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Van de redactietafel
De afgelopen maanden vertelden twee mensen mij dat ze onze buurt gemoedelijk
vinden. Een van hen woonde hier eerder, verhuisde naar de andere kant van Den Haag
en voelde het verschil tussen ‘daar’ en ‘hier’ vooral toen ze weer terug verhuisde.
Er was daar meer afstand tussen de mensen en hier was het “ja, gemoedelijker”.
Ook uit het artikel van Marcel Verreck in het vorige nummer over de Cederstraat sprak die
gemoedelijkheid en vooral hoe dat door de jaren heen zo is gebleven. Er is verbondenheid, we gaan vriendelijk en makkelijk met elkaar om en er lijkt weinig agressiviteit.
In dit nummer hebben we het veel over ‘groen’ in de wijk. Zeventig bomen in Segbroek
staan op de nominatie om gekapt te worden, negenhonderd in heel de stad, dat is veel
en misschien wel niet nodig. Terwijl ik dit schrijf lopen buurtgenoten en andere Hagenaars
een protestloop voor uitstel en hoop op nieuwe invalshoeken. Ik wens de ambtenaren
die daarover knopen moeten doorhakken alle wijsheid toe.
Dit jaar organiseert Herman Poelsma, specialist op groengebied, verschillende keren een
bomenwandeling. Hij laat zien wat er groeit in de wijk, vertelt over eigenschappen van
boom en plant en hoe alles in de natuur elkaar beïnvloedt. Zijn column in dit nummer gaat
over bijen die weer een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van natuur en groen.

En last but not least kun je lezen wat de voordelen zijn van een groen dak. Goed voor
je portemonnee, het uitzicht van je buren, het milieu en, jawel, voor de bij.
Het aardige is dat al deze dingen vaak leuker zijn als je ze samen met anderen doet. Een
buurtwandeling maken, geveltuintjes beplanten of een groen dak aanleggen. En dat gaat
weer een stuk makkelijker in een buurt waar iedereen gemoedelijk met elkaar omgaat.
Of wordt de buurt nou juist gemoedelijk omdat we al deze dingen samen ondernemen?
Hoe dan ook, ik wens iedereen een groene, bij-vriendelijke en vrolijke zomer toe.

RAAD DE PORTIEK
en WIN! 13-14-15
en verder

sponsort de vormgeving
van De Boomgaard
info@COWBOYJO.nl

www.COWBOYJO.nl
Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen
in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven,
hebben tot doel de lezer te informeren en de
discussie levend te houden. Zij geven niet
noodzakelijkerwijs de mening van de SBOB
(Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt)
of van de redactie weer. De redactie behoudt
zich het recht voor artikelen in te korten, te
redigeren of te weigeren als naar de mening van
de redactie het artikel niet bijdraagt aan een goed
leefklimaat in de Bomenbuurt.

Populierenkap
in Segbroek 6

Akkie Akkerman, een andere buurtgenoot, heeft het jubileumjaar aangegrepen om
meer groen in de wijk tot stand te brengen. Hij fungeert als trait-d’union tussen bewoner
en gemeente en zorgt ervoor dat er meer stadstuintjes komen. Gewoon eenvoudige
stukjes groen op straat. Steen eruit, plant erin. Geveltuintjes en de zogenoemde bomenspiegels mag je als bewoner ook zelf aanleggen. En al die bloemen en planten zijn weer
bevorderlijk voor de bijenstand.

PS. Op 24 september is het weer BURENDAG. Bij het Oranjefonds kun
je een bijdrage aanvragen voor het gezamenlijk ondernemen van een
buurtactiviteit!

T 0624268737

Einde van onze
vrijmarkt? 5

Kopij aanleveren:
per e-mail:
info@redactiedeboomgaard.nl
per post: Kastanjestraat 2,
2565 NA Den Haag

opij
k
um
dat
s
g
d:
tin
aar
g
Slui
m
o
e Bo
d
n
e
volg
tus

u
10 a

gus

Van het bestuur 4 Gezond in de buurt 7 Column Marcel Verreck 9 Een groen dak 10
Nieuwe regels VVE 11 Afval & Recycling 12 Stekkies 12 Opvallend Afval 13
100 jaar Bomenbuurt 17 De wortels van de Bomenbuurt

18

Wijkbus Segbroek 19

Van de winkeliers 21 Van de wijkagent 23 Column Herman Poelsma 23
Nieuwbouw in de Bomenbuurt 24 Activiteiten 25

Bestuur en W
 erkgroepen 27

Advertentietarieven 27 Bestuursleden gezocht 27

Contact met De Boomgaard 27

Agenda 28 Belangrijke telefoonnummers 28 Plattegrond Bomenbuurt 28

VAN HET BESTUUR

Wat speelt er
Van de voorzitter
Wat ben ik trots op al die bewoners die
zich actief inzetten voor de viering van
100 jaar Bomenbuurt.
Sinds het goed bezochte Bomenbuurtconcert in de Houtrustkerk van Marieke
Stoel en een koor van muzikale buurt
bewoners, hebben we iets dat maar
weinig buurten ons kunnen nazeggen,
namelijk een echt Bomenbuurtlied,
een soort volkslied van de Bomenbuurt.
Gemaakt door Marcel Verreck. Dat gaan we dit jaar, maar vast ook
nog daarna, vaker horen.
Ook zijn er lezingen, films, buurtwandelingen, muziek en een
prachtige fototentoonstelling. En de verhalentafel, georganiseerd
door de bibliotheek, was ook een succe. Ik had het voorrecht om
een stukje van het eindresultaat te zien. De feestcommissie gaat
ervoor zorgen dat u dit prachtig stukje werk ook kan aanschouwen.
Heeft u iets gemist van deze activiteiten? Genoeg tijd om de schade
in te halen. De feestcommissie en de SBOB nodigen u van harte uit
om langs te komen bij de vele projecten die er nog aan komen.
Zie hiervoor het programma in het midden van dit blad en voor de
laatste wijzigingen en aanvullingen: www.bomenbuurtonline.nl.

Graag dank ik de medewerkers van het stadsdeelkantoor Segbroek,
van VoorWelzijn en niet in de laatste plaats alle bewoners die
ervoor zorgen dat dit jubileumjaar nu al gedenkwaardig is.
Op naar de tweede helft!

Vacatures
Op de afgelopen jaarvergadering, hebben wij afscheid genomen
van een bestuurslid: Frits Knijff. Hij blijft nog wel betrokken bij de
SBOB als lid van de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Milieu en als
straatvertegenwoordiger, maar niet meer als bestuurslid. Voor zijn
inzet als bestuurder zijn we hem zeer dankbaar.
Dit betekent dat het bestuur nu nog uit drie man bestaat en daarvan
heeft de penningmeester te kennen gegeven er aan het einde van
het jaar ook mee te willen stoppen.
Wij willen die ontwikkeling graag omdraaien en daar hebben we
uw hulp bij nodig. Als u een bijdrage aan het leefklimaat van onze
Bomenbuurt wilt leveren, dan kan dat als secretaris, penning
meester of gewoon bestuurslid.
Wilt u meer weten over deze vacatures, neem dan even contact
op met mij, tel en e-mail adres vind u achterin in deze Boomgaard.
Of stuur een mailtje naar info@bomenbuurtonline.nl
Hans Verboom
Voorzitter SBOB
••• Het Bomenbuurtlied in de Houtrustkerk

GEEN VRIJMARKT MEER
OP THOMSONLAAN?
Actieve Hans Verboom stopt met de
organisatie van Vrijmarkt Koningsdag!
Al zo’n 15 jaar is er een jaarlijkse vrijmarkt op Koningsdag op
de Thomsonlaan. Eerst werd de organisatie verzorgd door de
winkeliersvereniging, daarna was er eigenlijk niemand die de
boel coördineerde. Vervolgens pakte de bewonersvereniging
het stokje over en ging Hans Verboom – nu voorzitter, toen
nog bestuurslid - zich bezighouden met de voorbereiding,
coördinatie en afronding van het jaarlijkse festijn. Er waren
vrijwilligers, maar steeds minder. “Na dit jaar is het genoeg
geweest”, aldus de altijd actieve Verboom. “Het is een
dankbare taak, maar er zijn te weinig mensen om deze
klus nog v
 erantwoord te kunnen uitvoeren.”

Kleedjes
Na jarenlange inspanning stopt organisator Hans Verboom
dus met zijn werkzaamheden voor de vrijmarkt. Dat gaat hem
aan het hart: “Al die jaren heb ik de vrijmarkt steeds groter
zien worden. Steeds meer kleedjes en steeds meer bezoekers.
En het terrein is ook steeds groter geworden. We zijn uitgebreid
naar het Thomsonplein en rukken langzaam op richting
Goudenregenstraat.”
De laatste twee jaar is er de inzameling bijgekomen van
overblijvende spullen door Schroeder Kringloop. “Ook een
groot succes. Ik kan me geen Koningsdag meer voorstellen
zonder de vrijmarkt op de Thomsonlaan.” De meeste bewoners
ook niet vermoedelijk.

In de vorige Boomgaard maakten we u erop attent dat u
ook kunt meehelpen aan de jubileumevenementen door
financieel bij te dragen. Dat kan al met € 1, -, maar meer
mag zeker ook.
Helaas stond daar een verkeerd rekeningnummer bij.
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NL50 INGB 0002 1383 58.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie.

De Boomgaard

De SBOB zoekt dus een nieuw team dat graag de
handen uit de mouwen steekt en de organisatie
van de vrijmarkt overneemt. Want zonder actieve
vrijwilligers is er volgend jaar geen veilige,
verkeersvrije vrijmarkt meer. Dan is er niemand
die de straten afzet, het contact met de politie
onderhoudt en na afloop zorgt voor een
opgeruimde buurt.
Maar zover komt het wellicht niet, want we
genieten met elkaar al jaren van een vrolijke,
onbezorgde vrijmarkt en dat willen we vast
allemaal graag zo houden.
Meld je dus aan als je ideeën hebt over – of
ervaring hebt met - de organisatie van dergelijke
evenementen of als uitvoerende op de dag zelf.
Er ligt een draaiboek klaar!
Bel of mail Hans Verboom: 0638981115 of
hyverboom@planet.nl of stuur een mail aan de
SBOB info@bomenbuurtonline.nl.

Steun het
jubileum
jaar

juni 2016

juni 2016

Onze excuses daarvoor. Het juiste banknummer is:

Nieuw team gezocht

De Boomgaard
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GEZOND IN DE BUURT

Loop- en conditie
begeleiding op maat

door HANNAH SMEETS

Negenhonderd Haagse populieren verdwijnen in twee jaar tijd.
Zeventig exemplaren staan in de wijk Segbroek.

Mijn naam is Jos van der Horst en na jarenlang als
onderwijsdocent te hebben gewerkt, ben ik vanaf deze
zomer full time eigenaar van LoCoMaat: Loop- en
conditiebegeleiding op maat. Onder deze naam train
ik al tien jaar mensen die (willen gaan) hardlopen.
Ik verzorg hardlooptrainingen voor Haag Atletiek en
ben daar ook trainer van de blessure-/herstelgroep.
Ik organiseer al vijf jaar regelmatig sportworkshops
op verschillende locaties van kinderopvang 2Samen.

populus

Populier palpolos
peppel

••• Eerbetoon aan de populier tijdens demonstratie op 22 mei jl.
Op 5 april was er een voorlichtingsbijeenkomst over het
gemeentelijk beleid voor het kappen van populieren in de stad,
georganiseerd door de SBOB.
Als voorlichter namens de gemeente sprak Hans Kruiderink
van de afdeling Groen voor Segbroek. Ook aanwezig was
Clara Visser van de Haagse Bomenstichting, die eveneens
onderzoek heeft gedaan naar de Haagse populieren. Zij komt
tot een andere conclusie dan Bomenwacht, een onafhankelijk
adviesbureau uit Rotterdam dat in opdracht van de gemeente
onderzoek heeft gedaan.

Onderhoud in plaats van kap
De Haagse Bomenstichting vindt de voorgestelde aanpak van
Bomenwacht te kort door de bocht. Momenteel loopt een bezwaarprocedure tegen de kap van 126 populieren aan de Kennedylaan,
Johan de Wittlaan en Stadhoudersplantsoen. Zij hebben een eigen
deskundige onderzoek laten doen naar de (on)veiligheid van de
bomen en komen tot andere bevindingen dan Bomenwacht.
De stichting heeft bezwaarschriften ingediend om de procedure
rond het populierenvervangingsplan en de daaraan gekoppelde
kapvergunningen te stoppen en eerst de conclusie van Bomenwacht aan een onafhankelijke toetsing te onderwerpen.

De feiten volgens Bomenwacht
Den Haag telt ongeveer 7000 populieren als straatboom. Daarvan
zouden er volgens Bomenwacht 1400 de eindfase van hun groei
hebben bereikt. Er is sprake van bijna 1000 ‘risicobomen’ en 900
exemplaren moeten binnen twee jaar worden vervangen (zo’n 100
hiervan zijn er al vervangen).
In Segbroek gaat het om circa 70 bomen, onder andere in het
Rode Kruisplantsoen, de Valkenboskade en de Segbroeklaan.
Bomenwacht heeft hierbij vooral naar de conditie van de bomen
gekeken en naar de kosten van beheer. Het goed snoeien van een
populier is zeer kostbaar. Dat vormt voor gemeentelijk beleid een
belangrijke afweging.

Wijkers en blijvers
Doorbuigende takken van oudere bomen vormen een gevaar
van takbreuk. Dit gevaar doet zich vooral voor bij de Canadese
populieren, maar ook bij andere soorten. Zo'n tak moet je niet
op je hoofd krijgen of op je auto. De gemeente is in dat geval
aansprakelijk voor de schade.
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De Canadese populieren aan de Valkenboskade horen bij degenen
die komende twee jaar zullen worden gekapt. Drie daarvan
waarschijnlijk dit jaar. Bij het Rode Kruisplantsoen worden de
gekapte populieren vervangen door eiken, vertelt de gemeentelijke
voorlichter.

De Boomgaard

Vlinders
Wendy Hendriksen beschreef onlangs in Den Haag Centraal enkele
mooie kenmerken van de populier. De naam is afgeleid van het
Griekse paipolos, dat trillen betekent. Inderdaad een kenmerk van
de bladeren die bij elk zuchtje wind ritselen. Uit recent onderzoek
naar biodiversiteit is gebleken dat de populier een belangrijke
voedselbron is voor veel soorten vlinders, nachtvlinders en kevers
en daardoor weer voor veel soorten vogels. Dat komt omdat de
boom gedurende het hele groeiseizoen nieuwe en dus jonge
blaadjes vormt.

Vijfvoortwaalf
De organisatie Vijfvoortwaalf van omliggende wijkorganisaties en
verontruste bewoners heeft op 22 mei een demonstratieve duizend
populierenloop georganiseerd en blijft vechten voor uitstel van kap.
Ook dwingen ze middels bezwaarschriften en vragen in de
gemeenteraad af dat de wethouder de situatie opnieuw laat
beoordelen. Kijk op hun facebookpagina ‘vijfvoortwaalfpopulieren’
voor de laatste stand van zaken.

Nog meer kap?

SPECIAAL VOOR DE BOMENBUURT
Wil je beginnen met hardlopen, meld je aan voor de
cursus ‘hardlopen voor beginners’. Ik start in juni een
cursus van 6 weken met 2 trainingen per week vanaf
hardloopspeciaalzaak Excelsior Sport in de Weimarstraat.
Hier is ook de informatieavond op vrijdag 17 juni om
20.00 uur.
Vanaf september 2016 start bij voldoende aanmelding
een loopgroep in de buurt om te trainen voor de
marathon van Rotterdam in april 2017. Speciaal voor
mensen die nog nooit een marathon hebben gelopen!
Ik maak dan gebruik van een revolutionaire manier van
voorbereiding volgens het sportrusten-principe, waarbij
de superlange duurlopen worden vervangen door lopen
van maximaal 14 km per training.
Locatie, tijdstip van de trainingen en tarief worden
besproken tijdens een informatiebijeenkomst in september.
Voor meer info: Jos van der Horst, tel 0638618124 of
locojosje@gmail.com. Meld je hier ook aan voor de
informatieavond op 17 juni.

Er is ook onduidelijkheid over de kap van de grote kastanjes in
de Fahrenheitstraat. Hans Kruiderink: “De kastanjeboom achter de
visboer - de zgn. bevrijdingsboom - blijft staan. De kastanjes bij de
notenbar en de groenteboer zijn in slechte staat en worden gekapt.
Er worden wel weer nieuwe kastanjes geplant, die minder gevoelig
zijn voor de bloedingsziekte. In de Beukstraat worden twee
zuilbeuken geplant.”
Als een boom gekapt gaat worden, worden omwonenden en
belanghebbenden (bijvoorbeeld de Bewonersorganisatie en
verenigingen) daarover geïnformeerd. Zij kunnen bezwaar
aantekenen.Wil je op de hoogte blijven van het bomenbeleid van
de gemeente, ga naar www.denhaag.nl -> bewoners en -> natuur
en milieu.
De gemeente geeft ook een digitale nieuwsbrief over bomen uit.
De Haagse Bomenstichting heeft ook een website:
www.bomenstichtingdenhaag.nl. ■

juni 2016

juni 2016

Populieren zijn snelle groeiers, dat heeft een negatieve uitwerking
op de kwaliteit van het hout. Een populier wordt vaak aangeplant
als 'wijker' naast een 'blijver' (bijvoorbeeld een iep), om deze te
beschermen tijdens de groei. Ze vormen een windkering waardoor
de blijver goed kan gedijen. “Deze wijkers moet je er op den duur
tussenuit halen, maar dat is niet gebeurd”, aldus Hans Kruiderink.
“Dat zie je o.a. op de Laan van Meerdervoort. Doordat de wijkers
zijn blijven staan, heeft de iep minder groeikans. Daar is de midden
berm nu verbreed, waardoor de iepen alsnog meer kans krijgen.”

••• Canadese populier aan de Valkenboskade

Clara Visser: “De Haagse Bomenstichting kiest voor een meer
gefaseerde kap. Haal de alle slechtste bomen er tussenuit en ga
de anderen goed onderhouden, plant nieuwe exemplaren op de
vrijgekomen plekken en ga vervolgens door met goed snoeien.
Boomdeskundigen kunnen beoordelen of er (nadelige) windvang
komt op de overgebleven bomen. Zo kun je de aanpak van
Bomenwacht nuanceren.”

Ik train onder meer beginnende hardlopers. We bespreken
tijdens een intakegesprek haalbare doelen en maken
afspraken over de frequentie van de trainingen. Na een
paar maanden liep deze hardloper zijn eerste 5 km!
De inhoud van mijn looptrainingen bestaat onder andere
uit: warming-up zonder stretchen, we doen oefeningen
ter verbetering van de looptechniek en trainen diverse
lopen, zoals duurloop en interval.
Het meest belangrijke is natuurlijk dat mensen plezier in
het bewegen hebben of krijgen.

De Boomgaard
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COLUMN
Tekst en muziek: Marcel Verreck
Muzieknotatie: Marieke Stoel.

10 jaar

Margrietes Handen

10 jaar

praktijk voor massage

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?

Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich
snel weer goed!
Sport-, ontspannings-, hotstone-, zwangerschaps-,
voetmassage en Javaanse pidjit (geen erotiek).
Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

ONDER DE BOMEN

Marcel Verreck

Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier,
columnist en schrijver. Én neerlandicus.
Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids
Cabaret Festival. Samen staan Paul en Marcel
met hun muzikale talkshow ook in het
theaterseizoen '16-'17 een aantal malen in
Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57), aanvang:
16.00 uur. Zie ook: www.theaterdakota.nl.

Het Bomenbuurtlied
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van onze buurt schreef ik
een lied met een zeer meezingbaar refrein. Het behandelt drie
cruciale episodes en bevat ook een bijna volledige opsomming
van bomen die in onze wijk een straat hebben gekregen.
Het lied werd uitgevoerd tijdens het Bomenconcert in de
Houtrustkerk op 17 april jl. en zal het hele jaar (en hopelijk
nog langer) te pas en te onpas te horen zijn.
Onder de bomen, daar is het fijn
Onder de bomen, daar wil je zijn
Onder de bomen, onder de bomen
Onder de bomen, daar wil je zijn)

21% korting

Ooit lagen er duintjes, niet ver van de zee
Met struiken en bloemen die bloeien
Maar honderd jaar terug ontstond het idee
Dat Den Haag nog wat groter moest groeien
Het duin werd woestijn, maar het zaad was gezaaid,
Boompjes en steen zag je komen
Een huizenbos, Berlage heeft het verfraaid
In straten genoemd naar die bomen

op huismerk inkt & toners

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50
Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Refrein:
Ceder, esdoorn, wilg, els en beuk
Acacia, pijnboom, de plataan is ook leuk
Linde, cypres, ahorn, berk, iep en eik
Kastanje, abeel, een pracht bomenrijk
Onder de bomen, daar is het fijn
Onder de bomen, daar wil je zijn
Onder de bomen, onder de bomen
Onder de bomen, daar wil je zijn
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

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

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de

Refrein
De buurt is nu honderd en bloesemt en bloeit
De seizoenen schilderen de dagen
Wij lopen hier even, omringd en geboeid
Door de huizen die steeds alles zagen
Maar er blijft toch één raadsel, dat staat in de tijd
Het antwoord is nimmer vernomen
Wat zijn toch in hemelsnaam een Fahrenheit
Of een Thomson voor exotische bomen?

www.denhaag.nl/graffiti
Refrein

De Boomgaard
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kans dat er meer graffiti bij komt!

De buurt werd een boom met een steeds dikk’re stam
Met takken en takjes en blaadjes
Totdat op een dag een wereldbrand kwam
Met bommen en Duitse soldaatjes
Ze kapten en zaagden, de boom werd verminkt
De oorlog vernietigde dromen
Totdat ook de vijand weer werd afgeschminkt
En in de straten bloeiden weer bomen
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door ERNA DE KLERK

Zodra er meer bekend is over de nieuwe wet lees je er hier meer over.

Nieuwe regels VVE

Verplicht bedrag sparen
voor onderhoud vanaf 2017

We leven in een tijd van ‘nieuwe wegen bewandelen’. Een daarvan is het vergroenen

Door een voorgenomen wetswijziging
wordt sparen binnen de Vereniging van
Eigenaren (VVE) vanaf volgend jaar
waarschijnlijk verplicht. Het activeren
van de VVE is al vanaf 2008 een verplichting. Eigenlijk het vormen van een
reservefonds voor groot onderhoud ook.
Maar nog niet alle VVE’s geven hier
gevolg aan en er was tot nu toe geen
minimumbedrag genoemd. Nu is er een
nieuwe wet in de maak van minister
Blok die de regels aanscherpt.

van het dak van je huis. Dat heeft zo z’n voordelen. En er is subsidie beschikbaar.

Actieve VVE

Een groen dak, een goed idee?
Groene daken, zonneboilers, zonnecollectoren, windmolens, duurzaamheid.

door REGGY SPECKEN
Wat heb je eraan?

Subsidie

De ruimte onder een groen dak is beter geïsoleerd; zeker als
je het combineert met isolatieplaten. Zowel in de winter tegen
de kou als in de zomer tegen de warmte. Het is dus fijn voor je
portemonnee. Maar ook goed voor het milieu, temeer daar de
vetplantjes op groene daken fijnstof en kooldioxide opnemen.
Een groen dak kan tot wel 60% van het regenwater bergen.
Dat helpt voorkomen dat de rioolbuizen bij hevige regen worden
overbelast. Een groen dak oogt mooi, zeker als je erop uitkijkt.
Het kan de levensduur van de dakbedekking helpen verlengen.
Tenslotte zullen meeuwen niet snel gaan nestelen op zo’n dak.
Je kan er dus veel voordeel aan hebben.

De gemeente Den Haag heeft tijdelijk een subsidieregeling voor
groene daken. Wel eentje met een limiet, want als het budget op
is, stopt de regeling. Een bijdrage van € 25 per vierkante meter
groen dak is mogelijk tot een maximum van 50% van de
aanlegkosten. De maximum subsidie is € 10.000 per aanvraag.
Er zijn natuurlijk voorwaarden. Wil je precies weten hoe het zit,
dan moet je een kijkje nemen op de website van de gemeente
en zoek op ‘subsidie groene daken’. Subsidie is ook mogelijk
voor bedrijven, scholen/buurthuizen en VVE’s.

Autobedrijf Thomson
Een mooi voorbeeld in de buurt is autobedrijf Thomson in de
Populierstraat. Het bedrijf strekt zich uit over een groot deel van
het aanpalende binnenterrein. De bewoners van de omliggende
woningen keken tot voor kort uit op een 400 m2 groot zwart dak.
Eigenaar Joan Nieuwenhuize hakte vorig jaar november de
knoop door. Geholpen door een subsidie wilde hij met de aanleg
van een groen dak zijn onderneming verder verduurzamen en de
omliggende bewoners aan een beter uitzicht helpen.
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Al met al was het een hele operatie, die drie dagen geduurd heeft
en waaraan zeven man hebben gewerkt. Bij elkaar zijn 132 dubbele
isolatieplaten, 16 rollen wortelwerend en waterbergend onderdoek en 8 pallets met rollen vetplantjes aangevoerd.
De Populierstraat is een tijdje gebarricadeerd geweest door een
enorme vrachtwagen, die 42 m3 voedingsbodem op het dak
heeft uitgespuugd. Een stukje vergroening van onze buurt.

Allereerst op het soort dak en de kwaliteit ervan. Het platte dak
ligt natuurlijk het meest voor de hand. Voor daken met een
hellinghoek van niet meer dan 35° zijn speciale pakketten
verkrijgbaar, die het wegglijden tegengaan. Je moet voldoen aan
de bouwregels en soms is een vergunning nodig. Bijvoorbeeld in
geval van constructieve aanpassingen, of monumentale waarde.
Een groen dak kun je combineren met isolatieplaten en zelfs met
zonnepanelen.
Door de verkoelende werking kan zo’n dak een gunstige invloed
hebben op het functioneren van deze panelen. Je kunt een groen
dak maken met vetplantjes, mos of gras. Ook oplossingen met
struiken en zelfs bomen zijn mogelijk. Afhankelijk van het soort
begroeiing is onderhoud van het dak ook noodzakelijk. ■

Heb je je dak vergroend?
Laat het ons weten en stuur een fotootje.

Geen hypotheek
De meeste eigenaren vinden dat het
activeren van de VVE gedaan is na de
inschrijving in het register van de Kamer van
Koophandel. Maar hypotheekverstrekkers
vinden dat niet meer voldoende vandaag de
dag. Als je je huis verkoopt en de nieuwe
koper wil een hypotheek afsluiten, zal de
bank eisen dat er meer activiteit aantoonbaar
is dan deze inschrijving. Een bank wil zien
dat er een gezamenlijke bankrekening is en
een vastgestelde maandelijkse bijdrage in
het reservefonds. Ook moet je soms
aantonen dat er een gezamenlijke brand
verzekering is.
Als je hieraan voldoet, ben je een blijer mens.
Niet alleen is je huis makkelijker verkoopbaar
(lees: financierbaar) maar ook is de waarde
van jouw aandeel in het reservefonds vaak
onderdeel van de waarde van je huis. Hoe
meer geld je via de VVE hebt gespaard voor
onderhoud, hoe meer je huis waard kan zijn.

Verzekering
Uit de gezamenlijke spaarpot kun je ook de
verzekering van het huis (lees: het hele pand)

De Boomgaard

Nieuwe regels
De nieuwe wet in de maak wil regelen dat de
verenigingen een minimaal verplicht bedrag
gaan sparen per jaar. Eén van de genoemde
mogelijkheden is dat de jaarlijkse bijdrage
gelijk is aan 0,5% van de herbouwwaarde.
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig
is om het gebouw bij volledige vernieling,
bijvoorbeeld bij brand, weer opnieuw in
dezelfde staat te bouwen. Dat bedrag is niet
gelijk aan de WOZ-waarde of de verkoopwaarde van je huis. De herbouwwaarde van
een gemiddeld ‘Haags’ appartementen
gebouw van drie appartementen kan tussen
de €500.000 en € 800.000 liggen (dit is
uiteraard een indicatie, afhankelijk van de
grootte, de bouwstijl, de ligging en de
voorzieningen). Stel dus dat je met elkaar
0,5% moet sparen per jaar, dan is dat tussen
de € 2500 en € 4000 per jaar.

Onderhoudsplan
Een genoemd alternatief is dat een VVE een
(meerjaren)onderhandsplan moet hebben
en aan kunt tonen dat je binnen de gestelde
termijn (dat het onderhoud nodig is) dit
bedrag bij elkaar hebt gespaard. Stel dus dat
je over 8 jaar het dak moet vernieuwen en
dat dit € 15.000 kost, dan moet je aan
kunnen tonen dat je dit bedrag tegen die tijd

hebt en dat je maandelijkse bijdrage daarop is
afgestemd (naast de kosten van het bestuur
en de opstalverzekering).
Een meerjaren-onderhoudsplan kun je
zelf opstellen, maar je kunt het ook laten
opmaken door een bouwkundige. De kosten
bedragen een paar honderd euro en zullen
afhankelijk zijn van de grootte van de VVE.

VVE Balie
De plannen kunnen verstrekkende gevolgen
hebben voor eigenaren die nog geen potje
hebben gevormd. Werk aan de winkel dus!
De VVE Balie van de Gemeente organiseert
cursussen voor eigenaren en helpt je om de
vereniging te activeren. Ze kunnen ook
bemiddelen bij niet meewerkende eigenaren
en binnenkort is er subsidiegeld beschikbaar
voor een duurzaam onderhoudsplan. Kijk op
de website van de gemeente (zoek op VVE
balie) of bel ze direct: 070 3533281.

Lening
De nieuwe wet wil ook regelen dat VVE’s
makkelijker een lening kunnen afsluiten voor
direct / onverwacht noodzakelijk onderhoud
of voor duurzame investeringen.
Van belang is natuurlijk hoe de nieuwe regels
straks worden gecontroleerd. De eigenaren
waren al langer verplicht om een reservefonds te vormen, maar je kreeg geen straf als
je dit niet deed. Er was ook niet geregeld
welke bedrag er in de pot moest zitten. Dit
laatste lijkt nu te gaan veranderen en het lijkt
dus ook logisch dat dit punt in de nieuwe
regelgeving wordt meegenomen. ■

GEMEENTEBERICHT

Spreekuur stadsdeelwethouder
Joris Wijsmuller is stadsdeelwethouder van Segbroek. Hij houdt regelmatig spreekuur
voor bewoners. Deze afspraken zijn niet bedoeld voor persoonlijke grieven, maar wel
voor het bespreken van wijkgerichte ideeën, initiatieven of problemen.
De data voor dit jaar zijn (op dinsdag van 17.00-19.30uur):
28 juni
25 oktober
23 augustus
22 november
27 september
20 december
Als je langs wilt komen, bel of mail dan eerst met het 
secretariaat: 070-3535709 of carla.stoop@denhaag.nl

juni 2016

juni 2016

Operatie

Waar moet je op letten?

De vereniging van eigenaren (VVE) bestaat
over het algemeen al sinds de splitsing van
een gebouw in appartementsrechten (een
uitzondering daargelaten). Je vindt dat terug
in de ‘splitsingsakte’, een document dat je
hebt ontvangen toen je het huis kocht.
Daar wordt onder andere in beschreven hoe
het pand gesplitst is, wat gezamenlijk is en
wat van iedere eigenaar individueel. Ook
staat erin genoemd wat jouw aandeel is in
het gezamenlijke deel.

betalen, de opstal(brand)verzekering. Deze
sluit je vele malen goedkoper via de VVE af
dan als iedereen dit alleen voor zijn eigen
huis doet. Verzekeraars rekenen vaak nog
steeds een opslag voor een niet via de VVE
afgesloten appartementenverzekering.

De Boomgaard

11

AFVAL & RECYCLING
door Heleen van Duist

Waar gaat mijn ingezamelde

glas naar toe?

Opvallend Afval
Aan de slag met spullen die eigenlijk al richting de prullenbak

Dit geldt uiteraard ook voor ons zelf. Inmiddels doen we

onderweg waren, we kijken er nog eens naar en maken

al vier jaar dit Opvallend Afval project in de buurt met veel

ermee wat we willen. We doen dit om kinderen, die maken

plezier. Het streven is om twee keer per jaar – in april en

en mee helpen bouwen, blij te maken maar ook om iedereen

september - een inspiratievolle bouw- en knutselmiddag te

eens op een andere manier naar de spullen, rommel en zooi

organiseren met kids en ouders.

om ons heen te laten kijken.

Het inzamelen van glas is voor iedereen vanzelfsprekend.
De gemeente heeft op veel locaties speciale ondergrondse
containers geplaatst om zoveel mogelijk glas te kunnen
inzamelen, zo ook in onze buurt. Maar wat gebeurt er nu
met dit glas nadat je het in de container hebt gegooid?

Milieubelasting
Allereerst de technische kant van het maken
van glas. 78% van al het verpakkingsglas komt
in de glasbak terecht, waardoor er nauwelijks
nog grondstoffen nodig zijn om echt nieuwe
flessen te maken. Nederland loopt voorop als
het gaat om recyclen van glas, waardoor er
maar weinig extra milieubelasting is.
Het scheiden en hergebruik van glas levert ons
dus dubbel voordeel op: het bestaande glas
wordt gesmolten, er is dus geen afvalberg.

NIET IN DE GLASBAK
Funest voor het goed kunnen hergebruiken
van glas zijn keramiek, steen en porselein.
Deze stoffen levert zwak glas op als ze in het
proces terecht komen. Het is dus van groot
belang dat je dit materiaal niet in de glasbak
gooit. De app RECYCLEMANAGER helpt je
daarbij. Hier staan bijna alle afvalstromen

Ook kost het proces van hergebruikt glas
tot nieuwe fles of pot maken veel minder
energie dan het maken van nieuw glas.

Recycling
Glas wordt gescheiden ingezameld wat
betreft de kleur. De reden hiervoor is dat wit
glas alleen gemaakt kan worden van wit glas.
En de vraag naar wit glas is erg groot, omdat
producten in een doorzichtige pot er veel
smakelijker uitzien. Bruin en groen glas wordt
tot gekleurd glas omgesmolten.

Verwerking

PLASTIC, BLIK EN DRANKKARTON

In Nederland zijn drie fabrieken waar in
totaal 40 miljoen kilo glas gerecycled wordt.
Bij aankomst in de fabriek is het glas uit de
bakken nog lang niet klaar om gesmolten te
worden, het is vaak vervuild met kleding en
restafval. Zelfs gestolen spullen komen voor.
De sortering gaat machinaal, daarna volgt er
nog een handmatige sortering.

In het vorige nummer stond een

vermeld en wat je er mee mag of moet doen.

12

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

TE KOOP
• 2 wandborden Petrus Regout serie Statue; € 9,50 p/st.
• Eerste na-oorlogse uitgave (1945) van
Tom Poes en de Maanraket: € 22,50.
Bellen tussen 18 en 20u: tel. 363 57 30.

De Boomgaard

artikel over hergebruik van plastic.
De gemeente Den Haag heeft het
beleid op dit punt onlangs aan
gepast. Niet alleen plastic maar
ook blik en drankkarton mag nu
in de nieuwe kunststof container!

FOTOWEDSTRIJD

Mooi van buiten
We vieren dit jaar dat de Bomenbuurt 100 jaar bestaat.
Een goede aanleiding om het moois van de buurt wat meer
aandacht te geven. We publiceren in drie nummers een serie
foto’s van deuren, portieken en opvallende gevelelementen.
En… we maken er een wedstrijd van.
Weet je de adressen van deze portieken? Waar de exacte locatie
niet te zien is, mag je ook alleen de straat vermelden. Dan maak
je kans op een prijs.
Voor deze tweede ronde verloten we onder de inzenders met de
meeste goede oplossingen een cadeaubon ter waarde van € 25
te besteden bij lunchroom/schoonheidssalon EnnerCHI op het
Abeelplein.
Lever je oplossing voor 1 augustus in bij de redactie. Dat kan bij het
kantoor van de SBOB, Kastanjestraat 2 (schrijf ‘fotowedstrijd’ op de
envelop, of mail naar info@redactiedeboomgaard.nl. De oplossing
+ prijswinnaar worden in het volgende nummer vermeld.
In het laatste nummer van dit jaar blikken we terug en laten we je
zelf aan het woord. Dus: heb je een verhaal bij een van deze
portieken of bij het onderwerp in relatie tot de buurt, zet het dan op
papier en stuur het ons toe. Als je liever hebt dat wij het opschrijven
kan dat ook, dan komt een van onze redacteuren langs.
Laat het ons weten via: info@redactiedeboomgaard.nl

zie volgende pagina

OPLOSSING EN WINNAAR FOTOWEDSTRIJD VORIGE NUMMER
Uit alle goede inzendingen van de vorige keer (adressen bij de
gefotografeerde deuren) is AAD SPANJAARD als winnaar uit de
bus gekomen. Hij heeft een cadeaubon ontvangen, te besteden
bij kaasspeciaalzaak Ed Boele.
De juiste adressen zijn:
1. Sleedoornstraat 1
2. Pijnboomstraat 67-73
3. Morsestraat 22
4. Laan v. Meerdervoort 509/511
5. Acaciastraat 3
6. Eikstraat 2
7. Fahrenheitstraat (naast Plus)

8. Thomsonlaan 4
9. Aucubastraat 78/80
10. Beeklaan 423
11. Laan v. Meerdervoort 385
12. Laan v. Meerdervoort 387
13. Thomsonlaan 42
14. Eikstraat 11
15. Ieplaan 102

De Boomgaard
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STEKKIES

Na alle sorteringen worden er monsters
genomen van het glas en wordt, indien
nodig, de hele sorteerprocedure opnieuw
doorlopen. Daarna wordt het glas buiten op
een terrein gestort waar het gemiddeld 3 tot
10 weken ligt. Dit is nodig zodat resten van
voedsel en drank door de natuur kunnen
worden afgebroken. Na deze periode wordt
het glas in scherven gebroken en naar de
fabriek afgevoerd waar het in ovens gaat
en omgesmeed wordt tot nieuw glas. ■
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Mooi van buiten - RAAD DE PORTIEK
Op deze pagina zie je 15 portieken uit de Bomenbuurt. Weet jij het ades of de straat? RAAD DE
PORTIEK en maak kans op een CADEAUBON ter waarde van €25,- te besteden bij lunchroom/
schoonheidssalon EnnerCHI op het Abeelplein. Lees meer over deze wedstrijd op pagina 13 ‘Mooi
van buiten’. De prachtige serie foto’s is g
 emaakt door Reggy Specken, redacteur van De Boomgaard.
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Midden in deze Boomgaard vind je een kalender met
jubileumactiviteiten. Enkele activiteiten worden op deze
pagina uitgelicht.

Kom mooie dingen maken
JEUGDWORKSHOPS IN DE KRUIN

Het Haags kinderatelier organiseert in het kader van het 100-jarig
bestaan vanaf eind mei tot het einde van het jaar workshops voor
verschillende leeftijden (4 tot 18 jaar) in wijkcentrum De Kruin.
Er worden werkstukken gemaakt naar aanleiding van het honderdjarig
bestaan van de buurt over bomen of kunst- of bouwstijlen uit de
Bomenbuurt. De deelnemers gaan aan de slag met maquettes, foto’s
en sculpturen en voor de jongsten: knippen en plakken.
De workshops zijn meestal op woensdag- of zaterdagmiddag.
In de zomervakantie is er een bomenworkshop en een workshop
Architectuur van de Bomenbuurt.
Locatie De Kruin, Acaciastraat 178A. Kosten €4 of €2 met Ooievaarspas.
Kijk op www.haagskinderatelier.nl/agenda voor de data/tijden en
leeftijden. Bij een aantal workshops is reserveren noodzakelijk.

Fototentoonstelling
een eeuw Bomenbuurt
Op zaterdag 21 mei is de fototentoonstelling ‘100 jaar
Bomenbuurt’ geopend in wijkcentrum De Kruin.
De expositie is opgezet door buurgenoten Bob Bouwman
en Akkie Akkerman in het kader van het 100-jarig bestaan
van de buurt. In prachtig beeldmateriaal is te zien hoe de
buurt de afgelopen eeuw is veranderd. De foto’s zijn
afkomstig uit algemene archieven en uit privécollecties.
De tentoonstelling is te zien als De Kruin is geopend
en er geen andere activiteiten zijn gepland in de zaal.
Loop gewoon even langs, dat is het makkelijkst!
Wijkgebouw De Kruin is gevestigd in de Acaciatraat 78A.

Thomson Tweewielers

Meer groen in de wijk

is leverancier van de fietsmerken:
Gazelle, Batavus, Sparta, Cortina, Pointer, Loekie
en Alpina. Voor al uw fietsreparaties en fiets
gerelateerde vragen kunt u altijd bij ons binnenrollen.

JUBILEUMPROJECT VAN BUURTGENOOT AKKIE AKKERMAN

Op 30 april en 21 mei hebben bewoners van het Beukplein
drie boombakken en drie boomspiegels (her)beplant en
verbeterd. De gemeente had de boombakken destijds
voorzien van planten, maar helaas waren ze niet goed
onderhouden en na een droge zomer zagen ze eruit als
een stukje woestijn.

Thomsonlaan 55 – Den haag – Telefoon 070 363 53 66
www.ThomsonTweewielers.nl

makelaarskantoor G.a.a. meIJer

Thomsonlaan 113

2565 JA ’s-Gravenhage

Met Carla maakten we een plan van aanpak. We hebben
veel gebruik gemaakt van de kennis van buurtbewoner
Herman Poelsma, man met passie en een groen hart!

Totaal hebben zo'n 20 kinderen van 2 tot 12 jaar en
15 volwassenen de klus geklaard. Er is geboord, gezaagd,
geschuurd, geplaatst en geplant. En alles juist ook door de
kinderen zelf. Soms hadden ze geen tijd voor een snoepje,
"nee meneer, ik ben net deze plant bezig!" Hilarisch! Een
mooi schoon plein, leuk spelende kinderen, keuvelende
bewoners, gewoon een droom die uitgekomen is!
Weet je ook een plek voor een boom, bak of plantsoentje?
Ik kom graag kijken.
Met een hartelijke groengroet,
Akkie Akkerman
Valkenbosplein 13, T 06 109 385 44, suusenak@gmail.com
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HuIzenspecIalIst
In de
BomenBuurt

De meeste buurtbewoners ergerden zich aan die situatie.
Via Carla Schuitema (net als ik straatvertegenwoordiger)
kwam ik op de hoogte en bekeek het Beukplein. Zelf heb
ik in december een herinrichtingsplan voor het Valkenbosplein (waar ik woon) ingediend bij de gemeente. Dat plan
is zeer goed ontvangen. Aan Hans Kruiderink van Groen
beheer Segbroek legde ik de situatie van het Beukplein voor.

De gemeente leverde potgrond en planten. De hardware
(stenen en hardhouten border rollen) is grotendeel door de
bewoners betaald, een deel door de SBOB. We komen nog
een kleine 100 euro tekort, wie nog wat wil doneren ook
voor onderhoud: Graag in gesloten enveloppe in de bus bij
Carla Schuitema, Beukplein 8!

Telefoon 070-3602922
De Boomgaard
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Word lid van de wijkbus en laat je vervoeren.
Bel 070 3685070 (iedere werkdag tussen 9 en 10u)

DE WORTELS VAN
DE BOMENBUURT

Wijkbus rijdt
ook door Bomenbuurt
Dick Brieer is al sinds 5 jaar vrijwilliger bij de Wijkbus voor
Segbroek. Hij is ‘dagdeel-man’ op maandagmorgen en
indien nodig werkt hij dagelijks als invaller. “Het is
hartstikke leuk werk. Ik hoor zo vaak ‘we zijn zo blij dat
deze bus er is’. Daar doe ik het voor. Ik ben op mijn 63e
gestopt met werken en heb eerst een tijdje thuis gezeten.
Maar daarna wilde ik wat ondernemen en heb me
aangemeld als vrijwilliger.”

DEEL 2

door MARCEL VERRECK
Cabaretier, schrijver en columnist Marcel Verreck kwam bijna negen jaar geleden in
de Bomenbuurt wonen. Ter gelegenheid van het komende eeuwfeest beschrijft hij,
in een vierdelige serie over archetypische straten in onze wijk, hoe verleden en
heden met elkaar verbonden zijn. Ging het in het eerste deel over de Cederstraat
specifiek over de Bomenbuurtbewoners, dit keer zijn de winkeliers aan de beurt.
DEEL 2: DE THOMSONLAAN.

Mijn vader was ooit vertegenwoordiger in grafisch kinderspeelgoed.
Vanuit standplaats Den Haag bereisde hij voor de firma Selecta het
land met kleurblokken, prikblokken en ander heerlijk teken- en
knutselwerk. Mijn favoriet waren de zogeheten ‘Rare Snuiters’,
archetypische tekeningen in een boekje dat in drieën was geknipt,
zodat je nieuwe figuren kon samenstellen: een chique damestorso
met daarop een clownshoofd en daaronder een paar olifantspoten.
Er was altijd wel een tante die aan die omschrijving voldeed.

Thomsonlaan
Het is ook een mooie metafoor voor wat de geschiedenis met een
buurt doet, elementen verdwijnen, nieuwe combinaties doen hun
intrede. Selecta was ontstaan vanuit de gelijknamige boekhandel,
die filialen had op de Frederik Hendriklaan en op de Thomsonlaan.
In dat verband hoorde ik deze straatnaam voor het eerst, volkomen
onwetend dat deze laan-achtige straat, een van de twee slagaders
van onze buurt, een belangrijke rol in mijn leven zou gaan spelen.
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Wanneer ik binnenstap bij kledingwinkel Geleynse, nabij de Eikstraat,
stap ik ook terug in de tijd. Derde en vierde generatie Geleynse,
vader Olaf en dochter Gaby, spreken het niet tegen. Zij zijn trots op
hun klassieke winkel, die sinds 1933 in de Bomenbuurt gevestigd is.
Eerst in de Esdoornstraat, daarna hier op Thomsonlaan 21.
J.A. Geleynse, de grootvader van Olaf, begon voor zichzelf. Als maatkleermaker, confectie had je toen nog niet. Ik krijg een kenmerkende
foto te zien. In het bekende Bomenbuurtdecor zien we een man met
hoed, paraplu en handschoenen, vastberaden blik op de toekomst
gericht. Hij bezat als een der eersten een automobiel, een opzien
barend voertuig op de Thomsonlaan, die toen nog een illuster
middenpad met grind en bankjes bezat. In de loop van de tijd heeft
men wel twaalf kleermakers in dienst gehad, waarvan er drie op de
bovenste verdieping van nummer 21 werkten.

De Boomgaard

Modern klassiek noemen ze hun stijl en kwaliteit is hun kenmerk.
En oprechte klantvriendelijkheid: “We staan raar te kijken als mensen
hier binnenlopen en ze kopen niets.” Hoewel ik doorgaans doods
benauwd ben in kledingwinkels werp ik inmiddels begerige blikken
op de verleidelijk uitgestalde collectie in deze oase van beschaving.
Geleynse heeft veel vaste klanten en die komen uit de hele stad en
ook van ver daarbuiten. De teloorgang van Bonneterie en Meddens
heeft nieuwe klandizie opgeleverd, maar het publiek is divers: “We
hebben ook mensen die sparen om iets moois te kopen.” Die zijn hier
duidelijk in goede handen. Nou ja, minister of vuilnisman, uiteindelijk
staat iedereen die hier een broek past, in z’n onderbroek. Dat hoor je
mij niet hardop zeggen, haast Olaf zich met gepaste prudentie te
zeggen. Nou, dan zeg ik het wel.

Hart
Zo omspant alleen al deze tweehonderd meter Thomsonlaan met
behoud van alle vitaliteit een periode van meer dan tachtig jaar.
De grote verscheidenheid aan winkels en dienstverlenende instanties
van allerlei soort, hier en op de Fahrenheitstraat, vormen als telkens
weer verspringend tableau, het hart van onze springlevende eeuwige
buurt. ■

KERK
“Ik rij tot aan de voordeur. Als er verder niemand in de bus
zit, kan ik best even wachten. Maar anders haal ik iemand
later weer op. Natuurlijk heb ik vaste klanten. Een groepje
van drie dames die iedere week naar het wijkgebouw
gaan om te bridgen. Die ken ik na 5 jaar wel inmiddels.”

••• Majoor Thomson leefde in de vorige eeuw en bewaakt nu
het plein dat als scheidslijn fungeert tussen de oude en de
nieuwe bestrating.

VISJE
De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur.
Wil je er gebruik van maken? Dan word je eerst lid. Dan
betaal je € 30 per kwartaal, dus eigenlijk € 10 per maand.
Vervolgens kun je ’s morgens tussen 9 en 10 uur bellen
om een afspraak te maken voor een rit. Daar zitten geen
extra kosten meer aan. In de bus kunnen geen rolstoelen,
wel is er een lift zodat je makkelijk in de bus wordt
gehesen. De rollator mag ook mee. En de bus is net nieuw,
dus er zijn heerlijke stoelen. Sommige klanten nemen voor
de chauffeur een saucijzenbroodje mee na afloop. Vindt
‘ie lekker. Maar een visje lust hij ook. Ik zeg het maar vast.

Cuba
De winkel is, omringd door alle andere fraaie panden van de
Thomsonlaan, een eilandje. Maar dat je makkelijk en overdag gratis
kan parkeren voor de deur is een groot voordeel. Wel betreuren vader
en dochter het dat de herbestrating van het winkelgebied niet tot het
Valkenbosplein is doorgezet. Ze zullen het zelf niet hardop zeggen,
maar vanaf de Beukstraat is het wegdek inderdaad van Cubaanse
allure.
Dan zit Remy Vrolijk van Revro2wielers nog net goed. Sinds een dik
jaar is hij met zijn scooterwinkel neergestreken op het wel geheel
opnieuw betegelde Thomsonplein.

CHAUFFEURS GEZOCHT
“Het rijden op zich vind ik natuurlijk leuk, maar het is
fijn om dit te doen voor oudere mensen. Mensen uit
de Bomenbuurt kennen ons nog niet goed, vandaar dit
stukje. We komen graag langs."
De Wijkbus zoekt regelmatig nieuwe chauffeurs. Wil je
een dagdeel per week op de bus rijden? Bel 070 3685070
en meld je aan!
Erna de Klerk
••• Chauffeur Dick Brieer bij ‘zijn’ wijkbus

Hip
De jonge ondernemer (25) handelt al jaren in gemotoriseerde voertuigen. Ook hij heeft klanten uit de stad en regio, maar was direct
ingenomen met deze locatie: “Een prettige buurt met een leuke sfeer.”
De te repareren scooters staan voor de winkel in slagorde te glimmen.
Hij heeft het groots aangepakt, met de beste reparatiemachines en
streeft naar optimale service. “Alles voor de klant”, klinkt het ook op
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Automobiel

Beschaving

dit gedeelte van de Thomsonlaan. Broer Jeffrey behoort tot de
medewerkers en ook opa uit Duindorp komt regelmatig meehelpen.
Alweer een familiebedrijf. Scooters hebben de naam zeer hip te zijn,
maar volgens Remy is het voertuig geliefd in alle leeftijdscategorieën:
“De gemiddelde leeftijd is 35”.

NAAR DE BIEB
De wijkbus is een gemeentelijke dienst en is er voor iedere
wijkbewoner (jong of oud) die niet of moeilijk met het
openbaar vervoer kan reizen. Er zijn verschillende
chauffeurs die vrijwillig ‘chaufferen’ in verschillende wijken.
De bus rijdt niet de hele stad door. ‘Onze’ wijkbus bestrijkt
het terrein van Houtrustbrug tot Leijenburg/Rusthoek.
Je kunt de bus dus gebruiken voor een bezoek aan het
ziekenhuis (Leijenburg) of het winkelcentrum (Leijweg kan
nog net), of De Savornin Lohmanlaan. Maar familiebezoek,
apotheek, wijkcentrum kan ook. En de bieb natuurlijk.

De Boomgaard
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NIEUWS VAN DE WINKELIERS
door TIM OOSTERHUIS

Oude en nieuwe voorzitter
winkeliersvereniging BIZ
Sinds eind jaren ‘70 is Koos Mooiman van de partij als er iets
te organiseren valt op de Thomsonlaan. Er was destijds in deze
winkelstraat nog geen winkeliersvereniging en ook geen bestuur,
maar toch werden er al kerstbomen geplaatst in december en
werd een jaarlijkse braderie georganiseerd in juni.
De winkeliersvereniging was in die tijd alleen bedoeld voor
de winkeliers in de Fahrenheitstraat. De ondernemers op de
Thomsonlaan sloegen wel vaak de handen in één en zorgden
voor de nodige activiteiten in hun eigen straat.

Samenvoeging
Toen de winkeliersvereniging Fahrenheitstraat dit in de gaten kreeg
mocht Mooiman samen met Rob Krahmer (Duo optiek) langskomen
voor een gesprek en kwam de winkeliersvereniging Segbroek tot
stand waarbij beide straten èn het Thomsonplein waren betrokken.
Vanaf dat moment - begin jaren 80 - is Koos Mooiman lid van
het bestuur en heeft hij zich ingezet voor de ontwikkeling van
het winkelgebied. Hij werd vicevoorzitter naast Rob Krahmer.

BIZ
In 2011 werd de oude vereniging opgeheven en een BIZ opgericht.
Het begrip ‘Bedrijveninvesteringszone’ is door de gemeente
bedacht en werd in de stad het nieuwe middel om alle ondernemers

medeverantwoordelijk te maken voor het eigen winkel/bedrijvengebied. Iedere winkelier werd verplicht om een bijdrage te betalen.
Op die manier komt er voldoende geld binnen om een winkel
gebied aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld waar het gaat om
terugdringen van leegstand en vernieuwingen binnen het gebied.
In het dagelijks taalgebruik hebben we het echter nog steeds over
de winkeliersvereniging en is ‘BIZ’ meer de zakelijke omschrijving.

Nieuw
Koos Mooiman werd ook van deze nieuwe samenwerkingsvorm de
voorzitter. Na 5 jaar BIZ neemt hij nu afscheid en maakt plaats voor
Rianne Stadhouder, buurtbewoonster en –ondernemer (Stadhouder
Witgoed en Electronica). Rianne is net als haar voorganger al
jarenlang in de buurt gevestigd en kent het gebied als geen ander.
“Samen met een actief bestuur wil ik vooral op zoek gaan naar de
mogelijkheden om ondernemers uit ons winkelgebied meer met
elkaar en met de bewoners te verbinden en zodoende meer
samenwerking, respect en draagvlak te gaan creëren en de BIZ in
een positiever daglicht te brengen”, aldus de nieuwe voorzitter.

Zaterdag 25 juni
Home Made market

••• Rianne Stadhouder

De jaarlijkse braderie in de Fahrenheitstraat is inmiddels omgedoopt
in een Home Made market. Net als vorig jaar zijn er allerlei kramen
met leuke Home Made producten. Rondom de markt zij ook
kinderactiviteiten (zweefmolen, trampoline springen en ponyritjes)
en 2 podia met live muziek. Het complete programma staat op
www.defahrenheit.nl. De markt is in het gehele winkelgebied
Fahrenheitstraat en Thomsonlaan en begint om 9 uur.

••• Koos Mooiman

(advertenties)

Lid ANC
Lid NUVO
B R I L L E N - C O N TA C T L E N Z E N

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

De Boomgaard
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Thomsonlaan 45a (nabij Thomsonplein)
Tel 070 360 95 23
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VAN DE WIJKAGENT
Willem Koopmann is wijkagent van de
Bomenbuurt. In Boomgaard nr. 3 van 2015
staat een interview met hem.

ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk
Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk

“Zijn ze nou helemaal
gek geworden?”
Buurtgenoten ergeren zich in de zomermaanden meer aan
elkaar. Mensen zijn meer buiten, ramen en deuren staan open.
Geluiden, geuren dringen zich op. Buurtoverlast is voor veel
mensen een bron van frustratie, ergernis en woede.

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel
dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring.
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en
gemeente Haaglanden. Of het nu is op het gebied
van ontwerp, aanleg, aanpassen, beplanten of
onderhouden van een tuin: onze hoveniers kunnen het!

Vaak in die volgorde, want “met die man/vrouw valt toch niet te
praten”. Totdat de bom barst en de opgekropte woede zich een weg
naar buiten baant: “Idioot, zet die herrie zachter.” Maar de muziek
dreunt harder en harder. Als wijkagent weet ik er alles van.
Buurtoverlast is een ruim begrip. Niet iedereen ervaart hetzelfde
onder overlast. Een hondenliefhebber ergert zich minder snel aan
hondenpoep dan iemand die niet van honden houdt. Een klussende
buurman is vaak vervelend voor buren met kleine kinderen.
Ouderen lijken zich eerder te storen aan de moderne jeugd.
De tolerantiegrens is bij iedereen verschillend.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte
neem dan gerust contact met ons op.
Populierstraat 146 | 2565 MP Den Haag | Tel 070 3645351

Praat over ergernissen

www.facilitelhoveniers.nl | www.defra.nl
info@facilitelhoveniers.nl

‘WONDERBAARLIJKE CHINESE ACROBATEN’

Hebt u problemen met uw buren? Ik adviseer om het dan eerst te
proberen samen op te lossen. Vaak wordt direct de politie gebeld
zonder de buren te spreken. Ervaring leert dat een goed gesprek
vaak volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Ook kunt
u terecht bij buurtbemiddeling (www.problemenmetjeburen.nl).
Komt u er echt niet uit en loopt het uit de hand? Neem dan contact
op met de politie via 0900-8844.

COLUMN

Herman Poelsma

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

Met Herman
de zomer in
Bomen over bijen
IIn mijn eerste column van dit jaar schreef ik dat de natuur van
slag af was, maar nu heeft ze alles weer ingehaald. Alles staat
in volle bloei of is net uitgebloeid. Het fruit in mijn tuin is goed
bevrucht, ondanks kou en wind en de achteruitgang van de
bijen.
Over de bij wilde ik het met u deze keer hebben. We kennen de
honingbij in de korven, maar wist u dat er ook veel wilde bijensoorten zijn. Vooral in de steden zijn het de wilde bijen die voor
de bevruchting zorgen van onze gewassen. We moeten dus
zuinig zijn op deze bijen.
Hoe kunt u bijdragen aan het verbeteren en in stand houden
van de bijen? Als eerste kunt u bij-vriendelijke planten in uw
tuin of op uw balkon zetten. Bij-vriendelijke planten zijn:
Karpatenklokje, lavendel, bieslook, sedum, de salie ( salvia)
soorten, rozemarijn, vingerhoedskruid, stokroos, maar meer in
het najaar doen de asters en de anemonen het ook erg goed.
Ik snap dat misschien niet iedereen zijn tuin vol zet met
bij-vriendelijke planten, maar er is toch altijd wel plaats voor
een of twee van deze planten. Wat u ook kunt doen is het
ophangen van een bijen- of insectenhotel. Hierin kan een bij
overwinteren en in een insectenhotel komen ook veel nuttige
insecten huizen die weer andere plagen bestrijden.

Jeugdoverlast
Veel meldingen die bij de politie binnenkomen gaan over jeugdoverlast. De meeste wijken hebben wel één of meerdere groepen
jongeren die rondhangen. Ik probeer met ze in contact te komen.
Dan weet ik wie ze zijn en zij weten wie ik ben. Als er dan problemen
komen kan ik de jongeren makkelijker aanspreken. Samen met de
gemeente en jongerenwerk zoek ik bijvoorbeeld naar hangplekken
waar de omwonenden minder last van ze hebben. Speciale aandacht
is er voor jongeren die dreigen het criminele pad op te gaan.

In het groot doet de Bomenbuurt gelukkig ook mee, de linde is
een boom waar veel bijen op afkomen omdat het suikergehalte
in het vocht erg hoog is en wij hebben een monumentale linde
in onze wijk. Hij staat bij de kastanjes op het kastanjeplein.
Ook diverse voorjaarsbloeiers doen het goed. Wilt u meer weten
over deze en andere bomen, loop dan eens mee op een van
mijn wandelingen.

Uw wijkagent

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Mail:
willem.koopmann@politie.nl

Thomsonlaan 98
2565JG Den Haag
T. 3450306
info@jzandvliet.nl
www.jzandvliet.nl

WANDELEN IN DE BOMENBUURT
MET HERMAN POELSMA
Lid van

Splendid
China National Acrobatic Troupe
vanaf 29 juni t/m 10 juli
Zuiderstrandtheater Scheveningen

juni 2016

Reserveer nu 070 88 00 333
splendidcircus.nl

In het jubileumjaar organiseert Herman Poelsma drie
keer een wandeling door de buurt om te vertellen over
de bomen in onze wijk. De eerste is inmiddels door
een groep buurtbewoners met veel plezier gewandeld.
Er komen er nog twee: op donderdag 22 augustus
en donderdag 27 oktober om 19 uur. Aanmelden
hoeft niet, verzamelen Kastanjeplein 2 (kantoor SBOB).
Houd ook de speciale jubileumkalender in de gaten.
De Boomgaard
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Meer activiteiten en cursussen in de buurt? Meld
het de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

Nieuwbouw
in de Bomenbuurt
Het gebeurt niet zo vaak meer. Onze buurt is immers al af.
Maar nu is dan toch weer sprake van een stukje nieuwbouw.
U heeft het vast al gezien: aan het eind van de Ieplaan, schuin
achter de voetbalkooi. Hier wordt druk gewerkt aan een
gebouwtje, van straks twee lagen bestemd voor kinderdag
verblijf Zein. Bij de opening in januari 2017 zal voor buurt
bewoners een open dag worden georganiseerd.

Zein Child Care
Zein is een behoorlijk grote organisatie die in Nederland en België
de naschoolse en kinderdagopvang verzorgt van zo’n duizend
kinderen. De doelgroep bestaat vrijwel geheel uit kinderen van
werknemers van internationale organisaties (expats). Zein stemt
haar werk af op de wensen en behoeften van internationale
families en wijkt daardoor wat af van de Nederlandse collega’s.
Dat zie je onder meer aan het hogere opleidingsniveau van de
medewerkers, aan de in onze ogen wat luxe aandoende maaltijden
voor de kinderen en natuurlijk aan de andere taal.

Internationaal
Den Haag met tal van internationale organisaties en dus ook veel
expats, telt de meeste Zein-vestigingen: zeven en straks rond de
jaarwisseling een achtste aan de Ieplaan. Deze locatie gaat nauw
samenwerken met de Europese School, zo’n honderd naschoolse
opvangplekken komen op de eerste verdieping van het nieuwe
gebouw. Op de begane grond komt een kinderdagverblijf voor
zo’n vijftig kinderen.

Daarmee krijgt deze hoek van de buurt steeds meer een inter
nationaal karakter. Dat wordt zo langzamerhand ook meer
voelbaar in de buurt. Je hoort het winkelend publiek vaker
in een andere taal spreken. Bovendien weet de woningzoekende
expat onze buurt ook steeds beter te vinden.

Verkeer
De bouwvergunning is vorig jaar juni verleend. In het daaraan
voorafgaande overleg met omwonenden ging het met name over
de druk op het parkeren en de verkeersafwikkeling. Voor het
parkeren zal de oplossing deels worden gevonden op het terrein
van de Europese School. Op de informatiebijeenkomst is uitgelegd
dat de verkeersdruk door de komst van Zein niet hoger zal worden,
eerder lager. De kinderen van de naschoolse opvang verhuizen
immers aan het eind van hun schooldag van school naar de opvang.
Daardoor wordt het halen en brengen beter verspreid over de dag.

Wijkgebouw De Kruin

Houtrustkerk

Toneelgroep Inter Nos speelt ‘Dwazen’ van Neil Simon
Data: 1 en 2 juli om 20:00 uur en 3 juli om 14:00 uur
Acaciastraat 178a, Kaarten: € 10,- Reserveren: www.hoenu.nl
Het Oekraïense dorpje Kulyenchikov gaat gebukt onder een vloek:
de inwoners zijn dom, maar net niet dom genoeg om dat niet te
beseffen. Tot op heden is het nog niemand gelukt om de vloek
op te heffen. Dokter Zubritsky denkt dat de vloek verbroken kan
worden door zijn dochter Sofia te onderwijzen. Schoolmeester
Leon Tolchinsky krijgt de kans om les te gaan geven aan de dochter
van de dorpsdokter. Leon moet dat wel binnen 24 uur voor elkaar
hebben, anders wordt ook hij slachtoffer van de vloek. Zal het lukken?

Het Finse vrouwenkoor Pihlaja zal op zondag 12 juni van 12.00
tot 12.30 een concert geven in de Houtrustkerk. Het kamerkoor
komt uit Helsinki en staat onder leiding van M
 arjasisko Varha.
Het werd in 2003 opgericht met studenten.
Het Haagse Finse Vrouwenkoor Taika zong in 2015 op uitnodiging
in Helsinki en ontvangt nu Pihlaja in Den Haag. Voor 12 juni staan
Finse volksliederen, klassieke muziek van vrouwelijke componisten
en liederen van Sibelius op het programma. Zie ook de websites:
www.houtrustkerk.nl en www.naiskuoropihlaja.fi
Houtrustkerk, Beeklaan 535 hoek Houtrustweg 1.
Toegang vrij, met collecte na afloop.

Kindermiddag Kastanjeplein

Beachvolleybal op Tennispark Houtrust

Woensdagmiddag 29 juni van 14.00 - 17.00 uur. Het thema van dit
jaar is oudhollandse spelletjes. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn
dan van harte welkom (en hun ouders ook).

Tennispark Houtrust (Laan van Poot/Houtrustlaan) is uitgebreid met
drie beachvolleybalbanen. Op het terrein is een echte ‘zandbak’ met
drie professionele banen aangelegd. De beschilderde achtergrondwanden zorgen ervoor dat je je op een (tropisch) strand waant.
Als lid kun je vrij spelen en lessen volgen. Er zijn beachvolleybal- en
beachtennislessen voor zowel jeugd als volwassenen. Meer info:
www.lindobeach.nl of bel 070 3558838.

Linksaf
Dat vooral ’s ochtends sprake is van een piek is veel buurtbewoners
niet ontgaan. In de vorige nummer hebben we met een kaartje
uitgelegd hoe het schoolverkeer nu om het naastgelegen appartementengebouw wordt geleid.
Een apart probleem vormen de auto’s die vanaf de Houtrustbrug
op de Segbroeklaan in file wachten om linksaf de Ieplaan in te slaan.
De gemeente werkt aan een oplossing, maar die zal zeker meer dan
een jaar op zich laten wachten.
Reggy Specken

(advertentie)
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Ga mee op zomerkamp van 9 tot en met 16 juli
Heb jij zin in een te gekke start van de
zomervakantie, zonder je ouders en
met een groep leuke leeftijdsgenoten?
Een week met veel lol, gezelligheid
en leuke activiteiten? Zoals bos- en
nachtspelen, zwemmen, knutselen en
lekker eten? En ben je tussen 7-12 jaar
of 12-15 jaar?
Dan kun je mee op zomerkamp. De kampweek is voor kinderen van 7-12 en tieners
van 12-15 jaar. We gaan naar een scoutingkampterrein bij Luyksgestel in NoordBrabant met twee blokhutten, keuken,
wc’s, douches en grote zalen.
Deelnemen aan het Zomerkamp is een
geweldige belevenis. We slapen in daar

d Win
Awar ational
Intern are!
Day C

ACTIVITEITEN IN DE BUURT

aanwezige tenten op open plekken onder
de bomen. Je slaapt in een 2, 4, 5 of 6
persoonstent met leeftijdgenoten.
Rond het terrein zijn bossen en velden waar
afhankelijk van je leeftijd van alles wordt
ondernomen zoals speurtochten, bos-en
nachtspelen, sportdag, nachtwandeling met
kampvuur, naar het dorp, BBQ, vossenjacht,
knutselen, en een kampcompetitie aangaan
met de andere deelnemers.
Heel wat anders dan met je ouders op
vakantie, zo'n kamp met kinderen van
je eigen leeftijd. Met hoe meer we zijn
hoe leuker het wordt, dus vraag gerust
een vriendje of vriendinnetje mee!

En zodat de ouders ook rustig slapen:
Onze leidingploeg bestaat uit een groep
enthousiaste vrijwilligers. Stuk voor stuk zijn
dit mensen die het leuk vinden om in hun
vrije tijd, naast hun vaste baan of studie,
zorg te dragen voor het jaarlijkse Zomerkamp. Veel van hen zijn vroeger zelf ook als
deelnemer mee geweest en weten als geen
ander hoe ontzettend leuk kamp is! Het zijn
mensen die op een enthousiaste, maar ook
serieuze manier met het kamp omgaan.
Iedereen heeft een VOG.
Er is een EHBO en BHV diploma. kijk op:
www.zomerkampdenhaag.nl of bel
070-3630472 voor een kennismaking.

BUURTHUIS BETHEL
Sinds ruim een jaar zit buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat
28 in het Valkenboskwartier, net over de Laan van Meerdervoort. Een voormalige

Located on the campus of the European School

kapel en buurthuis vormen sinds januari 2015 samen ‘Bethel': een bruisende, open
plek van ontmoeting en activiteiten voor heel Segbroek. Na een flinke verbouwing
heeft de van oorsprong protestante kapel een nieuwe functie gekregen: een huis

• Luxury spacious facilities & beautiful natural playground

voor de buurt waar allerlei sociale en culturele ideeën van deze tijd in praktijk
worden gebracht. Het buurthuis stelt zich open voor iedereen en organiseert

• Experienced Early Years professionals with international backgrounds

onder haar dak losse en vaste activiteiten zoals de buurtkoffie en -maaltijden,
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Een ruimte huren voor eigen activiteiten kan ook. Voor de jeugd is er wekelijks

• Healthy organic warm meals prepared by the on-site chef

voor alle leeftijdsgroepen iets te doen. Zie www.betheldenhaag.nl of kijk voor de

www.zeinchildcare.nl Registration now open!
De Boomgaard

Setting the Standard

jeugdactiviteiten op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
De Boomgaard
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een juridisch spreekuur, het vrouwencafé, de creaclub voor ouderen en deelcafés.
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BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Hans Verboom
VACATURE
Ted Harryvan
Johan van Arragon
VACATURE

(Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)
(administratieve ondersteuning, werkgroepen)
(fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)
(NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)
(winkeliers, herinrichting Fahrenheit/Thomson)

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE

DIT TEAM
STAAT ALS EEN HUIS

WERKGROEP

CONTACTPERSOON

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

Hans Verboom
Erna de Klerk
Rick Tersmette
Hans Verboom
Resi Kersten
Hans Verboom
Ilona van Delft
Hans Verboom

TEL./E-MAIL
070 310 67 66
info@redactiedeboomgaard.nl
06 14 947 045
070 310 67 66
070 363 84 99
hyverboom@planet.nl
ilonavandelft@hotmail.com
hyverboom@planet.nl

ADVERTEREN? BIJ 4150 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD.
VERSCHIJNT 4 X PER JAAR: MAART, JUNI, SEPTEMBER EN DECEMBER. DISTRIBUTIE HUIS AAN
HUIS. VOOR INFORMATIE: INFO@REDACTIEDEBOOMGAARD.NL
KLEUR of ZW/W

AFMETING

EENMALIG

HELE JAAR (4 nummers)*

1/2 pagina liggend

180 x 131 mm

€ 130

€ 400

1/4 pagina staand

87,5 x 131 mm

€ 80

€ 220

1/8 pagina liggend

87,5 x 63 mm

€ 50

€ 125

1/16 pagina liggend (mini)

87,5 x 29 mm

1/1 pagina staand

180 x 268 mm

€ 30
op aanvraag

€ 80
op aanvraag

*Advertentie-inhoud kan per nummer worden gewijzigd indien tijdig aangeleverd

BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB) ZOEKT BESTUURSLEDEN
Wij zoeken een secretaris en twee algemene bestuursleden. Lijkt het u bijvoorbeeld leuk om contact te onderhouden met
winkeliers en andere ondernemers in de buurt, dan zou u de advertentiewerving van de Boomgaard op u kunnen nemen.
Bent u meer van de organisatie van evenementen, dan hebben we een Koningsdagvrijmarkt in de aanbieding, een kunst
evenement en zelfs een heel jaar met evenementen rond het 100-jarig bestaan van de buurt. Of u bedenkt zelf iets. Maar
misschien gaat uw belangstelling eerder uit naar het groen in de buurt, de pleinen, straten en huizen. Ook dan kunt u uw
hart ophalen. Wij van het bestuur kijken naar u uit! Het kantooradres is in Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2.
Het secretariaat is geopend op: woensdag van 10:30 tot 13:30 uur. Bel: 06 42 013 657 of mail: info@bomenbuurtonline.nl

Contact met De Boomgaard

Laan van Meerdervoort 708a - Postbus 64733 - 2506 CC Den Haag

Internet: www.belderbos.nl

BEL-496 adv De Boomgaard 180x268mm-DEF.indd 1

13-01-16 13:44

E-mail adres

Commentaar?

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

Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via
e-mail (info@redactiedeboomgaard.nl) of d.m.v een kaartje
naar Redactie De Boomgaard, Kastanjestraat 2, 2565 NA
Den Haag.

De Boomgaard

juni 2016

Tel: (070) 368 94 96 - Fax: (070) 325 40 70 - E-mail: info@belderbos.nl
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Agenda

Belangrijke telefoonnummers

12 JUNI Fins vrouwenkoor Pihlaja, Houtrustkerk, 12u
14 JUNI Lezing ‘Bomen in de Stad’, De Kruin, 20.30u
17 JUNI Etentje Bomenbuurt, De Populier (aanmelden!)
25 JUNI Home Made market, Fahrenheitstr/Thomsonln
29 JUNI Kindermiddag Kastanjeplein, 14-17u
1+2 JULI ‘Dwazen’ Toneelgroep Inter Nos, De Kruin, 20u
3 JULI
‘Dwazen’ Toneelgroep Inter Nos, De Kruin, 14u
9 JULI
Workshop Haags Kinderatelier, De Kruin, 14u
25 JULI
Film Children of a lesser God, Zorghuis Drees, 19u
10 AUG
Sluitingsdatum kopij De Boomgaard nr 3
17 AUG
Film Pluk van de Petteflet, Zorghuis Drees, 14u
22 AUG
Bomenbuurtwandeling olv Herman Poelsma, 19u
23 AUG
Film Sound of Music, Zorghuis Drees, 14u
29 AUG
Film Sonny Boy, Zorghuis Drees, 19u
3 SEPT	Openluchtbioscoop, P-plaats Europese school
4 SEPT	Openluchtbioscoop, P-plaats Europese school
8 SEPT	Verschijning De Boomgaard nr 3 inclusief
activiteitenkalender '100 jaar Bomenbuurt'
10 SEPT Lezing ‘West End & Metropole’, De Kruin, 19u
(+ restanten ‘West End’, Plus supermarkt, 18u)
24 SEPT Burendag
26 SEPT Film The Last Song, Zorghuis Drees, 19u

112
ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
	Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192
070 353 57 00
070 346 95 43
070 368 39 47
070 365 68 18
14 070
070 363 53 00
06 42 013 657
070 368 50 70

Stadsdeelkantoor Segbroek
Ouderenadviseur Segbroek
Steunpunt Mantelzorg Segbroek
Algemeen Maatschappelijk Werk
Klachten Openbare Ruimte
Wijkvereniging ‘De Kruin’
SBOB (uw bewonersorganisatie)
Wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

