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De pen op papier
heette mijn boek Nederlands op de middelbare school. Die titel zegt wat over de tijd 

waarin ik op school zat. Maar figuurlijk klopt het nog…. en met mij werken nog meer 

pennen voor De Boomgaard. 

De oproep in het vorige nummer heeft ons 2 nieuwe redacteuren opgeleverd:

Henk van Loon en Luc Verkoren. Beiden hebben hun sporen op redactiegebied 

verdiend en we zijn dan ook blij met hun komst. Vanaf de volgende uitgave zult u 

hun namen vaker tegenkomen.

Dossiers
Hoewel er binnen ons groepje geen strikte afbakening van taken is, is het de 

bedoeling dat Luc Verkoren zich gaat richten op diepgaandere onderwerpen, 

misschien ook een serie met een wat langere adem. Zoals u misschien weet, heeft 

De Boomgaard soms verhalen gepubliceerd, die het verdienen nog eens nagelezen 

te worden. Als u kijkt op www.bomenbuurtonline.nl –> Boomgaard –> Dossiers 

vindt u daar een voorbeeld van. Wij zijn van plan, die Dossiers te gaan uitbreiden. 

Als u suggesties voor zulke onderwerpen heeft, houden we ons aanbevolen.  

Ze moeten wel aan één voorwaarde voldoen: er moet een verband bestaan met  

de Bomenbuurt. Wist u trouwens, dat de vorige Boomgaarden ook op deze site te 

bekijken zijn?

Sluitingsdatum kopij  

volgende Boomgaard:  

12 mei 2014
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter 
Nu de lente alweer voor de deur staat, 

hoop ik dat het jaar voor u goed is 

begonnen. En dat het met uw voor

nemens ook wil vlotten!

Ondanks de bezuinigingen gaan wij  

er als bestuur toch weer enthousiast 

tegenaan. Samen met u gaan we de 

jaarlijkse Vrijmarkt en het project 

Opvallend Afval weer oppakken, maar ook hopen wij nieuwe 

projecten te mogen verwelkomen. Let er op dat als u subsidie 

aanvraagt voor een project, u ons hiervan op de hoogte brengt.  

Het kostenplaatje en de afrekening van uw project moet u ook aan 

ons kenbaar maken. De gemeente gaat ons hier namelijk strenger 

op controleren.
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De Boomgaard

Het Bestuur van de SBOB nodigt u uit voor de 
Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden  
op donderdag 20 maart in De Kruin, Acaciastraat 
178a, om 20.00 uur. 

Aftredend zijn:
– Hans Verboom, voorzitter herkiesbaar 
– Frits Knijff, lid herkiesbaar
– Telli van der Lei, lid niet herkiesbaar

Door het aftreden van Telli van der Lei ontstaat 
er een vacature in het bestuur. Daarom roepen 
we hierbij kandidaten op om deze vacature  
te vervullen.
Het bestuur bestaat uit betrokken bewoners  
uit de Bomenbuurt. Gezamenlijk zetten zij een 
koers uit en individueel voeren zij taken uit die 
hen het beste liggen en die de buurt vooruit 
helpen. We zoeken nu naar een bestuurslid 
algemene zaken. Dat wil zeggen: heeft u 

HET KANTOOR VAN DE SBOB  
IS GEOPEND VOOR BUURTBEWONERS OP:

DINSDAG VAN 13.30 – 15.30 UUR 
WOENSDAG VAN 10.30 – 13.30 UUR

ADRES: ACACIASTRAAT 178A

 

Op dit moment zijn wij druk bezig om de jaarvergadering voor te 

bereiden. Deze avond is er speciaal voor u: u krijgt dan te horen 

hoe wij ons geld besteed hebben en u hoort de laatste stand van 

zaken over de activiteiten en de werkzaamheden die er in onze wijk 

allemaal staan te gebeuren. En jazeker, u kunt uzelf ook aanmelden 

als bestuurslid. Graag zelfs.

Op 4 maart hebben we met veel succes een politiek café 

 georganiseerd in wijkgebouw de Kruin, om zo de belangen in  

onze wijk zichtbaar en kenbaar te maken aan de politieke partijen. 

U bepaalt met uw stem op 19 maart hoe dat uitpakt.

Tot slot wil ik u vragen om ons wijkgebouw De Kruin te steunen. 

Dit verkeert momenteel in zwaar weer. De gemeente wil het 

gebouw slopen, maar samen met de Kruin laten wij het er niet 

zomaar bij zitten.

Hans Verboom, Voorzitter SBOB 

 interesse in de wijk, een passie voor een bepaald 
onder werp, vindt u het leuk om de belangen  
te behartigen van de bewoners van de 
 Bomenbuurt? Meldt u dan aan voor het vervullen 
van deze vacature. U kunt zich melden bij het 
secretariaat: info@bomenbuurtonline.nl of  
tel. 346 56 23 (voicemail). 

Iedereen is van harte welkom. Wel is het zo dat 
gezien de huidige samenstelling vrouwelijke 
kandidaten nog meer welkom zijn!

De op de vergadering betrekking hebbende 
stukken kunt u vanaf 10 maart a.s. vinden op 
onze website (www.bomenbuurtonline.nl),  
maar u kunt ze ook opvragen bij het secretariaat 
(adres zie hierboven). 

Namens het bestuur,
Loura Huizenga, secretaris

SBOB jaarvergadering 2014 op 20 maart NIEUWE NAAM VOOR WEBSITE FIETSENSTALLINGEN 

WWW.BUURTSTALLINGDENHAAG.NL 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe 

vormgeving van de website, maar hierboven kunt u alvast 

een eerste indruk krijgen hoe één en ander er uit ziet. 

Het ontwerp en verdere ontwikkeling is in handen gelegd 

van The Online Factory (TOF). De nieuwe site gaat verder 

onder het internetadres www.buurtstallingdenhaag.nl.

Zoals wij al in de vorige Boomgaard schreven heeft de 

bedenker en initiatiefnemer van de oude site, Diederik 

Weve, het eigendom van de site en beheer van de twee 

fietsenstallingen Acaciastraat en Abeelstraat overgedragen 

aan SBOB. Het mag duidelijk zijn dat wij Diederik hiervoor 

veel dank verschuldigd zijn.

Evenals bij de oude site is het de bedoeling dat beheerders 

hun stallingen, geschikt voor snor-, brom-, motor- en 

gewone fietsen kunnen etaleren. Inwoners van Den Haag 

en andere geïnteresseerden wordt op deze manier inzicht 

geboden in de stallingmogelijkheden voor verschillende 

voertuigen. 

Door de activiteiten van Diederik Weve voort te zetten 

probeert het bestuur van de SBOB een steentje bij te 

dragen aan de oplossing van het groeiende stalling-

probleem van rijwielen in Den Haag en de toename  

van het aantal weesfietsen een halt toe te roepen. 

De vernieuwing van de site is financieel mogelijk gemaakt 

door de Gemeente Den Haag. 

Ted Harryvan

Fietsenstalling Egelantierstraat
Het idee van een fietsenstalling in de Egelantierstraat dateert  

al van 2004. Het is een vurige wens van menige bewoner daar.  

Tot nu toe is het plan echter elke keer stukgelopen op het 

financiële plaatje, maar ook op het ontwerp van de stalling. 

De gemeente wilde namelijk een universeel ontwerp maken  

dat geschikt zou zijn voor heel Den Haag.

Afgelopen jaar heeft de gemeente Den Haag bewoners 

 gestimuleerd om ruimten die zij over hebben in te richten als 

fietsenstallingen. Ook de renovatie van stallingen hoort hierbij.

De werkgroep EBA heeft toen het oude plan weer opgepakt en  

is opnieuw aan de slag gegaan om op het schoolplein van de 

Bonte Vlinder een stalling te realiseren. Als leek besef je niet 

hoeveel tijd en inzet er daarbij van je gevraagd wordt. Maar terwijl 

ik dit stukje schrijf, gaat het er op lijken dat het er uiteindelijk 

toch van gaat komen en de bewoners een lang gekoesterde 

wens in vervulling zien gaan. Het wachten is nu op de laatste 

goedkeuring van de gemeente Den Haag. Houd de website van 

de SBOB in de gaten, want zodra het rond is laat ik het u 

onmiddellijk weten.

Op voorhand wil ik de directie van de Bonte Vlinder en de firma 

Weverling bedanken voor hun medewerking en inzet hierbij. 

Laatstgenoemde gaat het geheel begeleiden en uitvoeren. 

Wordt vervolgd!

Hans Verboom

Speeltuin en fietsenstalling 
Acaciastraat 
De speeltuin en fietsenstalling Acaciastraat zijn niet meer weg  

te denken uit onze wijk. Jong en oud maakt er gebruik van en 

een groepje vrijwilligers zorgt ervoor dat het netjes en heel blijft.

Vorig jaar werden wij verrast met de mededeling dat de 

gemeente het pand had verkocht en dat de gebruikers er eind 

januari 2014 uit moesten. Het contract werd zonder veel omhaal 

opgezegd. De nieuwe eigenaar wilde de grond voor andere 

doeleinden gaan gebruiken. 

De SBOB heeft veel moeite en tijd gestoken in het leggen van 

contact met de nieuwe eigenaar van het pand, maar dat is tot  

op heden niet gelukt. Inmiddels is bekend geworden dat de 

Stichting Dak het gebouw opnieuw bij hun activiteiten gaat 

betrekken. En dat betekent dat speeltuin en stalling behouden 

blijven. 

Werkgroep Acaciastraat en SBOB bestuur zijn erg blij met deze 

nieuwe ontwikkeling en hopen dat de speeltuin en de stalling 

nog jarenlang mogen blijven bestaan. 

OPROEP
De Werkgroep Verkeer, Veiligheid & Milieu zoekt een 

nieuw lid, iemand die geïnteresseerd is in luchtkwaliteit  

en vooral ultrafijnstof. Dit is een belangrijk onderwerp bij 

de herinrichting van de Segbroeklaan, tweede of derde  

op de lijst van ‘Rochelwegen’ in Den Haag. Heb je belang-

stelling? Meld je dan aan bij Frits Knijff via friniek@ziggo.nl.

De Boomgaard

Wat speelt er 
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Tekst

VAN HET BESTUUR (vervolg)

In De Boomgaard van december 2013 
stonden twee artikelen met kritiek op het 
nieuwe bestemmingsplan: die betroffen 
Fahrenheitstraat 644 en Beukenhof 
(zuidelijk van het Thomsonplein).

Berkhof en de nieuwe spelregels
In de Berkhof (oostelijk van het Thomson

plein) liggen 35 particuliere tuinen om  

een grote werkhal heen. De schuttingen, 

schuren etc. waren tot nu toe maximaal 

2,5m hoog. Deze spelregels van Berlage 

functioneerden 90 jaar perfect. Sinds kort 

kunnen de tuinuitbouwen 4m hoog 

worden. In de Berkhof (Thomsonplein 8) 

staat het eerste prototype, zie foto. Voor de 

buren ontstonden de volgende nadelen: 

waardevermindering van hun huizen, geen 

zon meer in de tuin, geluidsoverlast etc.  

Iedereen heeft het recht om  
4m hoog te bouwen in de tuin 
Nu moet iedereen ermee rekening houden 

dat de buren een muur of tuinuitbouw van 

4m hoog kunnen bouwen. Dat geeft onrust. 

De vraag is of de eigenaren van de particu

liere tuinen dat willen? Het is een beangsti

gende gedachte, dat bijv. de eigenaren van 

Thomsonplein 7 het recht hebben om een 

4m hoge schutting voor de schuifdeuren 

van Thomsonplein 8 te zetten, zie foto. 

Hierdoor kan de grootste burenruzie 

ontstaan. 

Van bewonersparticipatie naar 
commerciële participatie
Initiator voor de dakopbouwen en tuin

uitbouwen was Maarten Schmitt, de stads

 stedenbouwer van 19982009 met zijn 

structuurplannen tot 2030. Als opgeleide 

specialist voor ‘bewonersparticipatie’ kon hij 

experimenteren in de Bomenbuurt. Helaas 

werd de nieuwe 4mbouwhoogte niet door 

de bewoners benut, maar door vreemde 

zakenmensen en speculanten.

Als negatief voorbeeld van ‘bewoners

participatie’ zijn de commerciële uitbouwen 

van de Bomenbuurt beschreven bij 

Wikipedia (onder ‘N. John Habraken’).  

A. Luchinger

ingezonden

Ik heb er naar uitgekeken: het (foto)boek van Peter  
van Beek over de Roma in Oost-Europa. Nadat hij in  
De Boomgaard (nr. 2, 2012)  foto's van de sloop van de 
Montessori scholen had laten zien, bekeek ik zijn website 
regelmatig. Daar zag ik voor het eerst de foto's van zijn 
reizen naar de Roma. Hij is een begenadigd fotograaf,  
lid van een illuster Nederlands gezelschap: Hollandse 
Hoogte. Topfotografen in ons land. 

Al tien jaar reist fotograaf en buurtbewoner Peter van 
Beek regelmatig naar o.a. Bulgarije, Macedonië, Kosovo 
en Slowakije, landen op de Balkan en in Oost-Europa. Uit 
fascinatie voor de Roma-gemeenschap. De levendigheid, 
de losbandigheid van dat volk spreekt hem aan. Paarden 
die rondlopen, huifkarren, mannen, vrouwen en kinderen; 
alles beweegt, de chaos. Een volk met eigen wetten en 
regels. Dat wilde hij als fotograaf vastleggen.

Ze houden niet van gadje (buitenstaanders). Op zijn eigen 
manier probeert hij het vertrouwen te winnen en een 
betrouwbare gadjo onder de zigeuners te zijn. Door 
sjekkies mee te nemen en ze de hand te drukken als ze 
elkaar ontmoeten. Koffie drinken en ook praten over 
 voetbal. Van Persie en Robben zijn de nieuwe Nederlandse 
helden. Geen ingewikkelde gesprekken, daar houden  
ze niet van. Al die gadje die hun wil op willen leggen. 
Peter: "Als het vertrouwen er eenmaal is dan spreek ik  
wat Roemeens, Engels, Duits of Russisch met ze. Soms 
jatten ze wat spullen van me. Krijg ze meestal terug.  

Peter van Beek: 
Een gadjo onder de zigeuners….

Stom natuurlijk als ik daar met al die mooie dingen 
rondloop. Heb ik allemaal moeten leren. Pas me aan.  
Net zoals zij aan mij, soms".

De Roma zijn vooral de laatste jaren veel in het nieuws. 
Een paar jaar geleden wilde president Sarkozy ze met  
alle geweld verwijderen uit Frankrijk. Duizenden mensen 
werden vanuit dat land sinds 2009 gedeporteerd.  
Dat leverde hem met name veel kritiek op in Europa.  
Deportaties van een volk dat al eerder was vervolgd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Roma voelen zich 
nog steeds gediscrimineerd omdat er nauwelijks aandacht 
is geweest voor dit verleden.

Peter van Beek toont met zijn boek aan dat hij ons in 
vervoering kan brengen over een volk dat we nauwelijks 
kennen. Goed dat mensen zoals hij ons laten zien dat de 
wereld groter is dan onze eigen straat, buurt en stad.

Via zijn website www.petervanbeek.com heeft Peter 
mensen opgeroepen zijn idee te ondersteunen om de 
foto's in boekvorm uit te brengen. Crowdfunding: 
mensen enthousiast maken voor een vastomlijnd project. 
Je schrijft in op een initiatief en wacht of er iets uitkomt. 
Je krijgt je geld terug als het niet lukt. Dit keer wel.  
Zijn boek is nu nog te bestellen op zijn website. 

Rita Schermer

Vrij baan voor fietsers 
Al een aantal jaren ligt er een plan van  Jan Cees ten Wolde, 
voormalig buurtgenoot en lid van de werkgroep Verkeer, 
Veiligheid en Milieu, om de verkeersveiligheid van vooral 
fietsers die de Bomenbuurt doorkruisen, te verbeteren. 
Het gaat voornamelijk om de doorgaande route van het 
Goudenregenplein via Thomsonlaan, Pijnboomstraat en 
Morsestraat naar de Groot Hertoginnelaan richting de 
 binnenstad. 

Het plan omvat enerzijds een integrale aanpak ten behoeve van 

een doorgaande veilige fietsroute, anderzijds de adhoc aanpak van 

een aantal verkeersonveilige situaties. Sommige daarvan zijn met 

relatief eenvoudige ingrepen te verbeteren. (Zoals de Laan van Eik 

en Duinen recent met simpele haaientanden en voorrangsborden 

veel overzichtelijker is geworden, qua voorrangssituaties.) Zo simpel 

zou je ook  de voorrangssituatie veiliger kunnen maken op de 

kruising Populierstraat Thomsonlaan, waar veel scholieren van en 

naar de Populier oversteken. Hetzelfde geldt voor de kruising 

PijnboomstraatIeplaan, die nu gelijkwaardig is. 

Er is onlangs overleg geweest met het stadsdeel, Jan Cees ten 

Wolde en Frits Knijff (SBOB). Daar is afgesproken dat het plan 

duidelijker wordt geformuleerd waarna het aan de wethouder 

wordt aangeboden. Op korte termijn zal bekeken worden of  

het betreffende gebied alvast fietsveiliger kan worden gemaakt. 

Als er meer nieuws is over het fietsplan, kun je dat lezen op 

www.bomenbuurtonline.nl.

Meld verkeersonveilige situatie
Dat kan op de website van de gemeente, volg de link: 

www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Onveilige-verkeers 

situaties-melden.htm. 

Frits Knijff

Wijziging bestemmingsplan nodig!
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De Boomgaard

dus verkrijgbaar. Het vak leerde hij van zijn schoonouders. De kleine 

viskar levert nu ook kibbeling, gebakken visjes, makreel en paling. 

“Meer verse vis gaan we verkopen als we een nieuwe kraam hebben, 

er is dan meer ruimte en een grotere koeling. Dan komt er schol, 

zalm en slibtong, waar de echte visliefhebber dol op is.” Ook hier 

zijn straks maaltijden te koop, denk aan vis met aardappelen en sla. 

En dat hoeft echt niet meer alleen op vrijdag. 

Kinderen 
Ook Piet stond ooit op de markt en verkocht bloemen en fruit, 

voordat hij zich overgaf aan de vis. Op het Lange Voorhout staat 

zijn wagen al 40 jaar tijdens de antiek en boekenmarkt, maar over 

de Bomenbuurt is hij vol lof. “Alles is hier te koop, op het stukje 

vanaf de Thomsonlaan tot net voorbij het plein. Kaas, vlees, vis, 

brood en groente. De bediening is goed, mensen waarderen dat.  

Ik zie de kinderen van ouders destijds nu met hun eigen kinderen 

komen, voor boodschappen, maar ook voor een praatje. Leuk 

publiek komt hier.”  

 

Trots
Na het gesprek neem ik een tasje fruit en groente mee. Het is waar 

van die ‘klasse I’, ontdek ik. Leuk dat er garantie opzit, maar dat lijkt 

me eigenlijk niet nodig. Ik hoop dat dit soort kleine, persoonlijke 

winkels de herinrichtingsperikelen overleeft. We hebben een leuke 

buurt met alles wat je nodig hebt. Laten we dat zo houden en er 

trots op zijn.   ■
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BOMENPRAAT Elsje

Toevlucht op miezerige dagen.

Even onderduiken

in toevallige ontmoetingen.

'Goh , wat een bekend gezicht,

is dat niet.... en dan wat dromen

weggedoken

in een fauteuil.

Koffie drinken,

tevreden aantekeningen maken

bij mijn boek.

Een boterham met roerei ?

Allez dan maar.

Jammer dat er geen Barbara

of George Brassens..

Ondertussen regent het – il pleut,

het zingt in mijn hoofd.

Was dat niet in '68 ?

Na een wandeling

in Oisterwijks winterland,

wilde ganzen in de lucht,

grijze wind.

En later regen, 

net als vandaag – il pleut

Onverwachte observaties van klein naar 

groot: auto’s en gevels, huizen en reigers 

(geen Règâhs).

Madeleine

Garantie
Jan Otten, uitbater van groente en fruit, staat al 15 jaar op deze plek, 

samen met echtgenote Jenny. Zijn familienaam is bekend van de 

Haagse markt aan de Herman Costerstraat, waar hij opgroeide 

tussen oliebollen, textiel, vis en groente. Toen hij in 1999 dit verkoop

punt kon overnemen, specialiseerde hij zich in eerste klas groente 

en fruit. “Het liefst haal ik alles uit Nederland, uit de kas of van de 

volle grond, maar natuurlijk komt er ook wat uit het buitenland 

tegenwoordig. Alles klasse I, wij geven zelfs garantie.” Hier geen last 

van de recessie, kwaliteit verkoopt zichzelf, begrijp ik. Iedere dag 

om half 5 naar de veiling, proeven en alleen als het top is, gaat het 

mee. Zijn eigen favoriet is het kasbloemkooltje. En natuurlijk de 

Hollandse (kas)komkommer.   

Lambada
Geen recessie en geen concurrentie, want “onze producten vind  

je niet bij de supermarkt”. Die verkoopt geen Lambada aardbeien, 

geen Frieslander aardappel en geen honingtomaatjes, terwijl dat  

“de lekkerste van Nederland” zijn. Dat weten de klanten ook,  

want die komen van ver buiten de buurt voor hun boodschappen. 

Groentegarantie en traditionele haring 

Verskiosken op het Abeelplein

Zoon Remy die op een dag de zaak overneemt, verheugt zich op de 

nieuwe plannen. De beide kiosken gaan dan een halve slag draaien, 

worden groter en krijgen de vorm van een halve maan. Er komt 

door de draai meer ruimte voor de winkel en daarmee wordt de 

aanblik van het plein ruimtelijker. “Het zou leuk zijn als het door

gaat. We krijgen dan meer plaats en kunnen groente ook gaan 

wassen en snijden. Er komt een kleine afdeling voor kantenklaar 

maaltijden, salades en waarschijnlijk ook een hoekje voor biologi

sche groente.”  

En wat blijft – voor wie het nog niet wist – bij Otten bezorgen ze 

gratis aan huis in de buurt. Al jarenlang en altijd op vrijdag. 

Kaken 
De overbuurman, Piet Kleinee, staat al zeker twee keer zo lang op 

het plein: bijna 35 jaar. De enig overgebleven winkel die er toen  

ook al was, is Blokker. Ook Kleinee werkt met zijn zoon, Rick, die  

dit jaar langzaam het stokje overneemt. Bij Piet kom je voor haring, 

traditioneel gekaakt en gepekeld op Hollandse wijze. Een uitstervend 

soort waar de vis pas wordt ingevroren na bewerking  maar hier 

Het winkelgebied telt vijf kiosken, de zogenoemde vrijstaande mobiele winkels waar je groente/fruit, vis, bloemen 

en noten kunt kopen. Twee daarvan staan op het Abeelplein dat binnenkort een facelift ondergaat en na de 

herinrichting herleeft als ouderwets dorpplein. De beide kiosken worden – als de beide eigenaren en de gemeente 

het eens worden - groter, mooier, moderner en breiden hun assortiment uit. Kant-en-klaar en gebruikersgemak 

doen dan ook hier hun intrede. 

VOORTGANG HERINRICHTING  
WINKELGEBIED 
De herinrichtingsplannen zijn inmiddels goed-

gekeurd door het Gemeentebestuur. Volgens 

planning vangen de werkzaamheden rond deze 

zomer aan. De kruising Fahrenheitstraat/Thomson-

laan gaat dan als eerste op de schop; er wordt 

begonnen met de aanleg van nieuwe riolering. 

Daarna wordt een deel van de Thomsonlaan 

 opgepakt, de Fahrenheitstraat richting Segbroeklaan 

en als laatste het stuk richting Abeelplein en de  

Laan van Meerdervoort. 

Voordat het zover is, wordt eerst de brug op de  

Laan van Meerdervoort bij de Valkenboskade 

vervangen. Ook loopt er een ‘kerstreces’ aan het 

eind van dit jaar door de werkzaamheden heen. 

Het geheel gaat tussen een half jaar en een jaar 

duren. In het volgende nummer lees je een meer 

gedetailleerde planning in een gesprek met de 

 verantwoordelijke projectleiders van de Gemeente. 

door Erna de Klerk
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Honk – en softbalvereniging  
Power ’66 staat open voor nieuwe 
leden: softbal dames en heren vanaf 
18 jaar. Kom spelen bij onze gezellige 
vereniging. Meld je aan voor een 
proeftraining op maandagavond bij 
Dames 2 of donderdagavond bij 
Dames 1 en Heren 1.  
Voor meer informatie kijk op onze site 
www.power66.nl.  
 
Meld je aan bij 
seniorenpower66@yahoo.com 
Het lijkt ons superleuk om je als nieuw 
lid te verwelkomen! 
 

 

De Boomgaard

Deze veel gehoorde wensen brachten Franciska Ottens, buurt

bewoner, interieurarchitect en professional organizer vorig jaar  

tot een nieuw initiatief: Bewuster(T)huis, goed wonen. Samen  

met Erna Stoetzer, architect en duurzaamheidsadviseur geeft ze  

op bijzondere wijze advies en informatie op het gebied van wonen, 

verandering en alles wat daarbij komt kijken. 

Met bijna 20 jaar ervaring weten zij als geen ander hoe een prettige 

(t)huis te creëren. "Een huis doet meer met mensen dan vaak 

gedacht wordt. Het is de plek om tot jezelf te komen, je veilig te 

voelen en te ontspannen of om juist nieuwe energie op te doen," 

zegt Franciska Ottens, "In iedere fase van je leven veranderen je 

woonbehoeften. Of er nu een baby op komst is, de kinderen net  

de deur uit zijn of als je ouder wordt of gaat scheiden. Hoe pas je  

je huis aan, met soms beperkte mogelijkheden?"

Verrassend en praktisch
De beide dames werken op een unieke en inspirerende manier. 

Tijdens een brainstormsessie bij mensen thuis brengen ze de 

mogelijkheden van een huis direct in kaart. Mogelijkheden die  

je zelf niet zo snel bedenkt en die je geld, ruimte en kopzorgen 

besparen. En waarmee je zelf aan de slag kunt. Daarbij is het handig 

dat ze de gevolgen van elke verandering op het geheel overzien. 

Zij komen met tips, informatie en verrassende alternatieven op het 

gebied van herinrichting, duurzaamheid, sfeer en ruimte. Stoetzer: 

“Tijdens een rondje door je huis geven we per ruimte ook advies 

over energiebesparende maatregelen en goede ventilatie. 

Voel je (t)huis

NIEUW IN DE BUURT

Vooral dat laatste wordt nogal eens vergeten en daarmee ook de 

consequenties daarvan op gezondheid en welbevinden. Niet 

onbelangrijk!"

Besparen
"Onze manier van werken is uniek omdat we aan de slag gaan met 

de spullen die je al hebt. In principe hoef je dus niets nieuws te 

kopen, hooguit een pot verf of soms een nieuwe lamp. Aan goede 

verlichting ontbreekt het nog al eens en dat is met eenvoudige en 

goedkope lampen enorm te verbeteren. Ook spullen waarvan je 

denkt dat ze aan vervangen toe zijn kunnen verrassend vaak op een 

andere manier of plek een nieuw leven beginnen. En waar je meent 

echt meer ruimte of kasten nodig te hebben, blijkt vaak dat je met 

minder toe kunt. Wel zo prettig wanneer je bewust met geld, 

goederen en milieu om wilt gaan! 

Zij bieden een lezersactie aan: de eerste drie aanmeldingen voor 

een brainstorm sessie aan huis krijgen een korting van 10 procent.

Kijk op www.bewusterthuis.nI voor meer informatie en kosten of 

bel met Franciska Ottens 0610359979.    ■

Mijn huis is prima, maar ik kom eigenlijk ruimte te kort. Hoe kan 
ik mijn huis duurzamer maken? Ik zou zo graag mijn huis anders 
inrichten, maar heb daarvoor geen geld. 

Franciska Ottens en Erna Stoetzer

Op 1 mei opent wijnbelevingswinkel La maison du vin aan  
het Abeelplein zijn deuren. Buurtgenoot, wijnimporteur en 
sommelier Richard Ley start een nieuwe speciaalzaak samen 
met compagnon Patrick van Leeuwen. Van Leeuwen werkte 
onder meer als sommelier bij sterrenrestaurant Ron Blaauw. 
De financiering moet deels komen via crowdfunding: 
 particulieren kunnen op die manier geld bijdragen of 
 investeren in deze nieuwe onderneming en raken zo betrokken 
bij hun ‘eigen’ winkel. 

Aan het Abeelplein kun je straks behalve wijn kopen, ook wijn 

proeven met een hapje erbij. Er komt ruimte voor workshops, 

kookclubs en een plek waar je kunt lezen over wijn. Een aanvulling 

op het huidige aanbod in het winkelgebied, waar  mede door het 

succes van allerlei kookprogramma’s op tv  steeds meer behoefte 

aan is, aldus Richard Ley. 

Investeer
Voordat het zover is, moet de financiering nog rond komen. 

Wil je het concept, met later misschien landelijke uitbreiding, 

onder steunen? Word investeerder en schrijf je in, vanaf € 100. 

Daarvoor krijg je een overeenkomst en word je obligatiehouder. 

Als alles goed gaat, wordt na 3 jaar de investering terugbetaald plus 

een jaarlijkse rente van 6% per jaar, totaal dus 18% rendement. 

Kijk voor de werkwijze en alle voorwaarden op: 

www.crowdaboutnow.nl/la-maison-du-vin. Of ga naar de website 

van de winkeliersvereniging: www.defahrenheit.nl en lees meer 

over dit bijzondere initiatief.    ■

Nieuw wijnconcept aan Abeelplein zoekt financiering

La maison du vin

door ERNA DE KLERK
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( 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 

Tijd voor PC Refresh!
Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET LEKKER? 

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

1e advies 

    g
ratis!

HULP OP LOCATIE

070 220 00 01 - www.pcrefresh.NU
Uw PC ook weer als nieuw?

 REPARATIE

VERVANGING

 FESTIVAL OP ZATERDAG 5 APRIL             

BOMENBUURT HANDGEMAAKT
Kom kijken hoeveel creativiteit er in onze buurt te vinden is. Zaterdag 5 april vieren we een bijzonder feestje: Bomenbuurt 

Handgemaakt. Bomenbuurt Handgemaakt is een intiem festival met lekker eten, drinken en muziek. Maar bovenal is 

Bomenbuurt Handgemaakt een kleinschalige markt met handgemaakte producten, gemaakt door bewoners van de 

Bomenbuurt. Het vindt plaats in en rond de enige kerk die onze buurt nog rijk is: de Houtrustkerk.

Bomenbuurt Handgemaakt is een onderdeel van Mijn Buurt Handgemaakt. Onlangs ben ik (Merel Smits, buurtgenoot) 

begonnen met het organiseren van markten met handgemaakte producten van verkopers uit bepaalde wijken. Mijn doel  

is om op bijzondere plekken markten te organiseren waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, inspireren en hun creativiteit 

delen. Door kleine creatieve ondernemers een podium te geven, kunnen we oude ambachten levend houden. 

LOKAAL

Het is mijn droom dat bepaalde gebruiksvoorwerpen, cadeautjes en kunst bij lokale handwerklieden gekocht worden in 

plaats van bij grote bedrijven. Juist het persoonlijke en de kennis van de oorsprong van het product geeft deze voorwerpen 

hun waarde; wie heeft het gemaakt, welke productiemethodes zijn er gebruikt en waarom kiest deze persoon ervoor om 

juist deze producten te maken?

AANMELDEN

Op het moment van schrijven (medio februari) zijn er nog twee van de achttien kramen niet ingevuld. Denk je dat deze markt 

iets voor jou is? Laat het mij dan zo snel mogelijk weten. Ben je geen handwerker, maar zou je wel graag willen helpen 

tijdens Bomenbuurt Handgemaakt? Graag! Ik kan nog wel wat hulp gebruiken met de op- en afbouw, de bar en de muziek. 

Laat wat van je horen via onderstaand mailadres.  En wil je op de hoogte blijven? Like Mijn Buurt Handgemaakt op Facebook!

BOMENBUURT HANDGEMAAKT: ZATERDAG 5 APRIL, VAN 13 TOT 19 UUR, HOUTRUSTKERK. TOEGANG GRATIS. 

Merel Smits, merel@rodemier.nl 

••• Delftsblauwe fruitschaal door Studio Ellen Goldman ••• Robotlampjes door Chiel Hout

Door de vele aanvragen voor het Promotiefonds voor kleine 

evenementen in 2013, heeft de gemeente Den Haag het fonds  

voor 2014 opgehoogd naar € 250.000. Het Promotiefonds is er  

voor evenementen die door kunnen groeien. In 2013 is een bijdrage 

gegaan naar onder andere: het Zeeheldenfestival, Jazz in de Gracht, 

Schollenpop en Carnivale.

Verder heeft de gemeente Den Haag € 150.000 gereserveerd voor 

themaevents zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt. 

Subsidie aanvragen
Organiseert u ook een klein evenement? En wilt u ook een bijdrage 

aanvragen? Lees dan waar u aan moet voldoen in Promotiefonds 

kleine evenementen (zie denhaag.nl).

€ 250.000 voor kleine evenementen

ingezonden

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

Jouw mening als lid van het stadspanel is belangrijk

140153_BD_Ansichtkaart_Stadspanelleden_v4.indd   1 05-02-14   08:54

V A C A T U R E

Het SBOB-bestuur zoekt:

Bestuurslid Algemene Zaken
(zie ook pagina 4 van dit blad)

Heeft u  interesse in de wijk,  
een passie voor een bepaald onder werp,  

vindt u het leuk om de belangen te behartigen 
van de bewoners van de  Bomenbuurt?

U kunt zich melden bij het secretariaat:  
info@bomenbuurtonline.nl of  

tel. 346 56 23 (voicemail).
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Het Stille Strand leeft!
door HANNAH SMEETS

Onder deze naam zijn een aantal mensen begonnen met  

een petitie tegen de zoveelste aanval op de leefbaarheid  

van het stukje strand tussen Duindorp en Kijkduin, horend  

bij het West Duinpark, een Natura 2000 gebied. Dit keer  

gaat het om een zweefbrug die wethouder Norder op het 

Norfolk terrein wilde laten bouwen als overbrugging van de 

haven en een giga hotel.

Het is niet de eerste keer dat dit Stille Strand (of Zuiderstrand) 

aangetast dreigt te worden door megalomane plannen van 

een wethouder. In 1996 roerde zich al het Platform ‘Laat de 

kust met rust’ in verband met plannen voor een eiland dat 

voor de kust gebouwd zou gaan worden met 90.000 

woningen. In Trouw verscheen hierover een artikel op  

1 juli 1996: “De oudste bewoners van het Zuid-Hollandse 

kust gebied, de Cananefaten, vormen een bescheiden, 

vrede lievend, maar ook trots volk. En die trots deed deze 

onbekende minderheid, na eeuwenlang zwijgen, zaterdag  

in Den Haag voor de openbaarheid kiezen. Woordvoerder 

namens de Laatsten der Cananefaten was Wim de Bie,  

maker van satirische tv-programma's en schrijver. “Want”,  

zo onthulde De Bie, “ik ben één van hen.” Namens de 

Cananefaten eiste De Bie dat de laatste restjes duingrond in 

de regio, de parken Meer en Bosch en Ockenburg, aan de 

oorspronkelijke bewoners ('aan mijn familie dus') zouden 

worden teruggegeven. 

De Bie: “Wij onderschrijven de slogan 'Laat de kust met rust', 

maar wij voegen eraan toe: Geef de Cananefaat zijn eigen 

reservaat!”  Aldus Trouw in 1996.

Het Platform is blijven bestaan, omdat er van tijd tot tijd weer 

plannen worden gemaakt die bewoners van Scheveningen-

Duindorp-Kijkduin, alsmede andere burgers en natuur-

verenigingen opnieuw met zorg vervullen, zoals de huidige 

plannen met het voormalige Norfolk terrein. Inmiddels heeft 

Norder het plan voor de Zweefbrug terug getrokken vlak voor 

de behandeling in de raad. De komende gemeente raads-

verkiezingen zullen wellicht ook een rol hebben gespeeld. 

Intussen had ‘Het Stille Strand Leeft’ al rond de 10.000 hand-

tekeningen verzameld. 

Zijn de plannen voor een verbinding over de haven nu 

definitief van de baan? De oppositie is tegen en binnen de 

PvdA is hierover grote verdeeldheid, maar volgens Omroep 

West gaat de wethouder er vanuit “dat er in de volgende 

collegeperiode wel een brug over de haven komt. 

Met de projectontwikkelaars die in het gebied aan de slag 

gaan om er onder meer woningen, hotels en horeca te 

bouwen is afgesproken dat zo’n verbinding er komt. Als dat 

voor 2019 niet het geval is, kunnen er mogelijk schadeclaims 

volgen.” Vraag is, hoe je afspraken kunt maken met project-

ontwikkelaars over een brug, zonder dat de gemeenteraad 

zijn fiat hieraan heeft gegeven??   ■

Eind vorig jaar kregen wij een verzoek van een lezeres, om  
wat meer informatie te geven over de regels voor het kappen 
van een boom. Uit haar mail volgen hier een paar regels als 
inleiding.

“De laatste tijd worden er tamelijk veel bomen gekapt in onze buurt. 

Enige weken geleden kwam een van mijn buren melden dat hij 

graag de (volgens hem te hoge) bomen uit mijn tuin verwijderd 

wilde hebben. Hij bood aan om de klus op zich te nemen, want hij 

was 'handig met de zaag'. Zelf heb ik een flinke vijgenboom, die 

rijkelijk over de schutting reikte, laten verwijderen omdat ik inzag dat 

de buren daar wel veel ongemak van hadden… De andere bomen in 

mijn tuin zijn een bron van inspiratie en plezier en een toevluchts-

oord voor heel veel vogels. 

Mijn vraag aan jullie is deze: ik meen dat er regels bestaan voor 

bomenkap. Kunnen jullie daar wellicht eens een artikel over schrijven, 

opdat niet iedereen zomaar begint de bomen te verwijderen?”

De Bomenbuurt is een buurt die z'n naam eer aandoet. Dat blijkt 

wel uit de satellietfoto's die te zien zijn via o.a. Google Maps.  

In vrijwel iedere laan of straat staan bomen in allerlei soorten  

en maten en deze bomen vallen onder verantwoordelijkheid van  

de gemeente. Maar ook veel bomen staan in tuinen en voor die 

bomen en heesters zijn de betreffende bewoners verantwoordelijk.

Bomen zijn voor velen een bron van inspiratie en plezier. En behalve 

dat, zijn ze ook een toevluchtsoord voor de vogels. Maar ‘Wat groeit 

en bloeit, en ons altijd weer boeit’ groeit ons ook wel eens boven 

het hoofd. Dan kunnen problemen ontstaan zoals teveel schaduw, 

overhangende takken en andere ongenoegens. Buren kunnen 

daarover gaan klagen, of de eigenaren willen de klachten voor zijn 

en willen dan gaan snoeien of kappen. Dan hangt het af van de 

afmetingen van de boom of daar wel of niet een vergunning voor 

nodig is. 

Wie wil weten wanneer wel of niet een vergunning vereist is kan 

daarvoor terecht op de website www.omgevingsloket.nl waar u  

de ‘Vergunningcheck omgevingsvergunning’ aantreft. 

De omgevingsvergunning is sinds 2010 een verzamelnaam voor 

allerlei  ver gunningen, waaronder ook de kapvergunning. U kunt 

deze vergunning check gebruiken om te controleren of u voor het 

kappen van een boom een omgevingsvergunning nodig hebt.

De vergunningcheck lijkt wel erg uitvoerig om in te vullen, maar het 

meeste kunt u overslaan. Na het invullen geeft de vergunningcheck 

op grond van uw informatie aan of u wel of geen vergunning nodig 

heeft.

Henk van Loon

KAP NÂH!

Op de vorige pagina staat een (deel van een) schilderij afgebeeld van Alberto Valentini, 

getiteld ‘Lente begint, Zuiderstrand, DH'. Olie op canvas, 80x120cm. Meer werk van Valentini 

vind je op zijn weblog ‘Wet paintings from the Lowlands’. Zie www.ilpittore.blogspot.nl. 

ingezonden

Nòg een keer dat onderwerp ‘zaden’?? Dat was toch 
vorig jaar? Dat klopt; daar kom ik ook niet meer op terug, 
maar iemand heeft mij op het verzamelen van zaden 
voor anderen gewezen. 

Onder de titel ‘Zaden voor voedsel’, zorgt een groep 
mensen ervoor dat mensen in de Derde Wereld worden 
geholpen met zaadjes of pitten, die wij hier van ons fruit 
of van groenten overhouden. Denk aan: pompoenen, 
meloenen, paprika’s, papaja’s, aubergines, courgettes, 
tomaten. Ook als je zelf wilt zaaien, heb je toch altijd meer 

dan je kwijt kunt. Dan is dit  
een mooie manier, om de 
zaden een goede bestemming 
te geven. 

Kijk op www.tuinen.nl > moestuin > kweken > help mee 
en verzamel zaden voor voedsel en u krijgt een complete 
uitleg, hoe een en ander in zijn werk gaat. 

Tonny van Dijk

Wie zaait, zal oogsten



Op een donkere januari-avond sukkel ik met mijn wagen door 

de Fahrenheit en word bijna verrast door drie jongetjes die 

zonder zichtbaar licht op hun fiets vanaf de Thomsonlaan  

de rijweg opknallen. Ze slaan weliswaar rechtsaf, zonder dat  

aan te geven overigens, maar dwingen mij toch tot remmen  

en uitwijken. Dat eerste gaat nog wel in de Fahrenheitstraat,  

maar met uitwijken moet je uitkijken. Voor je het weet zit je  

in het rijke assortiment van Ed Boeles kaaskasteel. De mannetjes 

hebben niets in de gaten en spurten in de richting van de  

Laan van Meerdervoort. 

Ooit presenteerde ik voor de KRO-televisie een programma  

dat dubieus menselijk gedrag in het alledaagse leven belichtte. 

In deze ‘ASO-show’ waren misdragingen in het verkeer aan de 

orde van de dag. Ook viel op dat mensen bij asociaal gedrag niet 

altijd meteen hun stem lieten horen of daadwerkelijk ingrepen. 

Er is een bizarre wet matigheid: hoe meer mensen getuige zijn 

van iets onverkwikkelijks, hoe kleiner de kans is dat iemand  

tot actie overgaat. Dat noemde de sociologisch deskundige 

‘verdunning van verantwoordelijkheid’. 

Sinds die tijd ben ik me juist vaker met situaties gaan bemoeien. 

Iemand moet het doen. Als vader van een klein kind is er een 

dimensie bijgekomen: wat weerloos dan wel kwetsbaar is wil  

je beschermen, maar tegelijkertijd ook waarschuwen en, waar 

nodig, corrigeren.

Afijn, u begrijpt het al, ik rijd deze jongens een beetje klem en 

verhef mijn stem. Ze sputteren tegen, maar laat ik dat nou eens 

voor de verandering niet een symptoom van de individualistische, 

zelfbewuste jeugd van tegenwoordig noemen. Eén kereltje tovert 

een minuscuul lampje tevoorschijn dat achter zijn voorstang 

verborgen heeft gezeten. Hoezo geen licht? ‘‘Ik zeg het voor 

jullie,” spreek ik vaderlijk, doch streng. En om hen een beetje te 

helpen zeg ik hen voor: “Dankuwel, meneer.” 

Daarna rijd ik weg, in de hoop dat ze voldoende geschrokken 

zijn en daarom voortaan beter op zullen letten. Gelukkig gaat er 

ook heel veel goed in de wereld.

 

Marcel Verreck

Vader en hoeder

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 Zondag-

 middag’ in het Haagse Theater PePijn. Voor 

meer informatie zie www.marcelverreck.nl.

COLUMN Marcel Verreck

Hoewel het broedseizoen van de meeuwen meestal begint rond 
april, willen we toch nu al aandacht vragen voor de overlast die 
ons straks weer te wachten staat. 

In de wintermaanden zien we de meeuwen op  momenten dat het 

huisvuil wordt buiten gezet, met als gevolg dat binnen de kortste 

keren vuilniszakken zijn opengescheurd en de rommel op straat 

ligt. Soms verergeren we de overlast zelf nog eens door inferieure 

dunne vuilniszakken te gebruiken. Het is dus zinvol om gewoon 

goede stevige vuilniszakken te nemen. Een scheutje huishoudazijn 

in elke zak wordt ook aanbevolen. 

VvE-vergaderingen
Het allerbeste zou natuurlijk zijn dat er maximaal gebruik wordt 

gemaakt van containers (kliko’s) die de gemeente beschikbaar stelt 

en de bekende groene GFT bakken. Misschien kunt u met de buren 

afspraken maken om de grootste maat containers aan te vragen 

voor de benedenburen, zodat de bovenburen hun vuilniszakken 

erbij kunnen voegen. Maak het bespreekbaar, bijv. tijdens de 

komende VvEvergaderingen.

De grootste ergernis die bewoners ervaren van de meeuwen is 

echter het maandenlange geschreeuw tijdens het broedseizoen – 

van april tot en met augustus worden we er dagelijks èn nachtelijks 

mee geconfronteerd. En dat probleem kunnen we alleen voorko

men of verminderen door zelf actief het broeden op onze daken te 

verhinderen. Dat hoeven echt niet de professionele methodes te 

zijn met netten over de daken – dat wordt wel gesubsidieerd door 

de gemeente, maar nog steeds zijn dat flinke kostenposten. 

Het dak op!
Er zijn goede ervaringen opgedaan met simpele vlaggenlijnen die 

tussen de schoorstenen worden gespannen. Ook andere vogel

schrikmethodes  spiegelende CD’s aan een lijn bijvoorbeeld – kun

nen goed werken. Het allerbeste is overigens als we zelf zichtbaar 

aanwezig zijn op de daken. Als we vanaf maart regelmatig even het 

dak opgaan bijv. voor controles, om de vlaggenlijnen op te hangen 

of om de daklijst een verfje te geven, dan maakt dat onze daken 

minder aantrekkelijk om te nestelen. Oudere buren kunt u daarmee 

trouwens ook een dienst bewijzen, want niet iedereen is in staat, 

het hogerop te zoeken!

En waarom zouden we dan niet op mooie dagen een luchtbedje 

meenemen of een picknickmand? Als er geen meeuwen in de 

buurt zijn zou het kunnen…

Heeft u andere tips om iets te doen aan de meeuwenoverlast? Geef 

het door via Facebook/Meeuwenoverlast Den Haag!

Willem de Graaff

Tips om de rommel en de geluidsoverlast aan te pakken

Wat kunnen we zelf doen aan de 
meeuwenoverlast?

ingezonden

Steeds meer bewoners van de Bomenbuurt verbeteren
hun eigen woning. In de wijk staan relatief veel woningen 
uit de jaren ’20 en ’30, die om regelmatig onderhoud 
vragen. Een goed onderhouden huis levert ook u veel op: 
meer wooncomfort, een lagere energierekening en een 
hogere woningwaarde.

Het begint al met een lik verf op houten kozijnen of denk 
aan het isoleren van daken en vloeren. Voor vloer- en 
dakisolatie heeft de gemeente nog tot november 2014 
subsidie beschikbaar. Zo wordt uw woning verbeteren in 
2014 extra aantrekkelijk. Met een advies en prijsaanbieding 
op maat en hulp bij de uitvoering maakt Energie voor 
Energie het ook nog eens heel gemakkelijk. Maak vandaag 
nog een afspraak met mij via www.energievoorenergie.nu 
en haal alles uit uw huis in 2014.

Nu al weten hoe u uw woning goed kunt onderhouden?
Kijk op www.energievoorenergie.nu.

Hartelijke groet,

Ate Reitsma
ate@energievoorenergie.nu

Haal alles uit
uw huis in 2014
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4 Sociaal netwerk: Buurtlink

Ben jij de kat kwijt, heb je een grasmaaier te leen, of wil je gewoon weten wanneer de volgende braderie is? 

Kijk dan eens op Buurtlink.nl voor koopjes, buurttips en een buurtagenda. Buurtlink is het alternatief voor de 

briefjes in de supermarkt. Je vraag of aanbod valt meer op dan op het massale Marktplaats en bovendien is 

het lekker dichtbij. Kijk op www.buurtlink.nl.

5 Duurzame buren

Duurzameburen.nl hoort zeker thuis in het rijtje van de 10 beste online burenhulp-initiatieven. Voor iedereen 

die meer wil weten over bijv. zonne-energie, isolatie, besparen op energie, huishoudelijke apparaten en 

verwarming. Op de site kun je jouw huis vergelijken met dat van de buren. Hoe scoor jij op elektriciteits-, 

gas-, en waterverbruik? Wie weet mag je een kijkje nemen bij experts uit de buurt. Duurzame buren uit de 

wijk vertellen graag hoe zij het hebben aangepakt. Kijk op www.duurzameburen.nl.

6 Containers tegen meeuwenoverlast

Heb je in de straat veel last van meeuwen, die vuilniszakken opentrekken en balkons en tuinen onder 

 poepen? Dan is het tijd om hier wat aan te doen. In veel portiekwoningen hebben niet alle bewoners een 

container. Je kunt afspreken dat zij hun vuilniszakken in de containers kunnen stoppen. Ook kun je een 

gratis container aanvragen bij de gemeente Den Haag of een subsidie aanvragen om het dak meeuwwerend 

te maken. Heb jij alvast een onderwerp voor de volgende VVE-vergadering! Kijk op www.denhaag.nl en 

www.denhaag.nl/afval.

7 Burendag

Een jaarlijks terugkerend feest op een zaterdag in september, waarbij bewoners samenkomen om iets  

leuks of goeds te doen voor elkaar en voor de buurt. Het Oranje Fonds steunt initiatieven met een bijdrage 

van maximaal 500 euro. Denk bijv. aan een stoepkrijtwedstrijd voor kinderen, een badmintontoernooi,  

een bankje timmeren voor in de straat of het houtwerk schilderen. Je hoeft het niet zelf te bedenken.  

Op Burendag.nl vind je tips en tools om je op weg te helpen. Kijk op www.burendag.nl.

Bel jij aan als je de buren nodig hebt? Het zou natuurlijk mooi zijn als dat vanzelfsprekend 

is. Helaas weet je soms niet wie je iets kunt vragen of wie iets nodig heeft. Online zie je 

snel waar jij kunt profiteren van burenhulp of zelf je hulp kunt aanbieden. Online kun je 

zien welke initiatieven er zijn om de buurt leuker en gezelliger te maken. Lekker dichtbij, 

goedkoop en je hoeft de deur niet uit. Vera Develing en Maartje Stevens schreven erover 

in de Vruchtenpers, het wijkblad van de Vruchtenbuurt. Met hun toestemming lees je nu 

deel 1 van dit artikel, met een enkele aanpassing.

tips voor een

betere buurt

deel 1

1 My Wheels: auto verhuren of huren

Staat je auto vaak stil? Zonde! Misschien wil je de overburen wel helpen die niet zo mobiel zijn. Of je wilt je 

autokosten terugverdienen. Op Mywheels.nl worden honderden auto’s aangeboden, van boodschappen kar 

tot bestelbus tot familiewagen. Het aanbieden van je auto kost niets, het is juist de bedoeling dat je eraan 

verdient. Zelf een auto huren? Er is best wat keus! Wel geteld vind ik 22 auto’s op maximaal 2 kilometer van 

mijn huis in de Bomenbuurt. Kijk op www.mywheels.nl.

2 Burenhulpcentrale: kleine klusjes voor elkaar

Buren helpen is vaak niet meer of minder dan een TV programmeren of een kastje naar boven sjouwen….  

en je hebt iemand al enorm geholpen. De burenhulpcentrale brengt mensen die iets nodig hebben en 

mensen die aangeven wel eens iets voor een ander te willen doen, met elkaar in contact. Zo is er een 

mevrouw die hulp wil bij het naaien van haar jurk, die ze aan wil naar een bruiloft. Of een bewoonster biedt 

aan te helpen met het maken van een mooie plantenbak voor de deur. Wie helpt? Wie maakt er gebruik 

van? Kijk op www.burencentrale.nl.

3 Bel je buren: minder criminaliteit

Bedoeld om criminaliteit in de wijk tegen te gaan, doordat buren beter op elkaar letten. Via Bel je buren kun 

je snel contact leggen met buurtbewoners als zich een situatie voordoet die niet in de haak is. Je belt het 

platform, spreekt een boodschap in en verbreekt de verbinding. Daarna worden via het platform buurt-

bewoners gebeld die poolshoogte kunnen gaan nemen. Met Bel je buren leg je snel contact met je buren, 

ook voor kleine dingen, als je niet zeker weet of er iets aan de hand is. Vaak is 112 bellen dan een hoge 

drempel. Kijk op www.beljeburen.nl.

Online

Heb je ook tips voor een betere buurt? Mail naar: info@redactiedeboomgaard.nl
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In deze tijd lopen steeds meer mensen vast. Ze benen het leven 

niet meer bij. Dat kan zich overal voordoen, op het werk en thuis, 

maar veel problemen openbaren zich het eerst op het werk.  

Vooral mensen die nooit nee kunnen zeggen, die werk naar zich 

toetrekken en die werk en privé moeilijk kunnen scheiden. De echte 

workaholics eigenlijk. 

Crisis
“Sommige situaties kun je niet veranderen, zoals je werkomgeving 

of je baas, maar wat veel belangrijker is, is hoe jij ermee omgaat. 

Dat kun je namelijk wel veranderen”, aldus De Bel, die sinds 1995 

een praktijk voor loopbaanbegeleiding en psychotherapie heeft. 

“Natuurlijk moet je je daar eerst bewust van worden en gaan 

ontdekken waarom je doet wat je doet. Waarom zeg je nooit nee 

bijvoorbeeld terwijl je al genoeg te doen hebt, of kun je het werk 

niet loslaten en neem je – vaak figuurlijk  het mee naar huis?” 

Deze begeleiding duurt gemiddeld acht sessies. “In die tijd bereik  

je een hoop. Wat vooral belangrijk is, is dat je je eigen verantwoorde

lijkheid gaat zien. Dan ga je pas echt aan de slag met jezelf. De crisis 

is dan een stok achter de deur voor een nieuwe ontwikkeling.” 

Relaties
Op haar website staat: ‘psycholoog voor werk en welzijn’. De twee 

boeken die De Bel schreef raken echter ook aan de uitdagingen  

die relaties met zich mee brengen. Samen uit samen thuis (2010) 

beschrijft hoe samen met je partner een balans tussen werk en privé 

te vinden. “Ook ik, juist ik met al mijn studies en kennis op dit gebied, 

had geworsteld met het juiste evenwicht tussen huishouding, werk 

en kinderen. En uiteindelijk was ik en niet mijn partner degene die 

mijn eigen leven opzij zette en de zorg voor het gezin centraal stelde.”

Het boek bleek een hit en was vooral voor veel vrouwen een 

herkenning. Het relatieparadijs, dat in 2011 verscheen, borduurt 

hierop voort. “Iedereen wil tegenwoordig ruimte hebben voor 

zichzelf en tegelijk veel delen met een partner. Maar hoe doe je dat? 

Die twee verlangens botsen makkelijk.” Het boek beschrijft hoe  

je de houding die je aanneemt in een relatie beter kunt gaan 

begrijpen. En als je weet waarom je op een bepaalde manier 

reageert, leer je jezelf beter kennen en maak je uiteindelijk 

bewustere keuzes. Een heel herkenbaar en net als het eerste,  

vooral praktisch boek.

Workshops met korting 
Er zijn in de praktijk dit voorjaar drie workshops voor mensen die 

met zichzelf aan de slag willen. Evenwichtskunst stelt de vraag 

centraal: hoe krijg ik meer balans en energie? Koers bepalen is 

loopbaangericht: wat past bij mij, hoe pak ik dat aan en hoe 

profileer ik mij bij sollicitaties? 

De derde workshop Schatgraven gaat diep; je gaat aan de slag met 

je eigen biografie. Wie ben ik en hoe ga ik om met wat ik in mijn 

leven heb meegemaakt? Het is een grote schoonmaak zou je 

kunnen zeggen, maar levert op dat je meer inzicht krijgt in je zelf 

en je kwaliteiten. De Bel: “Hoewel je misschien geneigd bent om je 

eigen problemen en gevoelens in de beslotenheid van een privé 

sessie uit te zoeken, is het leuke van een workshop dat je veel van 

anderen leert. En dat werkt heel bevrijdend.”   ■

Alle workshops tellen vijf bijeenkomsten. Voor data en  
meer informatie: kijk op www.saskiadebel.nl. Lezers van  
De Boomgaard krijgen dit voorjaar 10% korting op de prijs. 

NIEUW IN DE BUURT

Ik ben zo moe: deze zin hoort psycholoog Saskia de Bel het meest. Veel mensen 

lijden aan chronische – vaak werkgerelateerde – stress en belanden zo bij een 

re-ïntegratietherapeut. Sinds kort kan dat ook in de buurt. Vanaf februari vorig jaar is 

de praktijk van De Bel gevestigd aan de Thomsonlaan 120. Eigenlijk een winkelstraat, 

“maar dat spreekt me aan, die winkelfunctie en de toegankelijkheid die daarbij hoort”.

door ERNA DE KLERK

“Iedere crisis is een 

     kans op ontwikkeling”
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Kom samen met vrienden, buren, collega’s, klanten, 

of familie naar de gratis open avond op WOENSDAG 

9 APRIL A.S. VAN 18.00 - 21UUR

Geniet van Mondriaan en het Kubisme, Delfts Blauw, 

Aziatische weelde tot aan Rembrandt en Vermeer.  

En bouw je eigen museum, samen met je kinderen,  

in de nieuw geopende Wonderkamers.

GRATIS rondleidingen, workshops landschapschilderen en 

modeltekenen, met een i-pad op stap in de Wonderkamers, 

en de kleintjes aan het werk in het kinderatelier. Doe als 

gezin een culturele puzzeltocht.

U wordt ontvangen met koffie, thee, iets lekkers en musici 

van de Zang akademie. Aan het einde is er een buurtborrel 

in de prachtige hal van het museum.

Vier jaar geleden startte het Gemeentemuseum dit 

wijkproject, dat een groot succes werd. Zo’n 70.000 

Hagenaars bezochten het museum. Wij zijn hier natuurlijk 

erg blij over en we willen deze band graag verstevigen 

door u nogmaals uit te nodigen.

Als u een groep hebt van meer dan 40 personen, komt 

een speciale museumbus u in uw straat ophalen. Laat ons 

dat dan weten voor 27 maart!

Als u alleen komt, hoeft u zich niet op te geven. 

Voor meer informatie en aanmeldingen, belt u met  

Marike van Spanje, tel. 06 46097320,   

email mhvanspanje@gmail.com of  

barbara@bergercommunicatie.nl.

Kijkt u ook op www.gemeentemuseum.nl/Segbroek 

GRATIS AVOND IN HET GEMEENTEMUSEUM

Vrijwilligers gezocht  Vriendschappelijk huisbezoek
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Segbroek is op zoek naar vrijwilligers 

om aan de toenemende vraag voor 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, spelletje doen of een 

wandeling maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met het Ouderenwerk Segbroek, tel : 070 – 3083954

Boodschappendienst Segbroek
De boodschappendienst van VÓÓR Welzijn is bedoeld voor 

ouderen uit Segbroek die om wat voor reden dan ook niet meer 

zelf hun boodschappen kunnen doen. Wekelijks komt er een vaste 

vrijwilliger die de boodschappen voor u doet aan de hand  

van een door u opgesteld lijstje bij één supermarkt in de buurt.  

Kosten: €1,75 per keer. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met buurtcentrum ’t Lindenkwadrant Segbroek,  

telefoonnummer: 070 – 3083954

Aanvraag gesprek ouderenconsulent
Het ouderenwerk in het stadsdeel Segbroek wil bijdragen aan  

het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van senioren.  

Het ouderenwerk verzorgt activiteiten, individuele informatie en 

verschillende diensten. U kunt bij ons terecht voor meer persoons

gerichte informatie, advies en begeleiding. Wij helpen u de regie 

over uw eigen leven te behouden en uw zelfredzaamheid te 

vergroten. De ouderenconsulent, een onafhankelijke vraagbaak, 

werkt in principe vanuit wat u past. Indien gewenst kan de 

ouderenconsulent bij u aan huis komen.

Wijkbewoners uit de Bomen en Bloemenbuurt en Vogelwijk 

kunnen een afspraak maken met ouderenconsulent Lizeth 

Kastelein, tel. 070 – 3083954.

	  ingezonden
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Open Coffee Bomenbuurt – april, mei en juni

Muziekreis om de wereld in 30 minuten – 23 maart

Vrijmarkt – 26 april

Opvallend Afval –  13 september

Workshop ‘Zorg dat ze je zien’ – 3 en 10 april

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 3040 

mensen. Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. 

14 april: Ruimte voor Helden, St Jacobsstraat 137, Den Haag

12 mei: Locatie nog niet bekend

16 juni: PatchWorkz, locatie nog niet bekend

(Let op: ivm Pinksteren de 3e maandag van juni!)

Meer info: www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt 

Een ‘werelds’ koffieconcert  in de Houtrustkerk op zondag 23 maart 
om 12 uur. Toegang gratis, vrijblijvende collecte.

Fluitist Gérard Löhe en pianist Berend Stoel spelen:

Sonate voor piano en fluit van J.S. Bach (D)

Two Pieces (Saraband en Scherzo), van Ivor R. Foster (UK)

Le Petit âne Blanc, van Jacques Ibert (F)

‘Andante et Scherzo’  van Albert Roussel (F)

Sicilienne van Marcel Poot (B)

Adieu Tango van Taras Yachshenko (Brazilië en Ukraine)

Dit jaar wordt de vrijmarkt voor het eerst op zaterdag 26 april 
georganiseerd en niet zoals voorgaande jaren op 30 april. 

Wij hopen uiteraard dat het dan mooi weer is en dat u weer  

met grote aantallen de vrijmarkt bezoekt en/of er aan deelneemt.

RESERVEREN VAN PLEKKEN IS NIET TOEGESTAAN! 
De enige plek die gereserveerd is, is die voor de EHBO.

Het organiseren van de jaarlijkse vrijmarkt is een hele klus, maar 

ook erg leuk om te doen. Lijkt het u wat om er aan mee te werken, 

meld u dan aan bij het bestuur van de SBOB, via:  

info@bomenbuurtonline.nl of tel. 070  346 56 23 (voicemail). 

De werkzaamheden variëren van briefjes onder de ruitenwissers 

doen tot toezicht houden op de vrijmarkt zelf.

Dit jaar wordt geprobeerd het marktgebied uit te breiden op de 

Thomsonlaan richting Goudenregenstraat, tot huisnummer 175,  

zodat het verkeer daar kan draaien. 

Blijf op de hoogte via www.bomenbuurtonline.nl, Facebook en 

twitter.

Het projectteam van Opvallend Afval is al 

weer bij elkaar gekomen voor de tweede 

editie van dit geweldige evenement. 

Dit jaar wordt het thema afvalscheiding en 

daarbij wordt samenwerking gezocht met de 

gemeentereiniging. 

Vorig jaar 5 oktober, de Dag van Opvallend Afval, was een feest! 

Een ochtend en een middagbijeenkomst, met beide keren zeker  

30 kinderen en hun ouders en heel veel afval dat in kunstwerken 

werd omgetoverd. Majoor Thomson keek er tevreden naar. 

Dus reserveer alvast in uw agenda en die van uw kind of kleinkind: 

13 september, 2e editie van de Dag van Opvallend Afval!

Op 3 en 10 april vindt in De Kruin voor de tweede keer een 

workshop plaats voor mensen die willen leren om zichzelf (beter) te 

presenteren. Denk aan een sollicitatie, maar ook aan het verwerven 

van een opdracht of het beter voeren van je eigen pr. 

Trainers Frits Knijff (Talent Plus Den Haag) en Agnes Kleijn (AKL 

Training), nemen je in twee sessies mee van het ouderwetse 

voorstelrondje naar een pitch in één minuut. 

De eerste workshop was in november afgelopen jaar en telde twaalf 

deelnemers in de leeftijd van 23 tot 60 jaar. Deelnemers waren 

werkzoekenden, zzp’ers en mensen die zich bijvoorbeeld door 

omscholing of na een burnout heroriënteren op de arbeidsmarkt 

en op zichzelf. Hoe presenteer je jezelf? Hoe laat je zien wie je bent 

en wat je doet? 

Positieve kant
Op de arbeidsmarkt die overspoeld wordt door aanbieders is het 

handig als je kort en helder kunt laten zien wat je kwaliteiten zijn  

en waarom iemand jou moet hebben voor die baan of opdracht. 

Waar ligt je kennis, opleiding en ervaring en hoe breng je deze het 

best onder de aandacht? Vriendelijke tips van de andere deelnemers 

laten zien hoe je overkomt en waar je verbeteringen kunt aanbrengen 

in je presentatie. Zoals: zwak jezelf niet af, leg nadruk op je positieve 

kant. Via korte opdrachten kom je steeds meer tot de kern van wat 

je eigenlijk wilt zeggen. En dan heb je hem te pakken, de elevator 

pitch: wie ben je en wat maakt jou speciaal, verteld binnen de tijd 

die de lift nodig heeft om van boven naar beneden te gaan.  

Eigenlijk voor heel veel mensen interessant, zo’n workshop. Dat vindt 

ook de SBOB die de eerste uitvoering in 2013 financieel ondersteunde. 

De kosten bedragen € 95 voor 2 bijeenkomsten. Data: 3 en 10 april. 

Meer informatie of aanmelden via www.bomenbuurtonline.nl  

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

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

Dinsdag 15 april:  

Mijn eerste hypotheek 
Workshop voor starters op de woningmarkt

Volg de workshop en je weet alles van hypotheken, 
hoeveel je wilt lenen en met welke kosten je te 
maken krijgt. Zo ben je goed voorbereid op het 
gesprek met de hypotheekadviseur.

Locatie: Sweelinckplein 11  
Aanvang: 20.00 uur
Meer informatie: erna@advieseninzicht.nl 

Voorlichting en advies over  
alle persoonlijke financiën

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

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

••• Agnes Kleijn
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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

belasting-
aangifte?----------------------------------------------

tarief e 45,- bij u thuis!

070-3611795 / 070-3465822 
of e-mail: mginvest1623@cs.com
M.G. Financieel Consult
Fiscaal en Financieel Advies
Irisstraat 219, Den Haag

Bel voor snelle en betrouwbare service:
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Vlinders en bijen
In  mijn vorige column heb ik het gehad over meer groen in de 

tuin en minder bestrating, om het regenwater de kans te geven 

in de grond weg te zakken. Nu begint te tijd te komen voor 

aanschaf en aanplant van vaste planten. Hierbij wil ik dan ook 

aandacht besteden aan het volgende probleem.

U heeft het allemaal wel gehoord of gelezen: het gaat slecht met 

de bijen in Nederland en ook de vlinderpopulatie loopt terug.  

Wij kunnen daar wat aan doen. Met de bijenvolken gaat het dan 

slecht, maar er zijn ook veel in het wild levende bijen die voor 

de bestuiving zorgen (zeer nuttig) en deze kunnen we helpen, 

door het kiezen van planten die bij bijen en vlinders geliefd zijn.

Bij planten die bij vlinders in trek zijn wordt direct gedacht aan 

de vlinderstruik; deze is zeer makkelijk te houden, zelfs in pot op 

het balkon. Ook voor bijen zeer geschikt. Betreffende de heesters 

zijn er verder  :

– Hersthooi  (Hypericum)

– Kamperfoelie

– Skimmia

– Mahonia

– Klimop

Minder plek? Er zijn vele leuke vaste planten die het bij de bijen 

en de vlinders ook erg goed doen. Ik zal er een aantal noemen 

en zoveel mogelijk op kleur.

Geel: grote teunisbloem, voorjaarszonnebloem,

Lila: thijm, munt, ijzerhard, asters

Roze/rood: armeria (Engels gras), dopheide, hemelsleutel (sedum), 

marjolein 

Wit: gewone margriet en tuinmargriet

Er zijn er veel meer, kijk maar eens op: www.vlinderstichting.nl

Naast het planten van bijen- en vlindertrekkende planten kunnen 

we de bijen ook helpen door ergens onder struiken of achter in 

de tuin een stapeltje takjes te laten liggen zodat ze  in de winter 

hierin kunnen kruipen en overwinteren.

Ik wens u een vrolijk voorjaar toe.

Met Herman  
het voorjaar in

Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.

Herman PoelsmaCOLUMN
WIJKVERENIGING 
DE KRUIN 
BESTAAT 40 JAAR

En hier zijn we bijzonder trots op! Reden voor een 

feestje, noteert u alvast zaterdag 5 april in uw agenda. 

We houden een receptie van 16 tot 19uur en u bent 

van harte welkom.

Naast een lekker hapje met uiteraard een drankje is er 

voor ieder nog een verrassing, maar daar zeg ik nu 

niets over. We zijn erg blij met deze gedenk waardige 

datum. Alle vrijwilligers hebben er in die 40 jaar voor 

gezorgd dat in de Kruin alles als een goed geoliede 

machine verliep. En zij doen dat nog steeds met veel 

inzet. Toch hangt er een zorgelijke sluier over het 

aanstaande feest.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Wij maken ons grote zorgen. Pas op 30 oktober jl.

hoorden wij voor het eerst van de gemeentelijke 

plannen m.b.t. de Acaciastraat. Inmiddels hebben de 

buurtbewoners hierover een brief van de gemeente 

ontvangen waarin stond dat deze kavels per 8 maart  

in de verkoop gaan.

Koning Willem Alexander refereerde in zijn kerst-

toespraak uitgebreid aan begrippen als: participatie, 

samenbinden, buurtopvang; dan is het toch volkomen 

duidelijk dat de Kruin aan al deze factoren tegemoet 

komt?

WAT NU?

In de officiële stukken van de gemeente staat dat de 

plannen pas door gaan als er met de Kruin een principe-

akkoord wordt bereikt over een alternatieve locatie, 

zelfs “sine qua non“ (absolute voorwaarde), en wel vóór 

1 januari 2014. Dat is niet bereikt. In de Bomenbuurt  

is geen vergelijkbaar pand voorradig. Wat ons betreft 

blijven wij gewoon in ons pand ons werk voortzetten.

STEUN 

Wilt u ons steunen in ons verzet tegen dit plan? Dan 

hebben wij uw handtekening heel hard nodig, graag 

vóór 31 maart. U bent altijd welkom in de Kruin waar 

de handtekeninglijsten klaarliggen. Ook bij veel winkels 

in de buurt liggen de lijsten op de toonbank voor u klaar.

Veel groeten, Marti de Neef

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

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

ingezonden
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Contact met De Boomgaard

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

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

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

maatschappelijke en culturele projecten in de regio Den Haag. 

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

www.denhaag.nl/VvE-balie. 

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

bewoner Willem de Graaff, om gezamenlijk actie te ondernemen.

Nuttige (web)adressen
Een zuiniger huis voor minder geld 
Sinds kort kunnen ook woningbezitters zonder een goed gevulde 

spaarrekening energiebesparende maatregelen nemen. De nieuwe 

Energiebespaarlening wordt tegen een gunstig tarief aangeboden 

vanuit het Energiebespaarfonds. De leningen, variërend van € 2.500 

tot € 25.000, kunnen worden gebruikt voor veertien duurzame 

maatregelen zoals isolatie van gevel, dak, vloer of raam, een zuinige 

cv-ketel, een warmtepomp of een zonneboiler. Kijk voor inspiratie 

eens op www.zuinigehaagsehuizen.nl. De site is onlangs weer met 

enkele huizen uitgebreid. 

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

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

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT

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

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

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

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



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
19 MAART  Gemeenteraadsverkiezingen
20 MAART Jaarvergadering SBOB, De Kruin
23 MAART Muziekreis om de wereld, Houtrustkerk
3 APRIL Workshop 'Zorg dat ze je zien', deel 1
5 APRIL Festival 'Bomenbuurt Handgemaakt'
5 APRIL Receptie '40 jaar De Kruin', De Kruin
9 APRIL Open Avond Gemeentemuseum
10 APRIL Workshop 'Zorg dat ze je zien', deel 2
14 APRIL  Open Coffee Bomenbuurt
26 APRIL Vrijmarkt Koningsdag
12 MEI  Open Coffee Bomenbuurt
12 MEI  Sluitingsdatum kopij  De Boomgaard nr 2
10 JUNI  Verschijningsdatum  De Boomgaard nr 2  
16 JUNI  Open Coffee Bomenbuurt
13 SEPT  Opvallend Afval

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 23


