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Dossiers??
Tussen alle wetenswaardigheden die je leest in De Boomgaard, zitten ook onderwerpen, die langer mee zouden moeten gaan. Of die meer achtergrondinformatie
verschaffen. Vaak maken wij een serie artikelen, verspreid over verschillende
nummers. Als je die informatie wilt opzoeken, dan zou je òf alle nummers moeten
bewaren, òf via de website alles terug moeten zoeken. Dat is niet handig. Onze
nieuwe redacteur Johan van Arragon heeft er wat op gevonden. Als voorbeeld heeft
hij van de serie Bouwen aan de buurt (De Boomgaard 2012/2013) een ‘dossier’
gemaakt. U gaat naar: www.bomenbuurtonline.nl en kijkt bij Boomgaard Dossiers.
Daar vindt u dan de verschillende afleveringen van Bouwen aan de buurt. We zijn
van plan nog meer van die dossiers toe te voegen.

Nieuwe redacteur?
Jazeker. De oud-voorzitter (nog steeds bestuurslid) is voortaan de schakel tussen
bestuur en redactie, maar dat niet alleen: Johan schrijft ook graag. Deze keer is hij
gaan kijken bij toneelvereniging Internos, waarvan hij verslag uitbrengt.

Drukwerk
Schefferdrukkerij

Ruimt u ook zo graag op?

© Copyright Overname van artikelen, foto’s
of gedeelten daarvan is toegestaan na
voorafgaande toestemming van de redactie
en met bronvermelding.

Toch kan dat onpraktisch zijn. Verschillende bewoners vragen bij bestuur of redactie
allerlei dingen, die standaard in De Boomgaard te vinden zijn. Bijvoorbeeld: wanneer
is de sluitingsdatum? Naar wie moet ik kopij opsturen, of een reactie? Wie houdt zich
bezig met Verkeer? Wanneer houdt de wijkagent spreekuur? Als u dit wijkblad bij uw
tijdschriften bewaart tot de volgende uitgave (eens in de 3 maanden), dan heeft u
veel informatie voor het grijpen.

Adverteren
Informatie over formaten en tarieven:
info@redactiedeboomgaard.nl
t.a.v. Dory Danckaarts
Op de voorpagina Schminken tijdens het
Zomerfeest op het Kastanjeplein
Fotograaf: Frits Knijff
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Hoe zat ’t ook alweer?
Er zijn plannen om het winkelgebied opnieuw in te richten. De beide winkelstraten
worden bekleed met klinkers. De Fahrenheitstraat wordt een 30 km zone. De riolering
wordt vernieuwd. De schop gaat volgens planning de grond in: juli 2014. Totale
verwachte duur van alle werkzaamheden: 8 à 9 maanden, rekening houdend met het
stilleggen van activiteiten rond feestdagen en andere (weg)werkzaamheden in de stad.

Stand van zaken
Het voorstel staat de 1e helft van september op de agenda van het College van
Burgemeester en Wethouders. Als deze akkoord gaat, wordt het verzoek naar de
Gemeenteraad geleid, waar hopelijk in de maand oktober een klap met de hamer
ofwel ‘groen licht’ wordt gegeven. Vooruitlopend op het na jaren te verwachten
definitieve besluit, lopen de aanvragen voor alle benodigde milieuvergunningen.

Erna de Klerk

Starters aan de slag
in eigen buurt 13
en verder

Lees in het volgende nummer meer over de
definitieve planning, de laatste wijzigingen
en diverse reacties.

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.

Rioolgemaal
Morsestraat 12

Herinrichting Fahrenheitstraat/Thomsonlaan
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VAN HET BESTUUR

Wat speelt er
Als u deze Boomgaard leest, is de vakantie alweer voorbij en we
kunnen denk ik wel zeggen dat we ondanks de trage start toch nog
een mooie zomer hebben gehad. Iedereen die thuis is gebleven,
heeft volop van het mooie weer kunnen genieten.
Graag leg ik nog een keer uit wat de SBOB voor u kan betekenen.
U kunt bij ons terecht voor al uw vragen die met de leefomgeving
in onze buurt te maken hebben, van activiteit tot klachten. Saskia
de Swart, onze administratieve kracht, kan u hierbij vaak helpen en
u zo nodig doorverwijzen naar de juiste contactpersoon of afdeling
van de gemeente. U vindt haar in het kantoor van de SBOB op
dinsdag van half 1 tot half 4 en woensdag van half 11 tot half 2.
Adres: Wijkcentrum De Kruin, Acaciastraat 178A.
Ook kunt u een poster voor een buurtactiviteit bij ons laten printen,
of een ruimte gebruiken als u als werkgroep van de SBOB actief
bent in de wijk. Hiervoor kunt u trouwens ook tegen geringe kosten
ruimte in het wijkgebouw huren via wijkvereniging De Kruin.

In het kader hiernaast vindt u een overzicht van de
taken van de bestuursleden.
En er zijn veranderingen in het subsidiebeleid van de gemeente
waar het bijvoorbeeld gaat om straatfeesten. Zie elders in dit
nummer.
Tot slot wil ik graag een nieuw initiatief onder uw aandacht brengen:
een buurtproject door Starters4Communties, ook elders te lezen.
En ik beveel van harte een workshop aan die in het najaar plaatsvindt in De Kruin. Deze workshop ‘Zorg dat ze je zien’ start op
24 oktober en gaat over effectief en succesvol solliciteren naar een
nieuwe baan, maar ook over jezelf beter presenteren bijvoorbeeld
bij het verkrijgen van een nieuwe opdracht als zzp’er. Zie hiervoor
ook de website: www.bomenbuurtonline.nl –> nieuwsberichten.
Schroom niet om ons te benaderen als u vragen heeft. En, word
onze vriend op Facebook! Ook daar vertellen we regelmatig over
activiteiten in de wijk.

Samenwerken in Segbroek

Taakverdeling bestuursleden SBOB
Openbare ruimte (aankleding) in de buurt
Voorzieningen op straat
Hans Verboom
Nieuwbouw Montessorischolen
Werkgroep
Fahrenheitstraat/Thomsonlaan
Fietsenstallingen/parkeren
Ted Harryvan
Beheer speelplaatsen
Acaciastraat
Kastanjeplein
EBA
Ieplaan
Beukplein

De bewonersorganisaties in ons stadsdeel, Segbroek, weten elkaar
te vinden als het om gezamenlijke belangen gaat. En die zijn er.
Net als vier jaar geleden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we ook nu weer een 10-puntenprogramma
opgesteld. Daarin hebben we voor ons belangrijke zaken opgesomd,
waarvoor we de aandacht vragen van de politieke partijen. Niet al
die punten zijn voor alle buurten even belangrijk, dat heb je als je
samenwerkt, maar samen maken we wel een grotere vuist. Met die
punten benaderen we de komende tijd de partijen in de gemeenteraad en uiteindelijk willen we weer een politiek café organiseren,
een aantal weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
volgend jaar. U hoort daarover te zijner tijd meer.

Dakopbouw
Werkgroep bewoners
Hans Verboom
Werkgroep
Hans Verboom
Ted Harryvan

Verkeer, Veiligheid en Milieu
Noordwestelijke Hoofdroute Johan van Arragon/Telli van der Leij
Ondersteunen bewonersinitiatieven
Frits Knijff
Goudenregenplein
Frits Knijff

In het programma pleiten we onder andere voor het stimuleren
van een gevarieerd winkelaanbod en tegen commerciële exploitatie
van dakopbouwen, voor veilige fietsroutes, stimuleren van "groene"
initiatieven en beschermen van natuurgebieden als het Rode
Kruisplantsoen, goede voorzieningen voor kinderen en ouderen
in de buurt en het serieus nemen van bewonersinbreng in
het gemeentelijk beleid. De 10 punten kunt u nalezen op
www.bomenbuurtonline.nl .

Ringweg
Eén onderdeel van het programma noem ik nog apart: de
Noordwestelijke Hoofdroute, oftewel de Segbroeklaan en Sportlaan.
Een ringweg zou wat ons betreft ondergronds moeten, maar als
daar alleen knelpunten gaan worden aangepakt, dan moet er eerst
een behoorlijk plan komen.
Nu hebben we, vertegenwoordigers van Vogelwijk en Bomenbuurt,
over die knelpunten langs Segbroek- en Sportlaan half juli een
gesprek gehad met verkeerswethouder Smit. Tijdens dit gesprek
werd duidelijk dat de Wethouder, c.q. het College van Burgemeester
en Wethouders, definitief besloten heeft om afstand te doen van
het idee om een internationale ring of een Noordwestelijke
Hoofdroute aan de westkant van Den Haag vorm te geven.
Men kiest voor het model van ‘inprikkers’ (als een vork met vijf
tanden: Lozerlaan, Prinses Beatrixlaan, Rotterdamse Baan, Utrechtse
Baan en de Noordelijke Randweg), om te voorkomen dat een echte
‘rondweg’ of ‘ruit’ extra verkeer aanzuigt. Een grote, doorgaande
weg zou niet meer nodig zijn. Wel wil de wethouder knelpunten
(files, gevaarlijke fietsroutes, gevaarlijke afslagen en oversteekpunten, etc.) langs de route gaan oplossen en daarvoor zoekt hij
de medewerking van de bewoners. Later dit jaar worden de
plannen in de Gemeenteraad behandeld.
Johan van Arragon, bestuurslid SBOB

Bewonersparticipatie, samenwerken en communicatie
Wijkblad De Boomgaard
Johan van Arragon
Beheer website
Loura Huizenga
Netwerk straatvertegenwoordigers
Frits Knijff
Organisatie Koningsdag
Allen
Stamtafel
Frits Knijff
Contacten met winkeliers
Frits Knijff
Werkgroepenoverleg
Hans Verboom

OPROEP

Wonen
Platform Particulier Woningonderhoud
Ted Harryvan
Onderhoud en duurzaamheid Johan van Arragon/Telli van der Leij
Dakopbouw
Telli van der Leij

niet meer 2 à 3x per jaar met een trapje zeulen, om de

Voor meer informatie: www.bomenbuurtonline.nl of mail naar:
info@bomenbuurtonline.nl

want anders gaat misschien iedereen op eigen houtje

VUURDOORN ZOEKT VERZORGING
Ruim 10 jaar geleden heeft onze bewonersorganisatie, samen
met de gemeente, actie gevoerd om graffiti te bestrijden.
Toen is als demonstratie een vuurdoorn geplaatst aan de
zijgevel van Hunkemöller, in de Elsstraat. Deze plant is al die
jaren verzorgd door een bovenbuurvrouw. Zij wil nu echter
vuurdoorn te snoeien. Wie neemt haar taak over? Met zoveel
jongere bewoners in de wijk kan dit toch geen probleem
zijn? Graag even melden bij: info@redactiedeboomgaard.nl,
‘kortwieken’ en dat is niet de bedoeling.
••• Rob Lohle in 2010

Hans Verboom, Voorzitter SBOB

Rob Lohle, een actieve Bomenbuurtvrijwilliger, is in juni

Subsidiebeleid voor straatfeesten

overleden. Rob was de motor en de kracht achter de
ontwikkeling van het ‘Kastanjeplein’.

Vanaf dit jaar is er een nieuw subsidiebeleid voor bewonersorganisaties. De nieuwe regels gelden ook voor bewoners die een
activiteit zoals een straatfeest, willen organiseren. De aanvraagprocedure is hetzelfde gebleven, de eindcontrole is strenger
geworden.
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Wanneer u een straatfeest organiseert en subsidie daarvoor bij de
gemeente aanvraagt, zal deze de subsidie alleen uitkeren aan een
officieel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon.
Voor onze buurtactiviteiten gebeurt dat dus meestal aan de SBOB.
Vergeet daarom niet om de SBOB van de aanvraag op de hoogte te
stellen. Hierdoor ontstaat er geen vertraging bij het doorbetalen van
de subsidie door de SBOB.

De Boomgaard

Wat vroeger een verwaarloosd pleintje was dat er saai

Na het plaatsvinden van de activiteit bent u verplicht om een kort
verslag van de activiteit te maken, met een financieel overzicht en
minimaal 1 foto. U geeft aan hoeveel u heeft uitgegeven en als er
geld over is moet dat door de SBOB worden terugbetaald aan de
gemeente. Bonnen en andere bewijsstukken hoeven niet te worden
meegestuurd, maar moeten wel worden bewaard. De gemeente
kan deze stukken ter controle opvragen. Het financiële overzicht
(zie hiervoor de regelgeving op www.denhaag.nl en zoek op
‘subsidie bewonersparticipatie’) stuurt u naar de gemeente en een
kopie naar SBOB.

bij lag, en waar jongeren overlast bezorgden omdat ze

Het bestuur van de SBOB hoopt dat u voor de buurt nog vaak een
straatfeest organiseert en dat u foto’s met een verslag naar onze
website (www.bomenbuurtonline.nl ) stuurt, zodat iedereen mee
kan genieten en op de hoogte blijft wat er zoal in de wijk gebeurt.

en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.

nergens heen konden, is nu al jaren een visitekaartje van
de buurt. Rob nam het initiatief voor de plaatsing van
nieuwe speeltoestellen en de verfraaiing van het plein.
Twee keer per jaar zorgde hij met andere vrijwilligers op
het ‘Kastanjeplein’ voor een activiteit voor de kinderen uit
de buurt.
Wij zullen Rob erg missen en wensen zijn vrouw, familie

Rob, bedankt voor alles.
Het bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt
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Procedure

Na afloop
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COLUMN

liever niet in vuur en vlam!

door ERNA DE KLERK

Herman Poelsma

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

Brand kan in onschuldig lijkende situaties ontstaan:

55 jaar Mooiman mode voor mannen

Van winterjas tot

boxershort

In de stijlvolle zaak op de Thomsonlaan / hoek Valkenboskade vindt een man van deze tijd
werkelijk alles onder één dak. Een betaalbaar pak, bijpassende shirts, sokken, schoenen,
das, riem en zelfs ondergoed. En ook nog een jas voor wie wil. Ouderwets, zo’n alles-in-één
speciaalzaak? Welnee, er zijn steeds meer jonge mannen die hun weg naar de winkel weten
te vinden. “Vaak goedkoper dan een warenhuis” en als ’t toch niet helemaal past, maakt vader
Mooiman er een kostuum op maat van. Welkom bij Mooiman Mode!

Streep
De modekleur van dit najaar wordt weer blauw, net als dit voorjaar
en eigenlijk ook de afgelopen winter. Daar houden mannen
blijkbaar van. “Blauw staat bijna iedereen goed, is makkelijk te
combineren in alle seizoenen, bruintinten zijn moeilijk. Slechts
een enkeling koopt nog een beige zomerpak”, aldus eigenaar
Koos Mooiman, “maar de shirts daarentegen zijn tegenwoordig
weer veelkleurig met bloemen, ruiten en strepen. Daarmee geef
je er een persoonlijke draai aan.” En: de trend blijft een smalle pijp.
“Een enkeling komt nog wel eens vragen naar de bandplooibroek,
maar dat is echt voorbij. Streepjespakken zijn eigenlijk ook uit.
Een klein, fijn streepje, dat kan nog, maar niet meer zo’n echte
dikke krijtstreep.”

Draad
De eigenaar van Mooiman herenmode staat zelf al 35 jaar in de
winkel. Hij nam de zaak over van zijn vader, die begon als kleermaker van maatkleding, net als diens schoonvader in 1931. Toen
in de vijftiger jaren de confectiemode populair werd, werd het
kledingatelier omgetoverd tot winkel. In 1958 opende Mooiman
mannenmode zijn deuren aan de Thomsonlaan 128. “We zijn
eigenlijk altijd een trendvolgende zaak geweest”, aldus de eigenaar,
“geen namen zoals bijvoorbeeld Hugo Boss. We kiezen voor
betaalbare degelijke merken als Digel en Roy Robson. Die hebben
een perfecte pasvorm, maar als het moet, pakt mijn vader nog
gewoon naald en draad.”
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Een volledig kostuum heb je al vanaf ongeveer € 250. “We geven
goede service en advies en hoewel een speciaalzaak vaak het
stempel ‘duur’ draagt, zijn we over het algemeen goedkoper dan
een warenhuis. Gelukkig weten steeds meer buurtgenoten ons te
vinden voor een pak om op je werk te dragen of voor een feestje.”
Bij Mooiman kun je trouwens ook terecht voor casual kleding:
broeken, polo’s en schoenen.

De Boomgaard

In 80% van de gevallen beslist de vrouw overigens wat haar partner
draagt. “De kleur van het pak, het model. Vaak komt ze mee, maar
soms komt ze zelfs alleen, zoekt wat uit en manlief mag thuis
passen. Als het niet goed zit, komt ze terug voor een maatje kleiner
of groter.”

Tweed
Weer helemaal hip is het ambachtelijke Harris tweed colbert.
Handgemaakt in Schotland van zuiver scheerwol met leren knopen.
Daar zijn liefhebbers voor, die van ver voor zo’n jasje naar Den Haag
komen, want Mooiman is een van de weinige winkels die het
gedegen handwerk verkoopt in ruit, streep of effen. En dat komt
de man dan weer zelf uitzoeken.

Actie
Wil je (hernieuwd) kennismaken met de mode van Mooiman?
Ga met dit artikel naar de winkel en tot 30 november krijg je bij
aankoop van kostuum (of broek en jasje) een 2e pantalon gratis. ■

brandbare materialen. Strijkijzer vergeten uit te doen:
snoer wordt te heet en gaat smeulen. Een opgerold
snoer in een apparaat (stofzuiger!) kan oververhit raken
en gaan branden. De brandweer heeft een aantal tips
opgesteld, om brand te voorkomen of te beperken.
Hier volgen ze.
Tip 1 Hang een rookmelder en koolmonoxide melder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen
van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker
van de rooklucht. Doordat de rook veel giftige gassen bevat,
raakt u al snel bewusteloos, vaak al binnen enkele minuten!
Een rookmelder waarschuwt u met een luid alarm. Zorg ook
voor een koolmonoxide melder. Nog elk jaar overlijden mensen
door koolmonoxidevergiftiging. De oorzaak is meestal een slecht
onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Koolmonoxide
is een echte sluipmoordenaar: u proeft of ruikt het niet.
Tip 2 Maak een vluchtplan. Je denkt dat je je huis kent,
maar uit onderzoek blijkt dat rook je oriëntatie verstoort.
– Rook stijgt op, vlucht daarom van boven naar beneden. En bij
voorkeur naar de straatkant. Zo kunnen hulpverleners u zien
en bereiken. Zorg dat vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn
met bijvoorbeeld fietsen, dozen, vuilniszakken of lege flessen.
– Bepaal een tweede vluchtroute voor als de eerste is geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen afgesloten deuren zijn zonder
sleutels.
– Spreek een verzamelplaats af waar u elkaar na het vluchten
ontmoet. Zo weet u snel of er nog iemand binnen is.
– Spring niet naar beneden! Wacht op hulp. Bent u minder
goed ter been? Dan kunt u misschien met uw buren
afspreken dat u hen belt in geval van nood.
– Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt.
– Spreek een vaste plek af voor uw huissleutels.
– Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u. Een deur kan
minimaal 20 minuten een brand tegenhouden.
Tip 3 Bij vlam in de pan
– Zet onmiddellijk het fornuis en de afzuigkap uit.
– Schuif het deksel van u af, over de pan. Laat deze zitten tot de
vlam uit is.
– Of gebruik een blusdeken: wikkel de bovenrand van de deken
om uw handen en leg hem over de pan.
– Probeer vlam in de pan NOOIT te blussen met water!
Tip 4 Rook nooit in bed!
Tip 5 Hang wasgoed nooit dicht bij een kachel te drogen
U loopt dan het risico dat het wasgoed te heet wordt en vlam vat.
Tip 6 Zet geen bloemen of planten boven of op de televisie
Uw televisie heeft veel elektrische onderdelen. Komen deze
in contact met water, dan kan kortsluiting en daarmee brand
ontstaan.
Tip 7 Laat de televisie niet op stand-by staan
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en dat kan kortsluiting
veroorzaken. U kunt daarom beter de televisie helemaal
uitschakelen als u er niet naar kijkt. Het kost bovendien
minder energie.

Met Herman nog
niet de herfst in
Bijna 3 weken door Finland gezworven en genoten van de mooie
natuur, de vele meren en de wat schuwe dieren. De rendieren
zijn hierop een uitzondering, want richting Lapland moet je
regelmatig afremmen omdat deze beesten de weg blokkeren.
De natuur is uitgestrekt en soms ruig, maar vaak ook nogal eentonig door de vele bomen keurig in gelid voor de houtproductie.
Dan kom je thuis en ziet dat de taken die je je schoonvader had
opgedragen niet voor niets zijn geweest. Hij heeft keurig alle
planten nagelopen en water gegeven. De tomaten zijn 3 keer
zo groot en zitten nu vol vrucht, de Japanse wijnbes draagt
vruchten, die geplukt kunnen worden, de aardbeien hebben als
voer gediend voor de vogels en de vijver is zowat dicht
gegroeid . De knolbegonia’s die ik vergeten was in mijn kelder,
had ik 3 weken voor mijn vakantie nog in potten gezet… en zie:
op een enkeling na zijn ze keurig opgekomen.
De natuur is sterker dan wij vaak beseffen. Na een koude winter
en een droog en te koud voorjaar, liep de natuur bijna 2 maanden
achter op het normale patroon, maar na wat vocht en warmte
schieten de planten aan alle kanten uit, om de schade in te
halen. Dat zie je ook als je door de wijk wandelt; alles staat volop
in blad, bloem of vrucht. Het voorjaar was verlaat, de zomer te
traag, maar de natuur past zich aan. Is het nu geen tijd dat wij
ons eens aanpassen aan de natuur? Kijk goed om je heen en
geniet van alle planten die om je heen groeien en bedenk dan
hoe rijk wij eigenlijk zijn.
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Vrouwen

••• Koos Mooiman in zijn winkel aan de Thomsonlaan

een raam waar de zon op staat, een wasdroger waarin

De Boomgaard
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ingezonden

BOMENPRAAT

Elsje

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

+ T IPS
Akkerdistels en honden
Soms komt er voor mij persoonlijk een gemeentelijk schrijven.
Ditmaal ging het over het uitlaten van de hond langs de Valkenboskade. De hondenbezitter mocht tot nu toe via een poortje zijn hond

ZOMERFEEST KASTANJEPLEIN 2013

achter het hek laten lopen, aan de waterkant. In het ambtelijk
schrijven stond dat dit nu afgelopen is, omdat de hondenpoep niet

door Tonny van Dijk

Meeuwen (overlast)

Op 3 juli was het Kastanjeplein het middelpunt van het door

werd opgeruimd door ettelijke hondenbezitters. Daardoor is er

de SBOB georganiseerde zomerfeest voor kinderen tot

stankoverlast voor bewoners. “Het is jammer”, stond er ook nog,

ongeveer 12 jaar. Het was weer een groot succes, gezien
het enthousiasme waarmee de jeugd gebruik maakte van
springkussen en Oudhollandse spellen. VOOR WELZIJN had

”dat de goeden hier moeten lijden onder de kwaden” – of woorden
van die strekking. Het verbaasde mij dat er nog een hond kon lopen in

daarvoor gezorgd. Ook was er weer het schminken, waar-

de wildernis van akkerdistels en brandnetels die zich al geruime tijd

voor de kinderen in de rij stonden.

tegen het hek aan drongen. Niet dat ik dat erg vind, begrijp me goed,
ik houd van wildernissen en akkerdistels zijn erg mooi en zo vlak bij

Als je vroeger las over een top 3 van ergernissen bij ‘de burger’, dan stond hondenpoep op nr 1.

KUNSTZINNIG, MUZIKAAL… EN TRAKTATIES

huis een stukje van mijn dorpse afkomst vind ik niet te versmaden.

Het zou me niet verbazen, als de meeuwen de honden inmiddels in dat opzicht hebben ingehaald.

Een vrijwilligster die haar drukbezette baan voor een middag

Ook ben ik zeker geen hondenhater, verre van. Ik ga vaak met een

Ik beperk nu maar tot geluiden die ik in de buurt opvang, maar het probleem speelt in heel Den Haag,

had onderbroken leerde de kinderen dat van papier, lijm en

denk ik. Dat betekent ook dat er een effectieve gemeentelijke aanpak zou moeten komen.

De reden waarom ik er nu wéér over schrijf, is dat mensen mij
dezelfde vragen blijven stellen. Ik hoop hiermee in brede kring wat
meer informatie te geven. En voor de duidelijkheid: ik ben geen
vogelexpert, zit niet in het bestuur van de SBOB en leid ook geen
‘meeuwen-overlast-werkgroep’.

Praktische tips: vaantjes en azijn
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Hoe kan het dat er nog altijd vuilniszakken worden opengereten
door deze vogels? De eenvoudige tip, om er een scheutje azijn
in te gieten, voorkomt dat ze door de etensluchtjes worden
aangetrokken. En zet voor de zekerheid uw vuilniszak pas
’s ochtends buiten. De gemeente heeft ooit stevige gele vuilniszakken via de stadsdeelkantoren en kinderboerderijen verspreid,
maar die zijn inmiddels op, heeft een buurtbewoner me laten
weten. Diezelfde buurtbewoner, Willem de Graaff, heeft me ook
gemaild dat de meeuwen de ‘snoeproute’ van de leerlingen van
De Populier richting Albert Heijn kennen. En dat geldt natuurlijk
ook bij de bakkerijen, etc. Hoe breder de maatregelen door de
hele buurt worden genomen, hoe meer effect ze zullen hebben.

De Boomgaard

kunnen worden. Wie ook dit jaar niet ontbrak was Geert

vriendin en haar hond op pad. Wel ruimt zij alle poep op van hond
Roosje en ook wel eens van andere honden, als de poep ergens erg

Snijders, die gestoken in een kostuum uit de Gouden Eeuw

hinderlijk ligt. Bijvoorbeeld aan het begin van een duinpad, waar

Buurtbrede actie?

compleet met hoed en veer, de kinderen portretteerde.

iedereen erover kan uitglijden. Ook ruimt zij wel eens achtergelaten

Willem de Graaff stelt voor om de verschillende Verenigingen van
Eigenaren (VvE) van de Cypresstraat een rol te laten spelen bij het
aanbrengen van de vaantjes. En dat zouden de andere VvE’s
natuurlijk ook moeten doen! Het is er nu te laat voor, maar in het
voorjaar zou de actie overal moeten worden uitgevoerd. In de
straten waar geen VvE’s zijn, kunnen de straatvertegenwoordigers
ook een rol spelen.

De muziek werd als altijd verzorgd door Tom Sekrève, die aan

plastic flessen op zo'n pad op, of rondzwervende zakken. Zij doet dat

het feest nog een extra dimensie gaf. Albert Heijn had als

voornamelijk voor zichzelf, zodat zij zich niet hoeft te ergeren en ze

superbuur een stand ingericht vol met limonade, hartigheden,

heeft het poepzakje toch al in de aanslag. Ikzelf ben minder genegen

En de gemeente?
En hoe zit het nou met de gemeente? Op de website denhaag.nl
kun je lezen dat er subsidie verstrekt wordt (tot 1 februari 2014)
voor het aanbrengen van prikkers, netten of draden. De vaantjes
zijn een veel goedkopere oplossing. Ook worden de gele vuilniszakken genoemd, maar u weet: op=op. Het bestrijden van de
meeuwen wordt niet genoemd, omdat zij een beschermde soort
zijn. Misschien zou het subsidiegeld besteed kunnen worden
aan het schudden of weghalen van de eieren? Gewone burgers
durven dat niet meer, omdat de vogels flink agressief kunnen
zijn. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.
We kunnen de politieke partijen vragen, namens ons in het geweer
te komen. Dat wil zeggen: u kunt dat doen. Ik zal in ieder geval dit
verhaaltje opsturen naar de verschillende partijen. Doet u ook mee?

koffie en thee waarvoor jong en oud veel belangstelling
toonden. Bakkerij Hubertus deelde glaasjes met fruitshake
uit, die voornamelijk de volwassenen zich lieten smaken.

om troep van een ander op te ruimen. Dat gaat mij te ver. Het valt niet
mee voor bestuurders van een stad om een rechtvaardig poepbeleid

Ondanks dat de regengoden zo nu en dan wat plaagstootjes

te voeren, of een goed opruimbeleid. Er zullen altijd goeden zijn die

uitdeelden kijken we terug op een meer dan geslaagde

onder kwaden te lijden hebben. Daar kan geen beleid tegenop.

middag.
Peter Lubbers

december 2012

september 2013

De meeuwen broeden vanaf mei tot in augustus. Vóór die tijd zijn
zij bezig een plaats te zoeken om hun eieren te leggen. Dat doen
ze o.a. op platte daken waar grind ligt. De plastic vaantjes, waar ik
het al eerder over had, blijken ze hinderlijk te vinden. Dat is dus
een praktisch obstakel voor ze, maar het werkt alleen als iedereen
meedoet. Je schiet er niet veel mee op, als de meeuwen op het
aangrenzende dak gaan nestelen. Samenwerken is ook hier het
motto, en hulp bieden aan buren die het dak niet op kunnen.

kleurstiften hele mooie, zeg maar artistieke dingen gemaakt

Wat in ieder geval niet helpt, is alleen maar mopperen over het
ongemak en de verloedering en vervolgens wachten of iemand
anders actie onderneemt. ■

De Boomgaard
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NIEUW IN DE BUURT

De Haagse Traiteur
Pepers

Medio september opent De Haagse Traiteur zijn deuren op
de Thomsonlaan 90E (naast Martin Hair). Je kunt er terecht
voor het afhalen van losse gerechten of hele diners en lunch
ter plekke. Alles dat de Traiteur bereidt, knipoogt naar duurzaamheid en biologisch.

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
broodjes, uitstekende
koffie met gebak of een
lekker glaasje wijn

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 7 uur ’s avonds. Op vrijdag
zelfs tot 9 uur ’s avonds. Zie ook: www.dehaagsetraiteur.nl

Wij hopen u snel van dienst te zijn.

Thomsonlaan 65, 070-3921672.

WWW.STUDIOJEAN.NL

De twee ondernemers Christiaan Spoel en Anneke Klaassen
hebben hun sporen verdiend bij gerenommeerde Haagse restaurants
– waaronder Corona en It Rains Fishes. Het nieuwe concept is een
lunchroom met mooie broodjes en een verleidelijk assortiment van
delicatessen om mee naar huis te nemen: vlees en vis, groente,
bijgerechten en toetjes. Alles gemaakt in eigen keuken en te
bestellen in grote of kleine porties. Voor wijnen en kaasplankjes
werkt De Haagse Traiteur samen met Kaasspeciaalzaak Ed Boele
en Wijnhandel De Gouden Ton.

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

De luchtkwaliteit in de Bomenbuurt
In het vorige nummer van De Boomgaard hebben we aandacht
besteed aan het “Jaar van de luchtkwaliteit ”(2013) en de verschillende gradaties van vervuiling. Hoe zit dat nu in ons stadsdeel en in
onze eigen wijk?
Zoals we zagen zijn er Europese normen voor fijnstof (PM10),
voor NO2(stikstofdioxide), niet voor ultrafijnstof of roet (de meest
ongezonde vorm van fijnstof). Dat wordt dan ook niet gemeten,
maar is wel het schadelijkst. Voor fijnstof (PM10) geldt een jaargemiddelde norm van 40 ug/m3, net als voor stikstofdioxide (NO2).
Deze richtlijnen gelden ook voor Den Haag. Voor ultrafijnstof (PM2,5)
geldt een jaargemiddelde norm van 25 ug/m3. Maar ultrafijnstof
wordt nog weinig gemeten en in Nederland wordt hier ook (nog)
geen beleid op gemaakt.
In 2011 zijn er NO2 (= stikstofdioxide)metingen gedaan door de
gemeente in de Goudenregenstraat, de Sportlaan, op drie plaatsen
aan de Segbroeklaan, op drie plaatsen op de Groot Hertoginnelaan,

••• Palmesbuisje

bij het Museon, de President Kennedylaan en aan de Laan van
Meerdervoort. Deze metingen worden met zogenaamde Palmesbuisjes gedaan. Ze meten de gemiddelde concentratie per maand.
Elke maand wordt er een nieuw buisje opgehangen en zo komt
men tot een jaargemiddelde. De meetresultaten worden goedgekeurd in een van de meetstations van het Landelijk Meetnet
Luchtkwaliteit. Den Haag heeft er drie. Voor Centrum en Segbroek
bevindt dit station zich in de De Constant Rebecquestraat. In 2011
kwamen de metingen van NO2 in de genoemde straten net onder
de 40; van 32 tot 39 ug/m3 gemiddeld dat jaar. Dat wil niet zeggen
dat er geen metingen boven de 40 zijn gedaan. Die waren er ook in
alle genoemde straten. PM10 wordt berekend, niet gemeten en
volgens deze rekenmethode kwam PM10 in de meeste Haagse
gebieden gemiddeld tot 30 ug/m3. De methode is juridisch maatgevend, maar het is zeer de vraag of deze ook de werkelijkheid dekt.

Hannah Smeets

De Boomgaard

september 2013

Voor de Bomenbuurt zijn tevens de berekeningen van de luchtkwaliteit in Scheveningen Haven van belang. Immers, de Houtrustweg, Kranenburgweg, Douzastraat en Westduinweg vormen de
achtergrond van onze wijk. Cijfers over de uitstoot van schepen
liegen er niet om. Er zijn geen normen voor scheepvaart tot nu toe.
De Wereldgezondheidsraad (WHO) adviseert veel lagere concentraties fijnstof om een gezonde leefomgeving te garanderen.
Zij adviseert 20 ug/m3 PM10 en 10 ug/m3 PM2,5, de helft van de
EU-norm. Dus ook als de EU-normen worden gehaald, is de lucht
in Nederland op veel locaties niet gezond.
Zie ook: www.denhaag.nl/to/nationaalsamenwerkingsprogrammaluchtkwaliteit; of www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit
Op de gemeentelijke website vindt u ook een rapport van mei 2013
over de luchtkwaliteit Scheveningen Haven. En voor nog meer
informatie: www.kennislink.nl/publicaties/fijnstof-in-alle-soortenen-maten.
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door ERNA DE KLERK

door REGGY SPECKEN

Het

rioolgemaal aan de
Morsestraat
Aan de rand van de buurt ligt het Verversingskanaal. Vanaf de brug Groot Hertoginnelaan zie je in dat kanaal een oud sluizencomplex liggen. Op de wal aan de kant van de
Beeklaan staan de restanten van een 19e eeuws stoomgemaal. In De Boomgaard van
december vertelden we dat Den Haag eind 19e eeuw nog geen riolering had, dat de
grachten daarvoor dienden. Bij hoog water pompte het stoomgemaal het grachtenwater met drollen en al omhoog, zodat het achter het dijkje de weg naar zee kon
vinden. In zee bij Duindorp zwom je daardoor lange tijd tussen de Haagse drollen.

Project brengt starter op de arbeidsmarkt en buurtbewoner bij elkaar

Ga aan de slag in je eigen buurt
Heb je een plan voor de wijk? Een nieuwe openbare tuin,
eindelijk die lelijke muur opknappen, een speelplek voor
kinderen? Of misschien heb je ideeën over gezamenlijke
verkoop van ‘handwerk’ door en aan buurtgenoten. Een nieuw
initiatief overgewaaid uit Brazilië onder de naam Oasis Game,
laat buurtbewoners zelf en vooral gezamenlijk in actie komen.
Niet meer alles overlaten aan overheidsinstanties, jarenlang
wachten voordat er eindelijk iets gebeurt, klagen en mopperen,
maar zelf iets in gang zetten.
De organisatie Starters4Communities heeft dit initiatief verwerkt
tot een eigen idee voor o.a. de Bomenbuurt. Ze brengt enthousiaste
buurtbewoners met wensen en plannen in contact met jonge hoog
opgeleide mensen, de zgn. young professionals. De een heeft het
idee, de ander heeft geleerd hoe dit te realiseren: hoe werf je geld,
hoe schrijf je een ondernemersplan? Waar haal je de juiste kennis
vandaan en hoe treed je in overleg met overheidsinstanties?
In hun nieuwe project krijgt de buurtbewoner zijn wens voor de
buurt, de net afgestuurde doet werkervaring op en kan zo makkelijker
de arbeidsmarkt betreden.

Contacten

planken ‘verhuurt’ aan creatieve buurtgenoten die eigen handwerk
of zelfgemaakte jam willen verkopen. Maar ook: een jongerenproject of denk aan het realiseren van de Cederhof, een buurttuin
tussen Cederstraat en Acaciastraat, waar al vaker mensen mee aan
de slag zijn gegaan.

Aanmelden
Heb je zin om actief betrokken te zijn bij je eigen buurt, hoe die eruit
ziet en wat er gebeurt? Meld je dan aan bij Starters4Communities.
Er is nog geen concrete datum, maar voor geïnteresseerden worden
twee weekendbijeenkomsten georganiseerd, dit najaar of deze
winter in De Kruin, waarbij je direct aan de slag gaat. De deelname
van zowel actieve bewoners als net afgestudeerden is een vereiste
voor het starten van het project.

Inspiratie
Kijk voor de voortgang op de Facebook pagina van de organisatie.
Voor vragen kun je terecht bij Barbara@starters4communities.nl
Inspiratie over het Braziliaanse project Oasis Game vind je op
www.youtube.com. Als je zoekt op Oasis Game, kijk dan naar het
filmpje van Jotja Bessems en je wordt vanzelf enthousiast. Er zijn
ook veel Nederlandse voorbeelden te zien overigens. ■

Buurtbewoner en politicoloog Barbara Christiaanse van Starters4Communities legt uit: “We zoeken dus niet alleen buurtbewoners
met ideeën, maar ook net afgestuurde mensen die zich voor dit
leer- en werkervaringproject willen opgeven. Voor hen is het een
unieke kans om zowel ervaring op te doen als ook om een
maatschappelijke bijdrage te leveren. Het project voor de buurt
gaat niet puur om het uitvoeren van een idee, maar ook om in
te gaan zien dat je dingen – met elkaar - kunt verwezenlijken,
contacten leggen in je eigen buurt en meer betrokkenheid met
de wijk creëren.”

Waar kun je aan denken
Voorbeelden zijn: een speelplaats voor kinderen, een muurschildering op een lelijke muur, een moestuin waar buurtbewoner of buurtrestaurants onbespoten groenten kunnen kopen, een kiosk die
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Diepe kelder
Een bescheiden gebouw, maar wel met een kelder van maar liefst
10 (!) meter diep. Weinig mensen zullen weten dat de Bomenbuurt
ergens zo’n diepe kelder heeft. Maar dat kun je niet zeggen van
de omwonenden. Zij hebben de afgelopen drie jaar kunnen zien
en horen hoe gewerkt is aan de modernisering van het gemaal.
Bij de oplevering zijn de omwonenden uitgenodigd om een kijkje
te komen nemen.

De Boomgaard

Het gemaal is voorzien van pompen met grotere capaciteit.
Hierdoor is de kans op ‘overstorten’ van het rioolwater veel kleiner
geworden. Een ‘overstort’ is een uitweg voor het water als de
rioolbuizen te vol zijn, bijvoorbeeld na hevige regenval. Via zo’n
overstort wordt het rioolwater geloosd in het dichtstbijzijnde
oppervlaktewater. Dat alles om te voorkomen dat het rioolwater
bij ons thuis zijn weg naar boven zoekt.

Ruim 11.000 m3 per uur!
Door de modernisering van het gemaal zullen we dus minder met
dit soort problemen te maken krijgen. De nieuwe pompen kunnen
per uur grote hoeveelheden water aan, maximaal 11.300 m3. Daarbij
komt dat onder het parkeerdek voor de torenflat een regenwaterbassin ligt dat, in geval van forse regen, nog eens 15.000 m3 water
tijdelijk kan bergen. Dit bassin is ook schoongemaakt. Het gemaal
aan de Morsestraat is nu een van de grootste van het land. Het werk
is klaar en de rust is weergekeerd. Delfland heeft het terrein om het
gebouw weer netjes opgeruimd en in het groen gezet.

ingez

onden

VORDERINGEN BUURT TALENTZ
Buurt Talentz is een project dat het mogelijk gaat maken om diensten en goederen aan te bieden en
af te nemen van wijkbewoners. Na het interview met Kirstin Lentz in het vorige nummer, geven wij graag een update.
We hebben een begin gemaakt met een sociaal ondernemingsplan en veel brainstormen en plannen achter de rug.
We zijn klaar om Buurt Talentz concreet vorm te gaan geven. Dat betekent onder andere het aanvragen van subsidies,
het opzetten van de website en een efficiënt ruilsysteem.
In het interview kwam aan de orde dat we op zoek waren naar personen om ons team aan te vullen. Inmiddels hebben
zich twee mensen aangemeld: René en Alice. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkelling van Buurt
Talentz. René heeft ervaring in de ICT en Alice is econoom en expat. We willen nog een kleine zelfstandige in ons team en
iemand die ervaring heeft met grafisch ontwerp om de website en huisstijl vorm te gaan geven. Meer weten? Reageer via
ons mailadres. mail: buurttalentz@hotmail.com website: about.me/buurttalentz
Raymond Zervaas, Projectteam Buurt Talentz
De Boomgaard

september 2013

september 2013

Inmiddels leven we in modernere tijden. Bij Houtrust ligt tegenwoordig een enorme afvalwaterzuiveringsinstallatie. Deze maakt
ons afvalwater schoon en loost het daarna op zee. Zwemmen bij
Duindorp is vandaag de dag dus geen probleem meer. En, weer
kijkend vanaf de brug Groot Hertoginnelaan, zie je links van het
kanaal (naast de torenflat aan de Beeklaan) een bescheiden gebouw
van Delfland. Daaronder ligt sinds 1969 het rioolgemaal Morsestraat.
Dit gemaal pompt het afvalwater van een groot deel van het Haagse
centrum door naar de zuiveringsinstallatie Houtrust.
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TONEEL IN DE BUURT

PC	
  LOOPT	
  NIET	
  
LEKKER?	
  

Tijd	
  voor	
  een	
  PC	
  Refresh!	
  

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

door JOHAN VAN ARRAGON

Komedie in De Kruin
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AFHAAL, BEZORGING EN CATERING
VAN INDONESISCHE SPECIALITEITEN

Wilgstraat 46
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( 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

Mannen

Twee weken eerder

De meeste mannen zijn kennelijk al met vakantie, of hebben die
avond andere bezigheden. Maar de voorbereidingstijd van het
nieuwe stuk is krap, dus elk moment dat er gerepeteerd kan
worden, wordt aangegrepen. Iedereen doet mee, ook de leden die
in dit stuk geen rol hebben, want zo werkt het bij InterNos, het is
een productie van het hele gezelschap. En kijk, na enige minuten
komt daar toch ook een mannelijke speler binnenlopen. Dat is
maar goed ook, want hij heeft in de scènes die vanavond worden
doorgenomen een belangrijke rol. Het stuk is een goede komedie,
maar wel een met scherpe randjes. Er is veel in te ontdekken:
overeenkomsten met maatschappelijke situaties, maar het zou
evengoed op huiselijke situaties kunnen slaan.
De scènes worden keer op keer herhaald. Thuis is er al veel voorwerk verricht, hier worden de puntjes op de i gezet. En het gaat al
behoorlijk goed: hele lappen tekst kennen de spelers al uit het hoofd.
En daar waar het niet goed gaat, kan er weer gelachen worden.

InterNos is bijna compleet en repeteert vanavond in het decor.
Dat is te zeggen: in de grove opzet van het decor. Je moet nog flink
wat fantasie gebruiken om een beeld te krijgen van het eindresultaat,
maar dan zie je wel dat het spectaculair gaat worden. Ook dat decor
is door leden van de groep bedacht en gemaakt en leidt tot
discussies. Steeds gaat het, net als bij de spelsituaties, om de vraag:
zal het straks werken voor publiek? De regisseur legt uit waarom hij
een paar scènes heeft geschrapt.
Vanavond is er een doorloop van een deel van het stuk. Het gaat nu
niet meer alleen om de tekst, maar ook om de plaats op het toneel,
de houding en de beweging. De regisseur geeft aanwijzingen voor
de houding, zodat van een groepje van drie spelers, die in een
kleine ruimte een gesprek voeren, niemand met z'n rug naar het
publiek komt te staan. De tekst gaat uit het hoofd, waar nodig nog
wel ondersteund door een souffleur. De groepsleden die in dit stuk
geen rol hebben spelen publiek en leven intens mee.

Tussen de bedrijven door vertellen de spelers wat ze zo leuk vinden
aan toneelspelen en hoe het werkt bij InterNos: iedereen kan
meedoen. Je hoeft dus niet eerst te slagen voor een auditie.
Plezier in toneelspelen staat voorop en plezier hebben ze. Ze zijn
het er met elkaar over eens: het toneelgezelschap is als familie voor
ze. Dat alleen is al een reden om erbij te blijven, in goede tijden en
in slechte.
De meeste tijd gaat zitten in het repeteren, maar uiteindelijk gaat
het er natuurlijk wel om dat er een uitvoering wordt gegeven voor
publiek. Daar moet alles wat bedacht en geoefend is gaan werken.
En dat blijft moeilijk te voorspellen. Dan denk je dat iets leuk is,
maar dan blijkt de lach op een heel andere plaats te komen.

Roltypering

Regisseur

Terug naar de kleine vergaderzaal. Na ruim een uur komt de
regisseur binnen. Hij introduceert iets nieuws: de roltypering.
Iedere speler moet een soort cv bedenken voor z'n eigen rol.
Dus: wat voor persoon is dat die jij speelt, wat is zijn of haar achtergrond, wat houdt hem of haar bezig, wat zijn de hobbies? Door zo
in het personage te duiken, komt de rol meer tot leven. Ter plekke
ontstaat een bont gezelschap, aanleiding tot nieuwe grappen.
De avond vordert en de meligheid neemt toe. Voor de verslaggever
tijd om op te stappen. InterNos gaat nog even door. Tenslotte moet
het publiek in november een voorstelling te zien krijgen zoals het
nog nooit gezien heeft!

Klaas van Dorp

Klaas van Dorp is als dramadocent opgeleid en werkt veel
met jongeren. Dit is zijn tweede
productie met volwassenen.
Ook de vorige InterNosvoorstelling, De Aangekondigde
Moord van Agatha Christie,
heeft hij geregisseerd.
Klaas komt van dichtbij: hij is buurtbewoner. Wat hem betreft zou
zich nog meer toneeltalent uit de Bomenbuurt mogen aansluiten.
Hij is erg tevreden over De Kruin: het wijkcentrum werkt goed
mee om de producties tot een succes te maken en InterNos
heeft zo wel een eigen plek.
Een regisseur wordt door de voorzitter gevraagd. Het stuk wordt
uitgekozen op basis van de beschikbare cast. De originele tekst is

daarbij niet heilig voor Klaas. Hij schrapt er delen uit om het speelbaar te houden voor de acteurs en interessant voor het publiek.
Dat gebeurt ook nog tijdens de repetities, als blijkt dat een bepaalde
scene niet werkt. Tempo en energie, dat zijn bepalende factoren,
en wat Klaas betreft, ook nog het komische effect. Zelfs de regisseur
weet niet altijd van te voren waar die te vinden zijn. Zo wordt ook
hij regelmatig verrast door wat hij ziet en hoort. Klaas let daarbij
sterk op de wisselwerking tussen de acteurs, dat moet iets extra's
opleveren, meer nog dan de symboliek die in het stuk zit. Hij is
zeer tevreden over zijn spelers, die met overgave en gedrevenheid
repeteren.
Klaas laat de acteurs graag zoveel mogelijk zelf ontdekken hoe ze
hun rol het beste kunnen invullen. Dat zorgt ervoor dat ze plezier
hebben in hun spel. Tenslotte zijn ze gemiddeld zes maanden bezig
met de repetities en dat moet wel een leuke tijd zijn.

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












InterNos, dat wekelijks repeteert in De Kruin en daar ook twee keer per jaar uitvoeringen verzorgt.
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Parelroute
Op 12 oktober vindt voor de 5e keer de Parelroute plaats in
Segbroek. Van 12 tot 5 uur kun je bijzondere hobby’s, talenten
en passies van buurtgenoten gaan bekijken. Het oorspronkelijke doel van initiatiefnemer Stichting Boog is: leer je buren
kennen.
Ruim veertig deelnemers hebben zich aangemeld. Onder hen:
verzamelaars, muzikanten, kunstenaars en mensen met uiteenlopende hobby’s, of gewoon buurtbewoners die hun mooie tuin
of bijzondere verbouwing aan wijkgenoten willen laten zien.
In de Bomenbuurt doen onder meer mee:
Ellen Goldman (o.a. emaille en sieraden), Loes Verheij (schilderijen),
Henny Meere (Chinese schilderkunst) en Claus klassiekers (voor de
klassieke auto liefhebber).

Oude wijken
Stichting Boog is een organisatie die projecten uitvoert ter
verbetering van het leefklimaat in Haagse wijken. Ze stimuleert
bewoners om wijkgerichte ideeën tot uitvoer te brengen en
ondersteunt projecten. Boog heeft de Parelroute ooit opgezet
in de nieuwe (vinex)wijken met als doel meer samenhang tussen
de bewoners op gang te brengen. Toen het idee aansloeg, bleek
dat ook de ‘oude’ wijken wel behoefte hadden aan dit initiatief.
De stichting draagt na drie jaar de organisatie over aan de
bewoners. Een groepje van vijf mensen, zelf (oud)deelnemers
aan de route, verzorgt nu de Parelroute.

Parelvlag
Deelnemers aan de route staan op de
folder die begin september verkrijgbaar
is bij bibliotheek en winkels. Je herkent
de adressen aan de groene Parelvlag.
Meestal is er doorlopende inloop, je
hoeft je ook niet van te voren aan te
melden. Bij sommige muziekvoorstellingen staan specifieke
aanvangstijden vermeld. Tijdens de uitvoering gaat de deur dan
even dicht. Het deelnemende gebied beslaat de Bomen-, Bloemen-,
Heester- en Vruchtenbuurt en de Vogelwijk.

Chinese godinnen

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

Rene Sijnja, een van de organisatoren, heeft in zijn huis in de
Perenstraat een verzameling grofvuil schilderijen: zelf gevonden
op zijn strooptochten langs het straatafval. Inmiddels hangt zijn
huis vol met 42 heel verschillende doeken. Zijn vrouw heeft een
eigen verzameling van 1000 olifanten. Allemaal te bezichtigen in
de Perenstraat dus.
Henny Meere in de Pijnboomstraat 18 toont een huis vol Chinese
schilderkunst op zijde en rijstpapier: godinnen, vissen en landschappen. De 80-jarige deelneemster heeft de techniek geleerd
op de Vrije Academie van een Chinees kunstenaar en kreeg 15 jaar
lang les van hem.

Zelf meedoen
Ben je zelf ook een parel? De route staat open voor mensen met
een bijzondere hobby of (semi) professionele handwerkers,
kunstenaars of artiesten. Denk aan fotografen, zeefdrukkers,
keramisten, beeldhouwers en muzikanten. Maar ook mensen
die sieraden maken, voorlezen, klokken repareren of kennis van
geschiedenis en architectuur hebben, zijn welkom. Voor dit jaar
is deelname gesloten, maar meld je tijdig aan voor volgend jaar.
Veel plezier op 12 oktober!
Erna de klerk

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.

Bomen
In het lieflijke Lelystad moest ik ooit optreden op een middelbare
school. De moeder van de voorzitster van de organiserende
leerlingenraad nodigde mijn technicus en mij uit om voor de
voorstelling bij de familie thuis te komen eten. Dat sloegen wij
niet af: ‘Vertel ons maar, waar wonen jullie, dan komen we er
na de soundcheck meteen aan.’
De dochter legde uit dat het zo niet werkte in Lelystad: ‘Jullie
vinden het nooit.’ We spraken af dat wij naar de nog wel
traceerbare rand van haar woondoolhof zouden rijden. Daarna
zou zij ons op de fiets naar de bestemming gidsen. ‘Ook goed,’
zeiden wij lacherig.
Maar toen wij eenmaal in het kielzog van onze fietsende gids de
binnenlanden van Lelystad binnendrongen, begrepen we dat
de jongedame geen onzin had uitgekraamd. Na afloop van de
maaltijd in dit gastvrije Lelystadse gezin, vroegen wij benauwd:
‘Je helpt ons toch ook nog wel eruit?’
Ik ben het precieze adres vergeten, maar het was iets met veel
cijfers en streepjes en één overkoepelende naam voor het wijkje.
Het traject over de woonerven bezat de kwaliteiten om zelfs een
TomTom aan het huilen te krijgen.
Zoiets zal je in onze Bomenbuurt niet snel gebeuren. Natuurlijk,
we hebben ook wat leuke knikjes in het stratenplan, net takjes
aan een paar grote stammen, maar je blijft door de bomen het
bos zien.
Een andere weldadigheid is de eenvoud van de straatnamen.
Niet alleen in Lelystad, maar overal in Nederland waar nieuwbouw gepleegd wordt, zijn er van stadswege grappenmakers
aangesteld die nieuwe adressen moeten bedenken. Bij de
kleurenwijk in Zoetermeer krijg je al vlekken voor de ogen,
de eigenaar van het VINEX-huis op Syfilisgaarde 44 moet
zich daar ook maar mee verzoenen.
Bij ons heten de straten gewoon naar bomen. Daar kan je op
bouwen! Het zijn ook vooral de bondige kruiswoordpuzzelbomen, een Apebroodboomstraat kennen wij niet. En de straten
heten ook gewoon straat. Geen TomTom wordt er overspannen
van. Maar ik verdwaal er graag.

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

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

Open Coffee Bomenbuurt

Opvallend Afval

Voor iedereen die wil netwerken, zich wil laten inspireren of
gewoon zijn of haar ideeën eens wil toetsen. De bijeenkomsten
worden bezocht door gemiddeld 25-30 mensen.
Elke 2e maandag v/d maand van 9.00 – 11.00 uur.
Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
14 oktober: Restaurant Bis, Valkenboskade 622
11 november: De OPkikker, Thomsonplein 12A
9 december: Vergader@Home, Papegaailaan 7 (Vogelwijk)
Meer info: www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt

Zaterdag 5 oktober is de dag van Opvallend Afval! Kinderen en
jongeren maken kunstwerken van verzameld afval onder begeleiding
van kunstenaars uit de Bomenbuurt. Het gaat om kleine objecten
en enorme projecten. Doe je mee?

Houtrustkerk
Maandag 16 september opent de Houtrustkerk het nieuwe seizoen
met een theatervoorstelling, getiteld: ‘Op het leven!’, een muzikale
voorstelling waarin Joodse, christelijke en islamitische verhalen
broederlijk bijeen komen. ‘Op het leven’ volgt in verhalen, liedjes en
muziek de loop van het leven, van geboorte tot sterven. De teksten
zijn geheel nieuw, of bewerkte versies van bestaande verhalen uit
de Joodse, christelijke en islamitische traditie. Dogma’s verdelen,
maar verhalen verbinden!
De kerk organiseert dit najaar ook enkele filmavonden met
nabespreking en lezingen. Zie voor het programma:
www.houtrustkerk.nl onder ‘agenda’.
Locatie: Houtrustkerk, Beeklaan/Houtrustweg.
Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 5,00.
Reserveren via: houtrustkerk@gmail.com of bel: 3457291.

Open Atelier Duinoord
Op zaterdag 21 en zondag 22 september zetten de kunstenaars
van Duinoord de deuren weer open voor een bezoek aan hun
atelier! Net als voorgaande jaren is de diversiteit aan kunstenaars
en disciplines groot: er zijn schilders, beeldhouwers maar ook
illustratoren en fotografen. Vanaf 16 september is de lijst van
deelnemers verkrijgbaar bij Makelaardij Koenders in de Reinkenstraat. Meer informatie en een routeplanner kunt u vinden op
de site www.kunstproeveninduinoord.nl.
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Meldpunt Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit. De

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 070 3534605.

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

gemeente biedt nu gratis de graffitischoonmaakregeling aan. Snel
schoonmaken voorkomt vaak meer graffiti.

Heeft u wat aan te bieden? Of zoekt u iets?
De Boomgaard wil daarin behulpzaam zijn.

De kunstwerken blijven een week lang te zien in de Fahrenheitstraat,
Thomsonlaan en op het Thomsonplein.
Op 12 oktober is Opvallend Afval een onderdeel van de Parelroute
(zie elders in dit nummer). Deze kunstroute heeft dit jaar als thema:
recyclen en duurzaamheid. Met de dag van Opvallend Afval vragen
wij aandacht voor de enorme berg afval die wij produceren.
Meer info: ga naar Opvallend Afval op Facebook. Meedoen op
5 oktober? Deelname kost € 2,50. Lever naam/leeftijd/e-mailadres en
telefoonnummer in bij Bagels & Beans op de Thomsonlaan of stuur
deze gegevens naar opvallendafval@gmail.com. Je aanmelding is
compleet als je € 2,50 hebt betaald bij Bagels & Beans.
De organisatie zoekt ook vrijwilligers! Vind je het leuk om met
kinderen/jeugd om te gaan, ben je creatief, of gewoon goed in open afbouwen? Meld je dan graag aan bij opvallendafval@gmail.com
of kom op 14 september om 10 uur naar de informatiebijeenkomst
voor vrijwilligers in Bagels & Beans.

Workshop ‘Zorg dat ze je zien’
Zoek je een betaalde baan, project of opdracht? En wil je jouw
persoonlijke presentatie verbeteren? Geef je dan op voor de
workshop Zorg Dat Ze Je Zien.
De bijeenkomsten worden verzorgd door Agnes Kleijn van AKL
Training en Frits Knijff van Talent Plus Den Haag. Beiden zijn
Bomenbuurtbewoners. Dus een workshop vóór en door buurtbewoners! De trainers hebben hun sporen verdiend op het gebied
van (sollicitatie-)training en loopbaanbegeleiding.
Eerste bijeenkomst: donderdag 24 oktober van 19.30 – 22.00 uur.
Tweede bijeenkomst: nader te bepalen datum in november
Locatie: Wijkcentrum De Kruin.
Eigen bijdrage: €10,– (excl. consumpties).
Opgeven vóór 21 oktober via: info@bomenbuurtonline.nl

STEKKIES

U kunt uw stekkie (max. 50 woorden) sturen
naar: info@redactiedeboomgaard.nl

TE KOOP allesbrander/houtkachel Barbas Aerolux 328, foto en prijs op aanvraag. Tel. 06 3828 4419.
TE KOOP Damesfiets Gazelle Impala uit 2005, met fietstassen. Heeft elk jaar een onderhoudsbeurt gehad en is in goede staat.
Vraagprijs € 150,-. Tel. 06 3084 91 52 (voor 20.00 uur).

TE KOOP Velofix fietsendrager voor Renault Modus, € 50,-. Tel. 06 3828 4419.
TE KOOP Stoel Montis Butterfly van Gerard v.d. Berg, zwart leer; gebruikt, € 115,-. Tel. 06 3828 4419.

Dus maak gebruik van de regeling!

AANGEBODEN Buxusplant, 80 bij 60cm, wordt te groot voor het balkon; € 2,- voor de pot; tel. 06 3084 9152 (voor 20 uur).

www.denhaag.nl/graffiti

TE KOOP GEVRAAGD een lichte, sportieve (hybride) damesfiets, framemaat ± 53cm, minimaal 3 versnellingen. Tel 06 1016 8099.
De Boomgaard
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

ACTIVITEITEN IN DE BUURT
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Bent u ook vanuit Nederlands Indië naar Nederland gekomen en woont u nu in de Bomenbuurt?
Wilt u uw verhaal kwijt aan de Boomgaard? Wij komen graag langs om uw verhaal op te schrijven.

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Nederlands Indië

Advies & inzicht in geldzaken
organiseert een voorlichtingsavond:

Pensioen begint al op je 30e

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

3 oktober 19.30 uur
Toegang gratis
Sweelinckplein 9-11 Den Haag
Reserveren: erna@advieseninzicht.nl

De Haagse Gordijnerie
exclusieve woonmode

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

Lid NUVO

Brillen - Contactlenzen
Openingstijden
di - vr 9.30 - 17.30 uur | koopavond do tot 20 uur
za 9.30 - 17.00 uur
Rob Krahmer en Mark Krahmer
Thomsonlaan 93 | Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl | klantenservice@duooptiek.nl

deel 3

Ik praat met Edgar Cohen. Hij woont sinds 1992 in de Ahornstraat
en gaat mogelijk binnenkort verhuizen naar een appartement
binnen de buurt. Nadat hij in 1947 met zijn vader, moeder en zusje
vanuit Nederlands Indië in Nederland was aangekomen, heeft hij
eerst gewoond in de omgeving van Utrecht, binnen en buiten
Den Haag, in Singapore én in Indonesië. Na terugkeer in Nederland
is hij uiteindelijk in de Bomenbuurt neergestreken.
Hij groeide op in Bandung en Batavia (Jakarta), uit ouders die
beiden in Indië zijn geboren. Maar als je verder terug gaat in
de familiegeschiedenis, kom je weer uit in Nederland en zelfs in
Perzië (Iran). Toen Japan binnenviel in Nederlands Indië, werd zijn
vader als dienstplichtig marinesoldaat krijgsgevangen genomen.

Kruiden, sla, bonen en tomaten:
dat is de oogst, deze zomer.
In het vooruitzicht en veelbelovend:
druiven!
De kroppen sla (verschillende rassen) zijn een succes gebleken:
elke dag een aantal bladeren geplukt, zoveel als nodig voor die
dag. Dan merk je wat ‘vers geplukt’ voor verschil maakt. Ik moet
er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen, dat ik ook een paar keer
doorgeschoten sla heb gehad: de planten leken te gaan bloeien
en de bladeren waren te bitter om nog te eten.
Hoe vergaat het de bonen? Ze hadden veel te lijden van de heftige
wind, boven op ons terras. En veel wind betekende ook, dat de
aarde snel uitdroogde. Elke dag water geven dus, als het niet
regende. Maar de moeite werd beloond, weliswaar niet met trossen
bonen, maar ik had ook niet veel bonen gezaaid. Dit is tenslotte
een proef- jaar. Momenteel, tweede helft van augustus, hangen
de bonen nog aan de planten. Je schijnt te moeten oogsten als
de bonen los in hun peulen zitten en dan moet de hele plant eruit.

Ik doe ook aan

deel 2
••• Verwoest Bandung, 1946

Zijn moeder wist aan het kamp te ontkomen en kon de opvoeding
van de kinderen voortzetten. Na afloop van de oorlog besloot het
gezin om naar Nederland te gaan. Voor Edgar was dit niet de
makkelijkste tijd. Het huwelijk van zijn ouders ging niet goed en liep
uit op een scheiding. Hierdoor werd alles ook financieel moeilijker.
Vanwege een tekort aan onderwijs in Indië tijdens de Japanse
bezetting, was het voor hem naderhand ook niet makkelijk om
aansluiting te vinden op de Nederlandse scholen.
Toch heeft de jonge Edgar zijn weg omhoog gevonden. Hij wijt het
zelf aan een zekere drang om te presteren: “als zij het kunnen, kan
ik het ook”. Hij is dan ook terecht gekomen in milieus waar hij zich
aan kon optrekken. Hij ging tennissen, boekte daarbij succes, ging
van de Mulo naar de HBS en studeerde tenslotte af als scheikundige
aan de Technische Hogeschool in Delft. Daardoor ging de wereld
voor hem open en kon hij een internationale carrière opbouwen in
de olie-, gas- en petrochemische industrie. In de laatste jaren van
zijn werkzame leven heeft hij als leraar zijn kennis aan jongeren van
Nederlandse middelbare scholen kunnen overdragen.
Reggy Specken

Nu al ben ik tevreden over de tomaten; wat een plezier geeft het
elke dag, ze te zien kleuren! Ik heb zo laat mogelijk voor de sluitingsdatum foto’s genomen, om een indruk te geven. Eerder heb ik verteld,
dat ik van mooie tomaten zaadjes bewaar en die heb gebruikt.
Nu staan er in de bakken allerlei verschillende tomatenplanten.
Geproefd heb ik ze nog niet, want hoe later geplukt, hoe zoeter.
De druif ‘Schone van Boskoop’ staat bij ons al jaren in de tuin,
tegen een schutting. De druivenoogst verschilt van jaar tot jaar.
Dit voorjaar, na extra compost en kalk, kreeg de Schone er echt zin
in: nog nooit zoveel takken met druiventrossen gehad. Is ook een
idee voor terras of balkon (liefst op het zuiden). De druivenplant
kan in een grote pot; natuurlijk wel met waterafvoer. En raadpleeg
instructies voor het snoeien, want dat is belangrijk.
Over allerlei zaden zal ik in de laatste aflevering vertellen. Je hoeft
niet met vakantie te zijn geweest, om die te plukken. Gewoon je
ogen waar je komt, goed de kost geven. En altijd een extra zakje
en mesje bij je hebben. Papaver, vingerhoedskruid, goudsbloem,
stokroos: allemaal in de buurt te vinden.
Tonny van Dijk

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Hans Verboom
Loura Huizenga
Ted Harryvan
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
Hans Verboom
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
hyverboom@planet.nl
ilonavandelft@hotmail.com
bewonerswerkgroepscholen@hotmail.com
hyverboom@planet.nl

Nuttige (web)adressen

Een vertrouwd beeld

100 jaar Vredespaleis
Op 28 augustus was het 100 jaar geleden dat het Vredespaleis
werd geopend. Om dat te vieren staan er diverse evenementen
en tentoonstellingen op het programma. We noemen er een paar:
• ‘In het licht van het Vredepaleis‘ (30 aug - 5 jan). Tentoonstelling
waar het Vredespaleis in de context wordt geplaatst van een aantal
belangrijke ontwikkelingen in Den Haag rond 1900.
• World Press Photo (5 sept)
• ‘Give up tomorrow’ (5 sept), film in de tuin van het Vredespaleis. Na
afloop debat met het publiek over recht, rechtvaardigheid en media.
• Korenfestival (18 sept), in de tuin van het Vredespaleis.
• Vredesloop Den Haag (21 sept, Dag van de Vrede) waar ± 7500
individuele lopers en scholen aan meedoen op verschillende
afstanden. Start en finish is bij het Vredespaleis.
Kijk voor het hele overzicht op www.100jaar.vredespaleis.nl

De Betovering - avontuur in de herfstvakantie
De leukste herfstvakantie van Nederland met ruim 300 voorstellingen
en workshops uit binnen- en buitenland, verspreid over 36 theaters,
bibliotheken, musea en het filmhuis. Van 18 t/m 27 oktober kunnen
kinderen van 2 t/m 13 jaar op avontuur in Den Haag. Kijk voor meer
informatie en het uitgebreide programma op www.debetovering.nl
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Fietsenstalling De Populier
fietsen / scooters / brommers / motoren
Populierstraat 138 | 2565MP Den Haag | 06-14488350
www.stallingdenhaag.nl

Nieuws uit de Bomenbuurt vind je ook op

www.bomenbuurtonline.nl
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E-mail adres

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

14 SEPTEMBER Vrijwilligersbijeenkomst Opvallend Afval,
Bagels & Beans
16 SEPTEMBER Theater ‘Op het leven’, Houtrustkerk
21 + 22 SEPT
Open Atelier, Duinoord
5 OKTOBER
Dag van Opvallend Afval / Kunstroute
12 OKTOBER
De Parelroute
14 OKTOBER
Open Coffee Bomenbuurt, Restaurant Bis
24 OKTOBER
Workshop ‘Zorg dat ze je zien’, De Kruin
9 NOVEMBER
Uiterste inzenddatum kopij De Boomgaard
11 NOVEMBER Open Coffee Bomenbuurt, De OPkikker
9 DECEMBER
Open Coffee Bomenbuurt, Vergader@Home
10 DECEMBER Verschijning De Boomgaard nr 4

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

ingez

Oproep Bomenbuurt Handgemaakt
Aankomende lente vindt de eerste editie plaats van Bomenbuurt
Handgemaakt. In en om de Houtrustkerk zal het vol staan met
kramen waarin bewoners van onze buurt hun zelfgemaakte
waar verkopen. Je kan het zo gek niet bedenken, van sieraden
en kinderkleding, tot gekweekte stekjes en gepimpte kringloop
meubels. Het enige criterium is dat het handgemaakt of zelf
ontworpen en het liefst een beetje ‘groen’ is.
Volgend jaar zal ik Mijn Buurt Handgemaakt in een aantal wijken
in de stad organiseren. Maar ik begin in de Bomenbuurt. Omdat
dit mijn eigen wijk is en ik weet hoeveel creatief talent hier woont.
Ik ben hard op zoek naar creatieve Bomenbuurtbewoners. Heb je
een creatief bedrijf en maak je zelf kunst of gebruiksvoorwerpen?
Meld je dan aan. Daarnaast zoek ik bedrijven die zich bezig houden
met biologisch en eerlijk eten.

Ook als je geen officieel bedrijf hebt ben je
welkom. Naast de professionele creatievelingen
wil ik namelijk juist mensen uitdagen die graag
met hun handen werken, maar die nog niet
eerder de stap hebben genomen om hun creaties
te verkopen. Ik denk met je mee over praktische
problemen, zoals te weinig objecten om een hele
kraam te vullen, hoeveel geld je moet vragen voor
je werk en nog geen visitekaartjes of inpakpapier.
Ben je geïnteresseerd en wil je graag een kraam
(tegen een kleine vergoeding), of heb je een tip,
aanmoediging of iets anders wat je graag kwijt
wilt? Stuur een mailtje naar merel@rodemier.nl.
Merel Smits, Rode Mier Producties

onden

