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De zomer is bij uitstek het seizoen om bij te komen van een jaar hard werken en te
ontspannen in de zon. Maar dit jaar is daar geen tijd voor. Er valt namelijk wat te
verdienen! Diverse instanties stellen extra geld beschikbaar. Het Piet Vink fonds verloot
4.500 euro, Fonds 1818 – zie het vorige nummer - verjaart en deelt uit aan Haagse
initiatieven. Maar heel royaal is de gemeente met een wijkbudget van maar liefst
50.000 euro voor de Bomenbuurt.

Gezamenlijke inkoop
zonneboiler 6

Om in de prijzen te vallen, moet je met een plan komen. In alle gevallen gaat het om
ideeën die ook anderen ten goede komen, sociale en nuttige projecten voor de buurt
die zorgen voor verbinding. Vaak is de uitvoering daarvan mede afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers, maar het is niet altijd makkelijk om die te vinden, zie de oproep van
voorzitter Ineke Mulder op de volgende pagina. Ik sprak een buurgenoot die in eigen
straat actief is met enkele buurmannen. Het op kleine schaal starten en uitwerken van
projecten voor je directe omgeving, zinvol of gewoon leuk, blijkt meestal wel te werken
en stimuleert betrokkenheid en meedoen.

Er valt geld te
verdienen dit jaar 7 + 14

Mag ik dat idee inbrengen? Bel aan bij je buren en maak plannen voor je eigen (stukje)
straat die je samen kunt en wilt uitvoeren. Met of zonder subsidie.

Drukwerk
Quadraat Printmedia i.s.m. DrukMaat
© Copyright Overname van artikelen, foto’s
of gedeelten daarvan is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming van de redactie
en met bronvermelding.
Adverteren
Informatie over formaten en tarieven:
info@redactiedeboomgaard.nl (zie pag 27).

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 een intelligente, reislustige, natuur minnende, actieve,
culturele ‘meneer’. Ik ben een weduwe van 73 jaar. Creatief, gastvrij. Reis graag,
gezond en vitaal. Huiselijkheid en familie staan ook hoog in het vaandel.
Angelica.lacroix@gmail.com
.........................................................................................................................................................................................................................................

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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VAN HET BESTUUR

Maak het vrijwillig mee
in de Bomenbuurt!
Nu we een jaar werken met de oproep
“Maak het mee in de Bomenbuurt” voel
ik langzamerhand ook een soort druk
ontstaan waarbij ik bij mezelf de vraag
voel opkomen: kunnen we dat ook
allemaal waarmaken in de Bomenbuurt. Kunnen en willen mijn buurt
genoten dat wel? Hebben ze daar tijd
voor? Zin in? Waarderen we elkaar als
een ander daar tijd in steekt? Het zijn
er
Ineke Mteurld
die vragen die bij mij opkomen als ik
OB
SB
voorzit
onze ambitie “Maak het mee in de
Bomenbuurt” zo optimistisch verwoord en verkondig in
gesprekken en bijeenkomsten.

Beloning
Het is een zaak van vrijwillige inzet van buurtbewoners die vanuit
hun betrokkenheid met het onderwerp of de buurt tijd en energie
inzetten om mee te doen aan activiteiten die de leefomgeving in
onze buurt prettig maken. Het doen van de boodschappen voor
een buurtgenoot die dat niet meer zelf kan of het organiseren
van een jaarlijkse vrijmarkt, het deelnemen aan de werkgroep
duurzaamheid om een programma te ontwikkelen om onze wijk
duurzamer te maken. Er zijn tientallen vrijwilligers dagelijks aan
de slag voor onze buurt.
En vrijwillige inzet betekent dat de motivatie je belangrijkste
drijfveer is. De beloning is niet zo vanzelfsprekend. Geen maandelijks salaris op je rekening en lang niet altijd wordt opgemerkt door
anderen wat je doet en hoeveel tijd je dat kost, laat staan dat je
waardering ervaart.
We hebben in de Bomenbuurt onze vaste buurtactiviteiten zoals
de straatfeesten, de werkgroepen en jaarlijkse festiviteiten als de
Vrijmarkt en Halloween. Het uitvoeren van die activiteiten is
een zaak van buurtbewoners die dat met elkaar bedenken en
organiseren. Een terugkerend thema bij de evaluatie is hoe krijgen
we voldoende menskracht bij elkaar om deze activiteiten uit te
voeren. Ik merk dat elke werkgroep in meer of mindere mate
hiermee te maken heeft.
••• Ineke Mulder tijdens de SBOB-jaarvergadering op 12 april jl.

Samen doen
Allerlei initiatieven zijn ontstaan waarbij bewoners gevraagd wordt
om mee te denken, te praten en te doen in de buurt. Zo nu ook
weer met het wijkbudget, waarbij aan ons als buurtbewoners
gevraagd is om ideeën die we hebben onze wijk groener, socialer,
veiliger te maken om te zetten in actie! Het is fantastisch dat je dat
ene idee waar je al jaren over praat nu kunt realiseren…. Maar help,
dan vragen ze ook nog van je dat je dat zelf gaat uitvoeren. Dat schrikt
soms af… Wat helpt is om het samen te doen. Dat maakt het idee en
de uitvoering leuker en vergroot de kans dat het slaagt. En wij gaan
je helpen!

Jaarvergadering SBOB
wederom groot succes
Wie er niet bij was, heeft echt wat gemist! De jaarvergadering van de SBOB op 12 april was met haar kleurrijke
programma wederom een groot succes te noemen. Met de uitreiking van twee onderscheidingen door stads
deelwethouder Joris Wijsmuller, een presentatie over het innovatieve wijk-concept Michi-No-Eki en de lancering
van de ideeënwedstrijd voor het Wijkbudget van €50.000, was het een geslaagde avond in het volle Kunst & Kids
Café aan de Acaciastraat.
Huldiging

Het Bomenhuis

Maatschappelijke en politieke organisaties leggen steeds vaker de
vraag bij ons als burger neer om mee te denken, te praten en te
doen in zaken als bijvoorbeeld de omgevingswet, de zorg voor
ouderen, het verduurzamen en vergroenen van onze huizen, straten
en wijken. Ook over de inrichting en veiligheid van onze straten en
wijken mogen we vaker zelf iets vinden en mede uitvoeren.

Ieder jaar legt het bestuur van de SBOB verantwoording af op de
jaarvergadering in april. Dit jaar startend met de huldiging van twee
door ons zeer geliefde wijkbewoners en aftredende bestuursleden.
Stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller overhandigde Johan van Arragon
na een mooie speech de Stadsspeld als dank voor zijn 10 jaar lange
inzet als bestuurslid en vrijwilliger van de Bomenbuurt. Daarna volgde
nog een indrukwekkende speech voor Hans Verboom die zich maar
liefst 25 jaar als vrijwilliger en 15 jaar als bestuurslid heeft ingezet voor
onze mooie wijk. Hij ontving hiervoor een prachtige Stadspenning.

Voorzitter Ineke Mulder geeft aan in gesprek te zijn met de gemeente
en Voor Welzijn voor een nieuw wijkcentrum, genaamd het Bomenhuis. Hiervoor wordt gekeken of De Bolster aan het Kastanjeplein met
een kleine verbouwing als aantrekkelijk buurthuis kan worden
ingericht. Wordt vervolgd dus!

Inspireren

Michi-No-Eki

Als bestuur van de bewonersorganisatie worden wij vaak betrokken
door de gemeente. Bijvoorbeeld door ons uit te nodigen voor
bijeenkomsten of vergaderingen, om mee te denken of ons netwerk
in de buurt te vragen om op onderwerpen mee te praten. Het is een
uitdaging voor het bestuur van de SBOB om het netwerk in de buurt
te kennen zodat steeds meer buurtbewoners hun ideeën kunnen
delen met beleidsmakers en uitvoerders. En elkaar te inspireren
natuurlijk!

Aansluitend gaven Irene Edzes en Tom Bullens van Vollmer &
Partners een inspirerende presentatie over hun innovatieve wijk-concept “Michi-No-Eki”. Vrij vertaald: “Koffie op het hoekie”. Dit is afgeleid
van het Japanse concept om aantrekkelijke halteplaatsen op centrale
routes in te richten voor een kopje koffie of om elkaar te ontmoeten.
De herinrichting van bestaande knelpunten zorgt ervoor dat ook
mensen die minder mobiel zijn gemakkelijker en langer zelfstandig
kunnen deelnemen aan het buurtleven en de buurtwinkels voor
iedereen goed bereikbaar zijn. Met op elke 200 meter een halte om
even ‘bij te tanken’, in de vorm van een bankje of andere voorziening.
Smalle doorgangen, scheve stoeptegels en in-de-weg-staande
lantaarnpalen behoren tot de verleden tijd. Een toepasbaar concept
dat mogelijk ook in de Bomenbuurt te realiseren is.

Het beroep op jou als bewoners is hiermee verklaard. Zonder dat
veel buurtbewoners op een of andere manier meedoen kunnen wij
niet waarmaken dat we het “Meemaken in de Bomenbuurt”. En hoe
we elkaar motiveren? Geef elkaar complimenten over het gevel
tuintje dat iemand gemaakt heeft, over de fantastische vrijmarkt
die georganiseerd is, over zijn deelname - ook namens jou - in een
werkgroep. En ik begin alvast maar met de redactie te complimenteren met deze mooie Boomgaard die hier voor mij ligt! Bedankt
voor jullie vrijwillige werk en inzet hiervoor. ■

Wijkbudget
Ingrid Meijering en Marjon Duimel van Stichting GetOud namen
vervolgens het stokje over met de uitleg over het ophalen van ideeën
voor het Wijkbudget dat de gemeente aan de Bomenbuurt schenkt.
Meer informatie hierover staat verderop in dit nummer.

Vrijwilligers en Straatvertegenwoordigers gezocht
Alle werkgroepen gaven ook een inkijkje in wat zij doen en op de
planning hebben staan. Oproepjes worden gedaan voor meer
vrijwilligers bij activiteiten zoals de vrijmarkt, maar ook straatvertegenwoordigers zijn hard nodig. Als straatvertegenwoordiger ben jij het
centrale aanspreekpunt voor jouw straat en hou je bijvoorbeeld de
straatverlichting, losse stoeptegels en fietsenoverlast in de gaten.
Lijkt het jou leuk om vrijwilliger of straatvertegenwoordiger te zijn?
Stuur dan een mailtje naar info@bomenbuurtonline.nl. Wij kunnen je
dan wat meer informatie geven en in contact brengen met de juiste
persoon.

Bestuurswissel
Tenslotte was het moment daar om afscheid te nemen van
onze oud-bestuursleden Johan en Hans. Met hun vertrek wordt
Tamar Mast gelijk benoemd als nieuw bestuurslid. Tamar is in het
dagelijks leven marketing- en communicatiespecialist en wil zich
inzetten voor een groter bereik, meer betrokkenheid en meer
vrijwilligers in de Bomenbuurt. Enthousiast vertelt ze hoeveel zin
zij heeft zich hierin vast te bijten.

Nieuwsgierig?
Benieuwd naar wat er verder in onze wijk gebeurt? Neem dan
eens een kijkje op www.bomenbuurtonline.nl of volg ons via
www.facebook.com/bomenbuurt. ■

Foto's pagina 4+5 Peter van Beek
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••• Joris Wijsmuller overhandigt de Stadsspeld aan Johan van Arragon (foto links) en de Stadspenning aan Hans Verboom (foto rechts).

Fantastisch

gedaan heren!
De Boomgaard

Wij zijn enorm trots op jullie.

De Boomgaard
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piet vink prijs 2018

gemeente & duurzaamheid
Duurzaam wonen is hip en trendy. Anno 2018 kun je niet meer zeggen dat je niks wilt weten van warmtepompen, zonnepanelen, groene daken en
isolatiematerialen. Of dat je er nog nooit van hebt gehoord. Dat kan echt niet meer! Om die reden krijgt het gemeentelijke projectteam van Hou van
je huis dit jaar van ons een podium om alle producten, subsidies en ervaringen op dit gebied met de buurt te delen. Projectleider Arthur de Kruijff
vertelt de komende nummers wat er zoal gebeurt op het duurzaamheidsvlak voor je eigen huis. Of dat van je huisbaas natuurlijk. Reacties zijn welkom!

Doe mee met gezamenlijke inkoop
zonneboiler
Het nieuwe stadsbestuur wil dat er al in 2030 geen aardgas meer

Inkoopactie

wordt gebruikt in Haagse gebouwen. Om de overgang naar duur

Om de aanschaf van een zonneboiler nog aantrekkelijker te maken
heeft de WoonWijzerWinkel in samenwerking met Solesta een
inkoopactie georganiseerd. De standaard verkoopprijs via deze actie
is al zeer aantrekkelijk, maar daarnaast kan de korting nog hoger
oplopen. Hoe meer mensen overgaan tot aanschaf, hoe hoger de
korting. Ook is er nog een subsidieregeling. Je kunt tot eind juni
vrijblijvend inschrijven.

zame energie te realiseren wordt samengewerkt met verschillende
partners (energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties,
andere bedrijven en bewonersinitiatieven), die samen het Haags
Energienetwerk vormen. Op dit moment wordt onderzocht welke
mogelijkheden er zijn voor duurzame energievoorzieningen.
Per wijk wordt bekeken welke oplossing het meest geschikt is.

Advies
Zonneboiler
Je kunt zelf ook al aan de slag. Een alternatief voor gasverwarming is
de zonneboiler. Een zonneboiler is een installatie waarmee de energie
van de zon wordt opgevangen om water voor bijvoorbeeld, kraan,
bad of douche te verwarmen. De installatie bestaat uit een zonne
collector die wordt geïnstalleerd op het dak, vergelijkbaar met
zonnepanelen, en een warmwaterreservoir/opslagvat.
De collector bestaat uit een buizensysteem (zie foto) waar water
doorheen stroomt. Dit wordt verwarmd door de zon. Het water
wordt opgeslagen in het vat. Als het water niet warm genoeg is,
bijvoorbeeld omdat er niet genoeg zon is, is het mogelijk dat je
CV installatie het water bij warmt.

Wil je meer weten? De WoonWijzerWinkel in de Goudsbloemlaan is
open woensdag en vrijdag van 13 tot 17 uur, donderdag van 13 tot 19
uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 12 tot 16 uur.
Op vrijdag zijn er adviseurs aanwezig, die gespecialiseerd is in
energiebesparende appratuur. Op de andere dagen kun je ook van
alles vragen over subsidieregelingen en -procedures. Je kunt ook je
vragen stellen via duurzaamwonen@denhaag.nl.
In de Hou van je huis winkel aan de Fluwelen Burgwal 54 is ook de
VvE-balie gevestigd. Hier krijgen VVE leden informatie krijgen over
gezamenlijke duurzame maatregelen en subsidiemogelijkheden voor
de vereniging. ■

door mies Mikx

Vanaf 11 juni in Segbroek

Project opruimen
weesfietsen
De gemeente heeft besloten de weesfietsenregeling in te voeren voor
de hele stad. Dat betekent dat een fiets nog maar maximaal
28 dagen ongebruikt op straat mag staan. Vanaf 4 juni gaan toezichthouders van de Handhavingsorganisatie (extra) acties uitvoeren op de
locaties in Segbroek waar
de overlast van weesfietsen het grootst is. Naar verwachting zijn rond
augustus de locaties opgeschoond.

Waarschuwen en besluiten
Een fiets die vermoedelijk niet gebruikt wordt, krijgt een waarschuwingslabel. Zo'n fiets noemt de gemeente een weesfiets. Als de fiets
na 28 dagen nog steeds ongebruikt op de openbare weg staat, dan
krijgt de fiets een besluitlabel. De eigenaar heeft dan nog twee of drie
dagen om de fiets weg te halen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets
naar Fietsdepot Haaglanden op de Binckhorst (Junostraat 24)
gebracht.

Vrijwilligersproject
kan € 4500 winnen
Voor de vijftiende keer wordt dit jaar de Piet Vink-prijs
uitgereikt, een prijs voor vrijwilligersprojecten in Den Haag.
“Als we denken: dit is echt Piet, dan heb je een nominatie te
pakken,” aldus jurylid Corrie Hoekstra.
Toen de Haagse wethouder Piet Vink in 2002 overleed, wilde de
Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag (VOG)
iets doen in zijn naam. Het werd de Piet Vink-prijs, waarvoor de
gemeente vanaf 2004 tien jaar lang geld vrijmaakte. Jurylid Corrie
Hoekstra: “Maar na die tien jaar zei wethouder Karsten Klein: we
doen er nog tien jaar bij.” Dus ook dit jaar wordt de prijs uitgereikt.

Oud-Gemeenteraadsleden
De VOG Den Haag is ruim twintig jaar geleden opgericht om
oud-raadsleden betrokken te houden bij elkaar, de stad en de
gemeenteraad. “Als oud-raadslid moet je afkicken, ineens hoef je
nergens meer wat van te vinden”, weet Hoekstra, die in de jaren ’90
voor D66 in de raad zat. “We hebben twee vergaderingen per jaar.
In het voorjaar gaan we met een wethouder op pad, meestal naar
een bijzonder project in de stad. En in het najaar reiken we tijdens
de ledenvergadering de Piet Vink-prijs uit. Voor deze bijeenkomst
worden genomineerde organisaties ook altijd uitgenodigd.”

Piet Vink
Planning
In de Bomenbuurt worden van 11 tot 15 juni fietsen van een waarschuwingslabel voorzien op de volgende plekken:

Wasmachine

Populierstraat en omgeving

De gemeente bemiddelt in een gezamenlijke inkoop van een Solesta
zonneboiler. Deze is eenvoudig te combineren met alle cv-installaties.
Het opslagvat is zo compact dat het zelfs in een keukenkastje past.
Ook is het mogelijk om je wasmachine op het systeem aan te sluiten
en zo nog meer energie te besparen. Het systeem werkt op gewoon
water waardoor het heel weinig onderhoud nodig heeft. Er zijn twee
types met meer of minder buizen. Deze keuze hangt af van het aantal
bewoners en/of de ruimte op het dak.

> Hanenburglaan
> Pijnboomstraat
> Wilgstraat
> Populierstraat tot Cypresstraat
> Cypressstraat tot Lindestraat
> Lindestraat

Fahrenheitstraat en omgeving
Hele Fahrenheitstraat aan beide kanten van Sportlaan tot Loosduinseweg, met gebied tussen Beukstraat, Acaciastraat en Fahrenheitstraat.

Valkenboskade en omgeving
Hele Valkenboskade aan beide kanten van Hanenburglaan tot
Loosduinseweg.

“Een markante verschijning”, noemt Hoekstra Piet Vink. Hij was
gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986) voor
jeugd, sport, recreatie en cultuur. “Hij was een uitgesproken PvdA’er,
die vaak zijn gezicht liet zien en zich inzette voor welzijnswerk en
sociale cohesie. Er zijn in Den Haag allerlei initiatieven waarvan
we als jury denken: ‘dit zou Piet Vink geweldig hebben gevonden’.
En die initiatieven willen we graag steunen.”

Nominatie
Welke projecten komen in aanmerking voor de Piet Vink-prijs?
De prijs is bedoeld voor Haagse vrijwilligersprojecten die voor
verbinding zorgen in de buurt. Het gaat dan om meerjarige
projecten, dus niet om bijvoorbeeld een straatfeest. Voorbeelden
van eerdere winnaars zijn de Wijktuin Houtwijk, die rolstoel
vriendelijk werd gemaakt, en maaltijdproject ‘Jong kookt voor oud’
in Nieuw Waldeck, die van het geld een vaatwasser en servies
hebben aangeschaft. De VOG heeft jaarlijks € 4.500 te vergeven,
maar het komt voor dat er veel goede vrijwilligersprojecten worden
aangemeld en de keuze moeilijk is. In dat geval wordt het prijzengeld gesplitst en toegekend aan meerdere initiatieven.

Meer informatie
Kijk op www.denhaag.nl/fietsen -> Gemeente ruimt ongebruikte
fietsen op -> Segbroek. ■

Ben je betrokken bij een project dat in aanmerking zou kunnen
komen voor de Piet Vink-prijs 2018? Laat de jury dan weten wat
je project is, hoe het bijdraagt aan saamhorigheid en waar je het
prijzengeld aan zou uitgeven.

juni 2018

Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal één A4’tje
tot 14 september worden ingediend bij de Vereniging van
Oud-Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad.
Postbus 19157, 2500 CD Den Haag t.a.v. Mw. J. van der Salm;
Of: jolanda.vandersalm@denhaag.nl.
Zie ook www.vogdenhaag.nl ■

De Boomgaard
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Herman Poelsma

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

door johan van arragon

Het grondwater stijgt
Het water stijgt, ook in de Bomenbuurt. Misschien nog niet naar de lippen, maar in veel kelders wel naar de
enkels. Het beperkt zich niet tot de Bomenbuurt, ook de omringende buurten worden natter. Op buurtapp
Nextdoor (www.nextdoor.nl) vroeg een bewoonster uit de Vruchtenbuurt begin dit jaar of meer mensen last
hebben van water in hun kelder. Daarop kwamen in korte tijd meer dan 160 reacties uit Bomen-, Bloemen- en
Heesterbuurt. De Vogelwijk besprak het onderwerp met lokale politici tijdens hun politiek café. D66 heeft begin
dit jaar een meldpunt grondwateroverlast geopend dat drie maanden actief is geweest, in welke tijd ruim
200 meldingen zijn binnengekomen. RTV West heeft ruim aandacht besteed aan het onderwerp en onlangs
bracht NRC een groot stuk over het grondwater in Vogelwijk en andere buurten langs de Nederlandse kust.
Het is dus een onderwerp dat leeft, in elk geval onder de bewoners met een kelder. Maar waar komt dat water
vandaan en wat doen we eraan? Over beide vragen wordt nogal verschillend gedacht.

Zeespiegel

Natuuraanpak

Grondwater komt van boven, in de vorm van regen (en af en toe
sneeuw of hagel), of van onderen, vanuit zee en rivieren. Nu wordt
het klimaat steeds natter, er valt meer regen, vooral meer in kortere
tijd, en de zeespiegel stijgt. Al dat extra water moet weer worden
afgevoerd, via het riool, of door het weg te pompen terug naar zee,
zodat het grondwaterpeil niet te hoog komt te staan. De gemeente
Den Haag heeft bepaald dat dat peil niet boven de 70 centimeter
onder het maaiveld mag komen. In de meeste gevallen blijft het
onder de anderhalve meter (zie het overzicht van de meetpunten
en de waterstanden op www.opendata.munisense.net en zoek op
Den Haag).

Waarom hebben we de laatste tijd steeds meer last van dat
grondwater? Zoals gezegd: het klimaat wordt natter, de zeespiegel
stijgt, maar er zijn ook mensen die wijzen op de natuuraanpak in de
duinen, waarvoor bomen zijn gekapt en het waterpeil is verhoogd.
Ook de maatregelen om de klimaatverandering op te vangen,
zoals het loskoppelen van het hemelwater (de regenpijpen) van
de riolering om dat water rechtstreeks de bodem in te laten lopen,
dragen bij aan een hogere grondwaterstand. Vernieuwing van
oude, lekke riolering zorgt ervoor dat grondwater niet meer weglekt
in die riolering.

••• Een ondergelopen kelder

Die houdt volgens de gemeente in dat het peil niet boven de 70 cm
mag komen. Volgens veel bewoners is dat een veel te formele
houding en zou de gemeente rekening moeten houden met de
gevolgen voor bewoners. Dat zou kunnen door niet een vast peil
voor de hele stad aan te houden, maar meer maatwerk te leveren
en een peil per wijk vast te stellen.

Actie
D66 heeft aan de hand van de meer dan 200 reacties die begin
dit jaar zijn binnengekomen bij hun meldpunt grondwateroverlast
een actieplan opgesteld, gericht aan de gemeentepolitiek
(www.denhaag.d66.nl -> actueel -> schrijnende problemen
grondwater). De elf actiepunten behandelen het langetermijnbeleid
van gemeente en hoogheemraadschap, de concrete maatregelen
die bewoners kunnen nemen en een betere voorlichting over wie
waarvoor verantwoordelijk is.
Dennis Groenewold, D66-raadslid vindt het opvallend dat het
probleem in de hele stad blijkt te bestaan, niet alleen in Vogelwijk
en Bezuidenhout, waarvan dat al bekend was. Hij acht het heel
waarschijnlijk dat de aanpak van het stijgende grondwater deel
uitmaakt van het nieuwe collegeakkoord. Ook zegt hij: "We moeten
bij nieuwe bouwontwikkelingen niet genoegen nemen met de
eis dat het geen gevolgen mag hebben voor de grondwaterstand,
maar er juist op aandringen dat meteen waterbergende maatregelen
worden genomen, zoals groene daken. Als verder iedereen een
kleine bijdrage levert, bijvoorbeeld een regenwaterton, of een
groene tuin, dan komen we al een heel eind." Het wachten is nu
op een reactie van het college van Burgemeester en Wethouders.

Zelf doen

De Boomgaard
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Mijn tuin ontwaakt, de kikkers hebben hun best gedaan en de
bovenloop van de vijver volgestort met dril. Er zwemmen nu
een flink aantal kikkervisjes rond. Mijn opvangegel is ontwaakt
en doet erg zijn best om mij te verblijden door het opzoeken
van de slakken in mijn tuin. Vorig jaar werden de dahlia’s
opgegeten zodra ze de kopjes boven de grond staken, nu lopen
ze mooi uit. Met wat bijvoeren groeit hij goed en kan en mag hij
eerdaags weer de vrije natuur in. Altijd een leuk gezicht als je
een stevige en – inmiddels - gezonde egel mag uitzetten ergens
in de vrije natuur.
Ook mijn vaste tuinbewoners zijn weer terug en rond 5 uur
‘s morgens zingt hij ons toe, pa merel. Hij heeft weer een nieuw
vrouwtje (de vorige is gegrepen door een kat) en samen hebben
ze het eerste legsel uitgebroed in de tuin.
Elk voorjaar geniet ik er weer van hoe alles tot leven komt en de
kou overleefd heeft.

Wat te doen
Wat te doen aan die overlast? Veel vingers wijzen naar de
gemeente. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor
het droog houden van hun kelders, maar de gemeente heeft
een zorgplicht.

De ideale oplossing is nog niet, bestaat misschien ook niet.
We zullen voorlopig nog even moeten dweilen met de kraan open.
Volgende keer komen we terug met de reactie van de gemeente op
het D66-document. ■

juni 2018
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Na een rare koude winter neem ik de schade op in mijn tuin.
Planten die het jaren goed hebben gedaan zijn bevroren en
dood. Mijn Choisya heeft zoveel sneeuw op zijn kop gehad dat
hij uiteen is gevallen met veel gescheurde takken en van mijn
fuchia’s lijkt ook niet veel meer te leven. Twee keer een periode
van min 10 graden Celsius is toch wel wat teveel geweest.
Nu ik dit schrijf is de temperatuur weer boven de 20 graden en
zie ik tot mijn opluchting dat mijn fuchia’s het overleefd hebben.
Mijn Ierse Fuchia loopt op één meter boven de grond weer
uit en de twee andere vanuit de grond, maar ze leven nog.
De Choisya bloeit op de paar overgebleven takken maar geeft
ook vanuit het harte weer nieuwe scheuten.

Uit de discussie op Nextdoor komen vooral twee oplossingen die
bewoners zelf kunnen toepassen. Het wegpompen van overtollig
water is een tijdelijke maatregel die steeds opnieuw moet worden
toegepast. Een pomp heb je voor twee- tot driehonderd euro en die
kun je delen met de buren. Maar dan moet je wel zelf aan de slag
elke keer dat de kelder onderloopt.
Een meer permanente oplossing is het impregneren en daardoor
waterdicht maken van de kelder. Maar dan heb je het al gauw over
een kostenpost van 4000 tot 10.000 euro. Niet iedereen zal dat
kunnen of willen opbrengen.

••• Grondwaterpeil meetpunt Cypresstraat
Maar kelders zijn doorgaans een meter of twee diep en steken
dus bij een hogere waterstand in het water. Daar zijn ze niet op
gebouwd. Dat gaat een tijdje goed, maar uiteindelijk dringt het
water naar binnen. Dat kan je dan ook weer bij de gemeente
melden: www.denhaag.nl -> meldingen -> grondwateroverlast.

Met Herman
de zomer in

De Boomgaard
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COLUMN
Buurtgenoot, socioloog, schrijver en voor het tweede jaar curator en programmamaker
van WINTERNACHTEN, het internationale literatuurfestival van Den Haag. Shervin Nekuee
nodigt je uit om je levensverhaal met hem te delen in verhalen van de bomenbuurt.

Het was even zoeken, welke vorm zou ik kiezen om mijn wijkgenoten op te tekenen. Wat ik al meteen wel
wist was dat ik niet een recht toe recht aan interview ervan zou maken. Ik gun mezelf en mijn gespreksgenoot
in deze tijden van overvloed aan droge proza wat meer poëzie, meer fantasie, meer vermoedens dan feiten.
Bovendien, ik beschouw mijn gespreksgenoot eerder als een muze die mijn gedachtegang voorziet van
nieuwe vensters, een nieuwe zienswijze. Mijn eerste ontmoeting in deze reeks riep bij mij gedachten en
herinneringen op. Het leverde de onderstaande vertelling.

Mijn eerste gespreksgenoot vond het niet nodig om met haar werkelijke naam vermeld te worden en dat
leverde mij nog meer vrijheid om dankzij haar verhaal iets over onze tijd en ook over mijn eigen verleden te
vertellen. Ik vroeg haar om voor haar zelf een pseudoniem te kiezen. Zij koos voor Rosa, de naam van haar
oma, de enige van haar familie die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Laat dit een ode zijn aan Rosa.

De ogen van Rosa en de eeuwige
ballingen van het Oosten
Ze heeft die stevige pas van doorsnee Hollandse dames. Ook de
vrouwen in het Midden-Oosten staan stevig in het leven. Geloof
me, je moet een amazone zijn om in het Midden-Oosten je weg te
kunnen vrij banen tussen ons, de mannen met een oosters Bokito
complex. Om maar niet te beginnen over hoe stevig de vrouwen in
Zuid-Amerika en Afrika in het leven moeten staan. Toch hebben ze
allemaal een manier gevonden om speelsheid en stevigheid in hun
stappen te combineren, zich in hun passen te onderscheiden van
de mannen, in sierlijkheid maar ook vanuit een voelbare oerkracht.
Don’t mess with me, adore me. In Hollandse straten is de schijn van
robuustheid troef, esthetiek in je voortbewegen is taboe, zorgvuldig
onzichtbaar gemaakt, achter de sluier van de stevige pas van
mannen én vrouwen.
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Zij heeft het over haar Joodse afkomst en de pijn die over de
generaties heen wordt gedragen. De pijn van een bijna uitgemoord
deel van Nederland. De pijn om nazaat te zijn van één van de
weinige overlevenden. De pijn van een geschiedenis van verraad
en een spiegel die Nederland liever niet in wil kijken. Terwijl haar
moeder levenslang nergens kan aarden, liefst weg wil blijven van
het oude Europa, omdat op het Europese vasteland iedere plek een
herinnering weerkaatst van de geschiedenis van vijandigheid en
verraad jegens het Joodse volk.

De Boomgaard

Toch zie ik al bij de
eerste aanblik een
on-Hollandse melancholie
Ik bedwing de neiging om met haar hier aan deze kleine cafétafel
een debat te beginnen. Ik neem andere dingen waar, ik zie hoe
daar in het Midden Oosten het ooit utopisch begonnen Israël een
despotische plek voor Palestijnen is worden. Dat de slachtoffers van
gisteren telkens de daders van morgen kunnen worden. Ik zie hier
in Europa de pijlen van wantrouwen op andere semitische volkeren
gericht. Ik … Maar ik bedwing dodelijke drang tot dispuut, deze gure
wind van ongeduld met het andere verhaal dat door onze harten
raast in deze tijd.

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.

Ik bekijk haar ogen opnieuw. Ik weet het nu. Het zijn de ogen van
mijn metgezellen bij mijn vlucht 31 jaar terug uit Iran. Het toeval
wilde dat ik vluchtte samen met Teherans joden. Dertig mannen
en vrouwen, jong en oud, kinderen en bejaarden. Een lange tocht
door de bergen en dorre woestijn tussen Iran en Pakistan. Je moet
weten dat de Teheraanse joden een van de oudste bewoners van
de hoofdstad zijn, trotste vertolkers van onze stadsgedichten en
liederen en het best bekend met historische straten en stegen.

Ik zie dat de slachtoffers
van gisteren telkens
de daders van morgen
kunnen worden
Teheran was hun baken en hun oriëntatie, ik voelde bij hen nog
meer pijn van scheiding van hun roots dan bij mezelf. Ik herinner
mij dat ik tijdens ons gezamenlijke vlucht telkens er aan dacht:
“Het Joodse volk, opnieuw begonnen aan een exodus.” Het waren
minderbedeelde families. De rijken vonden hun weg – met
omkopen van autoriteiten in Iran en met het garant staan van
familieleden in Amerika – naar een vliegtuig richting Californië.
De arme joden vonden nergens asiel behalve in Israël.
De ogen van Rosa waren de ogen van mijn verdreven Joodse
stadsgenoten. De eeuwige ballingen van het Oosten. ■

OPROEP:
deel je verhaal met Shervin Nekuee

Je hoofd
leegmaken
We hebben het allemaal druk. Natuurlijk is dat een projectie,
want ik weet natuurlijk niet of dat bij jou ook zo is. Ik weet
ook niet of je aan de vakantie toe bent of daar misschien geen
behoefte aan hebt. Laatst hoorde ik iemand zeggen: “Vakantie is
voor mensen met een vervelende baan. Ik heb daar niets mee.”
Duidelijk een workaholic, al zijn we misschien stiekem jaloers
op iemand die dat kan zeggen. Ik heb ooit een boer bezocht die
dat zei. “Vakantie is niks voor mij, dominee. Ik ben altijd blij als ik
weer thuis ben.” Hij hield van zijn werk, maar ook van het ritme
dat het aan zijn leven gaf. Zijn werk gaf hem rust.
Nu werken we niet allemaal op het land, in de vrije natuur.
Sommigen van ons hebben een stressvolle baan op een kantoor.
Dan wil je er wel eens uit. Vakantie is afgeleid van een veel
zeggend Latijns woord: ‘vacare’. Het betekent ‘open staan’ of
‘leeg worden’. Een verhaal ter illustratie.
Een westerse geleerde bezocht een zenmeester. De geleerde
vroeg hem de oren van het hoofd. Hij wilde alles weten over
meditatie. De zenmeester bood hem een kopje thee aan. Hij
schonk het kopje vol. Zo vol dat de thee over de rand stroomde.
“Stop”, riep de geleerde, ‘”Het kopje is vol. Dat ziet u toch. Er kan
niets meer bij!” De zenmeester glimlachte en zei: “Net als dit
kopje bent u zo vol van uw eigen gedachten dat er niets meer
bij kan. Hoe kan ik u iets leren als u niet eerst leeg wordt?”
In onze cultuur gieten we onszelf graag vol met ‘meer en meer’.
Maar meer kan ook minder zijn. Vakantie is een goede oefening
om dat te leren. Om open te staan, los te laten, leeg te worden
– even gewoon te genieten en aan niets te denken.
Misschien komen we dan tot rust.

Vanaf het moment dat ik in vrijheid mocht schrijven en spreken
– vanaf het moment dat ik in Nederland kwam en mij de taal
eigen kon maken – heb ik fragmenten uit mijn leven verhaald
en verteld. In boeken, tijdschriften, soms gewoon op mijn eigen
Facebook pagina.
Nu, in deze zachtaardige wijk vlakbij de enige ontembare in
de Lage Landen, de zee, ben ik begonnen met optekenen van
het verhaal van mijn buren.
Wie doet mij een fragment uit zijn of haar leven cadeau?
Ik bied jullie een kopje koffie aan in mijn favoriete koffiehuis
van de wijk: Bagels & Beans, of kom graag langs voor een
kop koffie bij jullie thuis. Ik hoor graag het verhaal dat je
altijd hebt willen vertellen maar ongehoord is gebleven.
Ik hoop van jullie te horen.

juni 2018

juni 2018

Rosa stap dus met typisch stevige Hollandse pas het café in. Toch
zie ik al bij de eerste aanblik een on-Hollandse melancholie in haar
ogen. Waar ken ik die blik van? We beginnen over koetjes en kalfjes
– ook zo iets Hollands. Over onze aangename wijk, waar we
hiervoor hebben gewoond, over onze kinderen. Maar daar zijn
weer die ogen, ik wordt er stil van, die herkenbare blik en de diepte,
de herkenbare melancholie.
Dan neemt zij een short-cut naar de kern van het gesprek – “godzijdank”, denk ik, want ik ben zo verdwaald in mijn verloren herinneringen dat ik amper de rol van de interviewer zou kunnen vervullen.

Ze vertelt mij met haar vochtige, diep bruine ogen over haar
verdenkingen. Dat het haar echt pijn doet als men begint over
Europese moslims als de nieuwe slachtoffers van Europa. Dat ze het
ziet als wegpoetsen van wat Europa haar eigen Joodse burgers aan
heeft gedaan. Dat ze in het modieus medeleven met vluchtelingen
sporen ontdekt van een vluchtgedrag, een Europa dat niet terug
wil kijken naar het monster in zichzelf, maar te graag medeleven
betuigt met slachtoffers van andere tirannen in Verweggistan.
Dat ze de toenemende antipathie jegens Israël in Nederland niet
als gevolg ziet van de toenemende kennis van Nederland over
hoe het Israëlische beleid Palestijnen onrecht doet, maar als een
schijnbeweging om het eigen aandeel aan wat Joden in Nederland
is overkomen te relativeren. Ze ziet het in de breedte trekken van
4 mei – het herdenken van alle slachtoffers van alle oorlogen –
als het onzichtbaar willen maken van het Joodse leed.

Karl van Klaveren

ShervinNekuee@live.nl

De Boomgaard
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nieuw in de buurt

Margrietes Handen

DE STAMBOOM

praktijk voor massage

Buurtcafé
cultureel podium

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).

Op 1 april opende buurtcafé De Stamboom officieel zijn deuren
aan de Eikstraat 1. Eigenaresse Ria van der Wegen wil de buurt
een cultureel podium bieden, waar toneel, gedichten, cabaret en
muziek een plek vinden. Voorlopig is er één keer per maand een
open mic avond met singer-songwriters en één keer per maand
een open podium voor schrijvers, dichters & aanverwanten.

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

Voor de zomermaanden een greep uit het programma:

het jaar rond
op het kastanjeplein
De werkgroep Kastanjeplein organiseert twee keer per jaar een
activiteit. In de zomer is deze gericht op kinderen van 5 t/m 12
jaar en in het najaar Halloween voor zowel kinderen als
volwassenen. Daarbij wil ze graag de schaatsbaan nieuw leven
in blazen.

9 en 10 juni

€ 12,50
korting

Toneelgroep Acht
Wie ben ik?

op een
complete set
van ons
huismerk

15 juni
Stand up & Deliver Comedy avond
20:00 voorprogramma
21:00 R
 ogier Kahlmann try out 'De struggel is riel'
met MC Mary Pepper

17 juni

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

Live music Groeten uit Den Haag
met Ramon Burnet & Tony Ynot

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

22 juni
Open MIC Podium
met Ton Jenner en Treebusch & Guyt

24 juni

Circus
Op woensdag 27 juni (van 14-17 uur) komt het circus langs en gaat
samen met het publiek een of meerdere circusacts doen. Als het
even mee zit wordt er vooraf lekker gedanst onder deskundige
leiding.
Halloween vindt dit jaar plaats op woensdag 31 oktober, met weer
een verhalenverteller en een Trick-or-Treat door de wijk. Aanvang
19.00 uur.
Voor beide activiteiten kunnen wij ondersteuning gebruiken,
daarom een oproep aan alle mama’s papa’s, oma’s, opa’s maar
natuurlijk ook aan alle andere buurtbewoners om ons mee te
helpen met het organiseren van (een van) deze activiteiten.

Open podium met dichters en cabaret

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
De gemeente laat het
Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti:

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

21 juli

Schaatsbaan

Muziekstad Den Haag Live
Podium voor Haagse beginnende bandjes

Tijdens de viering van 100 jaar Bomenbuurt in 2016, hebben we
een schaatsbaan neergelegd op het Kastanjeplein wat erg leuk en
succesvol was. Wij (de Kastanjeplein werkgroep) hadden gehoopt
dat dit evenement in 2017 terug kon komen, maar helaas is dat niet
gebeurd. Van een aantal bewoners heb ik gehoord dat ze het zo
leuk zouden vinden als de schaatsbaan deze winter weer op het
plein ligt. Ik wil dus een nieuwe poging wagen, maar daar heb ik
wel hulp bij nodig. Voor eind juli wil ik een groep vrijwilligers
hebben die dit samen met mij wil oppakken en/of aangeven dat zij
toezicht willen houden bij de ijsbaan.

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

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

05-07-16 08:53

Uiteraard wil ik de deze activiteit wat meer smoelwerk gaan geven,
dus ga ik dit idee opgeven voor het project waar de Gemeente
€50.000 beschikbaar stelt voor de Bomenbuurt. Ik hoop met jouw
stem en medewerking de schaatsbaan in 2018 weer te kunnen
realiseren. We gaan het mee maken in de Bomenbuurt, ik kijk
ernaar uit.
Wil je meer info, of je opgeven: bel of mail mij dan even.
Hans Verboom, werkgroep Kastanjeplein 06-38 98 111 5
hyverboom@planet.nl of naar SBOB: info@bomenburtonline.nl

De Boomgaard
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bij komt!

Buitengewoon schoon!
DPZ 2016

kans dat er meer graffiti

Wij zijn op zoek naar figuranten jong en oud die op woensdagavond 31 oktober tussen 19 en 20 uur door de wijk willen lopen.
Begin juli willen we de organisatie en planning bespreken, met als
doel dat Halloween nog mooier, enger en beter wordt. We kijken
uit naar jullie deelname, meld je dus zo snel mogelijk aan. Dit kan
bij Hans Verboom of bij de SBOB.

Kijk op www.facebook.com/DeStamboom voor meer informatie.

U hoeft het alleen maar
het meldt, hoe kleiner de

Figuranten gezocht voor Halloween

Haagse Helden
> Boozy (Puur Gelul)
> Erik Bevaart (muziekjournalist/columnist)
> Victor Meijer
> Alexander Franken
> Dunja Kloos (DJ)
> Marcel Verreck

Het buurtcafé is geopend van dinsdag t/m zondag. Door de week
van 16 tot 24 uur en in het weekend van 12 tot 24 uur. Er is een
uitgebreide bierlijst, je kunt borrelhapjes en maaltijden bestellen
(bijvoorbeeld daghap, saté en hamburger).

straat ziet er rommelig uit.
gratis verwijderen.

1 juli
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Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het indienen, vormgeven en/of uitvoeren
van jouw/jullie idee? Dan helpt het bureau dat door de gemeente
is ingeschakeld je graag! Je kunt hier meer over lezen op
www.bomenbuurtonline.nl of even bellen met Marion Duimel of
Ingrid Meijering via 070 427 54 90 of 06 52 440 410. ■

Schaatsbaa

DOE MEE
Hoe gaan we €50.000
wijkbudget besteden

n

Kastanje

plein

BELANGRIJKE DATA
23 JUNI: Kraampje Braderie Fahrenheitstraat
30 JUNI: Uiterste inzenddatum
22 JUNI t/m 6 JULI: Er mag gestemd worden door de buurt
BEGIN SEPTEMBER: Kick-off uitvoering ideeën

Denk en beslis mee
Houd je brievenbus in de gaten.
Je ontvangt een s tembiljet
dat je tot 31 augustus
kunt inleveren.

Op de informatieavond op 31 mei in de Bibliotheek
blijkt dat er al twintig ideeën zijn binnengekomen

••• Ingrid Meijering, die door de gemeente is ingeschakeld voor begeleiding, vertelt aan welke voorwaarden je plan moet voldoen.

door TAMAR MAST (SBOB) en erna de klerk
De Bomenbuurt heeft dit jaar €50.000 extra wijkbudget gekregen van de gemeente om te

Onde

rzoe

besteden aan onze wijk. Waar andere wijken ons voorgingen met bijvoorbeeld het realiseren
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van een speeltuin, skatebaan, boomverlichting of zitbankjes, zijn nu onze bewoners aan de
beurt om te bepalen wat wij met dit geld voor de Bomenbuurt gaan doen.

Hoe werkt het

De spelregels

Om dit goed te organiseren heeft de SBOB een ideeënwedstrijd
opgezet. Iedere buurtbewoner mag zijn of haar idee indienen voor
een maximaal bedrag van €50.000. Is jouw idee maar een paar
honderd of duizend euro waard, dan is deze
dus ook heel welkom! Na een eerste
keuring door de jury worden de ideeën
die haalbaar zijn en aan alle voorwaarden voldoen voorgelegd aan
alle wijkbewoners om te stemmen.
De ideeën met de meeste
stemmen zullen vervolgens
worden uitgevoerd.

Er is wel een aantal spelregels waaraan moet
worden voldaan:
> De indiener woont zelf in de Bomenbuurt
> Het idee wordt uitgevoerd in de Bomenbuurt
> Het idee komt ten goede aan de bewoners
in de Bomenbuurt
> De verantwoordelijkheid en uitvoering van
het idee ligt bij de indiener(s).
> Er is draagvlak (bijvoorbeeld: betrokken
omwonenden staan ook achter het idee).
> Het idee heeft bij voorkeur een structureel
karakter (bewoners hebben er continu of
periodiek plezier van)
> Creativiteit wordt zeer gewaardeerd!
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Wat voor ideeën

Alle ideeën die een toegevoegde
waarde zijn voor jouw eigen straat,
de wijk of wijkgebouw ‘De Bolster’. Denk
bijvoorbeeld aan meer groenvoorziening, een
kunstwerk of activiteit in het wijkgebouw. Misschien
is er wel behoefte aan een serie buitentoestellen
om te bootcampen voor onze sporters,
een hondentoilet, sjoelbakken of collectief
vuurwerk afsteken met oud & nieuw?
Kom met een mooi creatief idee, alleen
of samen met andere buurtbewoners.

Bank

Kraampje op de Braderie
Op zaterdag 23 juni zal de SBOB ook met een
kraampje op de Braderie staan. Kom gerust even langs
voor een nadere toelichting op het wijkbudget en
de spelregels of om jouw idee direct door te geven.
Uiteraard kun je dan ook even brainstormen als
je jouw idee nog niet helemaal rond hebt.
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Ideeën indienen
Om je idee in te dienen vraagt de SBOB je gebruik
te maken van het online ideeënformulier op
www.bomenbuurtonline.nl. Je kunt dit formulier ook
downloaden en uitprinten of ophalen in de bibliotheek.
Het ingevulde ideeënformulier kun je digitaal
verzenden naar ideeenbus@bomenbuurtonline.nl
of deponeren in de brievenbus van buurtcentrum
De Bolster: Kastanjestraat 2.

Wij zijn erg benieuwd!
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OP VERTOON VAN DE
HOFPAS 10% KORTING
Boeket-, trouw en rouwwerk.
Ook bezorging.
Tel. 06 – 24 45 45 12 of bestel via
www.bloemenvandenise.nl

.
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straat 2 – 070
n.nl – Aucuba

cursussierade

Echte bloemistenkwaliteit om de hoek
voor een marktprijs!
Al ﬂeurig actief op het Thomsonplein sinds 2014

door tamar mast

Ondernemers kiezen voor traditionele braderie

Spaanse sferen en
Hollandse spellen
Spaanse sferen zullen op zaterdag 23 juni de Fahrenheitstraat
kleuren. Voor de jaarlijkse braderie zijn er dit jaar verschillende
thema-gebieden ingedeeld. Zo waan je je op het ene stuk in
little Ibiza met bijpassende muziek en fashionkraampjes en
kun je je verderop weer vermaken met echte oer-Hollandse
spellen of een circusworkshop.
“We willen dat de braderie één groot en gezellig buurtfeest wordt.
Ondernemers hebben elk hun eigen kraampje en tussendoor vind
je allemaal leuke acts en optredens om te bewonderen,” aldus
Mark Krahmer, eigenaar van DUO Optiek en verantwoordelijk voor de
marketingactiviteiten vanuit de winkeliersvereniging (BIZ Fahrenheit).

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.

Trend en traditie
Waar voorheen wel eens geprobeerd is om op landelijke trends als de
home-made markets mee te liften, zijn de ondernemers tot de
conclusie gekomen dat een traditionele braderie vol diversiteit en
vertier het beste werkt. “Zo’n trend is niet voor elke ondernemer evengoed toe te passen. Uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, en het
contact met de mensen. We hebben het dit jaar ook expres met
kleinschalige activiteiten ingevuld. Geen grote klimwanden en
zweefmolens meer die het zichtveld en de flow onderbreken.”

”We willen dat de Braderie één
groot en gezellig buurtfeest wordt”

••• Interview met Mark Krahmer

Kinderen
Wel is er ter hoogte van de Albert Heijn weer een springkussen voor
de kinderen bedacht. “Wij vinden het belangrijk om leuke activiteiten
voor de kinderen aan te bieden. Naast het springkussen in de Kids
Corner kunnen zij op verschillende plekken in de straat aan circusacts
deelnemen en hun talenten laten zien als acrobaat. Ook is er een
poppenkast en knutselkraam waar de kinderen zich goed kunnen
vermaken. Door alles een beetje te verspreiden is er op elke plek wel
iets te ontdekken.”

Eten
Natuurlijk zullen ook de live-muziekoptredens niet ontbreken op
verschillende podia. “We gaan ook extra terrasruimte creëren en
uiteraard hebben verschillende ondernemers een lekkere foodstand
ingericht. Deze worden mogelijk nog aangevuld met enkele
foodtrucks op de Thomsonlaan, maar daarover zijn we nog in
gesprek. Het is in elk geval zeker de moeite waard om naast de
Fahrenheitstraat ook het Thomsonplein en de Thomsonlaan mee te
nemen in je wandeling,” zegt Mark.

Delen
Dat belooft dus weer een gezellige dag te worden! Niet voor niets dat
de braderie van winkelgebied De Fahrenheit zo populair is en steeds
drukker bezocht wordt. Ben jij ook van plan om de braderie te
bezoeken? De SBOB vindt het altijd leuk om jullie foto’s te ontvangen
en te delen op de website en social media. Stuur je foto’s via info@
bomenbuurtonline.nl. Zelf posten kan natuurlijk ook met #braderiebomenbuurt! ■
Foto Frits Knijff
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Loes
Huis
&
Tuindiensten

Ik kom graag uw tuin
verzorgen, het gazon,
de borders, snoeiwerk
grotere heesters en
bomensnoei tot 8 meter,
terras schoonmaken,
bladblazen etc.
25,- per uur.

Heeft uw tuin een opknapbeurt nodig ?
Mail loeskuiper7@gmail.com of tel 0644601234

Ook voor nieuw beplantingsplan en tuinadviezen (50.- per uur)

Tarieven 2018
Complete Crematie
Ockenburgh

Complete Begrafenis
Westduin

vanaf

vanaf

4350

4450

www.segbroekuitvaart.nl

Evaluatie vrijmarkt
De vrijmarkt op Koningsdag is het jaarlijkse feest van, voor en door de Bomenbuurters.
Het zijn bekende gezichten van wie je koopt of aan wie je verkoopt. Natuurlijk komen er
mensen uit andere Haagse wijken en het evenement op de Thomsonlaan trekt zelfs
bezoekers uit het verre Limburg. En die mensen komen juist voor het kleinschalige, lokale
en kindvriendelijke karakter van onze vrijmarkt.

Het motto voor de vrijmarkt is ‘Kom op tijd’.
De handel lijkt namelijk met het jaar vroeger
van start te gaan. Om 6 uur ‘s ochtends,
tijdens het eerste rondje over het terrein zag
het organisatiecomité al veel activiteit in de
opbouw en tussen verkopers en kopers.
Sommige mensen waren teleurgesteld toen
om 8 uur hun ‘gereserveerde’ plekje bezet
bleek door vroege vogels. De grote
belangstelling voor een plaats was ook te
zien aan de randen van het verkoopgebied.
Verkopers hebben de Valkenboskade, de
Thomsonlaan richting de Goudenregen
straat en de Wilgstraat in gebruik genomen
als markt. Met de gemeente, wijkagent en
SBOB gaan we bekijken hoe we in 2019 de
beschikbare ruimte voor de vrijmarkt kunnen
inrichten.

Spic en span

Denk en doe mee

Aan het eind van de dag bleken verkopers en
kopers tevreden met de opbrengst. Als
organisatiecomité zijn we voldaan over deze
editie van de vrijmarkt. De groep vrijwilligers
is gegroeid, de samenwerking met Schroeder
is verder verbeterd, net zoals de samen
werking met het team Handhaving van
de gemeente en de politie. Met ons allen:
kopers, verkopers en organisatie zijn we erin
geslaagd om het redelijk schoon te houden
op de vrijmarkt en de Thomsonlaan spic en
span achter te laten. Zo leren we ieder jaar
van nieuwe ervaringen en van de inzichten
van nieuwe vrijwilligers en professionele
partners.

Veel dank aan de vrijwilligers en de
sponsoren die het evenement mede
mogelijk hebben gemaakt. Nog meer dank
aan de mede-Bomenbuurters: jullie zorgen
dat de vrijmarkt op Koningsdag het
visitekaartje van onze buurt is. Wij zien uit
naar volgend jaar: zaterdag 27 april 2019.
Suggesties om de volgende vrijmarkt
nog leuker te maken en je aanmelding
als vrijwilliger zijn welkom op
vrijmarktbomenbuurt@gmail.com. ■
Comité Vrijmarkt: Sijmen de Goede,
Rogier Kant en Ernst Steigenga

Foto's Ernst Steigenga

Laan van Eik en Duinen 188

2016 - 2017
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Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

activiteiten in de buurt
Cultuur om de hoek

Zaterdag 23 juni

Dinsdag t/m vrijdag

Braderie Fahrenheitstraat
Marktkramen en openluchtactiviteiten met muziek
Locatie winkelgebied Fahrenheitstraat/Thomsonlaan
Tijd 9-18 uur

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 dinsdag/donderdag 8.30-13.30u woensdag/vrijdag 8.30-11.30u
Kosten €2,50 toegang
Meer informatie? Kijk op de website kunstenkidscafe.nl

Zondag 24 juni
Koffieconcert Houtrustkerk
Organiste Marieke Stoel heeft een programma samengesteld
met vrolijke orgelmuziek zoals ‘Gran Vals’ van Francisco Tárrega
(1852-1907) De Gran Vals werd pas in de negentiger jaren van de
vorige eeuw wereldwijd beroemd dankzij Nokia. Verder speelt zij
Engelse orgelmuziek en Waltz no.2 van Shostakovich, vooral bekend
geraakt door André Rieu.
Locatie Houtrustkerk, Houtrustweg 1 hoek Beeklaan 535
Tijd 12.30 uur
Kosten geen

Het theater- en muziekprogramma van
buurtcafé De Stamboom staat op pagina 13
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 het Regentesseplein).

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 flamenco
gebied.
Entree € 10/€ 12,50

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

De Segbroeklaan is van 2 juli tot en met 9 september 2018 afgesloten vanaf de Houtrustweg tot aan de kruising met de Sportlaan. De kruisingen
met de Fahrenheitstraat en de Goudenregenstraat blijven open. De hele Sportlaan wordt in twee rijrichtingen opengesteld. De Zonnebloemstraat
vanaf de Hyacinthweg wordt eenrichtingsverkeer richting de Daal en Bergselaan. De kruising Ranonkelstraat-Goudsbloemlaan is afgesloten.
Vanaf de Boetzelaerlaan is het niet mogelijk rechtsaf richting de Segbroeklaan te rijden. Openbaar vervoer rijdt de normale route.

Buurtmaaltijd de Bolster
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Kosten €5,-, reserveren noodzakelijk Leonie Schuur 06 41 80 78 66

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Op 18 juni 2018 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Je bent van harte uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst kan je aan de
medewerkers vragen stellen over de herinrichting en werkzaamheden van de gemeente Den Haag.
Locatie H.V. & C.V. Quick, Sportpark Nieuw Hanenburg, De Savornin Lohmanlaan 215
Tijd 18 juni van 17.30 tot 19.30 uur
Illustratie zootz

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 € 8 per maand, korting met Ooievaarspas
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Mahjong
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 19-22 uur
Kosten € 3 incl. koffie/thee
Meer info Rini van der Ark, g.vanderark@ziggo.nl
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Bingo
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 13 – 16 uur
Kosten €4,50 per middag
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Haga Ziekenhuis
blĳft bereikbaar

De

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.
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Iedere maandag en woensdag

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 8 maart, 12 april en 10 mei
Locatie Café De Freule, Fahrenheitstraat 558
Tijd 20.00 uur
Informatie ds. Axel Wicke, 070 3316432
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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.
Locatie Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
Tijd 15 – 16 uur
Kosten Vrijwillige bijdrage
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Deel 4 | maandag 2 juli - zondag 9 september 2018

Iedere 2e donderdag van de maand

Terugkerende activiteiten

In juni zijn er veel gastoptredens in DNR, kijk hiervoor op de
website. Verder zijn er prachtige jazzconcerten, Franstalige theater
voorstellingen, intieme concerten met onder andere een Portugese
singer-songwriter en voor de kleintjes onder ons Krokuskabaal, het
Boekidsfestival op 3 juni, een babyconcert, peuter- en ukkiedansen.

Aflsuiting Segbroeklaan en omleidingsroutes

Iedere donderdag

Jeugdcircus
Locatie Kastanjeplein
Tijd 14.00 – 17.00
Kosten geen

De Haagse spot
Beginnende en gevestigde cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.
Met een dynamische programmering van vier artiesten in verschillende
disciplines, kun jij als Spotter elke derde dinsdag van de maand talent
en ongeslepen rauw materiaal van de beginnende en gevestigde
cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers zien.
Entree € 12,50/€ 14,50

Vrijdag 2 en 15 juni, 20.30 uur

Voorleespret Peuteruurtje
Voorleesuurtje met muziek en knutselen. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Locatie Bibliotheek Bomenbuurt
Tijd 10 – 11 uur
Kosten geen, reserveren noodzakelijk.

Zondagochtendconcert met brunch na afloop
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.
aanvang 11 uur Entree € 20/€22 (incl. brunch)

Dinsdag 19 juni

Woensdag 4 juli, 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Iedere woensdag

Woensdag 27 juni

Zondag 1 juli
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Meer groen
Zelf doen

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

••• De Debatmobiel
Experimenteren in de openbare ruimte: klinkt spannend?
Wie een goed idee heeft voor de straat, en de buren mee weet
te krijgen, krijgt steeds vaker groen licht van de Gemeente.
In de Ieplaan zijn ze er al mee begonnen.
Een straat met bomen, perkjes en gazons, waar buren elkaar
ontmoeten, een straat waar je uitzicht niet uit geparkeerde auto’s
bestaat maar uit groen. Zie je het voor je? In de Ieplaan zijn
bewoners al een poosje aan het denken over hoe ze hun straat
nog mooier kunnen maken. Remco Holtzer van het Ieplaancomité:
“In de zomer van 2017 hielden we een straatfeest waar we
besproken wat er allemaal groener, mooier en duurzamer kan in
de straat. Van gezamenlijke dakrenovatie tot het vervangen van
tegels in de voortuin door groen, van parkeeroverlast beperken tot
energierekeningen vergelijken met de buren; we hadden al snel een
heel actielijstje.”

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.

Samen de straat inrichten

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

Thomson Tweewielers

hanenburglaan 266
2565 hC den haag
telefoon 070 - 3605292

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.
Huis

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

Snijbloemen
Perkgoed
(rouw)bloemwerk
Zaden
Kamerplanten
bollen
Vaste planten
Potten
Manden

tuiN

Droomstraat
Het Ieplaancomité en de mensen achter de DebatMobiel riepen
de Ieplaan uit tot ‘Droomstraat’, een straat die met ideeën van
‘onderop’, vanuit de bewoners, duurzaam verandert in hun
gedroomde straat. Holtzer: “Met regelmaat houden we een
straatoverleg, waarin we wensen bespreken en een actielijst maken.
Met sommige dingen op dat lijstje zijn we al begonnen, met andere
dingen gaan we richting Gemeente, om te zien waar zij ons
kunnen helpen.”

Ruimte maken
Een van de dingen waar straten in het stadsdeel Segbroek steun
voor kunnen krijgen bij de Gemeente, is het project Vrijstraat.
Dit is een project van architect Walter Dresscher waarin buren
gaan autodelen om ruimte vrij te maken. Lankreijer: “Autobezitters
claimen een parkeerplek, maar ik als niet-autobezitter heb het
nakijken. De ruimte die ‘vrijkomt’ omdat ik geen auto heb, wordt
natuurlijk direct ingevuld door andermans auto. Ook als je gaat
auto-delen zie je daardoor niet meteen het effect. In de Vrijstraat
regelt de Gemeente dat de ruimte die vrijkomt, ook echt vrij blijft.”
Bijvoorbeeld voor een picknicktafel of een gazonnetje.
Meer weten over het samenwerken met straatgenoten en het
vervullen van je wensen voor jouw straat? Op de website van de
DebatMobiel staat een handig stappenplan voor een leefbare straat.
www.debatmobiel.nl ■
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Organiseer een straatfeest
Ga je een straatfeest of andere straatactiviteit organiseren? Dan kun
je subsidie aanvragen bij de Gemeente. Het gaat om een kleine
activiteit die bewoners zelf organiseren en waarvan het doel is dat
bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke
sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat.
Als burger krijg je de subsidie niet rechtstreeks. Dit moet lopen
via een rechtspersoon. Voor straten in de Bomenbuurt is de SBOB
daarvoor jouw contactorganisatie. Op de website van de gemeente
vind je het aanvraagformulier. Je hebt daarbij de volgende gegevens
nodig:

Procedure

Contactpersoon: Arjen Looijenga (penningmeester), Kastanjestraat 2,
2565 NA in Den Haag, e-mail: info@bomenbuurtonline.nl
Bankrekeningnummer SBOB: IBAN NL 50 INGB 0002 1383 58
Kamer van Koophandel nummer: 41152182

De gemeente stelt dranghekken beschikbaar voor het afzetten van
de openbare weg. Als alleen het trottoir gebruikt wordt, is afzetlint
voldoende. Kijk op: www.denhaag.nl -> Vergunningen-en-ontheffingen -> Evenementvergunningen -> dranghekken-voor straat
feesten aanvragen.

> Stuur tijdig je aanvraagformulier naar de gemeente.
De behandelingstermijn is maximaal 12 weken.
> Stuur een kopie van de aanvraag naar de SBOB en vermeld daarbij
je naam en bankrekening.
> Vraag eventueel ook een vergunning kleine evenementen aan.
> Stuur een digitale foto van jullie straatfeest en een verslagje
(met datum en straatnaam) naar info@bomenbuurtonline.nl.
De webredactie plaatst het op de website en/of de Facebook
pagina van de SBOB.

De Boomgaard
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aak je bij
Een bloeiende start m
euw Hanenburg
stadstuincentrum Ni

www.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

Hoe het verduurzamen van de Ieplaan begon: Vorige zomer leende
het Ieplaancomité een ‘DebatMobiel’. Misschien heb je er ergens
in de stad wel eens een zien staan. De DebatMobiel is een soort
mobiele tuin, zo groot als een parkeerplek, die uitnodigt om aan
tafel te komen zitten en te praten met elkaar. Liane Lankreijer startte
in 2016 met de DebatMobiel. “Ik wil dat de straat er niet alleen is om
overheen te rijden en te parkeren. Ik zou graag meer groen zien.
Met de groene Debatmobiel stellen we de inrichting van straten ter
discussie. We willen mensen aan het denken zetten over hoe het
anders kan.” En dat is precies wat er in de Ieplaan gebeurde.

Foto Mies Mikx
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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
Cris (41, werkzaam bij Shell),
Matteo (2), Cinzia (37, werkt als
bestuurder voor de organisatie
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2017

International Baccalaureate
die scholen helpen zich hun
programma's en diploma's
international erkend te krijgen)
zijn dit voorjaar aan de

van regio
Haaglanden

Cederstraat komen wonen.
Cris is Spaans, maar geboren
in Buenos Aires. Cinzia komt uit
de omgeving van Milaan in

Klantwaardering Funda

Van Boetzelaerlaan 1 | Den Haag | T 070-355 84 00 | www.korffdegidts.nl

9

Italië. Voordat zij naar de

,3

Bomenbuurt verhuisden,
woonden ze in Dubai.
Cris en Cinzia kozen voor
de Bomenbuurt omdat het
een rustige, mooie en veilige
wijk is. Met winkels en hun
eigen werk dichtbij.

Mirit (35, pedagogisch coach
en dansdocente), Rens (34,
senior beleidsonderzoeker bij
het Ministerie van Buitenlandse
Zaken) en Livy (3) zijn dit
voorjaar van het Valkenboskwartier naar de Egelantierstraat verhuisd. Rens en Mirit
zijn allebei in Den Haag
geboren, maar hebben op
verschillende plekken in
binnen- en buitenland
gewoond voor ze weer naar

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak

Den Haag zijn teruggekomen.
"De Bomenbuurt is voor ons

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

een fijne en handige plek om te
wonen, met de stad het strand
en werk allemaal dichtbij. En de
huizen zijn ruim en licht. Veel
van onze vrienden wonen ook
hier in de buurt."

Lid van
Meedoen?
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
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Ben je kortgeleden in de buurt bent komen wonen, dan komt Bruno je graag in je nieuwe huis fotograferen.
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Ineke Mulder
Gerrit Zijlmans
Arjen Looijenga
Meggie Janssen
Bruno van den Elshout
	Tamar Mast
Secretariaat
Saskia de Swart
tel. 06 42 01 36 57 (iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur)
e-mail: info@bomenbuurtonline.nl

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep	Contactpersoon	Tel./E-MAIL
Beheerderscommissie sportkooi Ieplaan
Hans Verboom
Coördinator werkgroepen
Hans Verboom
De Boomgaard	Erna de Klerk
Duurzaamheid	Johan van Arragon
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat) Rick Tersmette
Fietsenstalling (algemeen)
Hans Verboom
Kastanjeplein
Hans Verboom
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat
Ilona Eikhoudt
Straatvertegenwoordigers
Ine Crince
	Carla Schuitema
Verkeer / Veiligheid / Milieu	Resi Kersten
Vrijmarkt
Sijmen de Goede

hyverboom@planet.nl
070 310 67 66
info@redactiedeboomgaard.nl
johanvanarragon@gmail.com
06 14 947 045
070 310 67 66
hyverboom@planet.nl
ilonavandelft@hotmail.com
ine.crince@gmail.com
schuit.zwan@ziggo.nl		
070 363 84 99
vrijmarktbomenbuurt@gmail.com

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

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

KLEUR of ZW/W

Advies & inzicht in geldzaken

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

1/1 pagina staand

180 x 268 mm

op aanvraag

op aanvraag

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

Voorlichting en advies over
al je persoonlijke financiën

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Lijkt het je leuk om af en toe een uurtje vrij te maken voor onze mooie wijk? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers!
Kijk op onze website voor de verschillende werkgroepen, of meld je aan als ‘oproep-vrijwilliger’ voor activiteiten
wanneer je je niet periodiek kunt vastleggen maar wel iets wilt doen. Het is ontzettend leuk om op deze manier andere
buurtbewoners te leren kennen en samen aan iets moois te werken. Want samen maken wij de Bomenbuurt!
En mocht je zelf een idee hebben voor een nieuwe activiteit of werkgroep, hou dit dan niet langer voor je en deel het met
ons! Meld je aan via info@bomenbuurtonline.nl en wij nemen contact met je op.

Contact met De Boomgaard
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 2018

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

Pensioen
Budgetcoaching
Belastingen
Hypotheek
Financiële planning

Doe mee!
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Gemeente beloont
vrijwilligers
De gemeente is enorm trots op haar
135.000 vrijwilligers. In alle Haagse wijken
en in iedere straat zijn er mensen die zich
vrijwillig inzetten voor een gezonde,
sportieve, betrokken, zorgzame stad. Als

dank voor hun belangeloze inzet voor de
stad heeft de gemeente een webwinkel
gelanceerd speciaal voor Haagse vrij

wil
ligers. Doe jij vrijwilligerswerk in Den Haag?
Dan mag je een cadeau uitkiezen in de
webwinkel.
Kijk op: www.denhaagdoet.nl/webwinkel

Belangrijke telefoonnummers
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)

Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl

