of via via. Of van
iemand die je bij de bakker of de supermarkt tegenkomt. Als je een
dienst aanbiedt is het belangrijk om goed werk te leveren. Daarmee
bouw je je reputatie op. Een ander belangrijk verschil is dat we
mensen de kans willen geven hun talenten te ontwikkelen; bezig
te zijn met wat ze het liefste doen.
Kun je een voorbeeld geven?
Stel dat iemand saxofoon speelt en wil ontdekken of les geven
iets voor hem of haar is, dan is het mogelijk om dit als dienst aan
te bieden en in een veilige omgeving te testen.
Wat zijn de doelgroepen?
Dat is heel breed. Het liefst willen we dat iedereen meedoet.
Allemaal hebben we onze talenten, iedereen is wel eens op zoek
naar een praktische oplossing, of wil iets leuks uitproberen.
Van dansles tot coaching, klussen of nagels lakken. Mensen met wat
vrije tijd, buurtbewoners die hun netwerk willen uitbreiden, je kunt
het zo gek niet bedenken.

••• Boerderij Hanenburg

Kunstzandsteenfabriek Kranenburg

juni 2013
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Op welke termijn kunnen we in de Bomenbuurt gebruik
gaan maken van Buurt Talentz?
We pakken het heel gedegen aan om de kans van slagen zo groot
mogelijk te maken. Dat kost tijd, maar we willen wel van meet af aan
de buurt erbij betrekken. Het is belangrijk om verschillende groepen
aan te spreken. We zoeken buurtbewoners die willen deelnemen
binnen ons projectteam: een ondernemer, een schoonmaker,
iemand met kinderen. We nodigen hierbij iedereen uit die met ons
wil meedenken/-doen, om contact op te nemen!
Raymond Zervaas
e-mail: buurttalentz@hotmail.com
website: about.me/buurttalentz

Marcel Verreck

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.

Bloesem
Op de deur van mijn koelkast hangt, vastgepind door een olijke
pinguin-magneet, een envelopje. Daarop staat in bescheiden
stempelletters:

m
j Netteshei
Drogisteri
1
53
t
aa
tr
Fahrenheits

n sparen

Kassabonne

o ontvangt
bij 250 Eur korting
u 5 Euro

Ik heb momenteel voor € 63,75 aan bonnen opgespaard.
Die € 250 zal ik niet meer halen, want Drogisterij Nettesheim,
sinds mensenheugenis een bastion van vakkennis en vriendelijkheid op de Fahrenheitstraat, zal binnenkort definitief de
deuren sluiten. Goed: dat levert, zeker in het voorjaar, de nodige
weemoed op, maar het is nog niet zo ver. Dus ga er nog eens
langs en vraag aan het beste drogisterijpersoneel van Nederland
om het raarst denkbare artikel. Ik durf te wedden dat ze het,
ergens in de onpeilbare diepten van hun voorraadkasten,
hebben liggen.
En wandel daarna, voor nog meer troost, naar de Eikstraat, zoals
ieder jaar een roze bloesemzee. Als het zo ver is, ga ik er elke
dag even kijken. Ook hier manifesteert zich de vergankelijkheid,
straks ligt een roze loper van afgevallen blaadjes over de
Eikstraat, maar ik neem geen voorschot op die ontbloesemde
toekomst en geniet er nu van.
Ik wandel er met mijn zoontje doorheen, flits er op mijn
racefiets langs of rij een blokje om wanneer ik van mijn missies
uit verre wingewesten terugkeer in mijn vertrouwde buurt.
Ik geniet van deze glimlach van de natuur, die sereen en
vastbesloten het te lang aanhoudende gure weer doet vergeten.
En wanneer de Eikstraat ontkleurd is, dan zijn er andere
bloesems, fluiten er nieuwe vogels, zal het zwoele windje ons
speels naar het strand waaien. De zwanen in de Haagse Beek
strekken hun nekken, van vraag- naar uitroepteken, ’t is allemaal
zo te beleven, als je het maar ziet. Het kost je geen tijd, je wint
er tijd mee.
Grijp het leven, waar je het grijpen kan.

De Boomgaard
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Eén van de inkomsten die koning Willem II uit zijn landerijen haalde
was de zandafgraving. Onder leiding van de directeur van de
Domeinen, Ary van der Spuy, werd begonnen met de afgraving van
het duingebied ten noorden van de Laan van Meerdervoort. Voor
de afvoer van het duinzand liet Van der Spuy in 1842 de Valkenbosvaart graven, die aansluiting gaf op de Loosduinse Vaart. In 1899
werd aan het einde van de Beeklaan de kunstzandsteenfabriek
‘Kranenburg’ gebouwd. In de fabriek van directeur N.J. Boon werd
kunststeen gemaakt uit het duinzand van de afgraving. In de Art
Nouveau panden op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de
Archimedesstraat werd kalkzandsteen gebruikt van ‘Kranenburg’.
De fabriek hield in 1906 op te bestaan. ■
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GEZOND IN DE BUURT
door ERNA DE KLERK

Gewrichten, zenuwen en spieren
Pepers

Het is héél gezond om preventief eens een check-up te doen,
eigenlijk net zoals bij de tandarts. Want waarom zou je
wachten tot je spit hebt, steeds maar weer hoofdpijn of
zelfs een hernia? Een verkeerde houding op je werk, stress
misschien, of gewoon iets dat scheef zit: allemaal zaken die
kunnen bijdragen aan pijn en ongemak. Maar vaak kan het
worden verholpen. En dat is prettig.

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.

Samenwerken

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

Rikke Sørensen is chiropractor en werkt aan het beter functioneren
van ons bewegingsapparaat (wervelkolom, gewrichten, armen,
benen, spieren) en het zenuwstelsel.
Dat klinkt ingewikkeld, maar praktisch gezien ga je naar haar toe als
je last hebt van bijvoorbeeld spanningshoofdpijn, migraine, rug- en
nekpijn, spit, artrose of als je een whiplash hebt. Haar praktijk zit op
de rand van ‘onze’ buurt in de Goudenregenstraat 99, maar verhuist
deze herfst naar de Eikstraat 2, hoek Thomsonlaan. Daar komt een
nieuw gezondheidscentrum, tenminste als het aan Rikke ligt. “Ik zit
liever niet vast in mijn eigen vakgebied en werk graag samen met
andere disciplines zoals fysiotherapeuten, masseurs, huisartsen en
diëtisten. Dan kun je mensen het beste helpen, is mijn idee.”

vindt Rikke, “als je er zelf moeite voor moet doen of er iets voor
over moet hebben, ben je vaak veel gemotiveerder om aan de slag
te gaan.” Het is namelijk niet zo dat je al het werk aan de therapeut
kunt overlaten; je krijgt meestal oefeningen mee voor thuis. Des te
beter (en blijvender) het resultaat.

Thuis doen
Als je direct aan de slag wil met lijfsbehoud, hier alvast wat tips
zodat je langer gezond blijft: veel water drinken, dan blijven de
cellen zich vernieuwen en dat houdt je lichaam gezond.
Houd je spieren in beweging, dan blijven ze soepel; zorg ervoor dat
je zeker 30 minuten per dag actief beweegt. Denk om je houding:
regelmatig rekken en strekken.
En als dat allemaal niet helpt, bel je gewoon de chiropractor.
Rikke Sørensen Chiropractie, Goudenregenstraat 99, tel 3646415,
www.chiropractie-rugcentrum.nl ■

Liefde
Chiropractor word je niet zomaar. Er bestaat een universiteit voor,
alleen niet in Nederland. Rikke volgde haar opleiding in thuisland
Denemarken en studeerde af na 5 jaar studie in 1999. Maar de liefde
bracht haar naar Nederland. Sinds 2002 woont ze in Den Haag en
vanaf 2012 in de Bomenbuurt. Haar Nederlands is heel goed, maar
expats vinden het ook prettig bij haar omdat ze Engels spreekt, en
Deens natuurlijk. Haar collega Virgil Walton komt uit Suriname, een
leuke internationale mix dus in de praktijk.

Verzekering
In heel Europa is een chiropractor een bij wet erkende therapeut
en werkt hij ook samen met artsen in ziekenhuizen. Behalve in
Nederland; hier mag iedereen zich chiropractor noemen en valt
de therapie onder de alternatieve geneeswijzen. Een ‘echte’ herken
je aan de registratie bij de NCA (Nederlandse Chiropractoren
Associatie). In Den Haag werken zo’n 6 collega’s.
Je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts om bij Rikke aan te
kloppen, vaak betaalt de aanvullende verzekering (een deel van)
de kosten. Soms moet je zelf iets bijdragen. “Dat kan geen kwaad,”

ingez

onden

H.J.M. Cools
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Op 5 februari 2013 keek ik omstreeks het middaguur vanuit de keuken
(Ieplaan) mijn achtertuintje in. Doorgaans zie ik diverse soorten vogeltjes
zaadjes verorberen, maar dit keer was alleen een zwart mereltje zaadjes van de lichte tegels aan
het oppikken. Plotseling stortte zich een sperwer op deze vogel en ontnam met indrukwekkende
klauwen na enig tegenspartelen merels leven. Snel mijn fototoestelletje gepakt, filmde ik het
vervolg van achter mijn keukenraam. De sperwer bleef met de klauwen op de merel staan en
pikte vervolgens een achterpootspier weg. Toen de sperwer mij in de gaten kreeg, vloog hij met
de buit uit het zicht, maar bleef in de tuin. De volgende dag zag ik alleen nog wat veertjes liggen.
Niet eerder had ik een sperwer in een klein stadstuintje een merel zien verorberen.
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Uitbreiding winkelpanden kan leiden
tot waardevermindering van uw huis
Voor de winkelstraat Fahrenheitstraat bestaat er een bestemmingsplan, dat het mogelijk maakt dat de waarde van uw huis omlaag
gaat. Binnen dat bestemmingsplan kunnen alle huizen, die grenzen
aan de achterkant van de winkels aan de Fahrenheitstraat, te maken
krijgen met een forse uitbreiding van de winkelpanden. Alle winkels
aan de Fahrenheitstraat mogen uitgebreid worden tot aan de
schutting van de tuin die eraan grenst.
Ik ben daar zelf op een onaangename wijze mee geconfronteerd.
Hierdoor is er een 4 meter hoge schuttingmuur in mijn tuin
verrezen. Er is een taxateur van de gemeente bij mij geweest,
die heeft vastgesteld dat de waarde van mijn pand hierdoor is
verlaagd.

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

De volgende aspecten spelen hierbij een rol:
1. Door de verbouwing ontstaat er veel overlast.
2. De verbouwing veroorzaakt veel rommel in uw tuin.
3. Waardevermindering van uw huis.
4. Doordat de panden aanzienlijk worden uitgebreid, komen er
andere huurders in. Dat kunnen dus ook horeca-bedrijven zijn.
Dan is de ellende helemaal niet te overzien, want dan komen
er afzuiginstallaties, koel-aggregaten, schoorstenen, enz., die
allemaal een hoop lawaai maken.
Dit ondervinden verschillende mensen nu al, door de koelinstallatie
bij bakkerij Hubertus (tegenover Albert Heijn), die buiten flink wat
lawaai staat te maken. Het is jammer dat de rust en stilte in onze
buurt hierdoor achteruit gaat. Natuurlijk is de Fahrenheitstraat een
winkelstraat, maar die ligt wel in een rustige woonwijk.
Ik heb pech, maar wil met dit bericht u waarschuwen. Zie bij
gevoegde foto, die spreekt voor zich. De enige oplossing is het
bestemmingsplan veranderen en massaal bezwaar aantekenen
bij een verbouwing.
Wilt u meer inlichtingen, dan kunt u die altijd bij mij krijgen.
Met vriendelijke groet,
J.P. van Oudheusden, e-mail: jack100@versatel.nl

Herman Poelsma

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

Met Herman
de zomer in
Kuipplanten
Eindelijk, na een lange winter, begint toch de lang verwachte
zomer; niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kuipplanten.
Kuipplanten kunnen heel oud worden, maar moeten in de
winter vorstvrij overwinteren. De meeste van deze planten
komen uit de subtropen en doen het hier erg goed; ze bloeien
de hele zomer door.
Elk najaar verhuizen mijn kuipplanten van de tuin naar de
huiskamer, omdat ik niet weet waar ik ze anders moet zetten.
De lucht is droger en warmer, waardoor de planten al hun
bladeren laten vallen en het aanzicht er niet beter op wordt.
Ik snoei wat weg omdat de plant toch te groot is en blijf trouw
een klein beetje water geven, om te voorkomen dat de kluit
indroogt. Er komen een paar dunne scheuten te voorschijn, die
direct het licht proberen op te zoeken. De plant ziet er niet uit.
Nu ze eindelijk naar buiten kunnen, pot ik ze over en geef ze
direct een flinke dosis natuurmest. Ik snoei de plant en geef
flink water en inderdaad: er komen nieuwe, stevige scheuten.
Kuipplanten willen veel eten, dus geef ze elke week wat
vloeibare mest of eens in de 2 weken wat natuurmest.
Voedingskegels die je er in het voorjaar bij kan steken werken
ook heel goed, maar moeten wel in juli vervangen worden.
Bekende kuipplanten:
Fuchsia, Brugmansia, Lantana, Abutilon, Mandevilla, Solanum
en nog vele andere. Zorg ervoor dat kuipplanten nooit uitdrogen,
want dat gaat ten koste van de bloei.
Ik wens jullie een mooie en bloeirijke zomer toe, zowel in de
tuin als op balkon, want kuipplanten passen overal.

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

De Haagse Gordijnerie

Zomer(vakantie)activiteiten

exclusieve woonmode

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

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Fahrenheitfestival 15 juni

Sportactiviteiten HALO (vervolg)

Op zaterdag 15 juni is de jaarlijkse braderie. Muziek, eten, drinken
en kraampjes met aanbiedingen zijn als vanouds volop aanwezig.
Evenals vorig jaar organiseert Kneet’s Gym de verkiezing sterkste
man van het jaar. Komt dat zien!

Kleintjes
Voor de kinderen van 4 en 5 jaar is er een apart Kiddokamp met
sportieve en ontspannende activiteiten speciaal voor deze jonge
doelgroep.

Opvallend afval: kunstroute voor jeugd en jongeren
tot 5 oktober

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

Lokale kunstenaars, ondernemers en winkeliers hebben een kunstroute opgezet waarbij kunstwerken worden gemaakt van afval uit
het winkelgebied. Doel van deze activiteit: leer bewust om te gaan
met het milieu, hergebruik en afval. Je kunt meedoen tot 18 jaar.
Op zaterdag 5 oktober vindt de tentoonstelling plaats van deze
kunstwerken. Lees hier meer over op pagina 17.

Sportactiviteiten HALO
22 t/m 26 juli en 19 t/m 23 augustus
De Academie voor Sportstudies (HALO), Laan van Poot 363,
organiseert ook deze zomervakantie sportkampen voor kinderen
van 6 t/m 14 jaar. Dit jaar kun je tennissen, dansen of golfsurfen.
En als je niet kunt kiezen is er ook een multi-sportkamp of het
Big Five Extreme-kamp met verschillende sporten.
De activiteiten zijn geschikt voor beginnende en meer gevorderde
sporters. Je krijgt les en leert allerlei vaardigheden van de sport.
Ook worden er wedstrijden georganiseerd, zodat je het geleerde
in praktijk kunt brengen.

Hoe werkt ‘t?
Tijdens de sportweek kun je je kind brengen tussen 8.15 en 8.30 uur
en ophalen tussen 17.15 en 17.30 uur. De kinderen eten (’s avonds)
en slapen dus gewoon thuis. Voor meer informatie en aanmelden:
www.haagsesportkampen.nl. Wacht niet te lang, de kampen zitten
vrij snel vol, is de ervaring!

Open Coffee Bomenbuurt
Netwerkbijeenkomst elke 2e maandag v/d maand, 9.00 – 11.00 uur.
Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
10 juni: De OPkikker/lunchroom Pepers, Thomsonplein 12A
8 juli: Flex@Diem, van Diemenstraat 202
12 augustus: IJssalon De Lorenzo, Cederstraat 2
Zie verder: www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt

Houtrustkerk
Koffieconcerten
Zondag 16 juni, 12.00 – 12.30 uur
Duco Burgers, piano en Patrick Karten, cello.
Vierde cellosonate van Beethoven en De Elegie van Fauré.

Altijd al gitaar willen spelen ?

Zondag 21 juli, 12.00 – 12.30 uur
Marieke Stoel, orgel. Drie werken van Bach: De onvoltooide,
Allein Gott en Passacaglia en fuga.
Beide concerten: toegang gratis, collecte na afloop.

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)

Kom eens een kijkje nemen bij speel-o-theek Samenstap!
De speel-o-theek is een plek waar je speelgoed kunt lenen. Speel-o-theek Samenstap heeft een gevarieerde collectie aan speelgoed en spel
materiaal voor kinderen van 0 tot 8 jaar. Het is ook een ontmoetingsplek waar kinderen met leeftijdsgenootjes kunnen spelen en ouders elkaar
kunnen ontmoeten. Heeft u een leuk idee om samen met andere ouders iets te organiseren? In de speel-o-theek is alle ruimte voor nieuwe
initiatieven. Adres: Verlengde 2e Braamstraat 6, Telefoonnummer: 070 3083954 Website: www.voorwelzijn.nl/segbroek/peuters/speel_o_theek.

Nieuwe administratief ondersteuner
Lid NUVO

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

Thomsonlaan 93 | Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl | klantenservice@duooptiek.nl

Samen met Paul, mijn vriend en Luka, onze zoon woon ik in het
Oude Centrum, in de Waterspin. Dat is ecologisch wonen en werken.
Op het voormalige terrein van het Duinwaterleidingbedrijf zijn
woningen gerealiseerd. De gemeenschappelijke tuin is onze grootste
troef: een heerlijke groene oase in het centrum van Den Haag.
Daar is ook een van mijn bezigheden ontstaan namelijk de TheeTuin,
voor theefeesten op locatie. De TheeTuin is mijn eigen bedrijf samen
met Paul. We serveren thee met zelfgebakken taarten tijdens
feestelijke gelegenheden bij mensen thuis, op het werk en bij festivals.
Om mijn voorganger Rachel op te volgen is voor mij een niet
eenvoudige opgave. Zij had namelijk tien jaar ervaring in deze wijk
en was het externe geheugen van de SBOB. Toch ga ik met plezier
aan de slag voor de Bomenbuurt. En ik hoop dat ik de wijk en de
bewoners de komende tijd beter leer kennen.

De Boomgaard
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Rob Krahmer en Mark Krahmer

Mijn naam is Saskia de Swart.
Sinds 2008 werk ik voor Boog.
Tot en met 2011 in de wijk
Morgenstond, in 2012 maakte
ik de overstap naar Wijkberaad
Bloemenbuurt De Hyacinth.
De Bloemenbuurt is een rustige
wijk, er is een Wijkberaad met
een positief ingesteld bestuur en
betrokken vrijwilligers. Per januari
2013 werk ik naast de Bloemenbuurt
ook voor de Bomenbuurt. Deze wijk
is mij niet helemaal onbekend, acht jaar lang bracht ik mijn zoon
naar de Christelijke Montessorischool in de Abeelstraat.
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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

Lid Dibevo

Beurs:

deel 2

Ik doe ook aan stadstuinbouw
Alles was in huis: zaadjes, potaarde, compost. Met veel plezier
ging ik aan de slag; dat was in maart, laat voor mijn doen.
Er kwam van alles op.

voor de kruiden. (Echte tuiniers zetten peterselie tussen de peentjes.)
De tomatenplantjes staan op de bestemde plaats, met achter zich
een muur. Het duurt niet lang, of ik moet ze geleiden, met touwtjes
aan een rekje erboven.

En toen kwam de vraag: wat doe je met bonen die ontspruiten?
Die vragen om meer grond en ondersteuning. Eerst maar wat stokjes
erbij gezet. Ook de sla-plantjes wilden wel meer ruimte en het liefst
naar buiten, maar wel beschut. De bakken stonden klaar. Helaas: tot
ver in april woei die venijnige noord-oostenwind en daalde ’s nachts
de temperatuur onder het vriespunt.
Ik heb het er buiten toch maar op gewaagd, want de ook gezaaide
kervel en peterselie kregen binnen last van luis. Met wat improvisatie
maakte ik van de bak een kas: wat bakstenen op de rand en ’s nachts
afdekken. Dat werkte. Inmiddels is de eerste krop sla geoogst, te vroeg,
want hij had nog door kunnen groeien. Daar leer je weer van.
De kervel en peterselie heb ik in potten gezet. Potten hebben het
voordeel dat je ze steeds kunt verplaatsen, als de zon te hevig is

Nu breekt de tijd aan, dat er volop fruit en groenten verkrijgbaar zijn.
Als het u interesseert, kunt u proberen er zaad uit te winnen. Denk
aan pitten van citrusvruchten, tomaten, paprika, pepers etc. (wel eerst
laten drogen). Kinderen vinden het ook leuk, om te ontdekken hoe
iets ontkiemt.
En gaat u op stap, of met vakantie: neem zaden (ook van uitgebloeide
planten) mee terug van uw reis. Droog ze in papier en schrijf op wat
u heeft 'gevonden', of beter nog: maak ook een foto van de plant.
Ik zou het leuk vinden, als u laat weten wat uw ervaringen op dit
gebied zijn geweest. In september kom ik erop terug. Een vruchtbare
zomer gewenst!
Tonny van Dijk

Duurzaam onderhoud
en Energiebesparing (zie pag. 4)
De Kruin, zaterdag 15 juni van 11.00 - 16.00 uur

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

Dinner – Drinks – Lunch – Party’s

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

als u ook aan stadstuinbouw doet,
stuurt u uw reactie + foto aan de
redactie? graag vóór 14 augustus!
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Kom langs voor een goede kop koffie, lekker taartje,
verrukkelijk broodje, hartige borrelhap, heerlijke maaltijd,
een koud biertje of goed glas wijn.
www.kvdifers.nl | kvdifers@live.nl | 070-3656980

,

omsonlaan

n op de Th

te vinde
ende tuin’ is
g
an
‘h
ze
e
D
& Beans.
van Bagels
ter hoogte

21

Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt

Met bijna 50 jaar
ervaring bemiddelen
wij graag bij de
aankoop van ‘UW’
droompaleis.

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	

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

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

Nuttige (web)adressen
Indië in Den Haag – Een eeuwenoude band
Den Haag en Indië zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Nergens in Nederland liet de voormalige kolonie zoveel sporen na
als in de residentie en door niemand anders werd het verlies van de
Indische archipel zo sterk gevoeld als door de ‘Weduwe van Indië’,
zoals de stad nog steeds wordt genoemd. Het Haags Historisch
Museum besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan de herinneringen
aan Indië en aan de cultuur die Nederlands Indië bracht naar Den
Haag. In verschillende thema’s -kunst, literatuur, reizen, muziek en
eten- illustreert het museum de sterke band die de stad heeft met
de voormalige kolonie. www.haagshistorischmuseum.nl

Voor meer verhalen van repatrianten
Het Verhalenarchief vertelt en verzamelt persoonlijke verhalen over
uiteenlopende gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis.
Familiegeschiedenissen, vrolijke, droevige en soms wonderlijke
lotgevallen. Heeft u ook een verhaal? www.hetverhalenarchief.nl

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

Elke zondag tussen 12 en 15.30uur gratis open
kinderatelier!
Er is van alles te zien om ideeën op te doen voor een creatieve
uitspatting in het Open Kinderatelier. Het resultaat, bijvoorbeeld een
tekening, schilderij of collage, mag natuurlijk mee naar huis worden
genomen. Er is professionele begeleiding door een museumdocent/
beeldend kunstenaar aanwezig, dus het is goed mogelijk om
intussen zelf te genieten van een tentoonstelling of om een drankje
te drinken in het Grand Café. www.gemeentemuseum.nl

Wonen in balans - inloopspreekuur
Stichting Wonen in Balans is opgericht om een oplossing te vinden
voor het verduurzamen van bestaande en/of monumentale woningen,
mèt behoud van architectuur en een gezond binnenklimaat.
Het eerstkomende inloopspreekuur is op dinsdagavond 4 juni van
19.30-21.00u. Noteert u ook vast: het inloopspreekuur op dinsdagavond 17 september van 19.00u-21.00uur. Dan kunt u zich voor het
komende stookseizoen informeren wat u kunt doen om energie
zuiniger de winter door te komen. www.woneninbalans.org

O.a. moestuintips van Anouk
Informatie over tentoonstelling Buitenkampers,
de kleur van overleven (t/m 27 oktober)
Een expositie over de Indo-Europeanen, Nederlanders met een
Indonesische vader of moeder, die tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Indonesië buiten de kampen verbleven. www.museon.nl

In de tuinen bij Madestein, in het Zuiderpark en op Nut & Genoegen
werkt Stichting Eetbaar Park aan een gezonde, groene stad.
Bij alle activiteiten van Eetbaar Park staan de ethische principes van
de permacultuur centraal: ‘Zorg voor de Aarde, Zorg voor de Mens,
Eerlijk Delen’. www.eetbaar-park.nl

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

juni 2013

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

Belangrijke telefoonnummers

10 JUNI
Open Coffee Bomenbuurt, De OPkikker
15 JUNI	Beurs: Duurzaam Onderhoud en
Energiebesparing, De Kruin
15 JUNI	Fahrenheitfestival (braderie)
16 JUNI	Koffieconcert, Houtrustkerk
18 JUNI	De Stamtafel, De Freule
8 JULI
Open Coffee Bomenbuurt, Flex@Diem
21 JULI	Koffieconcert, Houtrustkerk
22 - 26 JULI + 19 - 23 AUGUSTUS Sportactiviteiten HALO
12 AUGUSTUS Open Coffee Bomenbuurt, De Lorenzo IJs
10 SEPTEMBER	Verschijning De Boomgaard nr 3
5 OKTOBER
Kunstroute Opvallend Afval

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)

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 19

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

–– < Persbericht > –––––––––––––-------------------------------------Bestuivingskamer in tuin Gemeentemuseum

De Bestuivingskamer - een alternatieve bank waarin bestuiving door bijen visueel wordt
gemaakt – wordt gevestigd in de tuin van het Gemeentemuseum. Eind mei is met de bouw van
het kunstwerk begonnen. De Bestuivingskamer is een initiatief van Stroom Den Haag en wordt
gefinancierd door Bijen
a mbassadeurs en mensen met een Bijenspaarrekening bij de Honing Bank.
De Honing Bank maakt momenteel ook deel uit van de internationale kunst
m anifestatie
Ja-Natuurlijk, die - met sculpturen, films, installaties, performances en biokunstwerken plaatsvindt in het GEM, het Fotomuseum, de tuinen van het Gemeentemuseum, het duinbos en
daarbuiten. Zie voor meer informatie www.ja-natuurlijk.com.

–– < Persbericht > –––––––––––––-------------------------------------MuseumJeugdUniversiteit gaat weer van start!

In het najaar van 2013 start in Den Haag de derde editie van de MuseumJeugdUniversiteit.
Naast het Haags Historisch Museum, Museum de Gevangenpoort, het Museon en Museum Meermanno
doet nu ook het Museum voor Communicatie mee. De deelnemende musea bieden een gevarieerde
reeks colleges voor nieuwsgierige kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De colleges, die een uur
duren, gaan over gekke, bijzondere of interessante onderwerpen, waarbij de collecties van de
musea het uitgangspunt vormen. Sprekers zijn wetenschappelijk medewerkers, wetenschappers
uit de academische wereld of experts uit het vakgebied. Vanaf 23 april is inschrijving
mogelijk voor een of meerdere collegereeksen. In september start het Haags Historisch
Museum samen met Museum de Gevangenpoort een nieuwe collegereeks:
1 september: Mag de Koning alles zeggen wat hij wil?
door Sandra Schuurhof (koningshuisdeskundige) in het Haags Historisch Museum
6 oktober: Wat is typisch Guh Hâg?
door Fred Zuiderwijk (programma- en theatermaker) in het Haags Historisch Museum
3 november: Waarom draagt Vrouwe Justitia een blinddoek?
door drs. Freek Plasmeijer (Gevangenpoortdeskundige) in Museum de Gevangenpoort
1 december: Zitten er ook kinderen in de Gevangenpoort?
door mr. Rik Quint (Halt) in Museum de Gevangenpoort
Inschrijven voor een collegereeks kan via www.museumjeugduniversiteit.nl. (€ 20,- per reeks).

