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De SBOB vraagt me of ik wil meedenken

Zal ik meedoen?
en inspraak hebben in mijn eigen woonwijk

o Nee hoor, ik ben toch niet gek

o Mwah, als het moet

o Tuurlijk, kom maar op, hartstikke leuk

Maak het mee in de Bomenbuurt
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Bij het sluiten van dit nummer ontving ik op de valreep een oproep van een buurtgenoot. 

Een dame is op zoek naar andere buurtgenoten om leuke uitstapjes mee te maken; een 

etentje, bioscoop- of terrasbezoek. Ze vroeg ons haar te helpen. Bij deze; haar oproep 

vind je hieronder.

Mensen denken verschillend over de functie van het wijkblad. Vooral informatie over 

praktische zaken zegt de een; belangrijke mededelingen van gemeente en andere 

instanties, vindt de ander. Verhalen van buurtgenoten, hoor ik ook, zoals persoonlijke 

ervaringen, hobby’s, vrijwilligerswerk, kortom: wat beweegt mijn buurtgenoten?

We hebben op dit gebied dus blijkbaar allemaal onze eigen behoeftes en wensen. Voor 

een kwartaalblad is het moeilijk actueel te blijven, we doen ons best, maar soms wordt 

een activiteit pas kort van te voren aangekondigd en valt dat net buiten de verschijnings-

frequentie. Daarnaast bestaat de redactie uit vrijwilligers, dus doet iedereen wat hij of zij 

kan en wil. Toch krijgen we veel complimenten over de inhoud en vormgeving en is er 

altijd wel een mix van deze wensen in ieder nummer te vinden.

Een rubriek om in contact te komen met andere buurtgenoten hadden we nog niet. 

Maar zo’n  persoonlijke noot van bewoners hoort zeker in dit blad thuis en met ingang 

van dit nummer is De Boomgaard hiervoor geopend. Stuur ons dus je oproep voor 

vriendschappelijk gezelschap en wat je wilt doen: spelletjes, lezen, theaterbezoek,  

een drankje, samen eten of gewoon een goed gesprek. 

Om deze nieuwe rubriek in te wijden organiseer ik op een locatie in de wijk tussen  

kerst en oud en nieuw een middag kennismaken met iedereen die zich aanmeldt  

en net als de briefschrijfster op zoek is naar nieuwe buurtcontacten. Stuur je oproep  

naar info@redactiedeboomgaard.nl. Zie ook de oproep hieronder.

Ik wens alle lezers fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar! 

 

Ben je op zoek naar vriendschappelijk contact met buurtgenoten voor een avondje uit, 

theater, film, een etentje of overdag samen sporten, een spel doen, een leesclub of 

gewoon thee drinken en wat praten? Stuur je oproep in. Vermeld in ieder geval je naam 

en e-mailadres of telefoonnummer. Voorwaarde is dat je in de Bomenbuurt woont.

............................................................................................................................................................

Contact gezocht
Ik zoek contact met dames van mijn leeftijd; 70-75 jaar. Sinds het overlijden van 
mijn man heb ik behoefte aan iemand die met mij wat leuke uitstapjes wil maken, 
  terras- film- etentjes etc. Ik ben vrolijk van aard. Ik woon in de Bomenbuurt. 
Mevrouw E. van Maanen tel. 070-3601444.
............................................................................................................................................................

KENNISMAKEN MET BUURTGENOTEN
Erna de Klerk organiseert tussen kerst en oud en nieuw een kennismakings
middag voor iedereen die ook op zoek is naar nieuwe buurtcontacten en zich 
aanmeldt via: info@redactiedeboomgaard.nl
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VAN HET BESTUUR

Van de voorzitter
Nu het jaar ten einde loopt, de dagen 

kort zijn en het leven zich meer in huis 

afspeelt, ontstaat er tijd om na te denken, 

lekker op de bank te sudderen en een 

goed gesprek te voeren. Het is heerlijk, 

omringd door hen die je lief zijn, je voor 

te bereiden op de feest- en vrije dagen. 

En natuurlijk op al die vrolijke ont-

moetingen tijdens de komende dagen 

dat we voor elkaar koken en zorgen. 

Ik ben dankbaar voor al wat zo vanzelfsprekend lijkt! Wat heb ik te 

klagen? Ik woon in de veilige Bomenbuurt, met aardige buren en 

waar alles te koop is wat nodig is om te leven. Soms kan ik het wel 

uitjubelen van tevredenheid en geluk! Het is een kostbare zaak om 

dit te voelen en te ervaren.

Dat brengt ook gelijk de schaduwkant van zoveel mazzel en 

kostbaarheden. Want die wil ik natuurlijk heel goed beschermen! 

Zoveel geluk roept ook angst op om dat te verliezen. Het is een 

gevoel van kwetsbaarheid dat iedere dag gevoed wordt door de 

wetenschap dat het geluk geen recht is, maar dat het je toelacht als 

je in de goede buurt woont, in de juiste wieg geboren en omringd 

bent door gelijkgestemden. Geluk dat je mag hebben, waar je blij 

mee bent en waar je ook een stukje van kan delen met een ander. 

De deeleconomie gaat natuurlijk vaak over auto’s en andere 

materiele zaken. Ik geloof ook dat het delen van geluk, tevredenheid 

en dankbaarheid leidt tot meer van dat alles. Delen is het nieuwe 

groeien! 

Dat is wat mij betreft ook de opgave waar we voor staan met elkaar 

in de Bomenbuurt. Het is geweldig om hier te wonen, het is een 

kostbaar bezit waar we met elkaar voor moeten zorgen. Ieder naar 

vermogen en beschikbaarheid. Het nieuwe jaar biedt de kans om 

het mee te maken in de Bomenbuurt door bijvoorbeeld je stem  

te laten horen via de enquête die in dit blad is bijgevoegd, deel te 

nemen aan een of meer van de thema-avonden in januari,straat - 

vertegenwoordiger of lid van het (leuke) SBOB-bestuur te worden  

of welk ander idee je ook maar hebt. 

Ineke Mulder, 

voorzitter SBOB 

Delen is het nieuwe groeien  

De Boomgaard 5De Boomgaard
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 Wij zoeken  

TWEE nieuwe bestuursleden

De Bewonersorganisatie beschikt sinds vorig jaar weer over een volledig Dagelijks Bestuur, 
aangevuld met vier algemene bestuursleden. Dat biedt twee oudgedienden, en allebei 
ex-voorzitter, vertrouwen en gelegenheid om terug te treden. Vanaf de jaarvergadering in 
maart zullen Hans Verboom en Johan van Arragon hun rol in het bestuur verruilen voor 
betrokkenheid bij een aantal individuele evenementen en werkgroepen.

Er ontstaan zo twee vacatures die wij graag ingevuld zien door enthousiaste bewoners die 
iets willen betekenen voor de buurt. Wat 'iets' precies inhoudt, daar kun je voor een groot 
deel zelf invulling aan geven. We nodigen je als bestuurslid in ieder geval uit om maande-
lijks met ons mee te denken over mooie plannen voor de wijk. En die niet alleen op eigen 
kracht, maar in samenspraak met andere buurt bewoners vorm te geven. Kortom, dat jij het 
met ons komt meemaken en wij met jou. 

Stuur een berichtje aan Bruno van den Elshout, via info@bomenbuurtonline.nl.  
We nodigen je dan graag uit voor een kennismaking.
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 NIEUW IN DE 
BUURT? 

De SBOB biedt nieuwe bewoners een exemplaar van 
het boekje 'Een eeuw Boomgaard' aan. In het boekje 
maak je kennis met het ontstaan van de Bomenbuurt, 
bekende Bomenbuurters en het veranderen van de 
buurt door de jaren heen. 
Ben je het afgelopen halfjaar in de buurt komen wonen 
en wil je een boekje ontvangen? Stuur een mail naar 
info@bomenbuurtonline.nl. 

Woon je al langer in de 
Bomenbuurt en heb je 
interesse? Het boekje is in  
te zien bij Bagels & Beans  
op de Thomsonlaan,  
waar het ook te koop is.  
Het kost € 10.

Een eeuw Bomenbuurt

VLNR: Saskia, Hans, Bruno, Johan, Ineke, Arjen, Meggie en Gerrit

Ons SBOB-bestuur!

NIEUWJAARSRECEPTIE

ZONDAG 14 JANUARI

Op zondag 14 januari om 16 uur is  

iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie.  

Net als vorig jaar is het een gezamenlijke 

bijeenkomst met de bewoners van de 

 Bloemenbuurt. Het nieuwe jaar wordt 

 ingeluid met een drankje en een hapje.  

De voorzitters van beide wijkverenigingen 

zullen kort de plannen voor het komende 

jaar toelichten, waarbij natuurlijk aandacht 

voor het Politiek Café ter voorbereiding op 

de gemeenteraadsverkiezingen.

LOCATIE:  

wijkgebouw De Hyacint, Anemoonstraat 25 

(onder de poort naast Jumbo).
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Korte enquête 
Je kunt ons hierbij helpen door enkele vragen te beantwoorden;  

wij hebben daarvoor een vragenlijst als los vel in dit blad geplaatst. 

Het beantwoorden van de vragen kost je ongeveer tien minuten. 

De vragenlijst is ook online in te vullen, via:  

www.bomenbuurtonline.nl/buurtpanel.

Themaavonden
De inzichten die de antwoorden opleveren, verwerken wij tot  

een impressie in het maartnummer van De Boomgaard. En nog 

belangrijker, de input dient als voeding voor de serie thema-avonden 

die wij organiseren, voor bewoners van Bomenbuurt, Bloemen-

buurt en misschien de Vogelwijk in aanloop naar de komende 

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wanneer je - een 

van - deze avonden bijwoont, kun je persoonlijk je stem laten 

horen over thema’s die jou aan het hart gaan. 

DIT ZIJN DE DATA EN ONDERWERPEN:

Fietstocht met wethouder
Op woensdag 7 februari fietsen stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller 

en Segbroek directeur Annette de Graaf samen met bewoners door 

de wijk om de thema’s te bekijken en bespreken.

Politiek Café 14 februari
Alles komt samen in het Politiek Café op 14 februari vanaf 19.30 uur 

in het Segbroekcollege. Dan nemen we de geïnventariseerde 

onderwerpen door met de lijsttrekkers/vertegenwoordigers van de 

politieke partijen. Discussieleider van deze avond is Hans Nijenhuis, 

hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. De lijsttrekkers lichten 

toe wat ze met onze en hun eigen onderwerpen gaan doen in de 

komende jaren. Zodat je tijdens de verkiezingen goed geïnformeerd 

je stem kunt uitbrengen.

1.   INRICHTING OPENBARE RUIMTE  

woensdag 10 januari 19.30 uur: Wijkgebouw De Hyacint 

2.   DUURZAAMHEID EN ENERGIEBESPARING  

woensdag 17 januari 19.30 uur: De Populier 

3.   SOCIALE VOORZIENINGEN, ZORG EN VEILIGHEID  

Woensdag 24 januari 19.30: Woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 38, 

4.  ACTIVITEITEN, WOON EN LEEFBAARHEID  

woensdag 31 januari 19.30 uur: Wijkgebouw De Hyacint

Wat zou je willen dat er in de buurt gebeurt? Daar willen wij als bestuur van de  

bewonersorganisatie graag meer zicht op krijgen. Zodat wij samen met de gemeente en  

belangenorganisaties (welzijn, politie, handhaving, winkeliersvereniging, scholen, sportverenigingen) 

werk kunnen maken van jouw wensen. Wanneer wij deze beter kennen, kunnen we bovendien 

buurtbewoners met elkaar in contact brengen die wensen, zorgen of enthousiasme met elkaar 

delen, zodat wij samen kunnen werken aan het oplossen van problemen die in de buurt leven  

en kunnen bijdragen aan activiteiten die de gezelligheid in de buurt ten goede komen.

door JOHAN VAN ARRAGAON

BOMENBUURTPEILING

Geef je mening over wat  
je belangrijk vindt in de buurt 

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.  
Wij mogen dan naar de stembus om onze nieuwe lokale 
volksvertegenwoordigers te kiezen. Het is inmiddels gewoonte 
dat we elke vier  jaar als gezamenlijke bewonersorganisaties 
een politiek café organiseren. Dat doen we dit jaar op  
14 februari. We nodigen lijsttrekkers uit om hun wensen voor 
de stad voor de komende vier jaar aan ons kenbaar te maken, 
maar belangrijker nog: wij gaan als buurtbewoners met hen  
in discussie over wat goed is voor de leefbaarheid en kwaliteit 
van de stad, het stadsdeel en de wijk waarin wij wonen.  
Door middel van deze vorm van burgerparticipatie  gaan 
buurt bewoners invloed uitoefenen op het gemeentelijke  
beleid voor de komende vier jaar. 

Belangrijk is dat buurtbewoners onderwerpen aandragen die  

hen bezig houden dan wel wat zij de komende vier jaar in hun 

stadsdeel en wijk verbeterd willen zien. Daarom willen wij, 

bewonersorganisatie Bomenbuurt en wijkberaad Bloemenbuurt de 

Hyacint, het Politiek café samen met jou voorbereiden. De enquête 

in dit nummer dient daartoe en eveneens de vier thema-avonden, 

die op de pagina hiernaast staan genoemd.  Op die manier krijgen 

we een idee wat er leeft in de buurt en maken we er samen een 

levendig en interactief politiek café van.

Uitgangspunt van de enquête is: Wij wonen in een mooie wijk, 

maar op welke punten kan het nog beter. Wat zou je daar zelf aan 

willen bijdragen? Wat is er nodig van de politici?

De vier thema’s zijn gekozen op basis van de uitkomsten van het 

stadsdeelgesprek dat de gemeente op 10 oktober organiseerde in 

De Nieuwe Regentes. De themabijeenkomsten die op vier avonden 

worden gehouden kenmerken zich door input van de enquête en 

discussie in kleine groepen, gericht op: wat is het probleem en 

welke oplossingen zien we, en wat hebben we daarvoor nodig van 

de politiek. 

NOTEER DUS ALVAST DE DATUM VAN HET POLITIEK CAFÉ: 
VRIJDAG 14 FEBRUARI 2018!

Graag nodigen wij jou daarvoor uit. Ook nodigen wij je uit deel te 

nemen aan de vier themabijeenkomsten. Nadere informatie volgt 

spoedig via de website van de bewonersorganisaties en via andere 

aankondigingen. Mogen wij op je rekenen?

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt

Bestuur wijkberaad Bloemenbuurt de Hyacint

door JOHAN VAN ARRAGON
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Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 

Politiek Café op 14 februari 2018 

VAN HET BESTUUR

VUL DE ENQUÊTE ONLINE IN  

OF LEVER HEM VOOR 10 JANUARI IN BIJ:  

• Onder de Bolster, Kastanjestraat 2

• Albert Heijn Fahrenheitstraat

• Plus Fahrenheitstraat

••• Foto's: Het Politiek Café van 2014

De Boomgaard
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INTERVIEW

“Ik wil bijdragen aan een gezonde leefomgeving in een leefbare 

stad. En met gezond denk ik niet alleen aan de afwezigheid van 

geluidsoverlast, maar ook van stress. Een omgeving waar mensen 

op een prettige manier samenleven. Veel groen in de wijk en een 

omgeving waar kinderen veilig naar school kunnen en kunnen 

buiten spelen.” 

In de Bomenbuurt is haar grootste zorg de vergrijzingsgolf.  

“De cijfers geven weer dat deze buurt achterblijft qua verjonging. 

Ouderen verhuizen weinig en de huizen in de wijk zijn onvoldoende 

toegerust op ouderen. Er zijn veel oude woningen zonder lift en 

met trap. Ik hoop dan ook dat uiteindelijk op de plek van het  

Haga/Rode Kruis ziekenhuis appartementen verrijzen voor deze 

doelgroep.” 

Op de bijeenkomst voor bewoners van Segbroek die de gemeente 

op 10 oktober organiseerde, werd het idee van een ‘postcode-

maatje’ gelanceerd. Dat spreekt haar aan. Buren helpen elkaar en 

juist als er veel ouderen zijn, wordt deze sociale cohesie belangrijk. 

Europese school
Op de bijeenkomst kwamen zo’n 170 mensen af. Een ander thema 

dat werd besproken was de verkeersproblematiek bij de Europese 

School. Iedere ochtend ontstaat er een opstopping bij de T-kruising 

Ieplaan-Segbroeklaan door alle af en aan rijdende auto’s. “Er komen 

kinderen uit de hele regio naar deze school met auto’s en bussen. 

netwerk van waterleidingbuizen gebruikt als verwarmingsbron.  

“Er is al veel uitgezocht op dat gebied.” De Graaf verwijst de 

Bomenbuurtbewoner ook door naar De Groene Regentes, een 

initiatief van buurtbewoners van het Regentesse-Valkenboskwartier 

die zich inzetten voor een groene en duurzame wijk. Er is een 

werkgroep die nu een proef houdt met een elektrische deelauto. 

Nog een paar keer benadrukt ze haar uitgangspunt: “Leun niet 

achterover en wacht af. Ga zelf aan de slag. De wijk maak je met 

elkaar als bewoner, heb meer vertrouwen in wat je allemaal kunt 

bereiken als buurt en gemeenschap.”

Ontmoetingsplek
Haar uitspraken komen overeen met die van wijkwethouder Joris 

Wijsmuller die ten aanzien van het verloren gegane wijkcentrum 

dezelfde woorden gebruikte: Kom zelf met een plan, daarna wil  

de gemeente wel weer praten. 

“Ik merk dat de sluiting van wijkcentrum De Kruin nog steeds 

emotie oproept bij bewoners”, aldus de directeur. “Hoewel ik niet 

denk dat een zelfde wijkcentrum weer op dezelfde manier terug 

moet komen, ben ik wel voor een plek waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten in de buurt, zo’n pand kan meerdere functies hebben. 

Denk aan buurtmaaltijden of netwerkmogelijkheden voor zzp’ers.”  

In een wijkgebouw is ook ruimte voor cultuur. “Sport en cultuur 

horen in iedere wijk thuis, vindt De Graaf: “Het Stokroosveld biedt 

ruimte voor sportactiviteiten voor de buurt. Dichterbij huis is er 

geen plek.” De cultuur is wat haar betreft ook vertegenwoordigd 

door de jaarlijkse Parelroute waar hobbymatig en semiprofessioneel 

tentoonstellen goed samengaan. “In het Segbroek college is een 

Karel Appel muurschildering aanwezig. En de buurt kan natuurlijk 

terecht in De Regentes, het wijktheater van Segbroek in de 

Weimarstraat.”

Jeugd en fietsen 
Ergernissen kwamen ook naar voren op 10 oktober, zoals jongeren-

overlast in het Rode Kruisplantsoen. “Vaak wordt er onterecht over 

jongeren geklaagd. Voor hen is er te weinig ruimte; er is geen 

wijkcentrum meer en er verdwijnt steeds meer ‘buiten’. We moeten 

nadenken over een goede plek waar zij kunnen zijn; op korte 

termijn gaan we met jongeren om de tafel over dit onderwerp.”

Een andere irritatie wordt waarschijnlijk vanaf komend voorjaar  

ook in de Bomenbuurt aangepakt; achtergelaten en verweesde 

fietsen die overal op straat zwerven. Samen met bewoners gaat  

de gemeente dan fietsen die overlast geven sneller labelen en 

verwijderen. “Nu staat daar in Den Haag een nogal langdurig traject 

voor. We hebben een versnelde aanpak als proef in andere wijken 

uitgezet en als het goed is kan het straks na 28 dagen een fiets 

worden verwijderd uit het straatbeeld.”

Miljoen
Genoeg te doen dus voor de stadsdeeldirecteur. Praktische zaken  

in overvloed, maar ook het wat verder weg kijken hoort daarbij:  

“Als ik over vijf jaar terugblik en een buurt zie waar ouderen langer 

thuis kunnen wonen, waar kinderen op straat kunnen spelen en 

waar het voor iedereen veilig is, dan ben ik blij als ik daaraan heb 

kunnen bijdragen.”

“Er zijn geen grote problemen in deze buurt en dat wil ik graag  

zo houden. Ik droom van een Bomenbuurt waar de mensen een 

gemeenschap vormen met elkaar, waar ze op een prettige manier 

met elkaar omgaan, waar veilig kan worden gefietst, waar voldoende 

groen is in de buurt en waar ruimte is voor creativiteit, zowel van 

bewoners als ondernemers. Het gaat er natuurlijk niet om dat het 

míjn droom is, belangrijk is wat bewoners met elkaar willen doen 

en bereiken. Dat wil ik faciliteren, maar het is goed om te weten dat 

ik geen miljoenen op de plank heb liggen.”

De gemeente kan hiervoor op deze plek niet een twee drie de 

infrastructuur aanpassen. De school is hierbij voor een groot deel 

ook zelf verantwoordelijk. Dat doen ze door de inzet van verkeers-

regelaars, maar dit lost het probleem niet op. We zijn in gesprek 

over mogelijke oplossingen.” 

Gedrag 
Onlangs liet Den Haag weten in 2040 een klimaat neutrale stad  

te willen zijn. De Graaf ziet de gemeente hier niet zozeer als een 

sturend orgaan, maar wil wel ondersteunend zijn aan ideeën van 

bewoners. “Bewoner moeten zelf in beweging komen. De stad 

faciliteert, maar we kunnen mensen niet verplichten hun gedrag 

aan te passen.” De gemeente stimuleert haar bewoners wel met 

diverse subsidies voor huiseigenaren en kleine VVE’s. Ook zette  

Den Haag ‘hou van je huis’ op; een project dat informatie en 

middelen levert voor een duurzame woningbouw. De tijdelijke 

informatiewinkel voor onze wijk zit in de Goudenregenstraat. 

Eigenaren kunnen op dit moment gratis een energiescan laten 

maken en er zijn regelmatig voorlichtingsavonden in de wijk. 

Deelauto
De stadsdeeldirecteur raadt bewoners aan te gaan kijken in  

andere wijken. “In de Vruchtenbuurt zijn ontwikkelingen rond  

een warmte  net.” Bij een warmtenet wordt het ondergrondse 

Geboren in West Friesland, net boven Alkmaar. Opgeleid als verpleegkundige,  jarenlang 

gewerkt in de tropen en vanaf 2008 neergestreken in het Haagse. Onze buurt spreekt  

haar aan vanwege de mensen en de gezelligheid, maar de keuze om te wonen is toch  

op Benoordenhout gevallen vanwege al het groen. Vanuit haar huis kan ze namelijk  

vier kanten op met de honden om te wandelen onder de bomen. Annette de Graaf,  

sinds een jaar  stadsdeel directeur Segbroek, verruilde de gezondheidsdienst GGD  

voor een grotere publieke taak. Ze is  uitgesproken over haar doelstellingen: een gezonde,  

prettige  leef   omgeving creëren voor mensen en meer eigen initiatief van bewoners.

Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf
             houdt van eigen initiatief

door ERNA DE KLERK DOOR ERNA DE KLERK

NIEUWE REGELS 
VOOR VVE VANAF  
1 JANUARI  
Vanaf 1 januari 2018 moet iedere Vereniging van 

 Eigenaren (VVE) een bedrag gaan reserveren voor 

 gezamenlijk onderhoud. Een nieuwe wet is hiervoor 

opgesteld. In het maartnummer schreven we hier al over, 

maar nu de wet is aangenomen en de ingangsdatum 

bekend, nogmaals de punten op een rijtje.

VERPLICHT RESERVEREN 

Vanaf 1 januari dus verplicht jaarlijks reserveren voor 

onderhoud. Dit bedrag bepaal je door met de andere  

VVEleden een Meerjarenonderhoudsplan op te stellen. 

Dit mag je zelf doen of laten doen door een technisch 

bureau. Aan de hand daarvan bepaal je het jaarlijks te 

sparen bedrag. Het rapport mag niet ouder zijn dan 5 jaar. 

Heb je geen onderhoudsplan? Dan is minimaal 0,5% van 

de herbouwwaarde van het gebouw verplicht als jaarlijks 

spaarbedrag. De herbouwwaarde is niet gelijk aan de 

gewone taxatie of WOZwaarde, maar staat vermeld op 

de polis van je opstalverzekering of laat je vaststellen door 

een herbouwwaardetaxateur. 

WAAR SPAREN?  

Een reservefonds kun je aanleggen op een gewone bank/

spaarrekening op naam van de VVE. Daar is een uitzonde

ring op. Als 80% van de eigenaren geen gezamenlijke 

rekening willen openen en zelf voldoende eigen geld 

beschikbaar hebben voor onderhoud, kan de VVE 

besluiten geen jaarlijks bedrag te reserveren op een 

gezamenlijke rekening. 

Ook kan een individuele eigenaar een bankgarantie laten 

afgeven door zijn bank, zodat hij niet hoeft mee te doen 

aan de jaarlijkse reservering, maar indien nodig over het 

geld kan beschikken om zijn aandeel in het onderhoud te 

betalen. 

GELD LENEN 

Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het lenen van geld 

voor onderhoud. De eigenaar die geld leent is zelf 

aansprakelijk, maar niet meer automatisch de andere 

VVEleden. 

Deze maatregelen gelden voor VVE’s die uit woningen 

bestaan of een mengvorm zijn van woningen en bedrijfs

matig gebruik. Ga voor meer informatie naar de VVE balie 

van de gemeente. Deze is te bereiken via (070) 353 32 81 

of VvEbalie@denhaag.nl

De Boomgaard
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 

wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

€ 12,50 
korting

op een 
complete set 

van ons 
huismerk

Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

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).

COLUMN 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. Dit theaterseizoen 

 presenteert hij op zondagmiddag de 

‘Konkreetnieuws’ talkshow in Theater  

De Nieuwe Regentes met buurtborrel na. 

Halloween wordt steeds populairder. Ik ben meer een jongen 

van de Sint en zijn Pieten, wat voor kleur ze ook mogen hebben. 

Mijn vader heette Piet en was op 5 december dus ook, begrepen 

wij later, zowel Sint als Piet. Tragischerwijs verjaarde hij op  

6 december, zodat hij in zijn jeugd schandelijk werd onder

bedeeld. Bij het Sinterklaasgeschenk (in die tijd hooguit één) 

klonken de wrede woorden: ‘Dat is dan gelijk voor je verjaardag’.

Sinterklaas vind ik een mooi, creatief en licht moralistisch feest, 

een milde peiling van wat in het voorbije jaar goed en fout ging. 

De kadootjes zijn aanleiding tot een plagerig gedicht of een 

liefdevolle surprise. In de loop der jaren zijn de geschenken 

belangrijker geworden dan die creatieve huisvlijt. En helaas gaat 

het nu iets te vaak over de roettintentwisten. (Dat dit woord op 

den duur alleen nog maar logopedistenmateriaal moge zijn).

Het Halloweenfeest produceert een hoop griezels. In Amerika is 

het zo populair dat het wel het hele jaar Halloween lijkt, met al 

die engerds in de regering. Nee, dan was het op 31 oktober op 

ons Kastanjeplein toch een stuk leuker. Honderden verklede 

kinderen en hun ouders verzamelden zich voor de start van  

de snoepstrooptocht. Daar hoort een griezelverhaal bij en dat 

kwam ik graag vertellen, want ieder kinderplezier is balsem voor 

de ziel. Dus verhaalde ik van de kastanje voor de ijssalon, die op 

zekere dag met een grommend stuk gereedschap in mootjes 

werd gezaagd. Twee griezelig uitziende vertelassistentes 

maakten de bijpassende gebaren. Rreng! Rreng! Rreng! De boom 

werd tot pulp vermalen, maar de geest van de boom had nu 

geen huis meer. Die zweefde maar zo’n beetje door de lucht en 

als het waaide kon je hem voelen. Hoei! 

Onzichtbare dingen die je wel vóelt, zijn vaak het engst. Soms 

moest de dolende boomgeest huilen, en wat voelden wij dan? 

“Regen!” brulde het hele Kastanjeplein. Het was daarom 

belangrijk, eindigde ik stichtelijk, dat er telkens nieuwe bomen 

werden geplant, waar de boomgeesten in konden leven. 

Vervolgens begon de run op het snoep.

BOOMGEESTEN
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Ik herinner mij de Acasiastraat 182 nog als bibliotheek.  
Al geruime tijd huisvest er nu in het mooie gebouw een DAK 
buitenschoolse opvang. Overdag staat deze prachtige ruimte 
leeg, een ideale plek voor ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar 
om elkaar te ontmoeten.  

Al jaren geleden ontstond bij Esmé van der Helm, woonachtig 
in de Eikstraat, het idee om een plek te creëren waar jonge 
ouders elkaar konden ontmoeten. Ze is zelf moeder en 
miste, toen haar kinderen nog niet naar school gingen, een 
plek waar zij naar toe kon gaan om in contact te komen met 
andere ouders. Bovenal miste ze een plek waar baby’s en 
peuters (al dan niet) eenmalig creatieve lesjes konden 
volgen. Geboren uit een lichte vorm van frustratie loopt  
het Kunst&Kids nu al een aantal maanden storm. 

Op de vrijdagochtend dat ik langs ging was het rustig 
vertelde Esmé me. Nou het was een drukte van belang. 
Overal hobbelden kleine hummeltjes rond met een poppen
wagen, ergens werd een toren gebouwd en de mama’s (en 
papa’s!) dronken koffie en thee aan een mooie lange tafel. 
Op de eerste verdieping van het gebouw bevindt zich een 
soort gymzaal. Hier werd een muzieklesje gegeven door 
Sanne Lenoir. Een grote kring met kinderen en ouders die 
samen liedjes zingen, geluiden maken met hun handen en 
voeten en door de ruimte rennen. Beneden in het gebouw 
was een kunst (knutsel) lesje, het maken van een Sinterklaas 
slinger. 

Ik kan gerust zeggen dat het Kunst&Kids Café een groot 
succes is. Misschien wel omdat er nog niet echt iets derge
lijks bestaat in Den Haag. Moeders komen zelfs uit Kijkduin 
om met hun kind een ochtend te genieten van allerlei 
speelgoed, muziek en kunst. Het initiatief van Esmé is  
een goede keus geweest, ouders en kinderen komen hier 
graag. Wil je meer weten? Kijk dan op kunstenkidscafe.nl of 
ga op dinsdag tot vrijdag langs! 

Barbara Boers

KUNST & KIDS CAFE

ONTMOETINGSPLEK

VOOR OUDERS EN KINDEREN

CREATIEVE



cursussieraden.nl – Aucubastraat 2 – 070 7533614
Kralen, leer, slotjes en nog veel meer onderdelen voor sieraden. 

Workshops en cursussen. Feestjes en bedrijfsuitjes. Welkom!

	

Geopend	van	08.00	uur	tot	18.30	van	maandag	tot	en	met	vrijdag.	

Tevens	huisbezoek	mogelijk.	

Specialisatie:	Sport-fysiotherapie	;	nek-schouderklachten	;	Lid	van	het	
ClaudicatioNet-werk.	

Aangesloten	bij	alle	zorgverzekeraars.	

TIPS?
Wat doet je zelf om kattenoverlast tegen te gaan? 

Deel je tips met de redactie, dan plaatsen we die  

in een volgend nummer. 

door MIES MIKX

Mispoes en 
kattenschrik 
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Wonend op de tweede verdieping kan ik vanuit de achterkamer de 

buurtuinen en buurtkatten goed zien. De lapjespoes die graag bij  

de vijver zit, de dikke rooie die een gevecht niet uit de weg gaat  

en de zwart-witte die de onbetwiste koning is. Er voltrekken zich 

hele soaps. Maar voor tuinbezitters kunnen ze knap lastig zijn.  

Ze poepen in de eerste de beste tuin die ze tegenkomen, janken  

de boel bij elkaar als ze krols zijn of vechten en ze verjagen de 

vogeltjes. 

Bestraten
Kattenoverlast blijkt hier in de buurt een onderwerp waar bijna 

iedereen over kan meepraten. Dat ondervond ook Teun Dekker, 

straatvertegenwoordiger in de Pijnboomstraat, toen in een 

straatoverleg een ondergepoepte voortuin ter sprake kwam.  

Van alle kanten kwam bijval. Maar een oplossing had niemand.  

“Het lijkt wel of alle buurtkatten in onze tuin komen poepen,” vertelt 

Teun. “Het stinkt en we zijn continu aan het opruimen. Ik weet van 

de meeste katten niet van wie ze zijn, dus ik kan de eigenaars niet 

aanspreken.” Cacaodoppen, koffiefilters en ‘katwerende plantjes’, 

familie Dekker probeerde van alles om de katten uit hun tuin te 

verjagen. Maar tot nog toe hielp niets. Teun: “We denken erover  

om de hele tuin maar te bestraten. Maar dat is weer niet goed voor 

de afwatering. Zouden katteneigenaren zich eigenlijk wel bewust 

zijn van de overlast die hun huisdieren kunnen veroorzaken?”

Mispoes en Kattenschrik
De verkoopster van dierenwinkel Pet’s Place in de Fahrenheitstraat 

kent het probleem goed. Heel regelmatig krijgt ze de vraag of ze 

ook iets tégen katten heeft. En, inderdaad, dat heeft ze. Je kunt 

katten verjagen met middeltjes die ze vinden stinken, met klinkende 

namen als Kattenschrik of Mispoes verjaagspray. Ook is er een 

apparaatje te koop dat ultrasone golven uitzendt, een vervelend 

geluid voor gevoelige poezenoortjes. In het donker jaagt dit 

apparaat katten schrik aan met lichtflitsen. Ze denkt dat de 

eigenaren van de katten ook zouden kunnen helpen bij het 

beperken van de overlast. “Sommige mensen hebben niet eens een 

kattenbak in huis, omdat de kat toch altijd buiten zijn behoefte 

doet. Het zou veel schelen als de kat daarvoor juist niet naar de  

tuin van de buren hoeft.”

Praat met elkaar
“Eerlijk gezegd is het lastig op te lossen, want het is natuurlijk 

gedrag voor een kat om zijn territorium af te bakenen met 

uitwerpselen,” vertelt Minky Spijkerman, kattendeskundige bij het 

Haagse Katvisie. Zij adviseert over katten met gedragsproblemen. 

“Dus katten in de stad die naar buiten mogen, zullen buiten poepen, 

vechten, jagen en vrienden maken. Ook in de tuin van de buren. 

Mensen die de kat ‘s ochtends naar buiten sturen en de hele dag 

wegblijven, realiseren zich dat niet altijd.” Een belangrijke stap zou 

volgens Spijkerman zijn dat wie overlast ervaart, praat met de 

eigenaar van de kat over het probleem. “Dan kun je samen tot een 

oplossing komen. Misschien kunnen ze de kat vaker binnenhouden. 

Ze zouden een tijdslot in het kattenluikje kunnen zetten, bijvoor-

beeld. Of zorgen dat de kat ‘s avonds thuiskomt door alleen dan 

voer aan te bieden. Het plaatsen van een extra kattenbak in huis kan 

ook opleveren dat de kat zijn behoefte vaker thuis doet.” Ze zouden 

ook kunnen voorkomen dat de katten de eigen tuin uit kunnen, 

door het plaatsen van gaas of bewegende balken op de schutting 

zoals ‘Katrol’ of ‘Oscillot’. Voor mensen die katten uit hun tuin willen 

verjagen heeft Spijkerman ook nog wat tips: “Katten houden niet 

van citrus. Dus sinaasappelschillen in de perkjes leggen waar je 

geen katten wil hebben, kan helpen. Je kunt ze ook verjagen met 

hard geluid. Rammel bijvoorbeeld met een blik met muntjes op het 

moment dat je een kat ziet. Hopelijk vertonen ze zich daarna niet 

meer.”

Het hoort er natuurlijk bij als je in een stad woont: katten die door je tuin of over  

je balkon lopen. Maar soms geven andermans huisdieren je ook echt overlast.  

Ze poepen en schreeuwen dag en nacht. Hoe ga je daarmee om?
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RECEPTENBOEKJE 

OVER BROOD GEBRUIK 

IN VERSCHILLENDE 

CULTUREN
Betrokken Segbroek

bewoonster Laura 

Faleschini ziet met lede 

ogen hoeveel brood er 

in onze wijk in de natuur 

wordt achtergelaten. 

Bestemd voor de vogels, 

dus goed bedoeld.  

“Maar het is echt niet 

goed én het hoeft 

helemaal niet. Ik zie  

ook beschimmeld brood 

liggen, want zelfs voor  

de vogels is het te veel.  

Ik vind het idee dat voedsel 

niet weggegooid mag 

worden wel goed, namelijk 

dat je je bewust bent van  

de waarde van voedsel. 

Maar het effect is niet goed. 

Het is voor de vogels te zout 

en te bewerkt, eenden 

worden er agressief van, er komt ongedierte op af en het 

veroorzaakt ziekte aan de planten.”

Om te kijken wat je nog allemaal met oud brood kunt doen 

ging Laura recepten verzamelen bij bewoners in de wijk.  

Ze kreeg er ook verhalen bij vanuit verschillende culturele 

achtergronden. Buurvrouwen, dochter, vriend die kok is en een 

paar vrouwengroepen hielpen mee. Het idee voor het brood

project werd ingeleverd bij de Ideeënbus van Segbroek en is 

met een subsidie gehonoreerd door het Stadsdeelkantoor. 

Vorige maand verscheen het receptenboekje, waar je hele 

leuke buurtverhalen in leest en recepten van onder andere 

bruschetta (gegrild brood met allerlei lekkere smeerseltjes), 

ribollita (Toscaanse soep met zwarte kool), panzanella 

(broodsalade) en Surinaamse broodtaart. 

De 500 exemplaren zijn gratis te verkrijgen, bij bakkers in de 

wijk, het stadsdeelkantoor en de Regenvalk. Ook is het boekje 

te downloaden via bijvoorbeeld  www.konkreetnieuws.nl en 

www.voorwelzijn.nl. 

De Boomgaard14

Wees Welkom

MEEDOEN? 

Ben je kortgeleden in de buurt bent komen wonen, dan komt Bruno je graag in je nieuwe huis fotograferen.  

Het portret dat dit oplevert, stelt hij je digitaal ter beschikking met de uitnodiging hem te delen met je nieuwe buren. 

Mail: info@photologix.nl

Fotograafbuurtbewoner Bruno van den Elshout is gestart met een nieuw project waarbij hij mensen uitnodigt en aanmoedigt om kennis  

te maken: Wees Welkom. Nieuwe Bomenbuurtbewoners kunnen zich met een kosteloos te ontvangen digitaal portret voorstellen aan 

straat en buurtgenoten via Nextdoor, de straat Facebookgroep of een andere app. De redactie doet dit jaar in beeld verslag van het project. 

Natuurlijk horen wij graag reacties.  

YARA (6), PETER (35, WERK-

ZAAM BIJ SHELL), DANIËLLE 

(40, INTERIEURSTYLISTE EN 

ZELFSTANDIG ONDERNEMER) 

EN MIYA (4) ZIJN AFGELOPEN 

ZOMER IN DE CEDERSTRAAT 

KOMEN WONEN. 

Daniëlle is geboren in Venlo, 

Peter in Middelburg. Voor ze 

naar de Bomenbuurt verhuis-

den, woonden Daniëlle en de 

kinderen in het Regentesse-

kwartier en Peter in Rotterdam.

"Wij vonden de Bomenbuurt 

gezellig, dicht bij school, 

centrale plek in Den Haag, 

winkeltjes om de hoek..." 

LILY (3), ROGIER (37, DOCENT 

EN ONDERZOEKER AAN DE 

HOGESCHOOL LEIDEN), 

MAARTJE (32, GRIFFIER) EN 

OLIVIER (1) ZIJN IN DE ZOMER 

VAN 2017 IN DE POPULIER-

STRAAT KOMEN WONEN. 

"Na een aantal jaar in een dorp 

te hebben gewoond, misten 

we de stad. We zochten een 

leuke stadse buurt met veel 

levendigheid en niet te ver van 

ons werk. De Bomenbuurt 

biedt ons dit alles en meer. We 

zijn heel blij met ons nieuwe 

huis, maar minstens zo blij met 

de nieuwe buurt. Gezellige 

buren, veel leuke dingen voor 

de kinderen, bedrijvigheid en 

centrum en strand om de hoek.” 
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VAN DE WIJKAGENT

Zet inbrekers  
in het licht
De dagen worden korter. Als ’s avonds je huis in het donker is 
gehuld, is het voor een inbreker duidelijk dat je niet thuis bent 
en dat hij ongezien zijn gang kan gaan. Je kunt daar gemakke-
lijk iets aan doen met goed licht én zicht in en om het huis.

Veel woninginbraken worden gepleegd in de donkere maanden 

tussen oktober en maart. Daarom krijgt de aanpak van woning-

inbraken van de politie de komende maanden de hoogste prioriteit. 

Agenten zijn extra aanwezig, zowel in uniform als onherkenbaar. 

Buurtpreventen, vrijwilligers en scholieren helpen de politie daarbij. 

Maar je kunt zelf ook iets doen! Bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van tijdschakelaars op uw binnen- en buitenverlichting.

Inbrekers houden niet van licht. Met schemer-geschakelde 

buitenverlichting en eenvoudige tijdschakelaars op de binnen-

verlichting kun je er al voor zorgen dat hij jouw huis overslaat.  

Maar alleen verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag  

toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien.  

Kijk daarom eens kritisch naar je eigen huis. 

Preventietips: zorg voor zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. 

Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging af. Een aantal tips 

om het een inbreker lastig te maken:

•  Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het 

SKG-sterkeurmerk.

•  Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg 

de sleutels op, ook al ben je maar even weg.

•  Maak gebruik van tijdschakelaars op de verlichting. Vaak verlaten 

mensen in de loop van de dag hun huis om pas in de avond terug 

te keren in een donkere woning. Dit terwijl verlichting in en om 

de woning juist kan helpen om inbraken te voorkomen.

•  Maak afspraken met de buren om een oogje in het zeil te houden.

Meer tips vind je op www.politie.nl of www.hoeveiligismijnwijk.nl

Willem Koopmann is wijkagent van de 

 Bomenbuurt.  Meer informatie of contact met uw 

wijkagent? Mail: willem.koopmann@politie.nl
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2016 - 2017

Dit jaar waren er twee verzamelplekken in de wijk.  
Op het Kastanjeplein het jaarlijkse kinderfeest met  
deze keer voorlezer Marcel Verreck. In de Populierstraat 
werd dit jaar voor de tweede keer een grote tent 
opgezet waar je in een griezeldoolhof belandde  
en na afloop gelukkig werd beloond voor je moed. 
Organisatoren Frans Scheffer en Wendy van Winkel 
hadden een wachtrij tot het einde van de straat. 
Volgend jaar reserveren misschien? En natuurlijk kon  
je ook gewoon een snoepronde door de buurt lopen. 

Halloween
door BRUNO VAN DEN ELSHOUT 

••• Foto Frits Knijff

••• Foto Wendy van Winkel 

••• Foto Wendy van Winkel 

••• Foto Wendy van Winkel 

••• Foto Barbara Boers
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MEEGEMAAKT IN DE BOMENBUURT
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Computerprobleem?
PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

Stephensonstraat 48   |   070 220 00 01   |   www.pcrefresh.com

Altijd een vrijblijvende diagnose.Thomsonlaan 55 – Den haag – Telefoon 070 363 53 66 
www.ThomsonTweewielers.nl 

Thomson Tweewielers 
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. 

makelaarskantoor G.a.a. meIJer

HuIzenspecIalIst 
In de 

BomenBuurt
Thomsonlaan 113     2565 JA ’s-Gravenhage     Telefoon 070-3602922 

Mondriaanprijs en 
 verkiezing schoonste 
winkelstraat
Winkelgebied De Fahrenheit heeft meegedaan aan de verkiezing 

schoonste winkelgebied van Nederland. De stichting Nederland 

Schoon onderzocht ruim zeshonderd winkelstraten. Gekeken werd 

naar de hoeveelheid zwerfafval. De ondernemers werken samen 

aan het schoonhouden van het gebied door te letten op het vegen 

van de stoep, extra prullenbakken te plaatsen en samen te werken 

met de gemeente die stoep en straat schoon houdt. 

Op 20 november werd bekend welke straat het schoonst is. Onze 

winkelstraat eindigde op de derde plaats van Den Haag en kreeg 

een 7,6. De Hoytemastraat met een rapportcijfer van 7,84 staat op 

de eerste plaats en de Vlierboomstraat werd tweede met een 7,61. 

Mondriaanprijs
Het winkelgebied won op 17 november de Mondriaanprijs.  

De winkeliers in Fahrenheitstraat en Thomsonlaan hadden allemaal 

enthousiast meegedaan met het rood, blauw en geel versieren van 

hun pand in het teken van het jubileumjaar van de Nederlandse 

schilder. Burgemeester Pauline Krikke overhandigde de prijs aan  

het bestuur van het meest in het oog springende winkelgebied van 

heel Den Haag. Duo Optiek had speciaal Mondriaan brillendoekjes 

laten maken en Stadhouder een echte Mondriaan koelkast.  

De winkeliers worden door het Gemeentemuseum op een 

bijzondere avond uit getrakteerd.

Karl van Klaveren is predikant van de 

Houtrustkerk, gelegen aan de rand van onze 

wijk. Hij is ook actief als vrijwilliger in het 

vluchtelingenwerk in Den Haag.

OVER MUURTJES 
HEEN KIJKEN
Onlangs was er in de Mobarak Moskee een conferentie over de 

vraag hoe we een vreedzame samenleving blijven. De maat

schappelijke cohesie staat onder druk door de komst van 

nieuwe religies. In mijn eigen toespraak benadrukte ik dat 

Nederland al in de negentiende eeuw worstelde met multi

culturaliteit. Tegenover katholieken stonden protestanten, 

tegenover liberalen stonden socialisten. Dat leidde soms tot 

heftige taferelen. Uiteindelijk groeide er een evenwicht in vorm 

van een ‘zuilenmaatschappij’, waarin men elkaar de ruimte gaf. 

Die oplossing had ook schaduwzijden. Buiten de zuilen was er 

geen contact. Verkettering was schering en inslag. Na de oorlog 

kwam er een einde aan dit stelsel. Men ging inzien dat de meeste 

mensen vrede willen. Het zijn vooral radicale groeperingen die 

intolerantie prediken. Met een beetje common sense snapt 

iedere socialist, moslim, atheïst of christen dat naar elkaar 

luisteren belangrijker is dan gelijk willen hebben. 

Niemand heeft de waarheid in pacht. Het katholicisme niet, dat 

vijfhonderd jaar geleden mensen veroordeelde die zelf de Bijbel 

lazen. Het calvinisme niet, dat andere kerken dwong om bijeen 

te komen in schuilkerken. De burgerij niet die zichzelf in de 

Franse Revolutie bevrijdde, maar vergat om slaven en vrouwen 

rechten te geven. Het communisme niet dat gelijkheid 

 propageerde, maar andersdenkenden opsloot in kampen.  

Het liberalisme niet, dat zich na de val van de muur de enige 

gezonde maatschappijvorm achtte, maar in de kredietcrisis 

evengoed een ideologie bleek. De geschiedenis laat zien dat  

elke levensbeschouwing blinde vlekken ontwikkelt als het haar 

waarheid als de waarheid gaat zien. 

Er is een verhaal over drie blinde wijzen die voor het eerst een 

olifant tegenkwamen. Ze probeerden elkaar uit te leggen hoe 

het beest eruit zag. De een had zijn poot vast en zei: Hij is als 

een pilaar. Een ander voelde aan de slurf en zei: Nee, hij lijkt op 

een slang. Weer een ander had zijn oor vast en dacht aan een 

vleermuis. Zo had ieder zijn eigen mening. De ironie van het 

verhaal is dat de wijzen niet doorhadden dat ze over een deel 

van de waarheid spraken. De hele waarheid zullen we nooit 

kennen, leren filosofen als Socrates en Kant ons. En de mystiek 

beweert hetzelfde. We dansen om de waarheid heen als 

planeten om de zon. Laten we daar blij om zijn. De waarheid is 

groter dan onze clubjesgeest. Groter dan de religies en denk

beelden van mensen.

Karl van KlaverenCOLUMN
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WINKELNIEUWS

De buurt is een leuk pizzeria-restaurant rijker. Op de hoek van de  

wijk, hoek Valkenboskade-Laan van Meerdervoort opende vorige 

maand L’ORO DI NAPOLI. Met een klein feestje op maandagavond  

18 november lieten de eigenaren zien wat ze in huis hebben. Er was 

prosecco en er waren hapjes als capponata, bruschetta en arancini. 

Maar de kaart belooft nog veel meer. En de pizza-oven oogt 

fantastisch. Pizza’s zijn er vanaf 8 euro. Afhalen en bezorgen kan ook. 

En als je geluk hebt zijn er op een dag echte Napolitaanse pastichericci, 

kleine Italiaanse dolci. Want de broer van de eigenaar is een patissier, 

op zijn Italiaans dan. 

Met kerst is het restaurant ook geopend. Je kunt à la carte eten en er 

is een speciaal kerstmenu. 

L’oro di Napoli, Laan van Meerdervoort 543 (hoek Valkenboskade).  

Tel 070-8878962, www.lorodinapoli.nl

Pizzeria di Napoli 
NIEUW IN DE BUURT
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Populierstraat 146  |  2565 MP Den Haag  |  Tel 070 3645351
www.facilitelhoveniers.nl  |  www.defra.nl

info@facilitelhoveniers.nl

Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel  
dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring. 
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en 

gemeente Haaglanden. Of het nu is op het gebied  
van ontwerp, aanleg, aanpassen, beplanten of  

onderhouden van een tuin: onze hoveniers kunnen het!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte  
neem dan gerust contact met ons op.

ADVIES & ONTWERP
Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Metselwerk

 Elektriciteit | Schuttingen | Vlonders
Schuren | Timmerwerk

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Thomsonlaan 98

2565JG Den Haag

T. 3450306

info@jzandvliet.nl

www.jzandvliet.nl

Lid van

NIEUW IN DE BUURT Herman PoelsmaCOLUMN
Herman Poelsma heeft jarenlang planten-  

en tuinvragen van luisteraars beantwoord 

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

les op een landbouwschool.

Bomen over bomen
De dagen zijn weer kort en de bomen kaal, het is winter. In de 

tuin kunnen we weinig doen, maar er blijven altijd wel klusjes. 

Natuurlijk kunnen en moeten we snoeien om de te grote 

planten in toom te houden, maar het is ook de ideale tijd voor 

het snoeien en planten van bomen. U weet het vast nog van 

afgelopen voorjaar dat vele bomen zijn omgehaald door de 

gemeente. Deze populieren zijn op leeftijd en worden na 60 jaar 

gevaarlijk als men ze niet snoeit. Nu is snoeien veel duurder dan 

omhalen dus de gemeente kiest daar dan voor. Als alles goed 

gaat moeten er deze winter en voorjaarsperiode weer vele 

bomen worden geplant. We houden het in de gaten.

Bomen en struiken zorgen voor het wegvangen van fijnstof,  

het opnemen van CO
2
 en regenwater en het belangrijkste:  

het verlagen van temperaturen. In de stad heb je hitteeilanden 

(plekken met duidelijk hogere temperaturen). Hier staan weinig 

tot geen bomen of struiken. In onze buurt is dat gelukkig niet 

het geval, maar wij moeten wel bijdragen aan het groen houden 

van de stad. 

Het klimaat verandert en de bebouwing wordt steeds intensiever, 

de verharding van het aardoppervlak is sterk toegenomen.  

Laten we daar samen iets aan doen. Minder steentuinen, meer 

geveltuinen en zuiniger op onze bomen. Mijn oma woonde in 

de Van Heutszstraat in een portiekwoning, maar toen er jonge 

bomen geplant werden ging ze elke dag met vijf liter water 

(meer kon ze niet dragen) naar beneden om de boom water te 

geven. Na twee jaar zag je al verschil, de boom van oma groeide 

beter.

Moraal van dit verhaal : Geef de bomen in je omgeving eens wat 

water en voeding in het groeiseizoen; hij is je dankbaar. En plant 

meer groen.

Met Herman  
de winter in

Jarenlang reed ik elke dag rond 7.00 uur in de ochtend de 

 Bomenbuurt uit om te gaan werken. Ik was accountmanager in  

het bedrijfsleven en kwam meestal ’s avonds laat pas weer thuis. 

Het leven in onze wijk ging dan eigenlijk ook grotendeels aan mij 

voorbij. Dat is sinds kort totaal anders. Ik ben mijn eigen bedrijf 

gestart in voedingsadvies en bio-resonantie en werk in mijn eigen 

buurt, die ik nu veel meer beleef.  

Ik ga nu vaker een kopje koffie drinken op een van de gezellige 

terrasjes of een boek lenen in de bibliotheek om de hoek. Het voelt 

voor mij als het ware als een hernieuwde kennismaking met deze 

fijne buurt. Buurtgenoten die ik eerder alleen van gezicht kende, 

schuiven nu bij mij aan voor een adviesgesprek. We gaan samen 

naar de supermarkt in de Fahrenheitstraat, waar ik help om  

gezonde voedingskeuzes te maken en sta in de keuken twee  

straten verderop om te leren een gezonde maaltijd te maken.  

Dat is bijzonder. 

Achter elk gezicht en deur in deze wijk schuilt een verhaal en ik 

vind het heerlijk om zo dicht bij huis mensen te mogen inspireren 

in een gezonde leefstijl. Maar ook met mijn verhaal: het roer durven 

omgooien en kiezen voor waar je passie ligt! Wil je meer weten 

over mijn keuzes, mijn bedrijf, over bio-resonantie en het volgen 

van je hart? Kijk dan op mijn website www.hoegezond.com of mail 

naar info@hoegezond.com. Ook geef ik een workshop ‘Natuurlijk 

Voeden’. Hier leer je de kwaliteit van voedsel te herkennen en krijg 

je volop praktische tips. Wil je 2018 inspirerend en gezond beginnen? 

Op zaterdag 20 januari start de eerste workshop van het nieuwe 

jaar. Ik zou het leuk vinden om je daar te ontmoeten. Geef je op via 

mijn site.  

Lilian van der Zanden

Een hernieuwde  kennismaking met de Bomenbuurt

VAN ACCOUNTMANAGER 
TOT  VOEDINGSADVISEUR
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ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Zondag 7 januari
LUNCHBIOS HOUTRUSTKERK

I, Daniel Blake, over de vervreemding waartoe werkloosheid kan 

leiden. De vraag bij al deze films is: wat beweegt mensen als ze zich 

ontheemd voelen? En hebben we dat gevoel zelf ook weleens?

Daarover praten we na. We beginnen steeds met een lunch.

LOCATIE: Houtrustkerk

TIJD: 12.30 uur

KOSTEN: €5 voor maaltijd en koffie, reserveren via  

houtrustkerk@gmail.com

Woensdag 10 januari
THEMA-AVOND  

‘Inrichting openbare ruimte’ als voorloper op Politiek Café

LOCATIE: Wijkgebouw De Hyacint, Anemoonstraat 25 (naast Jumbo)

TIJD: 19.30 uur 

Woensdag 17 januari 
THEMA-AVOND 

‘Duurzaamheid en energiebesparing’ als voorloper op Politiek Café

LOCATIE: De Populier, Populierstraat 109

TIJD: 19.30 uur 

Woensdag 24 januari 
THEMA-AVOND 

‘Sociale voorzieningen, zorg en veiligheid’ als voorloper op Politiek 

Café

LOCATIE: Woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 38

TIJD: 19.30 uur 

Woensdag 31 januari
THEMA-AVOND 

‘Woon- en leefbaarheid’ als voorloper op Politiek Café

LOCATIE: Wijkgebouw De Hyacint Anemoonstraat 25 (naast Jumbo)

TIJD: 19.30 uur 

Woensdag 7 februari
FIETSTOCHT 

Langs goeie ideeën en pijnplekken in de wijk met bestuur SBOB, 

gemeentelijke politici en gemeenteambtenaren

Vrijdag 9 februari en 9 maart
BETHELBUURTBIOS 

9 februari 'Inside job' en 9 maart 'The shawshank redemption'.

Na afloop van de film een glas en een goed gesprek, over de 

betekenis van de film, over wat we eraan beleefd hebben en wat we 

ermee kunnen in het dagelijks leven.

LOCATIE: Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

TIJD: 19.30 uur

KOSTEN: vrijwillige bijdrage

Woensdag 14 februari
POLITIEK CAFÉ 

Discussieavond over onderwerpen die leven in de wijk 

 (Bloemenbuurt, Bomenbuurt en Vogelwijk) met lijsttrekkers/

vertegenwoordigers van de politieke partijen onder leiding  

van Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad

LOCATIE: Segbroek College

TIJD: 19.30 uur 

Woensdag 21 februari
TEGENLICHT BELICHT

Het VPRO-programma Tegenlicht heeft een goede antenne voor de 

toekomst van de wereld. Steeds weer weten de makers licht te 

werpen op nieuwe vraagstukken. Daarom zijn er in heel het land 

tegenwoordig Tegenlicht-meetups.

LOCATIE: Houtrustkerk

TIJD: 18 uur maaltijd, rond 18.45 uur Tegenlicht-aflevering en gesprek

KOSTEN: €5 voor maaltijd en filmvertoning, reserveren via 

 houtrustkerk@gmail.com

Donderdag 1 maart, 20.15 uur
PRESENTATIE LITERAIR TIJDSCHRIFT EXTAZE NUMMER 25

Een culturele avond met muziek, presentaties en kunst rond het 

nieuwe nummer van het literaire tijdschrift Extaze. Het thema is: 

‘ontheemd’.

LOCATIE: Houtrustkerk

KOSTEN: 10 €, incl. drankje

AANMELDEN VIA: www.extaze.nl

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Woensdag 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april
VOORLEESPRET PEUTERUURTJE

Voorleesuurtje met muziek en knutselen. 

Voor kinderen van 2 - 4 jaar. 

LOCATIE: Bibliotheek Bomenbuurt

TIJD: 10 – 11 uur

KOSTEN: geen, reserveren noodzakelijk.

Iedere 2e zondag van de maand
BETHEL MUZIEK MATINEE 

Elke tweede zondag van de maand van november tot en met april 

2018 heeft u de gelegenheid om te genieten van een muzikaal uurtje 

van 15.00 – 16.00 uur en elkaar te ontmoeten onder het genot van 

een drankje en versnapering. ZONDAG 9 DECEMBER een kerst-

concert door het Haags Dominicus koor. Het koor bestaat uit circa  

35 leden en staat onder leiding van Jan Hulsbergen. Muzikale 

begeleiding door Julia Urinyova (piano) en Carline van der Harg (fluit).

LOCATIE: Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

TIJD: 15 – 16 uur

KOSTEN: Vrijwillige bijdrage

Iedere woensdag
50+ ZWEMMEN

Wil je gezellig met leeftijdgenoten bewegen in lekker warm water  

dan ben je welkom bij de aqualessen op woensdag in zwembad  

De Escamphof.

LOCATIE: Zwembad Escamphof, Escamplaan 57

TIJD: 10 – 14 uur

INFORMATIE: Trees Loots, 0174295436

Iedere maandag en woensdag
HUISKAMER DE BOLSTER

Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer. Gezamenlijke 

lunch om 12:30 uur.

LOCATIE: Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD: 10 – 14 uur

KOSTEN: €2,50. Koffie en thee gratis.

Iedere donderdag
BUURTMAALTIJD DE BOLSTER

LOCATIE: Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

KOSTEN: €5,-, reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66

Iedere donderdag
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

Op een plezierige manier werken aan conditie en souplesse.

LOCATIE: Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD: 14 – 15 uur

KOSTEN: geen

Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het  
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl
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Iedere 2e vrijdag van de maand
BINGO

LOCATIE: Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD: 13 – 16 uur

KOSTEN: €4,- per middag

Dinsdag t/m vrijdag
KUNST & KIDS CAFÉ

Het Kunst & Kids café biedt ouders en jonge kinderen van 0 tot 4 de 

gelegenheid elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. De kindjes 

kunnen gezellig met elkaar spelen, binnen of buiten of deelnemen 

aan de kunstlesjes (tegen betaling).

LOCATIE: Acaciastraat 182

TIJD:  8.30 – 13.30 op dinsdag en donderdag,  

8.30 – 11.30 op woensdag en vrijdag

KOSTEN: €2,50 toegang 

Meer informatie? Kijk op de website kunstenkidscafe.nl

Iedere 2e donderdag van de maand
VROME FREULE

Een gesprek over lastige zaken die je bezighouden. Je visie op het 

leven delen. Of gewoon gezellig uitblazen. Dat kan in ‘De Vrome 

Freule’, een ontmoetingsplek voor jong en oud. In een ongedwongen 

sfeer bespreken we zinnige zaken of praten we en zien we waar het 

schip strandt.

DATA:  donderdag 14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april 

en 10 mei

LOCATIE: Café De Freule, Fahrenheitstraat 558

TIJD: 20.00 uur

INFORMATIE: ds. Axel Wicke, 070 3316432

CULTUUR OM DE HOEK 

Theater De Nieuwe Regentes
De Nieuwe Regentes is een buurtgericht theaterhuis waar kunst-  

en cultuuruitingen voor en door de buurt plaatsvinden. Behalve 

eenmalige voorstellingen zijn er regelmatig terugkerende series 

muziek en theater. We noemen er hier enkele van. 

Kijk op www.denieuweregentes.nl voor meer info.

Kaarten zijn in de online voorverkoop goedkoper! 

LOCATIE: Weimarstraat 63(vlak bij Regentesseplein).

Vrijdag 15 december, 20.30 uur
IEDERE TWEE WEKEN PUB FLAMENCO

Flamenco-artiesten brengen daar de kunsten van deze Spaanse 

dans- en muziekstijl ten gehore. Met een open podium, waar 

iedereen kan laten zien wat er allemaal mogelijk is op flamencoge-

bied.

ENTREE € 10/€ 12,50

Zondag 17 december en 18 februari, 16.00 uur 
LIVE TALKSHOW OVER 'KONKREET NIEUWS' IN SEGBROEK 

DOOR MARCEL VERRECK

Live zondagmiddagtalkshow in het Ketelhuis over onze buurt. In de 

spotlight komen actuele onderwerpen uit de kersverse editie van 

wijkkrant ‘KonkreetNieuws’. 

Cabaretier Marcel Verreck ontvangt verschillende gasten en praat met 

hen over verrassende culturele activiteiten en ontwikkelingen in 

Segbroek. Met veel humor, muzikale omlijsting en een gezellige 

buurtborrel na afloop. Inloop vanaf 15:00 uur.

ENTREE € 10 incl. drankje

Zondag 17 december, 21 januari en 18 februari
ZONDAGOCHTENDCONCERT MET BRUNCH NA AFLOOP, 

AANVANG STEEDS 11 UUR

Klassiek in ‘t Ketelhuis is een klassieke concertserie met topmusici uit 

het Nederlandse muziekleven die in de intieme setting van het 

Ketelhuis hun kunsten verklanken. De perfecte sfeer en akoestiek voor 

kamermuziek van internationale allure.

ENTREE € 20/€22 (incl. brunch)

Iedere 3e dinsdag van de maand
DE HAAGSE SPOT: BEGINNENDE EN GEVESTIGDE CABARE-

TIERS, STAND-UPPERS EN LIEDSCHRIJVERS

Met een dynamische programmering van vier artiesten in verschil-

lende disciplines, kun jij als 'Spotter' elke derde dinsdag van de maand 

talent en ongeslepen rauw materiaal van de beginnende en geves-

tigde cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers zien. 

DATUM: Dinsdag 19 december

TIJD: 20.30 uur 

ENTREE € 12,50/€ 14,50 

Verder zijn er prachtige jazz concerten, Franstalige theatervoorstellin-

gen, intieme concerten met onder andere een Portugese singasong 

writer en voor de kleintjes onder ons een babyconcert, peuter- en 

ukkiedansen en een dreumes kerstconcert. 

••• Foto Frits Knijff
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Op woensdagavond 17 januari om 19 uur organiseert stichting 
Aarde-werk een informatiebijeenkomst voor de Bomenbuurt 
over het voordeel van een energiezuinig leven dat kan oplopen 
tot ruim 200 euro per jaar. Je krijgt heel veel praktische tips, je 
ontvangt een overzicht van de kostenbesparing per handeling 
en wellicht kom je in aanmerking voor de Energiebespaarbox. 
Een kadootje ter waarde van ruim 70 euro. 

Meetlat
Gemiddeld staan we 8 minuten onder de douche. Stap je er twee 

minuten eerder uit? Daarmee bespaar je 27 euro per jaar. De 

verwarming één graad lager? Check! 50 euro verdiend. Als je een 

beetje oplet kun je echt honderden euro’s per jaar zuiniger leven.  

Je hoeft niet bang te zijn dat ‘energiebewust leven’ betekent dat je 

veel comfort inlevert als je kijkt naar de ‘Haagse Opzuinig Meetlaat’ . 

Deze lijst van gedragsveranderingen laat zien dat je met kleine 

aanpassingen in je dagelijks leven een paar honderd euro per jaar 

kan uitsparen.

Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van je eigen jaar-

afrekeningen gekeken naar het energieverbruik en kun je gelijk  

zien hoeveel je kunt besparen per jaar door je gedrag – soms op 

kleine punten - aan te passen. Het scheelt niet alleen geld, maar  

is natuurlijk ook goed voor het milieu. Daar profiteert de aarde  

weer van. En daardoor wij met zijn allen en onze kinderen.  

Kortom: doen! 

Energiegedrag
De gemeente Den Haag wil in 2040 een klimaat neutrale stad zijn. 

Dat kan alleen als alle burgers meewerken en hun energie-gedrag 

aanpassen. Ze schakelde stichting Aarde-werk in om iedereen te 

laten zien hoe je bewust kunt omgaan met water, gas en elektra.  

In voorlichtingsavonden die sinds vorig jaar door de hele stad 

worden georganiseerd krijg je informatie over je eigen energie-

verbruik, welke besparingen je kunt doorvoeren en hoeveel geld  

dit scheelt. Ook krijg je informatie over de aanschaf van eenvoudige 

materialen die daarbij helpen. Voor e gemeente stelt een aantal 

gratis energieboxen beschikbaar met een waarde van 70 euro,  

met bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips, een energiemeter, 

douchecoach en watervolumestop.

Aardewerk
Stichting Aarde-werk houdt zich al vijfentwintig jaar bezig met 

duurzaamheid, klimaatverandering en de invloed van menselijk 

gedrag daarop. Ze geven voorlichtingen en organiseren cursussen 

om te laten zien dat kleine veranderingen al grote gevolgen kunnen 

hebben. 

Informatiebijeenkomst 
Datum: 17 januari, 19.00 uur

Locatie: De Bolster, Kastanjestraat 2

Meenemen: jaaroverzicht gas/elektra/water + huidige meterstanden 

van gas, licht en water.

Aanmelden: cindy@aarde-werk.nl of bij de SBOB:  

info@bomenbuurtonline.nl 

door ERNA DE KLERK 

Duurzamer leven kan ruim 200 euro per jaar besparen

Informatieavond met  

gratis Energiebespaarbox
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Vrijwilligers gezocht Bomenstichting 
Red het groen in 
Den Haag
De Bomenstichting Den Haag is een vrijwilligersorganisatie die 

zich inzet voor de Haagse bomen en voor de zorg en aandacht 

voor de Haagse groene leefomgeving.

Bomen maken de stad leefbaar en zijn duurzaam. ”Wij willen 

bomen de ruimte geven en ondoordachte acties voorkomen. 

Het zoeken naar creatieve oplossingen bij dreigende kap is  

voor ons een uitdaging. We adviseren, informeren, overleggen, 

werken samen, maken zo nodig bezwaar.”

De stichting zoekt dringend vrijwilligers die zich willen inzetten 

ter ondersteuning van het bestuur. Door toenemende verdichting 

en infrastructurele maatregelen in de stad komt het groen sterk 

onder druk te staan en is het van groot belang om onze bomen 

voor onnodige kap te behoeden en de daartoe gevolgde 

procedures nauwgezet te volgen. Biologische en\of juridische 

kennis vormen daarbij een welkome aanvulling. Maar ook 

mensen die op andere wijze willen bijdragen in de vorm van 

het onderhouden van de website, het schrijven van artikelen  

of het op creatieve wijze onder de aandacht brengen van het 

belang van ons groen, zijn van harte welkom!

Meer informatie?  

Neem contact op met buurtgenoot Herman Poelsma: 

h.gpoelsma@ziggo.nl of Marjolijn Bos: maebos@xs4all.nl of 

06-53311637. www.bomenstichtingdenhaag.nl  

Energiemaatregelen 

Den Haag met 

 subsidie 
Den Haag investeert fors in allerlei energie maatregelen.  

Net als dit jaar kun je in 2018 een energiescan van je  

huis laten maken, die – totdat het geld op is – wordt 

gesubsidieerd door de gemeente. Er is een handige website 

die een overzicht biedt van alle duurzame maatregelen  

en subsidies in de stad. En de Hou van je huis winkel in  

de Goudsbloemlaan staat voor je klaar met advies en  

een complete lijst aan subsidies voor de huiseigenaar  

en de Vereniging van Eigenaars. 

ENERGIESCAN

Voor het maken van een gratis energiescan is voor de 

Bomenbuurt een bureau uit Katwijk ingeschakeld die op 

bouwkundige punten kijkt waar er resultaat te behalen is.  

Dat gaat over isolatie van dak, vloeren, muren en ramen  

en over verlichting. Er komt een adviseur langs die in een 

half uur tijd je huis opmeet, bekijkt en vragen stelt over je 

energieverbruik. Je kunt via de Hou van je huis winkel ook 

namen van twee andere technische bureaus opvragen die  

de scan kunnen uitvoeren. 

Binnen twee weken krijg je een zeer overzichtelijk rapport 

thuisgestuurd, waarin staat hoeveel je kunt besparen en wat 

alle maatregelen per onderdeel kosten. Ook word je gewezen 

op de subsidie en leenmogelijkheden en lees je gelijk welk 

energielabel je huis zou kunnen krijgen als je de onderdelen 

deels of helemaal hebt uitgevoerd.

In mei van dit jaar kreeg iedere bewoner een brief in de bus 

met de gegevens van het uitvoerende bedrijf. Ben je deze 

kwijt? Bel met BoudAd adviesgroep op 0713611722. 

Als de subsidie op is, kost een onderzoek + rapport ca. € 250. 

ISOLEREN 

Kijk ook op woonwijzerwinkel.nl. Daar lees je meer over de 

actie ‘Isoleren, zo gedaan!’ waar Den Haag aan meedoet.   

Via deze website kun zien welke subsidiemogelijkheden er 

zijn in onze stad en welke bedragen gelden voor dak en 

vloerisolatie. Leuk en inspirerend is dat je ook kunt lezen 

over energiebesparende projecten in andere wijken. 

De organisatie helpt je met het vinden van je weg in duur

zaamheidsland. Ze kunnen je vertellen welke maatregelen  

je kunt treffen, waar je het kunt laten uitvoeren en wat  

het ongeveer gaat kosten. Natuurlijk mag je ook je eigen 

aannemer inschakelen. Voor alle subsidies geldt altijd: 

op=op! 
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Spreekuur 
stadsdeel Segbroek

Sores? Mail Joris: joris.wijsmuller@denhaag.nl

Joris Wijsmuller is  
stadsdeelwethouder 
van stadsdeel Segbroek
en  wethouder Stads
ontwikkeling, Wonen, 
Duurzaamheid en  
Cultuur.

Spreekuren in 2016
28 juni

23 augustus

27 september

25 oktober

22 november

20 december

met stadsdeelwethouder

Joris 
Wijsmuller
De wethouder houdt elke maand een 
spreekuur. Op dit spreekuur kunt u 
langskomen om met de wethouder te  
praten over zaken die spelen in uw wijk.  
 
Aanmelden  
Wilt u langskomen op een spreekuur?  
Stuur dan eerst een e-mail naar  
segbroek@denhaag.nl en geef aan  
waar u het over wilt hebben. U kunt 
ook bellen met het secretariaat van het 
stadsdeelkantoor op telefoonnummer  
(070) 353 57 09. De spreekuren zijn  
op het stadsdeelkantoor en duren van  
17.00 uur tot 18.30 uur.

160869_DPZ_A3_Poster_Spreekuur_Wijsmuller_v1.indd   1 19-05-16   14:12

GEMEENTEBERICHTEN

Informatiedag duurzaam verwarmen
Zaterdag 16 december, Pop-up store Goudsbloemlaan

Duurzaam wonen? Het is zo gedaan!
Ontdek voorbeeldproducten, demonstraties 
en tips om energiezuiniger te verwarmen.

Vraag de expert alles over
-   CV-ketels
-   Warmtepompen
-   Zonnecollectoren
-  Vloerverwarming

De Boomgaard



ju
n

i 2
0

1
7

d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

1
7

27De Boomgaard

BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter Ineke Mulder 
Secretaris Gerrit Zijlstra 
Penningmeester Arjen Looijenga 
Bestuursleden Johan van Arragon
 Hans Verboom  
 Meggie Janssen
 Bruno van den Elshout 
Secretariaat Saskia de Swart  tel. 06 42 01 36 57  (iedere woensdag van 10.30  13.30u) 

DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE
WERKGROEP CONTACTPERSOON TEL./E-MAIL

Coördinator werkgroepen Hans Verboom 070 310 67 66
De Boomgaard Erna de Klerk info@redactiedeboomgaard.nl
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 Eikhoudt ilonavandelft@hotmail.com
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan Hans Verboom hyverboom@planet.nl

Contact met De Boomgaard
E-MAIL ADRES
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie 
een eigen e-mail adres: info@redactiedeboomgaard.nl. 
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (ook post die u aan  
het kantoor van de SBOB stuurt, 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, Kastanjestraat 2, 2565 NA 
Den Haag.

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 € 30 € 80

1/1 pagina staand 180 x 268 mm op aanvraag op aanvraag

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

Bezorger gezocht voor de Acaciastraat
We zoeken nog een bezorger voor de Acaciastraat! Heb je 4 x per jaar een uurtje tijd over?  
Dan hopen we dat je ons geweldige wijkblad wilt bezorgen. Meld je aan bij Saskia:  
info@bomenbuurtonline.nl of loop woensdagochtend binnen bij De Bolster (Kastanjeplein).  
Onze dank is groot en die van de bewoners in de Acaciastraat ook! 

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

Lid ANC
Lid NUVO

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

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken

Voorlichting en advies over 
al je persoonlijke financiën

Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning



Belangrijke telefoonnummers
112 ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheit straat 192 
070 353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
 Fahrenheitstraat 190
070 353 25 50 / Stadsdeelwethouder Segbroek
070 353 29 66 Joris Wijsmuller
 joris.wijsmuller@denhaag.nl
070 368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
070 346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
070 205 24 80 Servicepunt XL (ma-vr 9-17u; ma 17.30-21u)
  Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd, 

ouder worden en vrijwilligerswerk
 Wijkcentrum 't Lindenkwadrant
 2de Braamstraat 6
 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
070 365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
14 070 Klant Contactcentrum Gemeente
 contactcentrum@denhaag.nl 
06 42 013 657 SBOB (uw bewonersorganisatie)
070 368 50 70  Wijkbus (op werkdagen tussen 9 en 10 uur)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

Agenda
9 DEC Bethel Muziek Matinee
14 DEC Vrome Freule
3 JAN  Voorleespret peuters
7 JAN Lunchbios Houtrustkerk  I, Daniel Blake
10 JAN Thema-avond Inrichting openbare ruimte
11 JAN Vrome Freule
14 JAN Nieuwjaarsreceptie Bomenbuurtbewoners
14 JAN Bethel Muziek Matinee 
17 JAN Thema-avond Duurzaamheid en energiebesparing
24 JAN  Thema-avond Sociale voorzieningen, zorg en 

veiligheid
31 JAN  Thema-avond Woon- en leefbaarheid
7 FEB Voorleespret peuters
7 FEB Fietstocht door de wijk met SBOB en politici
8 FEB Vrome Freule
9 FEB BethelBuurtBios
11 FEB Bethel Muziek Matinee 
14 FEB Politiek Café
21 FEB Tegenlicht belicht
7 MRT Voorleespret peuters
8 MRT Vrome Freule
9 MRT BethelBuurtBios
11 MRT Bethel Muziek Matinee 
Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 22




