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Er waait een nieuwe wind door de buurt. Het net aangetreden wijkbestuur wil dat wij het
zelf gaan ‘maken’ en dat we niet meer wachten tot iemand anders, de SBOB, de gemeente
het aanreikt. Bedenk een plan voor de buurt en voer het uit, samen met anderen.
Dat is ook wat de gemeente wil. Die organiseert een opruimestafette en vertelt ons hoe
we zelf de hondenpoep in de straat kunnen opruimen. We hebben het zelf veroorzaakt,
dan mogen we het ook zelf oplossen. Het wordt wel een leuke dag gelukkig, een soort
netwerkbijeenkomst.
Maar los van deze ontwikkeling doen we al het nodige. De ‘Opvallend-afvaldag’ is daar
een mooi voorbeeld van. Hulde aan de organisatie die kinderen spelenderwijs meeneemt
in de nieuwe tijd. De sponsorloop bij De Bonte Vlinder-school laat ook zien wat je voor
elkaar krijgt als je de hoofden – en handen - bij elkaar steekt.
Ga horizontaal tuinieren, merkt Herman Poelsma op, daarmee ondersteun je de eigen
leefomgeving, De gemeente stimuleert dat en diverse andere duurzame initiatieven.
De wijkagent wil dat we zelf onze buren aanspreken op geluidsoverlast en dat we dat
natuurlijk op een prettige manier doen.

Nieuwe buurtbewoners:
Wees Welkom 14

Het initiatief wordt steeds meer bij de burger, de wijkbewoner, bij onszelf neergelegd.
Een goed plan, de overheid dat zijn wij zelf tenslotte. Als we ons dat maar realiseren en
laten weten wat we dan precies willen. Op die manier houden we inspraak en zeggenschap op de besteding van de middelen die daarvoor nodig zijn.
Later dit jaar spreek ik de nieuwe stadsdeeldirecteur van Segbroek - Annette de Graaf.
Ik leg haar vragen en onderwerpen voor die leven in de buurt. Bij bewoners, jong en oud,
winkeliers en ondernemers. Suggesties? Stuur ze in via info@redactiedeboomgaard.nl.

De jeugd heeft de toekomst
In 2016 blikten we terug op de vorige eeuw. In het volgende nummer kijken we vooruit.
Wat verwachten jongeren van de toekomst en hoe kijken ze naar de buurt? We geven
hen het volgende nummer in september de gelegenheid en de ruimte om het blad
naar eigen inzicht te vullen met ideeën en toekomstvisies. Hiervoor is een deel van de
redactie op pad gegaan langs de scholen in de wijk. Kinderen en jongeren van 6 tot 20
jaar, allemaal mochten ze met ideeën komen.

Opvallend
Afval 17

Ben je zelf tussen de 6 en 20 jaar en wil je de buurt of de redactie iets laten weten?
Je mening over iets wat hier gebeurt, heb je een vraag aan het gemeentebestuur
of een wens voor de Bomenbuurt? Stuur je bericht voor 1 augustus in aan de redactie:
info@redactiedeboomgaard.nl.

sponsort de vormgeving
van De Boomgaard
T 0624268737

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

Wat speelt er
Van de voorzitter
Tja en dan ben je opeens de voorzitter
van de bewonersorganisatie van die
prachtige Bomenbuurt en overvalt me na
een paar dagen een gevoel van zwaarte.
Ben ik nu degene die voor het welzijn
en samenleven van deze buurt verantwoordelijk is? Welke taak heb ik op mijn
schouders genomen en kan ik dat wel?
Zo’n somber momentje is me niet
vreemd als ik aan een nieuwe klus begin.
Startvrees noem ik dat en kan het beste
bestreden worden door om me heen te kijken en me te realiseren
dat ik het niet alleen hoef te doen. Een meer dan voltallig enthousiast
bestuur met oude en nieuwe leden, een prachtig thema ‘Maak het
mee in de Bomenbuurt’ en een goed bezochte bewonersavond
geven me een enorme steun in de rug.

Het is geweldig dat de Vrijmarkt op koningsdag dit jaar door een
nieuwe groep mensen is georganiseerd en dat het weer een
fantastisch festijn was. Net zo als Opvallend Afval waarbij de
creativiteit van kinderen en de betrokken ouders op de foto’s er
af spat. En dan realiseer ik me dat de Bomenbuurt, dankzij al die
betrokken buurtgenoten en deelnemers aan de activiteiten die
we voor en met elkaar organiseren, de plek is waar ik wil wonen.
Waar ik mijn steentje wil bijdragen en bouwen aan een buurt die
duurzaam, vreedzaam en vooral gezellig is.
Handig ben ik niet, maar besturen kan ik wel. Laat dat dan mijn
bijdrage zijn aan onze mooie buurt. Ik hoop iedereen bij een van de
activiteiten te ontmoeten. Heb je een idee of wil je meedenken en
-praten over de buurt? Bel of mail me gerust. Ik zet graag een boom op!

Ineke Mulder,
voorzitter SBOB

verslag jaarvergadering SBOB 13 april
Etablissement LOT zat behoorlijk vol tijdens de bijzondere
bewonersjaarvergadering. Het bestuur had een aantal mensen
uitgenodigd om te vertellen over het succes van wijkgerichte
activiteiten die door bewoners zelf zijn opgezet. Voor de pauze
presenteerde Jay Navarro zijn verhaal. Hij heeft in verschillende
wijken van Den Haag allerlei activiteiten opgezet, zoals het Fête
de la nature
in Moerwijk en het Circus, een driedaags(!) festival in het Regentesse- en Valkenboskwartier. Jay vertelde erg aanstekelijk over
zijn belevenissen, over hoeveel moeite het heeft gekost, en
vooral over hoe groot het enthousiasme en de tevredenheid
waren. Zijn advies: begin met een kleine kern gemotiveerde
mensen, onderneem iets, en je zult zien dat de rest zich als
vanzelf aansluit.
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••• Overdracht van het voorzitterschap. Ineke Mulder
ontvangt het 'stokje' van Hans Verboom.

De Boomgaard

Na de pauze werden jaarverslagen van bestuur, werkgroepen en
penningmeester goedgekeurd en werd het bestuur décharge
verleend. Hans Verboom droeg het voorzittersstokje over aan
Ineke Mulder. Hij blijft nog wel bestuurslid, evenals Johan van
Arragon. Ted Harryvan nam afscheid van het bestuur. Drie nieuwe
bestuursleden werden gekozen, Arjen Looijenga, Meggie Janssen
en Gerrit Zijlmans. Zij stellen zich in dit nummer voor.

Voor de website van de Bomenbuurt (www.bomenbuurtonline.nl)
zoeken wij iemand die met enige regelmaat wil berichten over
gebeurtenissen in de buurt. En ontwikkelingen daarbuiten die
voor Bomenbuurtbewoners ook interessant zijn, bijvoorbeeld
over duurzaamheidsprojecten, nieuwe subsidiemogelijkheden of
inspirerende projecten waar wij in de Bomenbuurt een voorbeeld
aan kunnen nemen.

we dat allemaal een beetje, maar niet met de aandacht die ervoor
nodig is om dat echt goed te doen.
Je tijdsinvestering bedraagt een maximaal een paar uur per maand.
Je bent welkom de maandelijkse bestuursvergaderingen bij te wonen,
om daar steeds al vooraf te horen wat er voor moois aanstaande is.
Een handige gelegenheid om meer gevoel te krijgen met wat er in
de buurt leeft, en dat met ons allemaal mee te maken.

Enige kennis van computer- en internetgebruik is handig. Afhankelijk
van je ambitie kun je kiezen of je zelf ook actief in de buurt op pad
gaat om te fotograferen en schrijven. Voor ons alvast heel fijn als één
iemand zich over de inhoud van de website wil ontfermen. Nu doen

Heb je interesse, stuur dan graag een mailtje aan Saskia de Swart via
info@bomenbuurtonline.nl.

Dit zijn de nieuwe

bestuursleden!
Ik ben Gerrit Zijlmans, de nieuwe
secretaris van het SBOB-bestuur, 63 jaar oud,
getrouwd met Meggie Janssen en al zo’n
34 jaar woonachtig in de Populierstraat. Ik
verdien mijn geld als projectleider, en werk
op het CBS. Mij drijft de leefbaarheid van
de Bomenbuurt, ik vond dat ik daar ook
wel eens mijn steentje aan bij mocht
dragen. Mijn streven is een goed werkend
bestuur, dat ondersteuning biedt aan
iedereen die positief wil bijdragen aan
het leven in de Bomenbuurt.

Ik ben Arjen Looijenga, de nieuwe
penningmeester van de Bomenbuurt. In juli
2015 ben ik verhuisd van Groningen naar
Den Haag en hier ingetrokken bij mijn vrouw
op de Lindestraat. Samen hebben we
inmiddels een dochter van anderhalf jaar.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
financieel medewerker bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam.
Verhuizen van het Hoge Noorden naar de
Randstad heb ik ervaren als een grote stap,
maar gelukkig voel ik me inmiddels helemaal thuis in
de Bomenbuurt. Onze wijk is een sfeervol dorp met goede voorzieningen en gezellige mensen.

Ik ben Meggie Janssen, gehuwd met
Gerrit Zijlmans en gekozen als algemeen
lid voor de SBOB. Ik woon al ruim 15 jaar in
Bomenbuurt en ben in diverse wijken van
de stad werkzaam geweest. Ik merkte dat
ik meer wist van mijn werkomgeving dan
mijn woonomgeving. Via dit lidmaatschap
hoop ik daar verandering in te brengen.

Naast het beheren van de penningen wil ik me in de Bomenbuurt
inzetten voor een betere verkeersveiligheid. Hier en daar in de wijk
zie ik dagelijks hachelijke situaties ontstaan, waarbij de kruising
Fahrenheitstraat-Thomsonlaan bij mij op nr. 1 staat. De nieuwe
inrichting van de Fahrenheitstraat is natuurlijk prachtig geworden,
maar de verkeersveiligheid moet wel op peil blijven. Met elkaar
houden we de Bomenbuurt veilig, ik zet me er graag voor in!

Subsidie straatfeest
Ga je in de zomer een straatfeest of andere straatactiviteit organi
seren? Dan kun je subsidie aanvragen bij de gemeente. Er is geld
beschikbaar voor kleine activiteiten die bewoners zelf organiseren.
Het doel van de activiteiten is dat bewoners elkaar in een leuke
sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat. Bewoners krijgen de
subisidie niet rechtstreeks. De aanvraag moet worden gedaan via
een rechtspersoon, voor de Bomenbuurt is de SBOB daarvoor de
contactorganisatie/intermediair. Op de website van de gemeente
staat het aanvraagformulier. Zoek op ‘activiteitensubsidie’.
De volgende gegevens heb je nodig:
Contactpersoon: Arjen Looijenga (penningmeester)
Adres: Kastanjestraat 2, 2565 NA in Den Haag
E-mail: info@bomenbuurtonline.nl
Bankrekeningnummer SBOB: IBAN NL 50 INGB 0002 1383 58
Kamer van Koophandelnummer: 41152182

Hoe werkt het?
• Stuur tijdig het aanvraagformulier naar de gemeente.
De behandelingstermijn is maximaal 12 weken.
• Stuur een kopie van de aanvraag naar de SBOB en vermeld daarbij
naam en bankrekening.
• Vraag eventueel een Vergunning kleine evenementen aan.
• Stuur een digitale foto van jullie straatfeest en een verslagje
(met datum en straatnaam) naar info@bomenbuurtonline.nl.
Deze komt dan op de website van de SBOB.
De gemeente stelt dranghekken beschikbaar voor het afzetten van
de openbare weg. Als alleen het trottoir gebruikt wordt, is afzetlint
voldoende. Meer informatie over het regelen van dranghekken vind
je op de website van de gemeente. Zoek op ‘dranghek’.

De Boomgaard
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Daarna kwam de Vrijmarkt aan bod: er is gelukkig een nieuwe
werkgroep ontstaan om dit evenement te regelen. We weten
inmiddels dat de Haagse pers er lovend over was.

Bruno van den Elshout vertelde een en ander over Opvallend
Afval, ook al een geslaagd evenement. Ten slotte bracht Ine
Crince de straatvertegenwoordigers onder de aandacht. Een
belangrijke functie in de wijk, maar helaas heeft niet elke straat
er eentje. Het zou goed zijn als meer mensen zich hiervoor
aanmelden, kijk op www.bomenbuurtonline.nl.

SBOB zoekt vrijwillige webredacteur
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door MIES MIKS

Maak het mee in de

Bomenbuurt!

Hoofdrol voor
Bomenbuurt in
nieuwe politieroman
Marcel Verreck

Maak het mee in de Bomenbuurt! Dat is het prikkelende motto dat de bewoners
organisatie SBOB op de jaarvergadering presenteerde. De bewonersorganisatie koos
voor een wijkthema dat je op twee manieren kunt opvatten: er valt in deze wijk veel

Een eeuw Bomenbuurt

€ 10,=

Herdruk
jubileumboek

Het jubileumboek is nog steeds verkrijgbaar. De eerste druk van
'Een eeuw Bomenbuurt' was snel uitverkocht. Maar door alle
belangstelling is er een nieuwe serie gedrukt. Je kunt het boek
dus nog aanschaffen voor jezelf of het cadeau geven aan
iemand die hier gewoond heeft of op een andere manier met
onze buurt is verbonden. Het boek is verkrijgbaar bij Bagels &
Beans aan de Thomsonlaan. Nog steeds voor slechts € 10. Als je
het boek niet zelf komt ophalen zijn de bezorgkosten € 5.

te beleven, en je kunt het zelf ook ‘mee-maken’. Hoe? We vroegen het aan Ineke
Mulder en Bruno van Elshout van het bestuur.
“Als je goed om je heen kijkt, zie je dat er in de Bomenbuurt
ontzettend veel gebeurt, en hoe veel mensen er meewerken aan
initiatieven,” zegt Ineke Mulder, voorzitter van de SBOB en in het
dagelijks leven directeur van ROC Zadkine. “Hoe meer je rondkijkt,
hoe meer je ziet. En het is makkelijk om mee te doen, je kan je zo
bij een initiatief aansluiten.” Kunstenaar en ‘Veelzijdig Ondernemer’
Bruno van den Elshout is bestuurslid: “Je kan zeggen: ik heb het al
druk genoeg, maar om mee te maken hoef je helemaal niet zo veel
te doen. Een uurtje helpen bij een activiteit of een barbecue
klaarzetten voor het straatfeest kan al genoeg zijn. Dan is het niet
zo zwaar. Je hoeft niet meteen verantwoordelijkheid te nemen voor
een grote taak.”

Iemand met een idee
Door samen mee te maken, maak je ook kennis met je buren en
voer je eens een gesprekje met iemand die je eigenlijk alleen van
gezicht kent. Onze buurtbewoners zijn volgens Ineke en Bruno tot
mooie samenwerkingen in staat. “Er wonen hier veel mensen die
veel dingen kunnen. We wonen dicht op elkaar dus we hebben
vaak met elkaar te maken. En de verschillen tussen mensen zijn
klein, dus dan is het gemakkelijk om iets te organiseren wat veel
anderen ook aanspreekt.” Voor activiteiten zoals een buurt-etentje,
een evenement voor kinderen of een wijkwandeling, heb je niet
veel nodig. Iemand met een idee, spullen misschien en extra
handen. Ineke: “Misschien ook toestemming en een beetje geld.
Daarin kan de SBOB een rol spelen, door akkoord en subsidie te
vragen bij de gemeente. We weten nog niet wat er allemaal mee te
maken valt, de komende tijd in de buurt. Maar we willen een sfeer

creëren waarin er heel veel kan gebeuren, waarin het makkelijk is
om mee te doen. Maak het mee!”

Een feestje voor je het weet
Bruno maakte onlangs zelf mee hoe makkelijk het gaat, op een
luchtige manier bijdragen aan een initiatief. Op 29 april werd
Opvallend afval georganiseerd: op het Kastanjeplein knutselden
kinderen met spullen die waren overgebleven na de Koningsdagmarkt. “Eerst zou ik alleen wat posters ophangen. Toen bedacht ik
me dat het ook wel leuk zou zijn om erbij te zijn. Dan kan ik net zo
goed wat foto’s maken, dacht ik. Dat werd een fotoverslag van de
dag. Uiteindelijk was ik er als eerste, heb ik de hele dag geholpen
en gefotografeerd en was ik de laatste die wegging. Dat ging bijna
vanzelf.” Het was leuk om te zien hoe er die dag hulp kwam uit
onverwachte hoek. De medewerkers van Albert Heijn besloten
spontaan om krentenbollen en pakjes sap uit de winkel te komen
uitdelen. Bruno: “Dat is wat ik bedoel. Je draagt iets kleins bij en
voor je het weet, heb je een feestje.”

Leef op de plek waar je woont
En waarom zouden we dat willen, meedoen aan initiatieven?
Omdat de buurt er beter van wordt, en jij zelf ook, denken Ineke
en Bruno. Ineke: “Uiteindelijk maak je zelf je wereld, en kan je zelf
bijdragen aan je omgeving. Dat wij een winkelstraat hebben, vind ik
bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. Je kan er dan voor kiezen om in
de buurt dat leuke T-shirt te kopen of even naar de kaaswinkel gaan.”
Bruno: “Als je tijd en geld besteedt in de buurt, draag je bij aan je
leefwereld. Dan ga je echt leven op de plek waar je woont.” ■

Een eeuw Bomenbuurt
Op zaterdag 20 mei hield buurtgenoot-schrijver Marcel Verreck in
het authentieke cafeetje 'De Poort' aan de Haagse Klimopstraat 56
zijn 10e boek ten doop. Omlijst door cabaretier Sjaak Bral en gitarist
Johan Frauenfelder werd Deventersestraat gepresenteerd.
De Bomenbuurt speelt een belangrijke rol in deze spannende
roman. Het boek heeft zich heeft ontwikkeld uit de serie De zeven
Deventer Moordzaken. Ook deze keer komt Martin Taal, de Haagse
recherche-inspecteur in Deventer weer in actie. IJssalon Lorenzo,
Kneet’s Gym, de nieuwe prachtige kiosken en andere plekken en
personages in de wijk komen in deze editie voorbij.

Signeersessie 17 juni

Spreekuur
stadsdeel Segbroek

De auteur signeert op zaterdag 17 juni zijn boek bij Bruna in de
Fahrenheitstraat. Vanaf 13 uur ben je van harte welkom voor een
persoonlijke handtekening in je nieuwe boek.

met stadsdeelwethouder

Prijsvraag
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De redactie verloot één exemplaar van het nieuwe boek onder de
inzenders van het goede antwoord op de volgende vraag: waar
lagen de Palmstraat en de Tamarindestraat? Beschrijf de locatie
of de straatnaam die ervoor in de plaats is gekomen. Stuur je
inzending voor 1 augustus op naar: info@redactiedeboomgaard.nl
of lever hem in bij het kantoor van de SBOB (Kastanjeplein 2).

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.

Sores? Mail Joris: joris.wijsmuller@denhaag.nl
160869_DPZ_A3_Poster_Spreekuur_Wijsmuller_v1.indd 1

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

juni 2017

juni 2017

Het boek begint in hoofdstuk 4 als volgt:
“Salvatore de Lorenzo plaatst de laatste bak vers ijs in de vitrine.
Ciambella, oma’s cake, zijn favoriet. Er zitten al wat mensen op het
terras, voornamelijk koffieklanten. Het belooft een mooie dag te
worden in Den Haag. De Bomenbuurt leunt tegen de zee aan.
Het is een volgens de hoekige beginselen van Berlage uit baksteen
opgebouwde wijk, waar de mensen graag wonen. In de Tweede
Wereldoorlog is het meest westelijke deel van de wijk gesloopt.
Ook bomen als de Tamarinde en de Palm hadden hier vroeger een
straat.”

Joris
Wijsmuller

22 november
20 december

De Boomgaard
19-05-16 14:12
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meegemaakt in de bomenbuurt
door johan van arragon

Interview met Team

Vrijmarkt

Het zag er vooraf een tijdje somber uit, ook meteorologisch,
maar de vrijmarkt op de Thomsonlaan heeft de succesreeks
van de afgelopen jaren dit jaar toch gewoon voortgezet. Dat
hebben we te danken aan het vierman/vrouwschap Gemma
Boon, Sijmen de Goede, Rogier Kant en Ernst Steigenga
(en een beetje aan de weergoden). We spreken elkaar een week
later in De Freule.
Om met de deur in huis te vallen: nadat je deze ervaring hebt
opgedaan met het organiseren van de vrijmarkt, doen jullie het
volgend jaar weer?
Na enkele erg stille seconden, vervolgens een “eeeh…” en “nou…”,
steken de vier om beurten van wal. Termen als tegenvallers,
bureaucratie en verbeterpunten vallen. Om uiteindelijk unaniem
vast te stellen dat ze het volgend jaar weer doen. Wat een team!

••• Foto Frits Knijff
••• Gemma Boon, Sijmen de Goede, Rogier Kant en Ernst Steigenga

Waarom?
Sijmen: “Ik vind het fijn als er leuke dingen gebeuren in de wijk,
dat zorgt ervoor dat het prettig wonen is. Die dingen gebeuren
niet vanzelf, die worden georganiseerd door mensen. Je mag er
niet vanuit gaan dat anderen dat altijd doen. Als je wilt dat die
leuke dingen blijven gebeuren, dan moet je bereid zijn zelf ook
wat te doen.”
Dus het is plichtsbesef?
Sijmen: “Ja, dat is het ook, maar niet alleen.”
Rogier: “Het is ook leuk om met een groep iets tot stand te brengen.”
Gemma: “En dan is het helemaal leuk als dat succes heeft. Iemand
heeft een vergelijkend warenonderzoek uitgevoerd naar vijf Haagse
vrijmarkten en die van ons kwam daar duidelijk als beste uit. Niet
commercieel, vrij van auto’s, gemoedelijke sfeer, echt geweldig,
dat concludeerde de onderzoeker.”
Ernst: “Dat willen we graag zo houden. Op de Fred is het veel
commerciëler, dat willen we hier niet. Nu stond er alleen een
onaangekondigde poffertjeskraam, dat is tot daaraan toe, maar het
moet niet meer worden. We willen met stadsdeel en politie nagaan
hoe we dat kunnen voorkomen.”
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Een dag lang duizenden mensen dicht op elkaar en ook nog
verkeer daar tussen door, dat zal jullie ook nog wel angstige
momenten hebben opgeleverd?
Gemma: “Nee, eigenlijk helemaal niet. De EHBO heeft één pleister
moeten plakken, verder is alles prima verlopen.”
Sijmen: “We hoefden om vier uur zelfs nauwelijks moeite te doen
om de mensen aan het opruimen te krijgen. Daar begonnen ze
vaak al uit zichzelf aan.

De Boomgaard

Jullie hebben nu al de beste vrijmarkt van Den Haag en die gaat
dus nog beter worden. Wie wil daar nu niet aan meewerken?
Allen: “Zo is het, dus medevrijwilligers, kom maar op, je kunt je bij
ons melden (vrijmarktbomenbuurt@gmail.com), dan maken we
het volgend jaar met ons allen nóg beter!”
Maar hoe verging het de organisator van de afgelopen jaren, nu de
vrijmarkt het voor het eerst zonder zijn leiding moest doen? Ik
vroeg het hem zelf.
En, Hans?
“Het was heerlijk om voor het eerst over de vrijmarkt te kunnen
lopen zonder de verantwoordelijkheid op mijn schouders te voelen
drukken. En ik kon het loslaten.“
Eerlijk?
“Nou ja, op een bepaald moment vroeg iemand mij toestemming
voor iets. Die gaf ik en meteen daarna besefte ik dat ik daar niet
meer over ging. Maar verder ging het goed en het nieuwe team
heeft het goed gedaan. Ik ben tevreden.“ ■

Storen aan street
Graffiti, posters en stickers op plekken waar het niet hoort:
hier in de buurt hebben we er gelukkig relatief weinig last van.
Dat komt mede door het efficiënte optreden van de gemeente
Den Haag. Wie graffiti ziet, kan het melden op de website van
de gemeente. Binnen vijf werkdagen wordt er actie ondernomen.
Den Haag is uniek in de graffiti-aanpak: als enige gemeente in
Nederland verwijdert deze stad gratis graffiti van particuliere
panden. Wie een muur ziet die is bespoten of beplakt, kan dat
online of telefonisch melden. Zie ook de doorlopende advertentie
elders in De Boomgaard. Het Meldpunt Graffiti zoekt vervolgens
binnen vijf werkdagen contact met de eigenaar van het pand om
een afspraak te maken over de schoonmaak. De graffiti wordt dan
kosteloos verwijderd.

Schoon, heel en veilig
Waarom doet de gemeente dat, gratis graffiti verwijderen? Het is
onderdeel van de leus ‘schoon, heel en veilig’ waar de gemeente
de laatste jaren mee werkt. “Graffiti in het straatbeeld geeft een
unheimisch gevoel, het is niet prettig”, weet Hans van den Berg van
het Meldpunt Graffiti. En als er eenmaal een graffiti tag of piece op
een muur staat, komt er al gauw meer bij. Snel weghalen is dus
belangrijk om het binnen de perken te houden. Racistische of
aanstootgevende graffiti wordt zelfs binnen 24 uur verwijderd, ook
zonder toestemming van de eigenaar van de muur. En het lijkt te
werken. In de tien jaar dat het Meldpunt bestaat, is de overlast van
graffiti afgenomen in de stad. Van den Berg: “Die jongens hebben
wel door dat we een goede schoonmaakregeling hebben. Als ze
een tag zetten op een plek waar die niet hoort, is die zo weer weg.
Er wordt steeds minder getagged.”

Oefenplekken
Niet dat Van den Berg en de gemeente tegen graffiti zijn. Het is
een vorm van street art, die bij het stedelijke imago van Den Haag

art

hoort. Daarom werkt het Meldpunt veel samen met The Hague
Street Art, een platform voor street art, dat onder meer bekend
is van projecten zoals het beschilderen van elektriciteitshuisjes
(bijvoorbeeld op de Ieplaan en de Valkenboskade). Ook heeft de
gemeente oefenplekken ingericht, waar het legaal is om te spuiten:
bij Binck36, op de Mient en in het Zuiderpark. “Het is soms echt
kunst, wat die gasten maken”, vertelt Van den Berg, terwijl hij
kunstige voorbeelden laat zien uit het The Hague Street Art
Magazine, “Ze moeten het alleen niet doen op plekken waar
het niet mag. Heel simpel.”

Preventie
Het Meldpunt houdt zich ook bezig met preventie. Zo geven ze
voorlichting in groep 8 van basisscholen, om kinderen te laten zien
wat de gevolgen zijn van illegaal spuiten. Ook denken ze mee over
het aanbrengen van muurschilderingen, zoals binnenkort bij het
Vlierboomplein gaat gebeuren. Want als er een piece op een muur
staat, dan spuit een ander daar niet zijn werk overheen, legt Van
den Berg uit: “Dat is een soort code.” De muur van de Hema in
de Esdoornstraat is bijvoorbeeld preventief voorzien van graffiti.
“Wat ook helpt, is een geveltuintje aanleggen. Als je een klimplant
laat groeien op een plek waar vaak gespoten wordt, dan blijven
ze voortaan wel van je muurtje af”, weet Van den Berg. En als je
toch graffiti ziet, meld het dan. Van den Berg: “Want wij van het
meldpunt kunnen niet alles zien. We hebben de mensen in de stad
nodig om samen te schouwen.”
Meer weten over The Hague Street Art? Haal een gratis Magazine
of plattegrond met tour bij de bibliotheek of kijk op
www.thehaguestreetart.nl
Graffiti, posters of stickers melden? www.denhaag.nl/graffiti
070-3534605 of ’s avonds en in het weekend via de politie:
0900-8844. ■

De Boomgaard

juni 2017

juni 2017

Hoe was het om zo’n evenement voor het eerst te organiseren?
Rogier: “Er komt veel bij kijken en dat begint al maanden van
tevoren met het aanvragen van een vergunning, het contracteren
van de schoonmaak en het informeren van de omwonenden.”
Ernst: “Maar gelukkig heeft Hans (Verboom, die de vrijmarkt heeft
opgezet en jarenlang georganiseerd) ons goed ingewerkt en ook
tijdens de vrijmarkt de handen uit de mouwen gestoken. Het kostte
hem af en toe nog wel moeite om het los te laten.”

En die verbeterpunten?
Er ontstaat een levendige discussie met verbazing over de vergunning
procedure, waar de gemeente wel en geen subsidie voor wil geven
en hoe de samenwerking met de politie verloopt.
Rogier: “En wat ik ook wel jammer vond is dat ik overdag maar weinig
tijd had om met mijn eigen gezin over de vrijmarkt te lopen.”
Sijmen: “Ja, we zijn wel tot half tien ’s avonds bezig geweest tot alles
weer was opgeruimd.”
Ernst: “Dit jaar hadden we nog niet de 30 vrijwilligers die we graag
willen hebben. Als die er zijn, dan hoeft iedereen op de dag zelf maar
een uurtje rond te lopen. Dat moet toch op te brengen te zijn?”
Gemma: “Omdat alles altijd beter kan, gaan we volgend jaar extra
aandacht geven aan de schoonmaak na afloop en de samenwerking
met politie en Kringloop. Zodat het volgend jaar nog soepeler loopt
en we minder hoeven bij te sturen.”

door mies miks
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nieuw in de buurt

Sportrusten
Den Haag

Margrietes Handen
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!

Een paar jaar geleden heeft Heleen van Duist (1967) ontdekt hoe
fijn hardlopen is. Vanuit de Bomenbuurt, waar ze woont, is ze zo
in de duinen van Kijkduin, waar het heerlijk rennen is. Daardoor
is haar conditie sterk vooruit gegaan en zit ze beter in haar vel.

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!

€ 12,50
korting

Heleen studeert sportmanagement en volgt een opleiding tot
hardlooptrainer bij Running Holland. Ze heeft net de marathon van
Rotterdam achter de rug en…. heeft heel relaxt de finish gehaald.
Haar volgende doel is de marathon van Berlijn in september.
Sinds kort is Heleen Sportrustencoach. Ze vindt het leuk anderen
te coachen en haar kennis van en het plezier in hardlopen te delen.
Misschien wil jij ook wel de halve of hele marathon gaan lopen en
vraag je je af hoe je dat voor elkaar gaat krijgen:
• Haal ik de finish wel?
• Wat voor schema gebruik ik?
• Hoe voorkom ik blessures?
• En hoe werkt een hartslagmeter?

op een
complete set
van ons
huismerk

Sportrusten Den Haag kan dé uitkomst zijn voor jou als je graag
loopt en niet te lang onderweg wilt zijn. De kracht van 100 dagen
Sportrusten is dat je maximaal 14km traint op hartslag, veel
aandacht voor een goede ademhaling hebt en veel lol met elkaar
maakt, want rennen is niet alleen lekker, het is ook erg leuk!

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

De nieuwe groep start op 27 juni a.s. Meer weten of aanmelden?
Bel Heleen 06-24204210 of mail naar: heleen@sportrustendenhaag.nl
Of kijk op sportrustendenhaag.nl.

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. 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.

Boekenbuurt
Vier literaire thrillers schreef ik over een Haagse rechercheinspecteur die in de mooie stad Deventer allerhande zaken
moest oplossen. Het was niet te vermijden dat hij ooit terug
zou keren naar zijn vaderstad om daar orde op zaken te stellen.
Dat gebeurt in mijn nieuwe roman Deventersestraat, die vanaf
20 mei in de winkels ligt. De Bomenbuurt en in het bijzonder
ijssalon De Lorenzo spelen er een prominente rol in. Zo ook de
Papaverhof, het strand en de Scheveningse straat waar het boek
naar genoemd is. Let wel: bestaande locaties, maar verzonnen
personages en gebeurtenissen.
Waarom is Den Haag (en zeker ook onze buurt) zo geschikt als
decor voor een literair verhaal? De ligging. Een grote stad aan
zee. Dankzij strand, duinen en parken gezegend met legio
plekken waar onverkwikkelijke dingen kunnen plaatsvinden.
De geschiedenis. Het vorstelijke dorpje uit de Middeleeuwen,
de grootscheepse uitbreidingen, de verminkingen door WOII en
de hier en daar evenzeer brute stadsvernieuwing in de huidige
periode van welvaart. Veel is er nog en het bestaat naast elkaar.
De ongekende verzameling verschillende werelden. Zand en
veen, expat- en immigrantenwijken, geen stad zo divers als
Den Haag. Een ritje van nog geen half uur met tramlijn 12
verbindt allerhande op zichzelf staande biotopen.
Het centrum van de macht. Van oudsher zetel van de nationale
regering, maar als Stad van Vrede en Recht ook steeds meer een
internationaal bestuurscentrum. Inlichtingendiensten, spionnen,
grote belangen, vijfde kolonnes, politieke gelukszoekers, de
intriges liggen voor het oprapen.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de

De talen. Niet alleen het enorme boeket van door het buitenland
ingebrachte spraakvarianten, maar ook het veelkleurige
taalgebruik van Hagenaars en Hagenezen zelf. Alsmede hun
onverschrokken mentaliteit: grote mond en toch ook een bijna
Engels gevoel voor understatement, voortvloeiend uit een
standenmaatschappij die het product is van een eeuwenlange
hofcultuur en de daaruit voortgevloeide ambtenarij.
Kortom, mogelijkheden te over voor prachtige verhalen.
Ik heb er, schrijvende aan Deventersestraat, met veel genoegen
in rondgedarteld. En u woont dus vanaf nu in een roman.

straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
gratis verwijderen.

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar

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

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

kans dat er meer graffiti

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

juni 2017

bij komt!

Buitengewoon schoon!
DPZ 2016

het meldt, hoe kleiner de

www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

05-07-16 08:53
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Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

N voor de
Wil je TRAINE
MARATHON?
halve of hele

Dinsdag 13 juni van 10-11 uur

2e zondag van de maand, 15 uur

E-books lezen op tablet
Benieuwd hoe je e-books kunt lezen op een tablet met de
Bibliotheek app? Kom dan naar het mediacafe in de bibliotheek.
Neem je tablet mee. Heb je geen tablet dan kun je er één lenen
om te oefenen.
Locatie: Bibliotheek Bomenbuurt
Kosten: geen, reserveren noodzakelijk.

BethelmuziekMatinee
(behalve in oktober, dan niet op zondag, maar op zaterdagmiddag
7 oktober 15 uur (tijdens de Parelroute).
Op 7 oktober start de BethelMuziekMatinee tijdens de Parelroute
middag. Er treden allerlei duo's, trio's en kwartetten op met korte
concertjes. Vervolgens is het gratis toegankelijke maandelijkse
concert iedere tweede zondag van de maand.
Heb je zelf een muzikale passie en wil je (met je gezelschap) een keer
optreden in de BethelMuziekMatinee? Stuur een mailtje met informatie
naar: BMM@betheldenhaag.nl.
Locatie: Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28 - 30.
Na het concert: bijpraten met een drankje
Entree: vrijwillige bijdrage

Woensdag 21 juni 14-17 uur

.
voor sieraden
eer onderdelen
m
!
el
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otjes en
ijfsuitjes.
Kralen, leer, sl
estjes en bedr
cursussen. Fe
en
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7533614
ho
ks
or
W
straat 2 – 070

Kinderspeelmiddag: springkussen, vijfkamp, speeltoestellen
Leeftijd: 4 tot 12 jaar
Locatie: Kastanjeplein

n.nl – Aucuba

cursussierade

activiteiten in de buurt

Woensdag 21 juni van 15-16.30 uur

Doe mee met
Den Haag
Binnenkort starten er nieuwe groepen!

WWW.SPORTRUSTENDENHAAG.NL

Open Huis
Ontmoeting in een gastvrije omgeving; in gesprek gaan rond
actualiteit, creatief bezig zijn met kunst, poëzie en alles waar
de interesse van de deelnemers naar uitgaat.
Locatie: Houtrustkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee
Aanmelden: Liesbeth Kromhout: kromhoutliesbeth@gmail.com

2e maandag van de maand

Open coffee Bomenbuurt
Netwerken op maandag, nét werken, maar dan nét even anders. Voor
iedereen die zich wil laten inspireren of gewoon zijn of haar ideeën
eens wil toetsen.
Locatie: Lunchroom Op De Hoek, Vlierboomstraat 603
Tijd: 9.00 – 11.00 uur
Kosten: drankjes voor eigen rekening
Aanmelden: niet nodig

Zaterdag 1 juli vanaf 21 uur
30-plus dansfeest
Mirjam van Steen en DJ Nico, beiden dansliefhebber zochten en
vonden een sfeervolle dansgelegenheid voor het derde 30 plus
dansfeest. De vorige keren werd er enthousiast gedanst op o.a.
funk, soul, disco, R&B, Salsa en hedendaagse popmuziek. Iedereen
tussen de 30 en 100 jaar is van harte welkom om mee te swingen.
Locatie: Brasserie Berg en Dal - Daal en Bergselaan 11
Entree: € 10 (voorverkoop), aan de deur € 15.
Tussen 21 - 22 uur: welkomstdrankje op vertoon van je kaartje.
Kaartjes via: Bestofalltimes30plus@gmail.com

Iedere woensdag van 10-14 uur

50+ zwemmen
Wil je gezellig met leeftijdgenoten bewegen in lekker warm water, dan
ben je welkom bij de aqualessen op woensdag tussen 10 en 14.00 uur
in het rustige zwembad de Escamphof. De oefeningen worden gedaan
in borstdiep water van 32 graden met als doel om spieren en gewrichten
soepel te houden, de conditie te verbeteren en vooral plezier te hebben
in het water.
Locatie: Zwembad Escamphof (Escamplaan 57)
Meer informatie: Trees Loots 0174-295436

Woensdag 5 juli, 15.00 uur
God en humor: Finkers
Aan het begin van de zomer sluit de Houtrustkerk het seizoen af met
een dikke knipoog naar God, die ook hout snijdt. Herman Finkers is
een cabaretier die in zijn optredens uitkomt voor zijn katholieke
geloofsovertuiging. Voor hem is die sterk verbonden met het absurde
van het menselijk bestaan. Finkers geloof raakt het hart van zijn humor.
Gekeken wordt naar een interview met hem in ‘Het Vermoeden’.
Na de maaltijd (hopelijk in de tuin) zijn er fragmenten uit conferences,
o.a. ‘Na de pauze’ (2007) waarin hij een nieuw spoor insloeg.
Locatie: Houtrustkerk
Kosten: € 7,50 voor maaltijd en filmvertoning

Zondag 30 juli 12 uur
Koffieconcert Houtrustkerk
Zanger Bas Maassen en pianiste Annelies Dieudonné: romantische
liederen van Schumann, Schubert, Fauré en Mahler.
Entree: vrijwillige bijdrage na afloop

Donderdag 14 september, 20.15 uur

Ontmoetingsdiner
Alle inwoners van Den Haag en omstreken zijn
welkom

Leer je Landgenoten kennen

Altijd al eens iemand willen leren kennen met
een andere culturele achtergrond? Dit is je
kans. Onbekend maakt onbemind. Vanuit die
gedachte organiseert “Leer-je-landgenotenkennen” op donderdag 29 juni een
ontmoetingsdiner in Den Haag tussen mensen
met verschillende culturele achtergronden.
Iedereen die interesse heeft en open staat
voor een bijzondere ontmoeting is van harte
welkom.

Geniet van een heerlijk driegangendiner
Ook vegetarisch en halal
Leer de wereld van een ander kennen
Ontdek nieuwe perspectieven
Graag van tevoren reserveren via het formulier
op www.leerjelandgenotenkennen.nl
Kosten € 7,00 (€ 3,50 met de Ooievaarspas)

Resto VanHarte Den Haag, locatie Schilderswijk,
Hoefkade 602

Reserveer direct via
www.leerjelandgenotenkennen.nl

Donderdag 29 juni 2017
Inloop vanaf 18.30 uur – Diner 19.00-21.00 uur
Voor meer informatie mail naar

juni 2017

presentatie literair tijdschrift Extaze nummer 23
Een culturele avond met muziek, presentaties en kunst rond het
nieuwe nummer van het literaire tijdschrift Extaze. Het thema is:
‘onbereikbaar’.
Locatie: Houtrustkerk
Kosten: 10 €, incl. drankje
Aanmelden via: www.extaze.nl

Uitnodiging

leerjelandgenotenkennen@gmail.com

De Boomgaard
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VAn de wijkagent
Fotograaf-buurtbewoner 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.

Wees Welkom
Jorin (15, scholier),
Pharaoh (50, mechanisch
ingenieur), Cecilia
(53, tropenarts), Amara
(14, scholier) wonen
sinds deze maand in
de Abeelstraat.
Pharaoh is geboren in Nairobia
(Kenia), Cecilia en de kinderen
in Nijmegen. Ze zijn naar de

Willem Koopmann is wijkagent van de
Bomenbuurt. Meer informatie of contact met uw
wijkagent? Mail: willem.koopmann@politie.nl

goede doelen in de buurt
Buurtgenoten kijken soms verder dan
de wijkgrenzen. Ben je met hart en ziel
betrokken bij mensen, dieren, of het milieu
in binnen- of buitenland en heb je hiervoor
zelf een project, stichting of vereniging
opgericht? Laat het ons weten. Ieder kwartaal
bieden we een wijkbewoner de ruimte om
zijn/haar verhaal te doen.

“Tot 10 uur ’s avonds
mag ik net zo veel
lawaai maken als ik
zelf wil”
Geluidsoverlast kan een flinke bron van stress of ergernis zijn.
De meeste klachten komen voor bij mooi weer ’s zomers, op
plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. Bijvoorbeeld
flats, waar mensen met z’n allen op balkons zitten. Een veel
gehoord misverstand is dat je tot tien uur ’s avonds zo veel
geluid mag maken als je zelf wilt.

Bomenbuurt verhuisd vanuit
Jakarta, waar zij de voorbije
jaren leefden. Het huis waarin
ze zijn komen wonen,
kochten ze al twee jaar
geleden. Ze werden verliefd op
de Bomenbuurt nadat ze een
paar jaar eerder vrienden
bezochten die er toen
woonden.

Boren
Overlast kan zich in vele vormen aandienen, weet ik inmiddels.
Een feest bij de buren, een klussende flatbewoner die tot laat in
de nacht aan het boren is, een blaffende hond of te harde muziek.
Wanneer anderen echt last hebben van (te) hard geluid, kan er
al sprake zijn van geluidsoverlast. Bij deze vormen van overlast,
waarbij u de veroorzaker kent, kunt u het in veel gevallen prima
zelf oplossen door uw buren erop aan te spreken en eventueel
afspraken te maken. Meestal leidt dit tot een oplossing. Lukt dit niet,
bel dan de politie.

Brommer
Don (32, systeem
beheerder) en Priscilla
(29, werkend bij de HR
afdeling van een zorg

Anders ligt het wanneer de overlast veroorzaakt wordt door een
groep jongeren op knetterende brommers in de buurt. Om te
voorkomen dat u als klager tot zondebok wordt verklaard, kunt u
in zo’n geval het beste direct contact opnemen met het algemene
nummer van de politie via 0900-8844.

instelling) zijn dit
voorjaar in de Pijnboom
straat komen wonen.
Oorspronkelijk komen ze uit
Leidschendam en Zoetermeer.
Voordat ze naar de Bomenbuurt verhuisden, woonde Don
vlakbij het Zuiderpark, Priscilla

Boete
Bij een eerste melding wordt de veroorzaker van de overlast meestal
gewaarschuwd, tenzij er sprake is van extreme vormen van geluids
overlast. Dan kan er proces-verbaal worden opgemaakt, met een
boete van 140 euro. Bij herhaling kan de geluidsapparatuur in beslag
worden genomen en bepaalt Justitie de hoogte van de boete.
Kortom: kijk uit met geluid en houd een beetje rekening met elkaar.

in Scheveningen. "Wij waren
op zoek een centrale plek in

(advertentie)

Den Haag, zowel dichtbij het
strand als bij het centrum. Die

Cliënten gezocht in het kader van
psychotherapie opleiding

vonden we in de Bomenbuurt."

Er wordt doelgericht gewerkt aan wat jij wil bereiken.
- Intake gratis en vrijblijvend;
- 5 sessies van ruim een uur voor 50 euro;
- de sessies vinden plaats op de Ieplaan.
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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

De Boomgaard

Aan de rand van Majengo, een dorpje vlakbij Mombasa, is tien
jaar geleden op initiatief van de Haagse Marieke Clotscher het
weeshuis Upendo gebouwd. Upendo betekent vrede in de
Oost-Afrikaanse taal Swahili.
In het weeshuis wonen vierentwintig kinderen. Ze worden
verzorgd door de ‘mamma’s’ die koken en schoonmaken maar
ook een luisterend oor hebben.
Naast het weeshuis staat een eenvoudig boerderijtje. Hier wordt
fruit gekweekt, staan vijf melkkoeien en scharrelen de kippen.
Door de boerderij leren de kinderen wat over landbouw.
Ze geven de koeien eten en rapen de eieren. Het echte werk
wordt gedaan door twee landarbeiders. Er is ook een kleuterschool voor de jongste weeskinderen. En een verbinding met
het dorp want er gaan zo’n tachtig dorpskinderen naar toe.
De school staat goed aangeschreven: elke dag eten en een
afwisselend lesrooster.
Upendo wordt gerund door lokaal personeel, in dienst van een
lokale stichting. Maar de fondsenwerving wordt in Nederland
verzorgd door stichting Daraja (Swahili voor ‘de brug).
Dat is een hele klus. Maar we zijn er trots op dat 97% van het
opgehaalde geld in Kenia wordt besteed. Geen strijkstokken.
Wel sober en kritisch.
Ik ben Peter Hoogvliet, al ruim 25 jaar woonachtig in de
Bomenbuurt en voorzitter van Daraja. Ik zou het fantastisch
vinden als een buurtbewoner wil aansluiten in het bestuur.
Heb je belangstelling? Bel mij op 06 22 41 24 29 of stuur een
mail aan info@darajahome.org.
En wil je ons project financieel steunen, elke gift is welkom op
NL 41 RABO 0131 7734 29.
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Meedoen?

Weeshuis in Kenia vrijwilliger in Den Haag

Nieuwsgierig? Bel of mail naar Claartje de Smit
06-52372228
c_de_smit@hotmail.com
Integratieve psychotherapie is een combinatie van inzichten en
methodieken uit verschillende disciplines die het mogelijk maakt
goed aan te sluiten bij de doelen van de cliënt.

De Boomgaard
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meegemaakt in de bomenbuurt
door bruno van den elshout

Opvallend Afval
Laten zien dat alles wat je weggooit weer het begin
kan zijn van iets anders. Vanuit die wens bracht
Tim Oosterhuis 4 jaar geleden, 5 buurtbewoners bij elkaar.
Gezamelijk bedachten zij het buurtfestival Opvallend Afval.
Op 29 april, twee dagen na de jaarlijkse vrijmarkt, was het weer
zover. Een hele dag lang vermaakten kinderen uit de buurt zich
op het Kastanjeplein. Zagen, timmeren, boren - iedereen kon
onder toeziend oog van organisatoren en vrijwilligers uitgebreid
zijn gang gaan.
Ook de kleurrijke caravan van Repair Kid was weer van de partij.
Op een kleed in de speeltuin konden kinderen allerhande
elektronische apparaten ontmantelen en omtoveren in nieuwe
fantasiecreaties.
’s Middags kwamen medewerkers van Albert Heijn spontaan
krentenbollen en pakjes drinken uitdelen.

Mede dankzij het mooie weer waren er heel wat mensen op de
been. Zowel kinderen als hun ouders vermaakten zich prima.
Aan het einde van de dag maakten de initiatiefnemers en de
laatste knutselaars het plein weer netjes leeg, om vervolgens
terug te kijken op een hele mooie dag.
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winkelnieuws

Zaterdag 10 juni

jaarmarkt
De jaarlijkse braderie in de Fahrenheitstraat is dit jaar op 10 juni.
Rondom de markt zijn ook kinderactiviteiten en live muziek.
Het complete programma staat op www.defahrenheit.nl.
De markt is in het gehele winkelgebied F ahrenheitstraat en
Thomsonlaan en begint om 10 uur.

COLUMN

Karl van Klaveren

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.

elkaar vinden
Een wat koude dag in april. In de Houtrustkerk luistert een
zaaltje mensen naar Packiam Samuel, een denker uit India.
Geen goeroe, maar de directeur van een centrum voor dialoog
en verzoening tussen de religies in Hyderabad, een miljoenenstad in Zuid-India.
India herbergt vele religies. Net als bij ons gaat dat vaak goed,
maar er zijn ook spanningen. Ik leerde dr. Samuel kennen toen
ik in oktober met een groep predikanten in zijn studiecentrum
was. Nu was hij in Den Haag om met ons te discussiëren over
zijn methoden. Hij maakt onderscheid tussen geloof en religie.
“Jezus, Boeddha en Mohammed kwamen geen nieuwe religie
brengen, maar een nieuwe manier van geloven”, zegt hij.
Mensen maken van geloof ‘religie’. In religie proberen ze
persoonlijke ervaring vast te leggen in regels, rituelen, structuren,
geschriften en leerstellingen. Daardoor verstart de persoonlijke
ervaring.

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.

Computerprobleem?

PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

BRADERIE

Fahrenheitstraat, Thomsonlaan en Thomsonplein

Zaterdag 10 juni 2017
10:00 tot 17:00 uur
Kramen - Kinderactiviteiten - Muziek

Kindervrijmarkt voor alle kinderen uit de buurt
op het middenstuk van de Thomsonlaan
De Fahrenheit
www.denhaag.com/nl/defahrenheit

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

Altijd een vrijblijvende diagnose.
Stephensonstraat 48 | 070 220 00 01 | www.pcrefresh.com

(advertentie)

makelaarskantoor G.a.a. meIJer

Thomsonlaan 113

2565 JA ’s-Gravenhage

Het onderscheid tussen persoonlijke ervaring (geloof, werk,
politiek, sport) en de institutionele vorm (religie, bedrijfs
management, politieke partijen, sportclubs) kan helpen.
Want op het eerste niveau vinden we elkaar vrij gemakkelijk,
terwijl we op het tweede niveau al snel tegenover elkaar komen
te staan – in religieuze conflicten, politieke spelletjes, hooliganism,
bobogedrag. In dat geval luidt Samuels advies: ga terug naar de
ervaring. Herinner je wat het doel is van je club, religie, partij of
bedrijf. Waar gaat het eigenlijk om? Want hoe belangrijk regels,
vormen en structuren ook zijn, ze zijn geen doel op zich.
Instituten zijn middelen. Het doel zijn en blijven de mensen.

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.

juni 2017

HuIzenspecIalIst
In de
BomenBuurt

Ik vond het een verhelderend inzicht. Je kunt het toepassen
op allerlei gebieden, bedacht ik me terwijl ik naar huis fietste.
Ik zag managers voor me die de bedrijfscultuur vastleggen in
procedures. Ik moest denken aan zwevende kiezers, waar
een paar maanden geleden heel paniekerig over werd gedaan,
terwijl het toch vrij normaal is dat onze mening niet één op één
past bij een partij. Zelfs problemen in de sport worden door
Samuels onderscheid transparanter. Want voetbal is een leuk
spel dat ik als jongen met plezier speelde op pleintjes en veldjes.
Maar als instituut kan (of kon) het spelers als Cruijff tot razernij
brengen.

Aangesloten bij alle zorgverzekeraars.

Telefoon 070-3602922
De Boomgaard
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kunst in de buurt

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

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

Expositie sculpturen
en tekeningen

••• Foto's: Barbara Boers

Op 13 mei opende in de nieuwe galerie op de Thomsonlaan
een tentoonstelling van het werk van Hagenaars Aart Prins
en Meggie Janssen.
Beide kunstenaars maken compleet verschillend werk maar vullen
elkaar op een bijzondere manier aan. Het werk van Aart is indringend
en vernieuwend. Geen standaard landschapsbeelden maar
intrigerende kleuren en vormen die samen een natuurlijk tafereel
vormen. Tijdens de tentoonstelling is een aantal tekeningen van
zwarte bomen te zien die zo veel detail bevatten dat je kunt blijven
kijken.

Droom

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

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

Het werk van Meggie Janssen past hier moeiteloos naast. Haar
glazen sculpturen bevatten veel kleur en hebben een ‘ik wil dit zo
graag aanraken’ uitstraling. Het grote contrast tussen de kleurrijke
objecten en de ietwat duistere werken van de twee kunstenaars in
een kleine galerie als 101 is zullen je niet verveeld de galerie doen
verlaten.

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

COLUMN

Kunststukken 101 is anders dan andere galeries die je misschien
kent. Het initiatief van twee vriendinnen om hun droom te
verwezenlijken: het openen van een galerie die benaderbaar is voor
een breder publiek dan alleen voor ‘mensen met geld’. Hun droom
werd werkelijkheid in het nieuwe huis van een van de eigenaressen:
de onderste verdieping van haar huis konden zij omtoveren tot
deze tentoonstellingsruimte. Het aanmelden door kunstenaars
verliep vlot en al snel hadden zij werk van zo’n dertig kunstenaars
in hun collectie.

Verticaal tuinieren
Op het nieuws en in de kranten horen we dat het slecht gaat
met het milieu. Het ijs van de noordpool smelt en de CO2 en
fijnstof neemt toe. Tuinen worden steeds verder dicht gestraat
omdat men weinig onderhoud wil en vooral gemak. Dit alles
zorgt er voor dat er minder CO2 wordt opgenomen en regen
water alleen weg kan via het riool.
Verticaal tuinieren is een oplossing om beide te combineren.
Door tegen muren of schuttingen planten te laten groeien wordt
een deel van de CO2 en fijnstof weggevangen en het geeft een
leuk aanzien. Er zijn heel veel klim- en leiplanten die gebruikt
kunnen worden, zelfs op plekken waar weinig tot geen zon
komt. Ook groenblijvend en bladverliezend zijn in deze groep
terug te vinden.
Een andere manier van verticaal tuinieren is met bakken of
zakken aan de muur of schutting je tuin vergroten. Je ziet ze in
het voorjaar in de verkoop de zakken met vlijtige liesjes of violen.
Je hangt ze aan de muur en geeft ze water. Zelf maken kan ook:
een oude schoenenzak hangend aan de muur vullen met aarde
en je kan het volplanten met kruiden, zomerplanten of zelfs een
groentetuin aanleggen. Wel in de gaten houden dat het
regelmatig water moet hebben.
Wat ik ook weleens gezien heb is meer voor de goede doe-hetzelver. Iemand had regengoten aan de muur vastgemaakt met
steeds afschot naar een kant (een soort knikkerbaan, maar dan
minder sterk). Bovenin werd automatisch watergegeven en dat
stroomde steeds laag voor laag naar beneden. Hierin werden
diverse groenteplanten gekweekt. Dit laatste is meer arbeids
intensief, maar iedereen kan zorgen voor meer groen, dus laten
we dat dan ook doen en samen onze kleine bijdrage geven aan
een beter milieu.
Ik wens u een mooie zomer.

Toegankelijk

Lid van

Veel verschillende soorten werken zijn er te zien, van objecten tot
foto’s en schilderijen. Zelfs sieraden. Bij veel galeries wordt de winst
bij verkoop 50-50 verdeeld tussen kunstenaar en galerie; hier is de
verhouding 80-20 waarbij er dus een groter bedrag gaat naar de
kunstenaar. Een goede en toegankelijke manier voor (beginnend)
kunstenaars om hun werk te tonen aan een breed publiek en ook
de mogelijkheid hebben om hun werk te verkopen.

Barbara Boers

juni 2017

De galerie is elke zaterdag geopend van 13-17 uur maar kan ook
op afspraak haar deuren openen. Vanaf 27 mei tot 16 juni is er een
nieuwe expositie van beelden, sieraden en foto’s.
Kunststukken101, Thomsonlaan 101.
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gemeenteberichten

Resultaat
hondenpoepspreekuur
Bomenbuurt
Elektrisch rijden groeit

Acht nieuwe
oplaadpalen in de wijk
Steeds meer mensen stappen over op elektrisch vervoer.
Rijden op elektriciteit is goed voor de luchtkwaliteit en
goedkoop. Er is daardoor meer behoefte aan laad
infrastructuur, ook in de Bomenbuurt. De gemeente
investeert in deze ontwikkeling en gaat de capaciteit uitbreiden:
er komen dus meer laadpalen.
In de stad staan momenteel ca. 650 laadpalen, waarvan zes in de
Bomenbuurt. Voor onze buurt zijn er de komende twee jaar acht
extra laadplekken gepland. Er gelden wel voorwaarden. Zo mag
een laadpaal niet voor (de ingang van) een woning komen. De
stoep mag niet smaller worden en bij voorkeur wordt de paal
geplaatst op een hoek of voor een blinde muur waar eenvoudig
twee parkeerplaatsen ingericht kunnen worden voor ladende
auto’s.

Locaties Bomenbuurt
Inmiddels is er voor de Bomenbuurt een concept plaatsingsplan,
zie het kaartje hiernaast. Dit plan wordt ook voorgelegd aan de
SBOB. Als gemeente en SBOB het er over eens zijn dat dit de
juiste plekken zijn, worden de laadpalen tussen najaar 2017
en eind 2018 neergezet. Voor vragen hierover, mail naar
denhaagelektrisch@denhaag.nl. Als een bewoner met een
bezwaar komt tegen een bepaalde locatie gaat de gemeente
onderzoeken of er door hen een ‘fout’ is gemaakt. Zo ja, dan moet
er uiteraard een andere plek worden gezocht voor de laadpaal.
Zo niet, dan is er waarschijnlijk weinig aan te doen, want de extra
capaciteit moet er komen.

Parkeerdruk
Als de parkeerdruk in de wijk hoog is, mogen op bepaalde tijden
ook andere auto’s op de parkeerplaatsen voor elektrische auto’s
staan. Voor 10.00 uur en na 22.00 uur mag er ook geparkeerd
worden door andere auto’s. Of dat voor onze buurt ook geldt, is
nog niet bekend. Dat wordt bekeken op het moment dat de palen
worden geplaatst.

onden

Opruimestafette
Segbroek
7 tot 19 juni
De gemeente organiseert van mei tot en met september
door alle stadsdelen de Haagse #opruimestafette.
Van 7-19 juni is Segbroek aan de beurt. Het doel is om
bewoners, ondernemers en organisaties meer te betrekken
bij het schoonhouden van de wijk. Denk aan hondenpoep,

In april organiseerde de gemeente een hondenpoepspreekuur.
Het doel van dit spreekuur was om bewoners te vragen naar hun
ideeën om de eventuele hondenpoepoverlast aan te pakken.
Er kwam een tiental bewoners langs met ideeën, zoals het opnieuw
openstellen van de groenstroken, zelf bordjes (over de opruimplicht) maken en plaatsen bij de groenstroken, het omvormen
van groengebieden in speelplaatsen voor kinderen of de hondenbelasting verhogen zodat de gemeente het schoonmaken extra
kan inzetten.

weesfietsen en zwerfafval.

Verbod

Regentesseplein. Hier kun je medewerkers van het

Er kwam ook een bewoner langs met een zelf ontworpen opruimmiddel dat het makkelijker zal maken om de uitwerpselen op te
ruimen. Sommige bewoners vroegen zich af of er een verbods
gebied voor honden kan komen. De gemeente zet liever in op een
betere communicatie naar hondenbezitters dat uitwerpselen niet
gewenst zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het tijdelijk neerzetten van
bordjes met een duidelijke (positieve) boodschap. De gemeente kan
hierbij helpen.

stadsdeelteam van Segbroek spreken. Tegelijkertijd kun

Vrijwilligers voor poster

mee doen? Kom dan langs.

Er staan nog geen concrete activiteiten gepland in de onze wijk.
Bij de Suezkade gaan bewoners in juni de boomspiegels beplanten
en bordjes plaatsen om de straat gezelliger en ook hondenpoepvrij
te maken. Op 14 juni tijdens de buitenspeeldag worden op het
Newtonplein poepzakjes uitgedeeld en bandana’s voor de hond,
waarmee hondenbezitters aan elkaar kunnen vertellen dat ze
moeten opruimen.
In de Heester- en Vruchtenbuurt zijn bewoners naar aanleiding
van het spreekuur actief gestart met het verspreiden van posters
die voor de ramen worden gehangen. Dit wordt gecombineerd
met extra inzet van de handhaving en een uitgebreide schoonmaak. De poster kan ook in onze wijk worden verspreid. Hiervoor
zijn wel vrijwilligers nodig. Heb je onvrede over hondenpoep op
straat, meld je dan aan bij het stadsdeelkantoor Segbroek.

ingez

Op 7 juni gaan leerlingen van de Bonte Vlinder tijdens de
zwerfafvalactie ‘Trashure Hunt’ op weg met de Trashtrein

Beste redactie
Wij als bewoners van de Bomenbuurt zijn heel blij met de
zorg die de bewoners en de overheid tonen om onze wijk
aangenaam te maken om er te wonen. We denken aan de
verfraaiing van de Fahrenheitstraat d.m.v. winkelkiosken.
Er komen meer terrasjes, leukere winkels. Het aanleggen
van geveltuintjes wordt gepromoot. Prima. Maar komt u
wel eens bij de Houtrustkerk aan het einde van de Beeklaan.
Daar is een situatie ontstaan die lijnrecht staat tegenover de
bovengenoemde ontwikkeling.

naar het Rode Kruisplantsoen. Daar zoeken ze als piraten
naar schatten die niet in de natuur thuishoren.
Op 10 juni is er een infomarkt van 11–16 uur op het

je grofvuil, bruikbare spullen of je oude fiets inleveren.
Repair Kid is aanwezig voor kinderen die nieuwe dingen
willen (leren) maken van oude spullen.
Op 15 juni duiken bewoners tussen 15.30 uur en 16.30 uur
het Rodekruisplantsoen in om zwerfafval te rapen. Wil je

Er worden tijdens de #opruimestafette nog allerlei andere
activiteiten georganiseerd rondom grofvuil, hondenpoep
en zwerfafval. Meer info over alle activiteiten: facebookpagina Haagse #opruimestafette Segbroek. Deel hier je
eigen opruimactie. Dat kan ook via opruimtestafette@
denhaag.nl. Kijk ook op: denhaag.nl/opruimestafette.

Gratis energieonderzoek en
bijeenkomst duurzaam wonen

In de eerste plaats is er dagelijks een enorme overlast van de
auto’s van de ouders van de leerlingen die worden gebracht.
Af en toe rijden er enorme bussen achteruit de straat in om
leerlingen een uitje te bezorgen. Om de verkeerstroom die
2x per dag op zijn hevigst is in goede banen te lijden heeft
men markeringen op de straat gezet. Deze markering blijft
gewoon aanwezig. In het weekend en in de vakanties.
Op bijgaande foto’s is zichtbaar hoe deze marketing niet
bepaald bijdraagt tot het woongenot van de bewoners van
de betreffende straat. Wij wilden graag aandacht voor wat er
ook in de Bomenbuurt gebeurt.
Anna Marie van der Noll
Bewoonster flatgebouw Beeklaan/Hanenburglaan

Bewoners uit de Bomenbuurt kunnen gratis een energiescan laten
uitvoeren in hun huis. De gemeente heeft hiervoor bouAd Advisegroep uit Katwijk in de arm genomen. Zij komen op afspraak langs
en maken een advies op maat met allerlei duurzame voorstellen.
Je leest hierin welke maatregelen je kunt nemen, wat de kosten zijn
en eventuele subsidiemogelijkheden.
Het onderzoek verplicht tot niets, maar laat zien wat mogelijk is.
Heb je geen flyer in de bus ontvangen? Bel dan het bureau via:
071-3611712.
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De elektriciteit in Den Haag komt van duurzame bronnen: alle
laadpalen leveren elektriciteit afkomstig van wind, water, zon
en biomassa uit Nederland.
Het uitbreiden van het laadnetwerk is een maatregel uit het
Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018. Voor meer informatie:
www.denhaag.nl/luchtkwaliteit.

De Boomgaard

Bijeenkomst
In opdracht van de gemeente organiseert de Haagse stichting
Aarde-Werk een bijeenkomst voor de Bomenbuurt waar allerlei
energie-besparingstips worden besproken.
Bij aanmelding kom je eventueel in aanmerking voor een energiebox
ter waarde van € 70. Hierin zitten onder andere allerlei LED lampen.
Vraag bij aanmelding naar de voorwaarden. Bel met Cindy Slaghuis
van Stichting Aardewerk: 06 83799522 of cindy@aarde-werk.nl

juni 2017
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Actieplan luchtkwaliteit

De Boomgaard
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deelinitiatieven
door bruno van den elshout

Een kopje

suiker anno 2017

Nextdoor
www.bomenbuurts-gravenhage.nextdoor.nl
Wat kun je er delen? Informatie, waarschuwingen, vermissingen
Hoeveel mensen doen het? 10.000.000 in Nederland en VS
Aanbieders in de Bomenbuurt: ca 150
Wat kost het? Gratis

Opknapbeurt voor schoolplein
SBO De Bonte Vlinder

Sponsorloop op
14 juni

Is delen het nieuwe hebben? Daar begint het wel op te lijken. Want je kunt tegenwoordig
steeds makkelijker spullen lenen en huren, die je vroeger moest kopen. Dankzij moderne
communicatie kun je precies zien bij wie je waarvoor terecht kunt en wanneer. Het kan ook
aardig wat geld schelen of je dat bij je buren doet of bij een professioneel bedrijf. Met de kans
dat het delen met je buren nog eens een gezellige kennismaking oplevert. Dankzij de deelplatforms die in voorbije jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten, kun je dat nu
allemaal van achter je computer organiseren.

Geef je mening
Zijn deelplatformen handig, of zorgen zij ervoor dat de buurt steeds
meer in een marktplaats verandert, waar alles een prijs heeft? Laat
mij weten hoe je tegen deelinitiatieven aankijkt. Ik heb de meest
gebruikte platformen vast op een rijtje gezet. Misschien zit er voor
jou iets moois bij.

Peerby
www.peerby.com
Wat kun je er delen? Gereedschap, kleine spullen
Hoeveel mensen doen het? Meer dan 200.000 in Nederland en
Engeland
Aanbieders in de Bomenbuurt: ca 200
Wat kost het? Gratis. Met betaalde variant: Peerby GO
Peerby is bedacht door Daan Weddepohl kort nadat zijn huis
afbrandde en hij in een keer heel veel spullen van anderen moest
lenen. Hij kwam er achter dat mensen best bereid zijn elkaar van
alles uit te lenen - en daar zelfs plezier aan beleven, maar dat ze
elkaar dan wel van elkaar moeten weten wat ze nodig hebben.
En wie over die spullen beschikt. Als voormalig programmeur
(en acteur en snowboardleraar) leek het hem een goed idee om
een online platform te ontwerpen waarin vraag en aanbod bij
elkaar komen.
Peerby was oorspronkelijk alleen beschikbaar als gratis dienst.
Inmiddels kun je er ook spullen huren, die dan op het moment
van je keuze thuis worden afgeleverd. Verzekerd en wel. Behalve
gereedschap, waar het allemaal mee begon, kun je op Peerby
inmiddels ook boeken, opblaaszwembadjes, barbecues of een oude
videorecorder lenen. Of huren.
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Wat kun je er delen? Zelfbereide maaltijden
Hoeveel mensen doen het? 100.000 (in Nederland, België,
Oostenrijk, VS)
Aanbieders in de Bomenbuurt: ca 60
Wat kost het? Tussen € 5 en € 10 per persoon

De Boomgaard

Haar idee ontstond toen zij in haar tuin rook hoe lekker de
buurvrouw kookte, en ze aanbelde om te vragen of ze eens mocht
proeven. Dat was zo'n leuke ervaring dat ze daarna met haar vriend
een platform bouwde om meer mensen uit te nodigen hetzelfde te
doen.
Inmiddels is er ook een extra-sociale variant van Thuisafgehaald,
waarin je buurtbewoners kunt vragen je te helpen met koken, of je
eten te komen brengen, als je daar door ziekte of ongemakken zelf
niet toe in staat ben.

Airbnb
www.airbnb.com

Interessant is wel dat Nextdoor een Amerikaans initiatief is, dat net
als Airbnb weinig relatie heeft tot de Bomenbuurt. Het bedrijf heeft
meer dan 50 miljoen euro ontvangen van investeerders, dat ze op
termijn met winst zullen moeten terugverdienen. Het is onduidelijk
hoe ze dat willen doen, met het risico dat ze dat ten koste van hun
gebruikers zullen doen. Ofwel met advertenties, of met het
doorverkopen van de inzichten die ze al doende verzamelen over
hoe buurten 'werken'.

Het schoolplein van SBO De Bonte Vlinder in de Aucuba

Snappcar
www.snappcar.nl
Wat kun je er delen? Auto's
Hoeveel mensen doen het? 100.000 in Nederland, Denemarken
en Zweden
Aanbieders in de Bomenbuurt: ca 15
Wat kost het? Vanaf € 25 per dag voor een VW Polo
Iedereen kent wel iemand die een auto heeft. Vragen of je die mag
lenen is al een eerste hindernis. De tweede is: hoe lossen we het
op als er onverhoopt schade ontstaat, of als je pech krijgt met een
leenauto? Snappcar neemt allebei die barrières weg. Op de website
(of in de app) kun je auto's opzoeken en huren van buurtbewoners.
Die je niet van te voren hoeft te kennen, maar van wie je wel weet
dat hun auto beschikbaar is.

straat/Egelantierstraat krijgt een grote opknapbeurt. Goed
nieuws voor de schoolkinderen, maar ook voor de buurt,
want na schooltijd en in het weekend is het plein open
voor buurtkinderen en die maken daar veel gebruik van.
Er is de afgelopen maanden door de buurt en de school
zo'n 60.000 euro opgehaald voor nieuwe speeltoestellen,
bestrating en beplanting. Diverse instellingen sponsoren
het plein, zoals de Johan Cryuff Foundation en het
Haagse Groene Kruis Fonds. De gemeente Den Haag
heeft een flink bedrag toegezegd en de buurt en de
school hebben zelf ruim 6.000 euro opgehaald met een
lege flessen actie, een zomerfeest en de Jumbo spaar
actie. Er komt op 14 juni a.s. een sponsorloop en een

Wat kun je er delen? Je huis, een kamer of ander onderkomen
Hoeveel mensen doen het? 2 miljoen wereldwijd
Aanbieders in de Bomenbuurt: ca 30
Wat kost het? Vanaf € 40 per nacht tot de gekste bedragen
Hét alternatief voor een goedkope hotelovernachting en meestal
ook nog eens op veel verrassendere plekken, en vaak goedkoper
dan een hotelkamer. Toen Airbnb net begon, klonk dat heel
sympathiek. Inmiddels is Airbnb een grote money machine
geworden. Zowel voor aanbieders van vastgoed als voor het
handjevol mensen dat het bedrijf runt, maar niet voor de gemeenschappen in steden en wijken waar de verhuurbare woningen
worden aangeboden. Wel drijft de verhuur van woningen de prijzen
op, waardoor hele buurten in grote steden onbetaalbaar worden
voor lokale bewoners.
Wil je daar niet aan meewerken maar wel op verrassende plekken
je vakantie doorbrengen, kijk dan eens op www.huizenruil.com of
www.couchsurfing.com

Snappcar organiseert de betaling en regelt de verzekeringen.
Zo kun je veilig en met een gerust hart op weg, en heb je
waarschijnlijk een grotere auto dan die je voor dezelfde prijs bij
een verhuurbedrijf zou huren. Of dezelfde auto voor een lagere
prijs. En het scheelt veel parkeerruimte in de straat. Want sowieso
zijn er minder auto's nodig en dan staan ze ook nog eens minder
vaak stil in de straat. ■

buurtfeest aan. Het geld dat daarmee wordt verdiend
gaat ook naar het nieuwe schoolplein.
Het ontwerp van het nieuwe plein hangt in de school.
Er komen nieuwe speeltoestellen, veel groen en bestaande
toestellen worden verplaatst. Een aantal bewoners van
de Egelantierstraat, Berberisstraat en Aucubastraat zijn

OPROEP

op de school geweest om meer te zien en te horen over
het nieuwe plein en iedereen was enthousiast. De aanleg
gebeurt van 17 juli t/m 21 augustus. Het plein is dan

De volgende keer laten we graag een aantal buurtbewoners aan het woord over de deelplatforms die
zij gebruiken. En hoe ze dat doen.
Welke ervaringen heb jij met deze platforms?
Wat stel je zelf beschikbaar, of heb je van iemand
geleend? Of ben je een fervent tegenstander en heb
je veel betere manieren om met je buren samen te
werken? Mail naar Bruno van den Elshout:
info@bomenbuurtonline.nl

gesloten. Aan de kant van de Aucubastraat kan in deze
periode wel worden gespeeld.
Aan het einde van de zomer staat een openingsfeest
gepland. De school en de buurt hopen dat het nieuwe
plein nog meer speelplezier brengt en dat het een fijne
ontmoetingsplek blijft voor andere bezoekers. Voor
nieuws over het schoolplein en de straten eromheen:
facebook.com/EBAdenhaag

juni 2017

juni 2017

Thuisafgehaald
www.thuisafgehaald.nl

Van de hier genoemde deelinitiatieven is Thuisafgehaald de
enige zonder winstoogmerk. En dat merk je. Op de website kun
je uitgebreid lezen over de beweegredenen van oprichtster
Marieke Hart. Zij wil bijdragen aan het ontstaan van nieuwe
verbindingen in de buurt en ziet het delen en uitwisselen van
maaltijden als een ideale manier om dat te doen.

Een nieuw platform voor het uitwisselen van informatie op
buurtniveau. Voor wie dat niet via Facebook of Whatsapp wil doen.
De techniek is mooi en handig en voor veel toepassingen geschikt.
Het huidige gebruik in de Bomenbuurt is veelal beperkt tot
berichten over zoekgeraakte huisdieren, maar ook wordt er melding
gemaakt van verdachte personen die zich in de buurt ophouden.
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
Voorzitter	Ineke Mulder
Secretaris	Gerrit Zijlstra
Penningmeester
Arjen Looijenga
Bestuursleden
Johan van Arragon
Meggie Janssen
Bruno van den Elshout
Secretariaat
Saskia de Swart
tel. 06 42 01 36 57

(iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur)

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep	Contactpersoon	Tel./E-MAIL
Coördinator werkgroepen
Hans Verboom
De Boomgaard	Erna de Klerk
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat)	Rick Tersmette
Fietsenstalling (algemeen)
Hans Verboom
Verkeer / Veiligheid / Milieu	Resi Kersten
Kastanjeplein
Hans Verboom
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat	Ilona Eikhoudt
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan
Hans Verboom

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)*

Lid ANC
Lid NUVO

1/2 pagina liggend

180 x 131 mm

€ 130

€ 400

1/4 pagina staand

87,5 x 131 mm

€ 80

€ 220

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

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

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!

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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 2017

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

Contact met De Boomgaard
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Agenda

Belangrijke telefoonnummers

2e maandag/maand Open Coffee Bomenbuurt, 9u
2e donderdag/maand Vrome Freule, Café de Freule, 20u
iedere woensdag 50-plus zwemmen, Escamphof, 10u

112
Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Willem Koopmann, bereikbaar:
	Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 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)

10 juni
13 juni
17 juni
21 juni
21 juni
29 juni
1 juli
5 juli
30 juli
14 sept
7 okt
7 okt

Jaarmarkt Fahrenheitstraat/Thomsonlaan, 10-17u
E-books lezen op tablet, Bibliotheek, 10u
Signeersessie Marcel Verreck, Bruna, 13u
Kinderspeelmiddag, Kastanjeplein,14u
Open Huis Houtrustkerk, 15u
Ontmoetingsdiner Resto VanHarte, 1830u
30-plus dansfeest, Berg & Dal, v.a 21u
Film: God en humor. Finkers, Houtrustkerk, 15u
Koffieconcert Houtrustkerk, 12u
Presentatie Extaze nr. 23, Houtrustkerk, 2015u
Bethel Muziekmatinee, 15u
Parelroute

Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 13

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

