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Je ken d’r wat van leren!
De herinrichting van ons winkelgebied is een ingrijpende gebeurtenis. We hebben er 

veel foto’s van; een kleine selectie vindt u op pagina 29. Wat vindt u van de Thomson-

gracht? We hebben ook een kerstboom, althans een mooi verhaal over oorsprong en 

gebruik van de spar. Ik heb het altijd over een dennenboom, maar zal mijn leven nu 

beteren. “Je kèn d’r wat van leren”, zei Wim Kan al. U merkt het: oma tapt uit een oud 

vaatje. In de Oudejaarsconference van 1956 (maar ook later) zong Wim Kan: “Waar 

gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Witte Huis, Rode Plein of daar net tussendoor?”

 

De vraag is nog steeds actueel. Als de grote kwesties ons machteloos en onzeker 

maken, richten wij ons meer op onze kleine verbanden, waar het wat uitmaakt,  

of we meedoen of niet. Ik wens u een goede decembermaand. En mocht die donker 

uitvallen, in januari gaan de dagen weer lengen!

P.S. 

Voor de fotoserie van de Sinterklaasintocht kunt u terecht op de website van de SBOB: 

www.bomenbuurtonline.nl 
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Van de voorzitter 
Het einde van 2014 nadert al weer snel; 

wat is er veel gebeurd in onze wijk  

en daarbuiten.

De bestrating van de Thomsonlaan  

is klaar, het ziet er erg mooi uit.  

Begin januari gaan ze beginnen in  

de  Fahrenheitstraat, zodat we in april  

een nieuw hart in de buurt hebben.

Over buurthart gesproken: begin december horen we wat er met 

het wijkgebouw de Kruin gaat gebeuren. Mag het blijven bestaan in 

de Acaciastraat? Ook dat is erg spannend, wij wensen het bestuur 

van de Kruin daar veel sterkte mee.
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Oproep informatieavond Bomenbuurt 100 jaar

In 2016 bestaat de Bomenbuurt 100 jaar. Dit feest kunnen 

we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. 

Hoewel 2016 nog ver weg lijkt, is het wel belangrijk om 

tijdig met de voorbereidingen te beginnen. Daarom wil  

de SBOB in januari 2015 een werkgroep vormen die alle 

activiteiten rond deze grootse gebeurtenis gaat coördineren. 

Dit kunnen we niet zonder jouw hulp. Heb jij een geweldig 

idee wat we kunnen doen? Wil jouw straat hier iets 

bijzonders van maken? Lijkt het je spannend om eens  

iets groots te organiseren? Of wil je gewoon met ons 

meedenken? Kom dan vooral naar onze informatieavond 

die in januari zal plaatsvinden. De exacte datum hoor je  

zo snel mogelijk. 

Stuur een mail naar bomenbuurt.100jaar@gmail.com  

of loop even langs het SBOB kantoor in De Kruin  

(Acaciastraat 178A) en laat je gegevens achter. Je ontvangt 

dan begin januari de uitnodiging voor de bijeenkomst.  

Op ons kantoor vindt je ook een ideeënbus als je nu al 

voorstellen wilt inleveren. 

Om een voorproefje te geven van wat er al in de ideeën-

bus zit:

– Een mini musical;

– Een groot festival zoals het ZeeheldenFestival;

– Met alle buurtbewoners ontbijten op straat;

– Muziekbandjes door de hele wijk. 

Het ligt aan jullie of al deze (en meer) ideeën ook uit-

gevoerd kunnen worden. De SBOB kan dit niet alleen  

en kan de hulp van jou als enthousiaste buurtbewoner 

goed gebruiken. Hopelijk zien we je in januari.

De Boomgaard
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De speeltoestellen op het Kastanjeplein zijn bijna allemaal vervangen. 

Het speelplekje kan hierdoor weer jaren mee. Ook de pictogrammen

borden  zijn vernieuwd. Op deze borden is nu de naam van Rob Lohle 

opgenomen, de Kastanjestraatbewoner die vorig jaar overleed. 

Rob was de motor van de werkgroep Kastanjeplein. Met behulp van 

andere bewoners  heeft hij het plein omgetoverd van een onveilige 

en niet zo schone speelplek tot een veilige, schone en prettige 

speelplek waar kleine kinderen lekker kunnen spelen.

Wat Rob voor het Kastanjeplein gedaan heeft, willen wij niet 

vergeten. Daarom hebben wij er samen met de Gemeente voor 

gezorgd dat zijn naam nu aan het plein is verbonden. Rob’s vrouw 

Marijke heeft op woensdag 5 november de nieuwe borden onthuld.

Naambord ter ere van Rob Lohle aan het Kastanjeplein

Beste Bomenbuurters, graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Barbara Christiaanse  

en sinds april dit jaar ben ik lid van het bestuur van de SBOB. Inmiddels woon ik alweer 

twee jaar met veel plezier in de Bomenbuurt. In december 2012 ben ik vanuit Tilburg 

naar Den Haag verhuisd. Op dat moment had ik geen baan en kende ik niemand. 

In de Boomgaard las ik over de Open Coffee, waar ondernemers èn wijkbewoners van 

harte voor waren uitgenodigd. Graag wilde ik hier mensen leren kennen, dus heb ik de 

stoute schoenen aan getrokken en ben erheen gegaan. Dat was de beste zet die ik ooit 

heb gedaan! De Open Coffee bestond precies één jaar, dus ik viel met mijn neus in de 

boter. Die ochtend heb ik ontzettend gezellig gekletst met voor mij toen totaal onbekenden. 

Door de leuke, enthousiaste en ondernemende mensen die ik daar heb leren kennen, 

voelde ik me al snel thuis in ons buurtje. Iedere maand was het even bijpraten, kijken  

wie met welk project bezig was en waar mogelijk meedenken met de toekomstplannen.  

De ondernemersgeest werkte echt aanstekelijk. Van werkloos werd ik werkzoekend, 

stadsambassadeur, ondernemer en zeer actief vrijwilliger. Dat laatste ben ik nog steeds. 

Nu ook voor de SBOB. 

De Bomenbuurt bestaat in 2016 100 jaar en daar willen we een groot festijn van maken. 

Dat kan natuurlijk niet zonder uw hulp! Op pagina 4 leest u de oproep. Ik hoop dat ook  

u de stoute schoenen aantrekt en mee wil doen met de organisatie. Ik kijk ernaar uit in 

januari met u kennis te mogen maken!

Barbara Christiaanse, Algemeen Bestuurslid SBOB

EVEN VOORSTELLEN

Wat speelt er 

VAN HET BESTUUR

Dat zouden we ook in Bomenbuurt graag uitgevoerd zien.

Op de hoek Fahrenheitstraat/Acaciastraat, boven de 

 Schoenenreus, wil een projectontwikkelaar 39 appartementen 

bouwen in het voormalige Thuiszorgkantoor. Bijna alle 

omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning. 

Ze verwijten de gemeente dat er niets is gedaan om bewoners 

bij zo’n ingrijpend plan te betrekken of zelfs maar te informeren 

en dat vergunning wordt verleend op basis van bureaucratische 

rekenregels die niets te maken hebben met hoe het in 

werkelijkheid is. Vervolgens zijn we rustig langs de Kruin 

gefietst (vol verwachting klopt ons hart), om de Laan van 

Meerdervoort over te steken, op weg naar de volgende 

Segbroekbuurt. 

Het was een tamelijk grijze, maar verder rustige herfst-

middag. Grote plannen zijn er niet gemaakt, maar de buurt 

heeft wat wel meer kleur gekregen op het stadhuis. 

Johan van Arragon

FIETSEN MET JORIS

Twintig minuten om de wethouder per fiets de buurt te laten 

zien. Dat is niet veel, eigenlijk net genoeg om van de ene kant 

naar de andere kant te rijden. Dat is dan ook wat we dinsdag 

28 november hebben gedaan. De nieuwe stadsdeelwethouder 

Joris Wijsmuller en gevolg lieten zich al fietsend door de 

buurten van Segbroek rondleiden. De gelegenheid om op 

een paar ergernissen te wijzen, maar ook op een paar 

plezierige ontwikkelingen.

In de Fahrenheitstraat wordt nogal eens slordig en gevaarlijk 

geparkeerd, zoals op straathoeken. Bijvoorbeeld op de hoek 

Fahrenheitstraat/Hanenburglaan. Iets om in de nieuwe 

Fahrenheitstraat te voorkomen. Op de hoek Fahrenheit-

straat/Thomsonlaan konden we al wel laten zien hoe mooi 

de beide straten gaan worden. 

Even verderop een straat die zowel voor- als achteruit is 

gegaan, is de Abeelstraat. Vooruitgegaan door de mooie 

nieuwe school, maar door het bouwverkeer van diezelfde 

school ook vol met gaten en kuilen geraakt. Ter plekke 

verzekerde de gemeente ons dat de Abeelstraat volgend  

jaar wordt meegenomen in het groot onderhoud.

Op de hoek Elsstraat/Beukstraat staat het rondom de oude 

notenboom vol fietsen. Een ergernis die in de hele buurt 

geldt: er staan te veel fietsen op straat en vooral te veel 

fietswrakken, of andere  fietsen die nooit meer van hun 

plaats komen. In Regentes/Valkenbos is een proef geweest 

met het sneller weghalen van die ‘weesfietsen’. 

In het verleden hebben we het er als bestuur over gehad dat  

een muurkrant een welkome aanvulling zou zijn voor informatie  

over onze wijk en daarbuiten. Ik kan u vertellen dat sinds begin 

november de muurkrant voor de bewoners er is, hij staat nu in het 

kantoortje van de SBOB. Een ieder die langs loopt kan zien wat er  

in Den Haag gebeurt, maar vooral ook in onze eigen wijk.

Tot slot wenst het bestuur u fijne kerstdagen toe en een goed 

uiteinde.

Hans Verboom, Voorzitter SBOB 
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In het vorige nummer vermeldden we een aantal winkels 

waar vader en zoon gezamenlijk de zaken waarnemen. 

Helaas was deze opgave niet compleet, zo bleek uit de 

reacties. 

Hierbij de volledige lijst van winkels  (voor zover nu bekend):

– Fotospeciaalzaak Ringfoto 

– Optiek Duo-optiek

– Slagerij René Timmers

– Groentekiosk Jan Otten 

– Dierenwinkel Zandvliet 

– Viskiosk Piet Kleinee

– Kapper Bianchi 

– Bos Optiek

De redactie staat uiteraard open voor aanvullingen! 

REACTIES OP ‘WAT MIS JE  
IN HET WINKELGEBIED?’
Het aantal reacties op onze oproep in het vorige nummer 

was opvallend! Wat missen we zoal? Verse vis, een 

doe-het-zelf winkel, muziek en cd’s, delicatessen, 

schoenen&kousen en een poelier. Verder zijn velen 

verheugd dat er een Ekoplaza wordt gevestigd in de 

Fahrenheitstraat. Dat er ook een keerzijde aan de winkel-

activiteiten zit, lees je verderop in het blad in een reactie 

van een van de omwonenden. 

Van de brancheringscommissie (Nico Koemans en  

Koos Mooiman) ontvingen wij het volgende bericht:

Gezien de vele reacties is het geweldig om te zien dat  

de lezers zich zo betrokken voelen bij ons winkelgebied. 

Vooral de grote blijdschap over de Ekoplaza valt op.  

Wij kijken uit naar de opening van deze nieuwe winkel. 

De volgende winkels werden meerdere malen genoemd: 

De Tuinen, cd-winkel, schoenenwinkel en een poelier.

Er is op dit moment nagenoeg geen leegstand in de 

Fahrenheitstraat en het realiseren van een sportzaak 

komt steeds dichterbij. Koos Mooiman en ik zullen ons 

ervoor inzetten dat bovenstaande winkels zich in de 

toekomst gaan vestigen in de straat.   

Nico Koemans

Zo vader zo zoon 

De Boomgaard

Wilt u voor 2015 als werkgroeplid subsidie aanvragen of 

heeft u een idee waarmee de leefbaarheid of het welzijn in 

onze buurt kan worden verbeterd? Het stadsdeel Segbroek 

kan uw idee mogelijk financieel ondersteunen met een 

activiteitensubsidie. Alleen aanvragen die een positief 

advies hebben van het bestuur van de SBOB worden in 

behandeling genomen. Aanvragen kan via de volgende link:

denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Activiteitensubsidie.htm

Bij het formulier moet een plan van aanpak en een 

begroting als bijlage worden gevoegd. Zet dit document 

vóór het invullen van het digitale formulier alvast klaar, 

want aan het eind van de aanvraag wordt gevraagd de 

documenten te downloaden.

U kunt de aanvraag ook schriftelijk  versturen. 

Dat kan (inclusief bijlagen) naar:

Gemeente Den Haag

Centraal Subsidiebureau

Postbus 16106 / 2500 BC Den Haag

E-mailadres: subsidies@denhaag.nl 

Stuur een kopie van de complete aanvraagset naar de 

penningmeester van de SBOB, p/a Acaciastraat 178A,  

2565 KH Den Haag of via e-mail naar f.harryvan@casema.nl.

Toegekende subsidie wordt overgemaakt naar het 

banknummer van de SBOB. De penningmeester zorgt 

vervolgens voor door betaling aan de aanvrager.

Subsidieaanvragen in 2015 BUURTGENOOT EXPOSEERT 
IN  PANORAMA MESDAG
In Boomgaard  1/2012 en 2/2014 schreven wij al over het project 

NEW HORIZONS van kunstenaar/fotograaf Bruno van den Elshout. 

In 2012 fotografeerde hij in Kijkduin een jaar lang ieder uur de 

Noordzee horizon, het resulteerde in 8785 foto's van zee en lucht.  

Een weergave van maannachten, herfststormen, avondrood en 

winterwolken in een spectrum van kleuren. Het project groeide en 

groeide; er verschenen ansicht en, posters, foto-afdrukken van  

2 meter, hij gaf lezingen o.a in het Scheepvaartmuseum en 

TEDxLeiden en als u dit leest is de presentatie van het monumentale  

‘kunstwerk-in-boekvorm’ (2012 horizonfoto's op 212 pagina's, 

samen 3.5 kilo) in het Haags Gemeentemuseum achter de rug.

Panorama Mesdag wilde de foto's graag exposeren. Ze zijn een 

adembenemende aanvulling op het panorama, geschilderd door  

H.W. Mesdag. De foto's tonen dat de horizon geen moment 

hetzelfde is en tegelijk sinds 1881 eigenlijk niet veranderd is. 

De tentoonstelling is te zien t/m 1 maart 2015. 

www.panorama-mesdag.com –> collectie & tentoonstellingen

DIGITALE MUURKRANT 
Op een paar locaties in de wijk is een digitale muurkrant geplaatst. 

Op deze muurkrant zie je in een paar minuten de belangrijkste 

zaken voorbij komen die zich in Den Haag, in Segbroek en in de 

Bomenbuurt afspelen. De SBOB houdt het nieuws en de activiteiten 

van onze wijk bij.

Er is een muurkrant voor het raam in wijkgebouw de Kruin, bij de 

winkel van Stadhouder op het Thomsonplein, bij Duo Optiek op de 

Thomsonlaan en, als alles goed gaat, straks ook in de bibliotheek. 

We zoeken nog een of twee winkels  die ook bereid zijn een 

muurkrant te plaatsen. 

  De nieuwe Valkenbosbrug werd op  

9 oktober geopend door wethouder 

Stadsontwikkeling Boudewijn Revis

OPROEP
Vindt u het leuk, om contact met winkeliers en/of bedrijven in onze buurt te hebben? 

Wij zoeken een vrijwilliger als  contact persoon voor onze adverteerders.

Wat verwachten wij van u?
– u werft per mail, telefoon of persoonlijk bezoek 
–  u onderhoudt de contacten met nieuwe en bestaande adverteerders
– stuurt op aanvraag tarieven toe
–  u hebt contact met het kantoor van de SBOB (voor de facturering)
–  en overlegt met onze vormgever over kwaliteit en formaat van de advertenties.

Hoeveel tijd kost het? In januari/februari 10 à 15 uur, voorts per kwartaal ongeveer 1 uur. 
Als u geïnteresseerd bent, wilt u ons dan mailen? info@redactiedeboomgaard.nl 
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Bomen
Het is natuurlijk ook leuk om over een goedlopend project te 

vertellen. Want wat zeggen de feiten? De riolering is vernieuwd, 

evenals de  gasleidingen. De hoofdwaterleiding bleek ook aan 

vervanging toe en is omgelegd. Door deze laatste klus is het werk 

met twee weken vertraagd, maar dat mag geen naam hebben. 

Eigenlijk had de Gemeente op 15 november de bouwactiviteiten 

willen onderbreken voor de rest van dit jaar, maar dat wordt dus 

twee weken later. Daar kozen winkeliers en bewoners ook unaniem 

voor. Want daarna is er met de feestdagen geen hek, geen hijskraan 

en geen stratenmaker meer te zien en is de Thomsonlaan dus klaar. 

In het voorjaar worden alleen nog nieuwe bomen geplant. 

5 januari 
Vanaf 5 januari (ijs en weder dienende) wordt begonnen aan de 

Fahrenheitstraat. Op die eerste maandag van het nieuwe jaar gaat 

het kruispunt Thomsonlaan/Fahrenheitstraat open. Van daaruit wil 

men eerst richting Laan van Meerdervoort werken. Totale tijdsduur 

van dit stuk: twee maanden. Daarna gaat het vanaf het kruispunt 

richting Segbroeklaan, duur ook twee maanden. Medio april moet 

alles klaar zijn, als er tenminste ‘open weer’ is zoals dat heet in de 

bouw, ofwel: geen vorst. Pluspunt: waarschijnlijk wordt het fietspad 

bij het kruispunt met de Segbroeklaan direct aangelegd. 

Organisatie
De rioolaansluitingen onder de stoepen zijn dan al vervangen  

(dat is de afgelopen maanden gebeurd). De straat gaat open en alle 

hoofdleidingen worden volgens planning in zes weken vernieuwd. 

Vervolgens wordt er opnieuw bestraat en worden stoep en 

parkeervakken aangelegd. Vanwege de aanvoer voor winkels en 

toegang voor de brandweer mag er slechts 80 meter van de straat 

tegelijk worden afgezet en zal deze dus in delen toegankelijk zijn 

voor deze diensten, maar wel gesloten blijven voor het overige 

verkeer. Van belang voor de omwonenden is dat ondertussen alle 

toegangswegen zoveel mogelijk begaanbaar blijven. Dat brengt 

enige organisatie met zich mee. Parkeervakken moeten worden 

opgeofferd aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid. 

Oproep fietsers en parkeerders
Wat kun je als bewoner doen om het project zo soepel – en dus zo 

snel  mogelijk te laten verlopen?  Haal je fiets tijdig van de stoep 

als er in jouw stuk straat wordt gewerkt en vind tijdelijk een andere 

stallingsplek. Parkeren van je auto wordt vanaf 5 januari ook lastig 

en de kans is groot dat je de auto een stuk verder van je eigen huis 

moet neerzetten. Daar is niks aan te doen. Omwonenden krijgen 

hierover nog een brief in de bus. 

In het belang van hulpdiensten, bewoners en winkeliers kunnen 

foutparkeerders in die periode direct een bekeuring krijgen en 

desnoods worden weggesleept. Er worden ook verkeersregelaars 

ingezet. 

Vragen
Het tijdelijke kantoor van de projectuitvoerders is aan de Thomson

laan 126. Hier kan iedereen tijdens het spreekuur op dinsdagochtend 

tussen 10 en 11 uur terecht voor meer informatie of vragen.    ■

door ERNA DE KLERK

Werkzaamheden Thomsonlaan liggen op schema

Voortgang herinrichting
Op 1 december is de Thomsonlaan ‘klaar’. Gas-, water- en rioolleidingen zijn vernieuwd. Er ligt een prachtig 

nieuw wegdek van deur tot deur. En het budget is tot nu toe nog niet overschreden. Winkeliers zijn blij en de 

betrokkenheid van bewoners bleek uit de ruime opkomst tijdens de informatieavond op 5 november. Aan tafel 

zitten drie enthousiaste mannen: Piet Ham en Lucas van der Vossen van het ingenieursbureau van de gemeente 

Den Haag en Harry Koedood van het Haagse aannemersbedrijf HaboGWW, dat de opdracht binnenhaalde. 

••• Ploeg aan het werk op de Thomsonlaan



Half september is er in de Pijnboomstraat een minibieb opgehangen. 

Vanaf de eerste dag is het een succes, er staan allerlei boeken in, 

van kinderboeken, detectives, romans, nonfictie tot Franse en 

Engelse boeken en zelfs een keer studieboeken uit 1998! 

De VVE heeft een bank aangeschaft die er onder staat, kinderen 

worden voorgelezen of men kan er zitten om een boek te bekijken. 

Op een ochtend was ik boeken aan het ordenen toen een auto 

stopte en de bestuurder vroeg wat het was en hoe het werkte. 

Er vinden gesprekken en ontmoetingen plaats; goed voor de buurt. 

Lizzie van Dam, eigenaar en beheerder van het boekenkastje

Minibieb

Doe de check voor jouw woning 
metde Bewoner energie aPP 
(BePP) en ontdek hoe je geld 
én energie bespaart

http://bepp.energievoorenergie.nu

Hoe scoortjouw woning?Doe de energiecheck!

http://bepp.energievoorenergie.nu

100%

10:41 AM

Terwijl ik dit schrijf hebben we de eerste echte regendag dit 

najaar. De natuur is daar wel blij mee, ondanks dat het water

gebruik sterk is afgenomen. De meeste planten hebben nu hun 

bladeren verloren; ze gaan in winterrust. In de tuin is er nu niet 

veel meer te doen, behalve blad ruimen op het gras en snoeien 

van planten die nog dit jaar gesnoeid moeten worden. De rest 

van mijn tuin laat ik zoals het er bij ligt, omdat dan kleine nuttige 

insecten beter kunnen overwinteren. De vogels en mijn gastegel 

hebben er ook geen problemen mee. Ook mijn vaste planten 

knip ik pas af in het voorjaar. Kent u de afkorting BEDW? Berk, 

Esdoorn, Druif en Walnoot. Dit zijn bomen die voor 1 januari 

gesnoeid moeten zijn omdat ze in het voorjaar een te hoge 

sapstroom hebben en kunnen doodbloeden. 

Verder komt nu de tijd om eens na te denken of en hoe we de 

tuin willen veranderen. De vijver is nu afgedekt met een net of  

u vist elke dag de bladeren uit de vijver. Bij teveel vuil in de vijver 

komt er teveel voedsel in het water en heeft u volgend zomer

seizoen algvorming.

Voor alle tuin en balkonbezitters is het nu de tijd om de boel  

op te fleuren met winterbloeiers of andere kleurbrengers.  

De diverse winterbloeiende heidesoorten zijn altijd dankbaar, 

maar ook de winterbloeiende violen bloeien door zolang het 

niet vriest. Ze stoppen zodra het vriest, maar gaan gewoon weer 

door als het wat warmer wordt. De Skimmia en de Viburnum 

tinus zijn ook altijd leuke heesters, die tot in het voorjaar plezier 

blijven geven. Als laatste toch weer aandacht voor de winter

bloeiende jasmijn. Kijk eens op de Thomsonlaan en geniet van 

de kleine gele bloemetjes.

Fijne feestdagen.

Met Herman  
de winter in

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft 

les op een landbouwschool.

Herman PoelsmaCOLUMNingezonden
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Vrijwilligers 
 vriendschappelijk 
 huisbezoek
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Segbroek is op zoek  

naar vrijwilligers om aan de toenemende vraag naar 

vriendschappelijk huisbezoek te voldoen. Als vrijwilliger 

bezoekt u wekelijks een oudere die behoefte heeft aan 

gezelschap. Dit kan gaan om ouderen die bijvoorbeeld 

niet meer zelfstandig de deur uit kunnen. 

Het ouderenwerk is op zoek naar nieuwe vrijwilligers  

die samen met de oudere een krantje willen lezen,  

een spelletje doen of een wandeling maken. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met het ouderen-

werk Segbroek, telefoon 070 205 24 80.
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De laatste Kerstboom

De vrouw en de man waren toch al niet zo van de 

Kerstversiering, of het moest heel sober zijn. Maar als je 

een opgroeiend kind hebt, moet je soms concessies doen. 

Dus stond er elk jaar een Kerstboom: een echte, want 

namaak bestond nog niet. En als die al had bestaan,  

dan was zò’n boom kansloos geweest bij dit echtpaar.  

Een Kerstboom vroeg om ballen, vogeltjes, trompetjes  

en kaarsjes….en die laatste moesten echt zijn. Elektrische 

lichtjes bestonden toen al wel, maar werden natuurlijk 

afgekeurd: namaak.

En zo geschiedde het in die dagen, dat er een dennen-

boom kwam te staan, met echte kaarsjes erin. Van die 

witte (nee, geen gekleurde, niet sober genoeg) op zilver-

kleurige knijpertjes. Een heel gedoe: zie ze maar eens 

waterpas te krijgen. Bovenin torende de piek: van glas.  

Het kind genoot…en de ouders genoten daardoor ook.

Wie het ook interessant vond, was de jonge kat. Het was 

zijn eerste Kerstmis; hij had pas in juni het licht gezien en 

dat was heel ander licht. Deze lichtjes bewogen een 

beetje en ze hadden binnenin een andere kleur dan aan 

het randje: spannend! Ze waren lastig te bereiken, want er 

hingen nare takken met stekels, waar je langs moest zien 

te komen. Gelukkig was hij lenig als elastiek….

Het jaar daarop vierde het gezin Kerstmis zonder boom.

Tonny van Dijk

OPROEP SCHILDERIJ 
 MAJOOR  THOMSON ZOEKT 
PASSENDE BESTEMMING!
Tijdens de Parelroute van oktober heeft een groep buurt-
bewoners bij Studio Jean gezamenlijk een schilderij gemaakt 
van Majoor Thomson (inmiddels een oude bekende). 
Ieder nam een deel van de Majoor voor zijn/haar rekening. 
Het resultaat ziet u hieronder.

De vraag is nu: waar moet dit schilderij komen te hangen? 
Wie een idee heeft, mailt dit naar: info@studiojean.nl. 
Zie ook: www.studiojean.nl  

Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik een fervent FB (Facebook) 

gebruiker ben. Ik heb contact met mijn Canadese familie, mijn 

vrienden (of zogenaamde vrienden), bekijk foto’s van Oud Den 

Haag en  ‘gluur’ bij anderen op hun pagina omdat een mens nu 

eenmaal nieuwsgierig is. 

Dan ben ik ook lid van de ‘Groep’ in onze straat. Iemand in de straat 

heeft deze groep aangemaakt en is dan tevens de beheerder van 

deze groep. Je meldt je aan (door lid te worden) en na acceptatie 

van de beheerder, is dat geregeld. Je bent dan geen ‘vrienden’ met 

alle leden, maar alleen maar ‘vriend’ in de groep. 

In de vorige Boomgaard staat op p.16 een artikel over de 

bedrijvigheid in de Fahrenheitstraat. Onder het kopje ‘nieuw 

nieuw nieuw’ wordt verteld over de eventuele opening van 

Ekoplaza, een levensmiddelenwinkel.

Dat is natuurlijk fijn. Echter, ik wil graag nogmaals wijzen  

op de keerzijde van deze medaille. Aan de voorkant aan  

de Fahrenheitstraat wordt het mooi. Aan de achterkant,  

waar de uitbouw van de winkel gaat komen, zal er veel 

overlast ontstaan. Al meer dan een jaar zijn ruim  

30 omwonenden bezig om zich heftig te verzetten tegen 

deze geplande verbouwing om de volgende redenen: 

–  In de aangrenzende tuinen komt een hoge muur van  

4 meter (gevolg: veel minder zon).

–  Waardevermindering van hun pand (vastgesteld door  

een taxateur van de gemeente). 

–  Veel overlast (geluid, stank, stof) van de verbouwing 

(ervaring bij het geplaatste stuk muur).

–  De woning Fahrenheitstraat 648 wordt aan de 

 woningvoorraad onttrokken. 

Als er inderdaad een levensmiddelenwinkel komt, dan is er 

kans op airconditioners, koelaggregaten, luchtafvoerkanalen 

op het dak, en dat zal zeker grote overlast geven. 

In de groep worden oproepjes geplaatst en dit gaat van het lenen 

van een boormachine tot het lenen van een auto. Maar ook het 

melden van vreemde zaken die gebeuren in de straat, zoals het 

vragen van geld door een ‘nieuwe’ bewoner of het uitvallen van het 

licht van lantarenpalen worden erop gezet. Ik ben erg blij met deze 

groep; je houdt toch contact met elkaar en het is een soort sociale 

controle in je straat. Dus zou ik , als antwoord op de vraag boven

aan, zeggen: DOEN!

Ine Crince

De Bewonersorganisatie zit ook op Facebook; zoek maar op: SBOB 

Dit is een oproep aan alle mensen van wie de tuinen grenzen 

aan de winkels van de Fahrenheitstraat, om te helpen het 

bestemmingsplan te wijzigen. 

Want wat mij is overkomen, kan iedereen overkomen in het 

stukje Fahrenheitstraat, met een tuin, die daar aan de winkels 

grenst. 

J.P. van Oudheusden

email: jack100@versatel.nl 

Hanenburglaan 130 

2565 GZ Den Haag 

Een Facebookpagina 
voor uw straat?

Zijn er meer straten in de Bomenbuurt die een Facebookpagina hebben? Wij blijven graag op de hoogte, 

dus mail ons: info@redactiedeboomgaard.nl

ingezonden

De keerzijde van de medaille, ofwel:  

ook aan een winkel zitten twee kanten!
ingezonden

MEEUWENOVERLAST
Buurtgenoot Leo Maartense uit de Beeklaan is een actie gestart om de meeuwenoverlast aan te pakken. 

Naast maatregelen als stevige afvalzakken gebruiken en deze zo laat mogelijk ’s ochtends buiten zetten, heeft 

hij zich ook gericht op andere mogelijkheden om meeuwen te weren, nl. door middel van de zg. Agrilaser Lite. 

Kijk ook op: Facebook Meeuwenoverlast Den Haag. Er is momenteel niet veel aanleiding om iets te ondernemen, maar over een aantal 

maanden denken we daar waarschijnlijk weer anders over. Als u meer wilt weten over zijn actie, neemt u dan contact met hem op: 

Leo Maartense, Beeklaan 454 A, Email: leomaartense@gmail.com, tel. 06 18 21 21 99.

Noot van de redactie: 

Bij het bekijken van het demonstratiefilmpje op Facebook valt op, dat ook andere vogels verjaagd worden. Hoe doordacht is zo’n middel?

ingezonden



( Voorheen: Defra Tuinontwerp en Techniek ) 

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

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

 Advies & Ontwerp 

 Aanleg 

 Onderhoud 

 Bestrating 

 Metselwerk 

 Elektriciteit 

 Schuttingen  
 Vlonders 

 Schuren 

 Timmerwerk 

 

Team Segbroek 
Frankenslag 158, 2582 HX 
(070) 306 91 70 
servicebureau@respectzorggroep.nl 
www.respectzorggroep.nl 

Onze medewerkers komen graag naar  
u toe voor persoonlijke verzorging,  
verpleegkundige zorg en begeleiding. 

“Alleen maar zoals ik het wil!” 

De heer Bijnen over Respect Thuiszorg:  

“Thuiszorg is even wennen. Je kunt niet alles zelf 

meer en je moet je overgeven aan een vreemde. 

Maar ik ben buitengewoon tevreden.  

De medewerkers zijn heel vriendelijk en behulp-

zaam. Ze zeggen: ‘Wij doen het alleen maar  

zoals u het wil.’ Ik ben dankbaar dat het zo  

allemaal kan.” 

Wet Paintings from the Lowlands

06 24 50 74 73     alberto.ilpittore@gmail.com

ilpittore.blogspot.nl

Schaakbordtaart
Het huismerk van de organisatie kreeg van Tros Radar het predicaat 

‘beste cupcake mix’. Daar is de Westlandse onderneemster natuurlijk 

reuze blij mee. Marianne – van huis uit verpleegkundige – begon 

20 jaar geleden met het bakken van taarten. Ze geeft inmiddels  

al jarenlang workshops en zette voor de moederorganisatie op 

internet de webwinkel op. Na een eerste ‘echte’ winkel in Naaldwijk 

maakte ze vervolgens samen met haar man de stap naar Den Haag. 

Heel Holland bakt en de Bomenbuurt dus ook, blijkt uit de 

 enthousiaste reacties. Er werden vanaf dag één veel mixen verkocht, 

fondant, prachtige Barbie bakvormen en een ingenieuze taartvorm 

waarmee je taart er van binnen als een schaakbord uitziet. In de 

winkel is een recepten app waarmee je eenvoudige en meer 

ingewikkelde recepten gelijk naar je eigen computer stuurt.

Workshops 
Je kunt dus alle ingrediënten voor baksels kopen, maar als je nog 

nooit een taart hebt gemaakt, ben je hier ook aan het juiste adres. 

“De leukste taartenshop” organiseert allerlei workshops en cursus

sen. Veel vrouwen melden zich aan, maar inmiddels zijn er ook 

mannen die een stap in de patisserie keuken doen. “Kijk maar naar 

Rudolph van Veen”, overtuigt Marianne hen: “Eigenlijk zijn mannen 

de beste bakkers.”

Er is een basis workshop taart decoreren en in het voorjaar begint 

de workshop Hollands gebak, waarin je leert slagroomtaart, mokka 

schnitt en mergpijpjes maken. Voor kinderen vanaf ca. 7 jaar is er in 

de kerstvakantie een workshop Chocolade zoenen. 

Er zijn ook cursussen van vier bijeenkomsten (voor de kenner: de 

Wilton cursus, gebaseerd op het Amerikaanse concept) waar je 

leert werken met royal icing, fondant, suikerbloemen en spuitwerk. 

De workshops zijn vanaf € 32,50, de 4delige cursussen kosten vanaf  

€ 100. 

Gezond
Bakken is leuk, maar helaas is taart niet altijd even gezond. Alle 

zestien kleuren marsepein en fondant in de winkel bevatten niet 

natuurlijke kleurstoffen en uiteraard suiker. Mixen zijn weer niet 

glutenvrij, maar eigenares Marianne denkt graag mee hoe je met 

andere – en elders te kopen  producten gevoeligheden kunt 

vermijden. En de winkel richt zich niet alleen op het zoete en 

veelkleurige Amerikaanse gebak; je kunt er ook terecht voor  

het Hollandse product. Natuurlijke kleurstoffen koop je hier ook,  

die geven alleen een wat minder diepe kleuring. Maar gelukkig  

is marsepein dan weer wel glutenvrij. 

Kortom, word bakker en wie weet komt er op een dag een 

wedstrijd: wie bakt de mooiste Bomenbuurt taart! 

De winkel vind je in de Fahrenheitstraat 570. Voor cursussen  

kijk op: www.denhaag.deleukstetaartenshop.nl    ■ 

door ERNA DE KLERK

Bakken            is een feest
Sinds eind september is de Fahrenheitstraat 
opgeleukt met een roze winkel: De leukste 
taartenshop. Eigenaresse Marianne Koen en 
haar drie medewerksters verkopen hier alles 
wat je maar nodig hebt voor het bakken van 
taarten en cakes. 
De beginner vindt er vormpjes, bakmixen en 
decoraties. Voor de gevorderde bakker is er 
fondant en marsepein in wel zestien kleuren 
om roosjes en eetbaar kant te maken. En er 
zijn attributen voor bruidstaarten en show-
modellen, de zogenaamde taartdummy’s.  

NIEUW IN DE BUURT
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Woensdag 24 en 31 december 
 sluiten wij om 16:00 uur

Thomsonlaan 80A
T 070 365 2841 / 345 6181

info@fahrenheitapotheek.nl 
www.fahrenheitapotheek.nl

Alle medewerkers 
van de 

Fahrenheit Apotheek 
wensen u 

fijne feestdagen 
en een gezond 2015



GEZOND WONEN
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Open Coffee Bomenbuurt – jan. t/m mrt.

Bibliotheek Bomenbuurt

Computerinloop

Elke 2e maandag v/d maand van 9.00 – 11.00 uur. Voor iedereen 

die wil netwerken, zich wil laten inspireren of gewoon zijn of haar 

ideeën eens wil toetsen. De bijeenkomsten vinden plaats op 

wisselende locaties en worden bezocht door gemiddeld 2030 

mensen. Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. 

12 januari locatie: nog niet bekend. Margriete Stokkermans vertelt 

over het Broodfonds voor zelfstandig ondernemers. 

9 februari locatie: Galerie Bij Batya, Perziklaan 72. Batya van Brakel 

verzorgt het programma.

9 maart locatie: nog niet bekend. Open Coffee Bomenbuurt viert 

haar 3jarig bestaan.

Meer info: www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt

Voorleesontbijt Nationale Voorleesdagen. 
Woensdag 21 januari om 9 uur.
Actrice Antoinette Jelgersma komt speciaal voor jullie voorlezen. 

Sinds 1997 is zij vast verbonden aan het Nationale Toneel waar zij 

ook regelmatig te zien is. Behalve op toneel speelt ze ook in films 

en televisieseries. In de tvserie Beatrix, Oranje onder vuur speelde 

zij de rol van koningin Juliana. Na het voorlezen staat er een  gezond 

ontbijtje klaar en gaan we samen knutselen. Vind je het leuk om te 

komen? Laat het weten.

Theatervoorstelling door poppentheater Dubbele Jan
“Ik ruik de zee”. Zaterdag 7 februari om 9:30 uur.
Voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. Het verhaal is geïnspireerd op  

het boek “Boer Boris gaat naar”. Het boek van Ted van Lieshout  

is uitgeroepen tot het voorleesboek van 2015. Boer Boris heeft 

vakantie en gaat naar zee. Hij pakt eerst een paar spullen in,  

maar uiteindelijk mogen alle dieren en zelfs alle meubels mee.  

Wil je komen? Laat het ons weten. Tel: 070 353 69 70 of mail: 

bomenbuurt@dobdenhaag.nl. Adres: bibliotheek Bomenbuurt, 

Fahrenheitstraat 707.

Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6 in Den Haag. 

Elke woensdagochtend van 10.30 – 12.30 

De computerinloop is voor wijkbewoners die vertrouwd willen raken 

met het gebruik van de computer en de mogelijkheden ervan willen 

ontdekken. Tijdens de inloop helpt een deskundige vrijwilliger u met 

vragen over internet, email, tekstverwerking, fotobewerking, sociale 

media en dergelijke. U kunt met al uw vragen terecht omtrent gebruik 

van de computer, tablets, iPhone en iPad. De computerinloop is 

gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

 Buurtcentrum ‘t Lindenkwadrant, telefoon 070 205 24 80.

Kerstconcert Haags Kleinkoor: Stille Nacht in donkere dagen.
Zondag 14 december 2014 om 14:30 uur.
Het programma bestaat uit  bekende en minder bekende kerst

muziek. Marieke Stoel (cantororganiste van de Houtrustkerk) 

 bespeelt het orgel, Thijn Vermeulen de piano en Thorwald Jörgensen 

de theremin, een zeer bijzonder muziekinstrument.

Thorwald  is momenteel één van de toonaangevende theremin 

spelers in Europa. Hij geeft overal ter wereld concerten, treedt op 

voor radio en televisie en is een veelgevraagd gastspeler bij diverse 

orkesten. Met pianist Thijn Vermeulen vormt hij een duo.

Een theremin is een elektronisch muziekinstrument dat bespeeld 

wordt door de afstand tussen de handen en twee antennes te 

variëren. De speler raakt het instrument niet aan! De rechterhand 

beïnvloedt de toonhoogte en de linkerhand het geluidsvolume. 

De klank wordt wel vergeleken met die van een vrouwelijke opera

stem, een viool of een zingende zaag. Maar u begrijpt het pas als u 

het zelf ziet en hoort!

Laat u betoveren en kom luisteren op 14 december. Na afloop kunt 

u dan nog genieten van allerlei kerstlekkernijen, u aangeboden 

door het Haags Kleinkoor.

Toegang: € 15, (incl. programmaboekje, glühwein en huisgemaakt 

kerstgebak). Kaarten  te bestellen via: concert@haagskleinkoor.nl of 

tel.  070 325 62 18.

Solo theatervoorstelling actrice Kirsten Benschop: Spiegeltijd.
Zaterdag 7 februari 2015 om 15.30 uur. Toegang € 5,-.
Spiegeltijd gaat over Leonie, een jonge eigentijdse journaliste. Zij 

heeft voor een interview een reeks gesprekken met de excentrieke, 

tijdloze Rosanna V. Bij Leonie worden hierdoor onbegrip, aan

trekkingskracht en weerstand opgeroepen, tot zij onverwacht wordt 

ontslagen en zij niet langer enkel beroepsmatig haar vragen stelt 

aan de levenswijze Rosanna V. In een mix van magisch realisme  

en hedendaagse werkelijkheid passeren filosofische en spirituele 

onder werpen die vragen oproepen, maar weinig antwoorden geven.

Herdenkingsconcert Bevroren Tranen in Houtrustkerk 
Zaterdag 28 februari om 20.15 uur. Toegang € 15,-.
Maarten Peters geeft een concert naar aanleiding van de 70jarige 

herdenking van het bombardement op het Bezuidenhout. Hij zingt 

dan onder andere nummers die hij in de loop der jaren schreef 

voor de 4 mei herdenkingen in Westerbork. 

Maarten Peters slaat met zijn teksten een arm heen om de 

nabestaanden en overlevenden van vervolging en en verzet. Zijn 

liederen zijn een handreiking om gevoelens en gedachten een weg 

te geven. Maar evenzeer hebben ze een actuele zeggingskracht, 

want oorlog en vervolging zijn aan de orde van de dag en daardoor 

spreken deze teksten ook jongeren aan. Maarten Peters stelt daarbij 

de wezenlijke vraag: "Wat zou ik doen?" 

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

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

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

Buitengewoon schoon!

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

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

Houtrustkerk

Iokai Shiatsu therapie
Japanse drukpunt massage voor 
ontspanning, preventie  
en behandeling van klachten.

Hanenburglaan 228, 2565 HB Den Haag
www.shiatsudenhaag.nl 070 385 17 96

Iokai Shiatsu adv 1-8v2.indd   2 30-01-14   17:08
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De Boomgaard

bakermat van de moderne kerstboom, waar in de 16de eeuw 

christenen versierde bomen in hun huizen brachten. De christelijke 

kerken, en vooral de Roomskatholieke kerk, hebben de kerstboom 

lange tijd geweerd. De kerstboom heeft met de inhoud van het 

christelijke kerstfeest niets te maken.

Het hoorde bij het voorchristelijke midwinterfeest. Tijdens de 

Romantiek (eind 18e, begin 19e eeuw; red.) en vooral in de periode 

van het Reveil* (o.a. het ontstaan van zondagsscholen!) verspreidde 

het gebruik van de spar in huis zich snel, eerst bij de rijken.  

De zondagsschool was een manier om het evangelie te verspreiden, 

maar ook om armen te ondersteunen met middelen. Sindsdien 

staat de kerstboom in veel kerken ook als symbool voor het 

goddelijk licht.

Christelijke appel en heidense bal
Natuurlijk moest de kerstboom wel een christelijk jasje aan. De kerk 

zag in de spar ook de paradijsboom waar Eva de appel van plukte, 

vandaar de traditionele versiering van de boom met vergulde 

appeltjes die later kerstballen werden. Toen de glasblaaskunst zijn 

intrede deed, ontstond de bal van glas, met een dun laagje metaal 

aan de binnenkant, zodat de bal spiegelde. Oorspronkelijk diende 

deze heksenbal, die aan de lamp hing, of buiten in een boom, om 

heksen te ontmaskeren. Toonde de bal geen spiegelbeeld van een 

persoon, dan had je met een heks te maken. Later kwamen daar de 

ballen en de kaarsjes bij. De kaarsjes verwijzen uiteraard ook weer 

naar het licht, of dat nu het goddelijk licht is, of het licht van de 

naderende lente.    ■

*  Reveil: een internationale opleving van het christelijk denken en 

handelen, waaraan personen als Willem Bilderdijk en Groen van 

Prinsterer hun namen verbonden.  

Licht en donker….de jonkvrouw en de draak
De verering van de dennen en sparren gaat terug tot in de 

Germaanse tijd (het begin van onze jaartelling; red.). Zij vertegen

woordigden de geheimzinnige kracht van de natuur, juist omdat zij 

in de winter groen blijven, net als de hulst, die ook  bij het kerstfeest 

hoort. In de natuur zag de primitieve mens een voortdurende 

confrontatie van licht met donker, dag met nacht, zomer met 

winter, leven met dood. Ieder volk en ras maakt zijn eigen mythen 

van deze strijd. De draak staat hierbij vaak voor de donkere,  

de gewelddadige kant, de jonkvrouw voor de kant van het leven, 

het vruchtbare, de overvloed. De jonkvrouw moet gered worden 

van de draak. 

De hoop op het ontwaken van de plantenwereld in de lente, de 

terugkeer van het licht, een goede oogst vervolgens, dat alles wordt 

afgesmeekt tijdens de midwinterfeesten, of de nieuwjaarsfeesten. 

De groenblijvende bomen vormen een teken van die hoop op de 

lente. 

Kerstboom niet christelijk
Arabische geografen uit de 10e eeuw maken voor het eerst melding 

van het wonder van de sprookjesnacht, van een godsgeboorte dat 

zich alle jaren herhaalde. Dit geloof vond door de kerk verdere 

verspreiding en men vertelde dat de boom in de kerstnacht groen, 

bloei en vruchten zou dragen. Men zette de takken in de kamer om 

haar met kerstfeest in bloei te krijgen, want daar hing het geluk van 

het volgende jaar van af. Er werden kersen of berkentwijgen voor 

gebruikt die in water werden gezet en met kerstmis bloeiden of in 

blad stonden. 

In Nederland is de kerstboom geïntroduceerd in de 19e eeuw.  

De traditie is komen overwaaien uit Duitsland en door immigranten 

naar Nederland meegenomen. Duitsland wordt gezien als de 

Latijnse namen voor bomen die wij in december aangekleed in huis zetten: de fijnspar, de blauwspar of 

de Servische spar. De fijnspar is groen, de blauwspar is dof grijsgroen tot blauw en de Servische spar is 

glimmend grijsblauw. De maker van het lied 'O dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon' was 

duidelijk geen bomenkenner.

  ... de 
kerstboom
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Ik heb een vrij beroep. Dat vergt een zekere discipline, maar ik 

zou niet zonder die vrijheid willen. De Bomenbuurt is steeds 

aantrekkelijker geworden voor mijn soort types. In de ruim 

zeven jaar dat ik hier woon zijn er talloze fijne lunchrooms, 

terrassen en restaurantjes bijgekomen. Belangrijke plekken waar 

de ambulante kunstenaar zich op de wereld oriënteert. Daar zijn 

eet en drinkbare stimulantia voor de inwendige mens. Ook het 

openluchtmuseum van de Fahrenheitstraat zorgt voor creatieve 

impulsen. 

Bovendien ken ik inmiddels een aantal middenstanders, die zich 

moeiteloos van hun werk laten houden als er een fijn verhaal  

te vertellen is. Van hun of van mijn kant. Zo deed ik dat jaren in 

de Amsterdamse Pijp, een buurt die inmiddels aan zijn eigen 

populariteit ten onder dreigt te gaan. Van binnen en buiten de 

stad stroomt het belangstellende volk toe. Meestal met feest

intentie, zodat de vele aparte winkeltjes steeds meer vervangen 

worden door stereotype horecagelegenheden. Er lopen daar  

nu zo veel hippe types rond dat het hippe er wel van af is.

Zo ver is het in onze wijk nog lang niet, gelukkig. Na half zes 

heerst hier een knusse rust. Ik voel me helemaal thuis in deze 

buurt, waar ik ook nog enige goede vrienden heb wonen die net 

zoals ik hun dagen zelf indelen. Daar waai ik dan overdag af en 

toe aan om de zaken door te nemen, te lachen en vervolgens 

gesterkt verder te gaan. 

Marnix woonde op een steenworp afstand. Een stukje de 

Valkenboskade af en dan was je er. We zagen elkaar zo één keer 

per week. Dan zetten we ons in zijn tuin en praatten we over 

leven en werk. En nu is de vader van Haagse Harry er niet meer. 

Ik kijk uit het raam. Maandagochtend. Fietsers zijn ergens naar 

op weg. Er schuifelt iemand met een boodschappentas voorbij. 

Tussen de witte wolken schemert blauw. Op straat kwam ik hem 

zelden tegen, hij zat het liefst in zijn werkkamer te tekenen, maar 

ik mis hem overal.

Marnix

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier, 

columnist en schrijver. Én neerlandicus.  

Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids 

Cabaret Festival. Samen staan Paul en Marcel 

de komende tijd 1x per maand in Theater 

Dakota (Zuidlarenstraat), aanvang 16.30uur. 

Zie ook: www.theaterdakota.nl. 

COLUMN Marcel Verreck
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Op de vernieuwde Thomsonlaan zijn de winkeliers blij dat de 

verbouwing achter de rug is; de straat ligt er strak bij, de stoepen 

zijn geveegd en de kerstverlichting is aangestoken. Het winkelend 

publiek is dus van harte welkom. Wat vind je er zoal? 

Koken met muziek
Ga je koken met kerst? Loop dan eerst binnen op het Thomsonplein 

bij Stadhouder. Daar staat sinds kort een echte keukenopstelling 

met diverse inbouwapparatuur, waar iedere zaterdag vanaf ca.  

11 uur een kookdemonstratie is. Op zaterdag 20 december wordt  

er een bijzondere kersttaart gemaakt, die onder de bezoekers van 

die dag wordt verloot. 

Laat je budget of kerstbonus nieuwe inbouwapparatuur niet toe, 

dan kun je er ook terecht voor allerlei keukenaccessoires, zoals die 

prachtige kerstrode Kitchenaid: mixer, kneder en menger ineen,  

of de wat meer traditionele kaas/vleesfondueset, gourmet of 

raclette pan.

Een beetje kok wil natuurlijk muziek tijdens het werk: voor zo’n  

€ 20 koop je een heuse bluetooth speaker, die ook nog eens op een 

kerstbal lijkt. Voor ietsje meer heb je een DAB radio: gegarandeerd 

storingsvrij digitaal en draadloos geluid bij het koken. 

Betaalbare kadootjes 
Kadowinkels zijn er genoeg in de straat. Bij Allerie (nr. 61) koop je 

prachtige Turkse mozaïek lampen in allerlei kleuren, voor op tafel of 

aan het plafond. En ook: sieraden, bijzondere kandelaars, tassen en 

Boeddhabeeldjes voor hele leuke prijsjes.

Aan de overkant zit de relatief nieuwe winkel: ‘Even kijken’ (104A). 

Eigenares Maria heeft allerlei leuke kerstkadootjes, ook voor onder 

een tientje. Kaarsen, servetten, ouderwets speelgoed, muurdecora

tie en fotolijstjes. Maar ook: een echte winterparaplu met rood

borstje, speren uit Nieuw Guinea en kerstuiltjes voor in de boom. 

Bij Maria kun je trouwens ook terecht voor woninginrichting. 

En dat is maar goed ook, want helaas verdwijnt woonwinkel  

De Opkikker uit het straatbeeld. Tot en met 23 december kun je hier 

op het Thomsonplein langskomen voor laatstedagenaanbiedingen 

(daarna moet je naar de webshop). Denk aan: kerstversiering, 

houten kerstbomen, maar ook lampen, servies, stoelen en tafels. 

Houd je meer van een antiek gedekte tafel, glaswerk en serviezen, 

dan steek je de Fahrenheitstraat weer over naar De Lantaarn (nr. 122).

Verwennen
Op de Thomsonlaan en het plein vind je diverse kapperszaken, 

Thaise en Nederlandse massagesalons en nagelshops waar 

iedereen zich mooi kan laten maken en tot rust kan komen.  

Nieuw in de straat: Beaulounge (nr. 79), een allin schoonheidssalon 

waar je (bijna) alles wat het lijf verlangt kunt laten doen en daarna 

bij kunt komen aan de smoothie bar. Kijk voor diverse aanbiedingen 

op hun eigen website. 

Wil je deze kerst net iets meer gedurfd voor de dag komen? Bij tattoo 

shop Needle Addict (nr. 51) krijg je vanaf € 60 een naam, een roos 

of eigenlijk alles waar je jezelf maar blijvend mee wilt verfraaien.  

Tot het einde van dit jaar krijg je 20% korting op kadobonnen vanaf 

€ 100. De bon zelf heb je overigens al vanaf € 20. 

Speeltjes 
Veel mensen verwennen hun huisdieren ook met kerst. Zandvliet 
dierenwinkel (nr. 114) verkoopt voor onder de boom: speeltjes voor 

hond en kat, kerstmaaltijden en snoepjes voor binnen en pinda

kettingen en vetbolletjes voor buiten. De redactie spotte deze Miss 

Piggy, weliswaar in zomertenue, maar dat zal de hond niet deren. 

Ook de dierenkalender 2015 is binnen. 

Kerstmis is voor velen van ons een feest van sfeer en gezelligheid met familie of vrienden. 

Maar ook van aandacht en bezinning, waar je op andere momenten in het jaar niet altijd  

de tijd voor neemt. Om ons daarop voor te bereiden, gaan we op zoek naar recepten voor  

een feestelijk diner, kopen we kadootjes voor onze geliefden en bedenken we hoe we  

er ontspannen en feestelijk uit willen zien. Allemaal goede zaken dus. Gelukkig hoef je  

daarvoor niet ver te reizen. Op de Thomsonlaan ben je aan het juiste adres voor dit alles.  

Hier zitten leuke winkels om jezelf te verwennen of om iets uit te zoeken en weg te geven. 

Voor ieder budget is wel iets te vinden, ontdekte de redactie die een korte ronde maakte. 

Kerst op de Thomsonlaan

door ERNA DE KLERK

Man 
Goed om te weten: de man draagt deze kerst geen smoking meer. 

De trend is: jeans met vest of colbertje. En gelukkig te koop bij 

Mooiman mannenmode (nr. 128) of bij Charlie  Mode (nr. 106), 

een paar deuren verderop. Volgens Koos Mooiman is kerst ook een 

mooie gelegenheid om je partner te geven wat je hem zelf mooi 

vindt staan. Dat zijn niet meer de traditionele manchetknopen, 

stropdas of sokken. Nee, de man van vandaag krijgt een vest of trui 

onder de boom. 

… en vrouw
Voor dames is er volop keus in alle prijsklassen. Bij Flair Boetiek 
Atelier (nr. 63) vind je rokken,  jurken en tops. Naast verschillende 

betaalbare merken, ontwerpt eigenares Cécile onder eigen label 

Fleur de la Haye en maakt kleding op maat. 

Nieuw in de straat is ‘My 7 sins’ (nr. 91). Een bijzondere winkel met 

kwaliteitskleding van vooral Nederlandse en Deense ontwerpers. 

Onderneemster Annette is een bekende in de buurt. Eerder had  

ze samen met haar man een zonweringzaak, nu is ze terug met 

kleding en aanverwante zaken, want je kunt bij haar ook een glas 

wijn drinken en dierproefvrije bodylotion kopen. De hippe kleding  

is een klasse duurder dan Flair, maar toch zijn er truien verkrijgbaar 

vanaf € 30. De tassen zijn ontworpen door Nederlands jong talent.  

Little black dress 
Hèt zwartje jurkje koop je bij Charlie. Stoer vrouwelijk, maar ook 

jong en elegant. Met merken als Armani, Drykorn en Closed valt de 

kleding van Charlie in de hogere prijsklasse, maar met deze kleren 

kun je wel jaren vooruit en kom je behalve met kerst ook goed voor 

de dag bij sollicitaties. Vaste klanten zien de zaak van eigenares 

Martinique al jarenlang als een vertrouwde huiskamer. Niet alleen 

voor de vrouw op zoek naar de nieuwe Audrey Hepburn stijl, maar 

dus ook voor haar vlotte vent, aldus Martinique. 

Eten
En ja, als dan alle voorbereidingen zijn getroffen, gaan we natuurlijk 

eten met kerst. Misschien wat minder en wat gezonder dan 

voor gaande jaren, maar toch. Wie niet is gezwicht voor de hippe 

bluetooth speaker en daarmee de keuken is ingedoken, kan onder 

meer kiezen uit: De Haagse Traiteur (afhalen t/m 24 december: 

kalkoen in allerlei maten, wildstoof, eend en meer wintergerechten), 

Indian Curry House (open beide kerstdagen; kerstmenu), Simply 
Thai (open beide kerstdagen: à la carte), en net op het randje van 

de Thomsonlaan Restaurant Bis (kerstavond en 1e kerstdag, menu 

en à la carte).    ■
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06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over 
alle persoonlijke financiën

Voorlichtingsavonden over 
pensioen en hypotheek

Budgetcoaching 

Ook dit jaar was in oktober het Kastanjeplein het middelpunt 
van de festiviteiten rond Halloween. Bijna alle kinderen maar 
ook diverse ouders hadden zich gestoken in de outfit die zo 
eigen is aan dit gebeuren. Dat het feest steeds meer aan 
populariteit weet te winnen was te zien aan de massale 
opkomst die nog weer groter was dan het jaar ervoor.

Verhaal
Tegen 19.00 uur gaf buurtgenoot en onderwijzer Geert Snijders de   

aftrap met het voorlezen van een spannend verhaal dat helaas door 

het ontbreken van een microfoon niet door alle kinderen even goed 

zal zijn verstaan. De stemming bleek hieronder echter niet gebukt 

te gaan.

Onze geweldige buurtsuper AH had ook nu weer een stand ingericht 

met Glühwein, warme chocolademelk en pakjes limonade. Gall & Gall 

verleende als donateur ook een bijdrage.

Evenals voorafgaande jaren verzorgde Tom Sekrève de muziek 

waarbij hij geassisteerd werd door zijn dochters. Fantastisch om 

steeds weer te kunnen rekenen op deze mensen die onbaatzuchtig 

hun medewerking verlenen.

Enkele medewerkers van de stichting Voor Welzijn waren behulp

zaam bij het opbouwen en het aankleden van de tenten met 

attributen die een bijdrage aan de sfeer leveren.

Prijzen
Na het voorlezen van het verhaal vingen de kinderen aan met de 

TrickorTreat die ze langs de huizen voerde waarvan bewoners  

te kennen hadden gegeven iets lekkers klaar te hebben liggen.  

Ook naar hen gaat onze dank uit omdat zij voor een belangrijk  

deel bepalen of het voor de kinderen echt een feest is.

Na afloop van de tocht verzamelden alle deelnemers zich weer  

op het plein waar een onpartijdige jury de prijzen uitdeelde aan  

3 jongens en 3 meisjes die naar hun oordeel het mooist en/of 

griezeligst gekleed waren.

Tenslotte wil de organisatie de Gemeente Den Haag nog bedanken 

die het financieel mede mogelijk maakt om een feest als dit te 

organiseren.

Oproep
Na afloop moest alles weer met een minimale bezetting aan 

mankracht worden afgebroken en opgeruimd waarbij de vraag  

rijst of ook het volgende jaar een feest als dit georganiseerd kan 

worden juist vanwege dat gebrek aan mankracht. Mochten lezers 

zich aangesproken voelen om dit evenement te ondersteunen,  

dat maar een paar uur per jaar kost, dan kunnen die zich opgeven 

bij de SBOB, emailadres: info@bomenbuurtonline.nl of bij 

ondergetekende.

Peter Lubbers

Emailadres: peter@lubbers.it

Halloween 
Kastanjeplein 31 oktober
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MAATREGELEN TEGEN 
 LUCHTVERVUILING NODIG

De gemeente Den Haag moet op 82 kinderopvangcentra, 

scholen en verzorgingshuizen langs drukke verkeerswegen 

maatregelen nemen tegen luchtvervuiling. De kinderen en 

ouderen lopen er een te groot gezondheidsrisico, vindt de 

GGD Haaglanden in het advies Lucht kwaliteit en gevoelige 

bestemmingen.

Milieudefensie zoekt de oplossing eerder in bronmaatregelen.  

De milieuorganisatie is een petitie gestart om de Tweede 

Kamer het volgende te vragen: Verlaag maximumsnelheden 

op stadssnelwegen, bied gemeenten de mogelijkheid om 

scooteroverlast aan te pakken en neem maatregelen om  

de uitstoot van roet te verlagen. U vindt de petitie op  

https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie/meer-weten.

DEN HAAG KRIJGT GROOTSTE 
STADSLANDBOUWPROJECT EUROPA

Op het dak van voormalige Philips fabriek De Schilde, aan 

de Televisiestraat, komt een kas van 1.200 vierkante meter 

te staan. Het klassieke pand aan de Televisiestraat staat op 

het moment grotendeels leeg en zal zich in de toekomst 

verder ontwikkelen richting een meerlaags-stadsland-

bouw-centrum onder de naam Urban Farming De Schilde. 

Het project sluit goed aan bij de duurzame ambitie van de 

gemeente om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

De herkomst en het productieproces van ons voedsel heeft 

een grote impact op het klimaat, het milieu en de natuur. 

Stadslandbouw in Den Haag is er in verschillende vormen 

en biedt uiteenlopende kansen, zoals de voedselketen 

verkorten, kinderen leren waar voedsel vandaan komt  

en de samenwerking tussen wijkbewoners bevorderen. 

Kijk voor meer info op www.denhaag.nl/duurzaamheid.

De initiatiefnemer, Bob Bouwman, heeft hier sinds 2001 (ja, u leest het goed: 13 jaar geleden!) zijn best 
voor gedaan. Hij heeft het idee geopperd, medestanders gezocht, een plan voorgelegd, etc. De gemeente 
kon er niet mee akkoord gaan, want voor een fietsenkelder (dat was toen het plan) was geen geld. Het is 
nu niet meer interessant, welke hobbelige weg deze gedroomde stalling moest afleggen, maar dat de weg 
lang was, staat wel vast. En nu is hij er dan, zie foto. U begrijpt dat daar wel lang en goed over nagedacht 
moest worden. Hartelijk dank, Bob, voor je uithoudingsvermogen! Krijgt je fiets er een ereplaats??
Tonny van Dijk

FIETSENSTALLING BIJ DE BONTE VLINDER 
(EGELANTIERSTRAAT) IN GEBRUIK GENOMEN

Van oudsher heeft Den Haag een grote aantrekkingskracht 

op mensen vanuit de hele wereld. De sporen die zij nalieten 

vinden we terug in het straatbeeld, in het interieur, de kunst 

en in typisch Haagse gebouwen en producten zoals het 

Rozenburg porselein, de Haagse Passage en het Kurhaus.  

De tentoonstelling ‘De Wereld in Den Haag. Portretten van 

migratie’ laat zien hoe markante personen uit heden en 

verleden hun stempel drukten op de stad. Ontmoet deze 

individuen en bekijk de stad met andere ogen.

 

Een goed voorbeeld van een migrant die duidelijk zijn sporen 

in de stad heeft nagelaten is de Fransman Daniel Marot 

(1661-1752); deze gevluchte Hugenoot introduceerde in  

Den Haag de nieuwe Lodewijk XIV-stijl in de architectuur en 

woninginrichting en werd hofdecorateur van stadhouder 

Willem III. Veel van de gebouwen waaraan hij werkte, zoals 

de Trêveszaal en Paleis Kneuterdijk behoren tegenwoordig 

tot de zichtbare architectonische hoogtepunten van onze stad. 

Maar ook aan de wieg van typisch Haagse industrie, zoals 

porselein, aardewerk en bier stonden tal van talentvolle 

buitenlandse ondernemers. Net als de terrazzowerkers uit 

Italië die in de 19de eeuw de vloer in de Haagse Passage 

legden, brachten zij hun expertise naar de stad of vonden de 

omstandigheden waarin die industrie zich kon ontwikkelen. 

Ook hedendaagse portretten van migratie zullen op de 

tentoonstelling te zien zijn.

NIEUWE TENTOONSTELLING IN HISTORISCH MUSEUM:
DE WERELD IN DEN HAAG:  PORTRETTEN VAN MIGRATIE

BOERENKAASFONDUE
– 25 g boter

– 1 el bloem

– 200 ml droge witte wijn

–  150 g boerenkaas extra belegen  

uit Zoeterwoude, geraspt

–  150 g ruygentaler uit Oudewater, 

geraspt

–  150 g doruvael uit Montfoort, 

geraspt

– 2 el oude jenever

–  evt. versgemalen peper of geraspte 

nootmuskaat naar smaak

GEITENKAASFONDUE
– 25 g boter

– 1 el bloem

– 200 ml droge witte wijn

– 275 g belegen geitenkaas, geraspt

– 1 stuk (Franse) chèvre, fijn gebrokkeld

– 1 el verse bieslook, fijngesneden

– 1 el verse tijm

– 2 el kirsch

–  evt. versgemalen peper of geraspte 

nootmuskaat naar smaak

ITALIAANSE BLAUWADERFONDUE
– 25 g boter

– 1 el bloem

– 150 ml droge witte wijn

–  150 g fontina (bergkaas uit Aosta-

vallei), geraspt

–  150 g provolone (zachte smeltkaas 

uit Noord-Italië), geraspt

–  150 g gorgonzola picante 

(blauwaderkaas uit de omgeving 

van Milaan), geraspt

–  evt. versgemalen peper of geraspte 

nootmuskaat naar smaak

TRIO VAN KAASFONDUE  
VAN KAASSPECIALIST ED BOELE, HOOFDGERECHT  

Dit jaar kregen we een kerstrecept* van Erwin Wesstein, bedrijfsleider bij Ed Boele. 
Weer eens wat anders. Het gerecht is voor 4 – 6 personen; bereidingstijd ± 30 min.

Maak elke fondue in een aparte pan. Smelt de boter en roer de bloem erdoor. 

Laat de bloem een paar minuten op laag vuur garen en roer af en toe. Schenk  

de wijn erbij, draai het vuur hoger en klop alles met de garde tot een dikke 

gebonden saus. Als de saus kookt, kan het vuur weer zachter. Doe de kaas in drie 

delen bij de wijn saus en roer goed tot alle kaas is opgenomen. Roer de jenever 

door de boerenkaasfondue en de kruiden en kirsch door de geitenkaasfondue.

Voeg naar smaak gemalen peper en/of nootmuskaat toe. Houd de fondues  

warm in een fonduepan en geef er rauwe of geblancheerde groenten bij  

(paprika, aubergine, courgette, pompoen, wortel, sherrytomaat, broccoli, peer), 

Turks brood en goed zuurdesembrood.

*Ook te vinden in het blad Delicious van december 2014.

recept
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De Haagse Gordijnerie
 exclusieve woonmode

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

Brillen - Contactlenzen

Openingstijden
dinsdag - donderdag 9.30 - 17.30 uur
vrijdag 9.30 - 21.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Lid NUVO

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

Joh. Zandvliet
sinds 90 jaar uw vertrouwd adres in de wijk

alles voor 
uw huisdier

Thomsonlaan 114  Den Haag 
Tel 070 345 03 06   

Lid Dibevo

63 x 96 m
m

Den Haag zoekt meer leden  
voor het Stadspanel

De gemeente vraagt het Stadspanel regelmatig om haar 

mening over allerlei onderwerpen die in de stad spelen. 

De gemeente wil graag dat er nog meer bewoners 
lid worden van het stadspanel. We zijn dan 
met genoeg mensen in contact om ook met het 
stadspanel over uw leefomgeving en de buurt te 
kunnen nadenken. Wat gaat goed, wat gaat niet 
goed in de stad en in uw buurt? Uw meningen 
helpen bij het bepalen wat er gedaan of verbeterd 
moet worden in de stad. Daarom is meedoen 
belangrijk. Een korte vragenlijst wordt zes tot acht 
keer per jaar voorgelegd aan het stadspanel. Als u 
internet heeft kunt u meedoen.  
 
Aanmelden als lid van het Stadspanel? 
Ga naar www.stadspaneldenhaag.nl

Herinrichting sept. - dec. 2014



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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Contact met De Boomgaard
E-mail adres
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie 
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl. 
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (ook post die u aan het 
kantoor van de SBOB wordt gestuurd komt bij ons terecht).

Commentaar?
Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via 
e-mail (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje 
naar Redactie De Boomgaard, Acaciastraat 178A, 2565 KH 
Den Haag.

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Hans Verboom (Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)

Secretaris Loura Huizenga (administratieve ondersteuning, werkgroepen)

Penningmeester Ted Harryvan (fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)

Bestuursleden Johan van Arragon  (NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)

 Frits Knijff (winkeliers, herinrichting Fahrenheit/Thomson)

 Barbera Christiaanse (website, social media, bewonersparticipatie)

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

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

ADVERTEREN
WILT U OOK IN DIT BLAD UW BEDRIJF ONDER DE AANDACHT BRENGEN? U KOMT ELKE KEER 

BIJ 4100 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD. VOOR INFORMATIE 

OVER FORMATEN EN TARIEVEN: INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL

Nuttige (web)adressen
Stadsdeelwethouder
Heeft u op pag. 5 gelezen dat onze nieuwe stadsdeelwethouder 

Joris Wijsmuller ook door onze buurt is gefietst? Hij heeft als motto: 

“Sores? Mail Joris!”. Dit is zijn mailadres: joris.wijsmuller@denhaag.nl 

Maak huis en tuin klimaatbestendig
Onze Boomgaardenier (bestaat dat woord?) Herman Poelsma 

besteedde er eveneens aandacht aan, maar het is dan ook van groot 

belang: bewustwording van de klimaatverandering. Iedereen met 

balkon of tuin kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van 

zijn woonomgeving; zie  huisjeboompjebeter.nl

Actieve Haagse jongeren gezocht (15 – 24 jaar)
Het gaat om de Haagse Jongeren Ambassadeurs; zij vormen  

een brug tussen de gemeente Den Haag en de jongeren. 

Zie www.haagsejongerenambassadeurs.nl 

Kant-en-klare maaltijden van buurtgenoten
Geen zin om te koken of wil je juist jouw kookkunsten delen met  

de buurt? Thuisafgehaald.nl maakt het mogelijk. Meld je ook aan! 



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Fabian Roso
 (spreekuur:  
 dinsdag 11.00 – 12.00 uur in De Kruin)

070 353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
070 365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
14 070 Klachten Openbare Ruimte
070 363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
070 346 56 23 SBOB (uw bewonersorganisatie)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Agenda
14 DECEMBER  Kerstconcert Haags Kleinkoor Houtrustkerk
12 JANUARI  Open Coffee Bomenbuurt
21 JANUARI  Voorleesontbijt Bibliotheek
2 FEBRUARI  Sluitingsdatum kopij De Boomgaard nr 1 
7 FEBRUARI Poppentheater Bibliotheek
7 FEBRUARI Spiegeltijd theatervoorstelling Houtrustkerk
9 FEBRUARI Open Coffee Bomenbuurt
28 FEBRUARI Herdenkingsconcert Houtrustkerk
3 MAART  Verschijningsdatum De Boomgaard nr 1 
9 MAART Open Coffee Bomenbuurt (3-jarig bestaan)

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 19

Samen voor de voedselbank

Omroep West zet zich deze maand in om zoveel mogelijk 

levensmiddelen in te zamelen voor de actie Samen voor 

de Voedselbank. In Den Haag zullen ca. 3.000 gezinnen 

rond de kerstdagen een beroep doen op ondersteuning. 

In de actieweek van 12 tot 19 december kan 

iedereen levensmiddelen afgeven bij een van de 

 inleverpunten in Den Haag, o.a. bij vrijwilligerscentrale 

PEP aan de Riviervismarkt, en 4 filialen van Supermarkt 

Hoogvliet. Het gaat om houdbare verpakte producten: 

pasta, rijst, aardappelpuree, koffie en thee, soep en 

sauzen, blikgroenten, vlees en vis in blik. En non-food 

artikelen als tandpasta, wasmiddel, afwasmiddel, 

 shampoo, douchecrème, etc.

Ook worden er nog vrijwilligers gezocht om de 

 inzamelings punten te bemannen. Aanmelden kan  

op voedselbank@omroepwest.nl.


