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Maak het mee in de Bomenbuurt

De Boomgaard is het
(gratis) kwartaalblad van de
Bomenbuurt in Den Haag.
Het is voor alle bewoners en
ondernemers in de wijk en
verschijnt 4x per jaar in een
oplage van 4150 exemplaren.
Uitgave SBOB | Redactie De Boomgaard
Kastanjestraat 2 | 2565 NA Den Haag
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E-mail info@redactiedeboomgaard.nl
Website www.bomenbuurtonline.nl

van de redactietafel
Erna de Klerk, hoofdredacteur

In dit nummer lezen we een aantal vrolijke verhalen. Dat hoort ook bij de zomer.
Buurtgenoten die wensen in vervulling zien gaan. Leuke soms eenvoudige ideeën, zoals
wie was Fahrenheit nou eigenlijk en hoe ziet een Abeelboom eruit? Binnenkort zijn de
antwoorden op straat te lezen en weten we het allemaal.

Redactie
Johan van Arragon, Barbara Boers, Joke ter
Harmsel, Tamar Mast (ook namens SBOB),
Mies Mikx, Marit de Mooij, Erna de Klerk

Bruno van den Elshout organiseert de komende maanden bijzondere bijeenkomsten
met smaakmakers: mensen uit verschillende delen van de stad die hun ideeën voor een
betere leefomgeving in de praktijk hebben gebracht en komen uitleggen hoe wij deze
kunnen toepassen in onze eigen wijk. Wat een leuk initiatief!

Hoofdredactie
Erna de Klerk

Helaas ook minder vrolijke verhalen. We gaan slordig om met onze leefomgeving.
We gooien afval op straat en vinden dat iemand anders het maar moet opruimen.

Concept en ontwerp
Joke ter Harmsel | www.COWBOYJO.nl
Foto voorpagina Erna de Klerk
Wegwerkzaamheden Segbroeklaan
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.

Nieuwe reeks
thema-avonden 5

En door al die grote verhalen zou je het kleine leed bijna over het hoofd zien. Herman
Poelsma merkt terecht op dat, hoe heerlijk deze zomer ook was, het aanhoudende
warme weer funest is voor dieren zoals bijen en vlinders, die het niet makkelijk vinden
te overleven in een warme stad met veel steen. Maar gelukkig is hier volgens hem
eenvoudig een helpende hand te bieden: stokrozen langs de gevels.

Het wijkbudget
is verdeeld 12

Het wijkbudget is op ben ik bang, maar ik ga toch nog een idee indienen: volgend
voorjaar wil ik graag in iedere Boomgaard een zakje bloemzaadjes steken. Stokrozen en
andere vlinderbloemigen, zodat we meer groen krijgen, water beter wordt opgeslagen
en bij en vlinder hun weg in de buurt vinden.

Adverteren
Informatie over formaten en tarieven:
info@redactiedeboomgaard.nl (zie pag 27).
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Ik wil wel wat doen
maar hoe?

er
Ineke Mteurld
SBOB
voorzit

Een zomer lang heb ik in mijn tuin gezeten.
Een val op de eerste vakantiedag veroor
deelde mij tot zitten. Dat vond ik een
lelijke tegenvaller! Gelukkig was er veel
om dankbaar voor te zijn. De zon scheen
uitbundig, de vakantieboeken en meer
zijn allemaal uitgelezen, twee kranten per
dag van a tot z gespeld en mijn man als
een toegewijd mantelzorger reed mij van
ziekenhuis naar fysiotherapie en koffie in
de Fahrenheitstraat. De Bomenbuurt als
vakantie en revalidatieparadijs.

Er was ook veel tijd om mij zorgen over te maken. De droogte en
het watertekort, racisme, honger, eenzame mensen, vervuilende
kledingindustrie, de plasticsoep in de zee, CO2-problemen. De krant
staat er vol mee. En ik had de tijd om er over na te denken. Allemaal
zorgen waar ik in mijn eentje niet veel aan kan doen. Wat heeft het
voor nut als ik in mijn eentje in actie kom? Geen vliegvakantie meer
boek, geen vlees eet, niet meer bij goedkope kledingketens koop,
al mijn afval scheid, op de fiets stap en voor de koffie onderweg een
glazen beker meeneem? Het voelt als dweilen met de kraan open.
Wat kan ik tegen de wereldwijde systemen? David tegen Goliath.
Ja dat is het. Ik moet verantwoordelijkheid nemen voor mijn handelen
volgens het principe waarvan ik vind dat het algemeen geldt.

Mijn principes? Zorg voor elkaar, onze geliefden, de wereld en onze
buurt zodat het er veilig, schoon, gezellig en vreedzaam is om te
wonen en te werken (en vakantie te houden).
De vraag die mij bezighoudt is: Ik wil wel wat doen maar hoe dan?
En heeft het wel zin? Gelukkig zijn er mooie voorbeelden van te
vinden.
De actie voor het wijkbudget leverde veel voorstellen van heel veel
buurtbewoners die onze buurt mooier en socialer willen maken.
Zij hebben voorstellen die uiteenlopen van meer groen, samen
dingen doen, delen van boeken en burgerhulpverlening! Niet alle
van de 67 ingediende voorstellen zijn haalbaar of direct uitvoerbaar
helaas. De veiligheid of ruimte voor de een is soms de beperking
voor de vraag van de ander. Maar het heeft ons wel geleerd dat
we in dialoog kunnen komen tot verbeteringen.
De komende wintermaanden organiseert de SBOB daarom zes
avonden met lokale smaakmakers. Mensen die de wijk waarin ze
wonen of werken op hun eigen manier mooier, plezieriger,
gezelliger en veiliger hebben gemaakt. Waar begonnen ze, wat
kwamen ze tegen en hoe is het ze gelukt om hun plannen in de
praktijk te brengen? En wat kunnen wij daar in onze eigen buurt
mee?
Ik hoop op veel inspiratie en ontmoetingen.

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsmail
Vanaf september 2018 gaan wij maandelijks een digitale

Wil jij ook de nieuwsmail ontvangen? Stuur dan je

nieuwsmail verzenden. In deze nieuwsmail houden wij je

e-mailadres en straatnaam naar info@bomenbuurtonline.nl

op de hoogte van relevante actuele ontwikkelingen en

onder vermelding van: “Aanmelding nieuwsbrief”. Je wordt

aankondigingen binnen de buurt. Ook is dit voor ons een

dan in de eerstvolgende verzending meegenomen.

manier om bewoners te bereiken als wij in gesprek willen

Nieuwe reeks thema-avonden

‘Lokale
Smaakmakers’
Hoe kunnen wij onze wijk nòg mooier, gezelliger of veiliger
maken? En hoe lossen wij de bekende problemen als grond
wateroverlast en een te hoge parkeerdruk op? Effectief, duurzaam
en out-of-the-box. Dat zijn de oplossingen die zes deskundige
‘Lokale Smaakmakers’ uit omliggende regio’s voor de wijk
waarin zij zelf wonen of werken hebben bedacht.
In een reeks van zes maandelijkse thema-avonden nodigen wij
deze inspirerende sprekers uit om bestaande vraagstukken in de
Bomenbuurt te benaderen vanuit de oplossing die in hun eigen

2018
woensdag 26 september: Annechien Meier
Het Laboratory for Microclimates van Haags kunstenaar Annechien
Meier wordt wereldwijd gevraagd oplossingen te bedenken voor
waterbeheer en klimaatuitdagingen in steden en woonwijken.
Wat kunnen wij leren van haar projecten en hoe kunnen wij zelf
de toenemende wateroverlast in de wijk voor zijn?

Woensdag 24 oktober Arn van der Pluijm
Opgeruimd staat netjes. Maar hoe kun je er als buurtbewoner
voor zorgen dat afval niet eindeloos wordt rondgereden met
vuilniswagens, om vervolgens te worden opgeslagen en verbrand?
Kostbaar en schadelijk en voor veel soorten afval onnodig. Met zijn
initiatief Haagsche Schil ondersteunt stadsvernieuwer Arn van der
Pluijm buurtbewoners om gezamenlijk groenafval in te zamelen,
en dat te gebruiken om lokaal energie mee op te wekken.

over een bepaald thema en daartoe een bijeenkomst

Niets vervelender dan spam in je mailbox! We houden het

organiseren.

dan ook bij voor iedereen relevante onderwerpen. Heel af

Woensdag 28 november Walter Dresscher

en toe versturen we een aanvullende mailing. Het streven

Meer ruimte, dat willen we allemaal wel. Om te parkeren, om te
spelen, om te wonen... Wat kunnen we doen om dat mét elkaar
vóór elkaar te krijgen? Architect Walter Dresscher bedenkt samen
met bewoners ideeën om de schaarse ruimte in de stad slimmer
en gezelliger te gebruiken.

Hoe meer e-mailadressen, hoe groter ons bereik en hoe

is om dit niet vaker dan een keer per kwartaal te doen.

beter wij samen aan verbeteringen kunnen werken met

Je kunt je op ieder moment weer afmelden voor de

draagvlak van de omwonenden.

nieuwsbrief.

Woensdag 30 januari Anneke Malherbe

De SBOB streeft naar minstens één vertegenwoordiger per straat. Een
straatvertegenwoordiger heeft een doorverwijsfunctie voor bewoners
met vragen over leefbaarheid, veiligheid en welzijn. Dit betekent dat
hij/zij hen informeert over de instanties waar ze terecht kunnen met
hun vragen. Een straatvertegenwoordiger is ook aanspreekpunt voor
de bewonersorganisatie, politie en welzijn in de straat. Dit om
signalen en informatie door te geven of op te halen (bijv. eenzaamheid, sms-alert, etc.). Bovendien meldt hij/zij defecten of vervuiling in
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de straat. Denk aan defecte lantaarns, verzakking van de weg, graffiti,
of zwerfvuil. En hij/zij brengt straatactiviteiten e.a. belangrijk nieuws
onder de aandacht bij de bewoners. Andersom geeft hij/zij bewoners
initiatieven door aan de SBOB.
Word ook straatvertegenwoordiger en help mee om onze buurt schoon,
veilig en leefbaar te houden! Mail naar info@bomenbuurtonline.nl
t.a.v. Carla Schuitema voor meer informatie.

Datum en locatie
Vanaf woensdag 26 september, zal op elke laatste woensdag van
de maand een ‘smaakmakers-avond’ georganiseerd worden bij de
nieuwe Fresh Food Coffee Café Anne & Max in de Fahrenheitstraat.
Om de organisatie te bekostigen, vragen wij per persoon een
bijdrage van € 3,00. Dit is incl. koffie/thee bij binnenkomst.

2019
Als elke seconde telt... Weet jij wat je moet doen wanneer iemand
een hartstilstand krijgt? En waar in de wijk je een apparatuur kunt
vinden om iemand te reanimeren? Misschien nog niet, maar er
wordt hard gewerkt aan een wijk-dekkend netwerk van 24-uur
toegankelijke defibrillators (AEDs). Anneke Malherbe vertelt hoe
zij er in 2018 samen met de werkgroep AED-Vogelwijk en steun
van bewoners en winkeliers in slaagde om van hun hele buurt
een veilige 6-minutenzone te maken.

Woensdag 27 februari Ido Pot
Wat zou jij doen met een leegstaand winkelpand, of straks met het
oude Rode-Kruisziekenhuis? Ondernemer Ido Pot bedacht hoe het
anders kon met een oude kinderboerderij aan het rand van de stad.
Zo ontstond Pluk, dat inmiddels is uitgegroeid tot een oase van rust,
met groenten uit eigen tuin, heerlijke koffie met zelfgebakken taart.
En een werk- en ontmoetingsplek voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.

Woensdag 27 maart Jasper Klapwijk & Tom
Bullens
Hoe houden we de buurt voor iedereen toegankelijk? Tijdens onze
jaarvergadering in 2018 maakten we kennis met het Japanse concept
Michi-Noeki: goed begaanbare hoofdroutes door de buurt die
centrale plekken met elkaar verbinden en waar je onderweg even
kunt uitrusten en ontmoeten. Jasper Klapwijk en Tom Bullens
vertellen hoe zij met steun van Fonds 1818 werken aan de aanleg
van een Michi-Noeki-netwerk in de Bomenbuurt.
september 2018

september 2018

Word jij vertegenwoordiger van jouw straat?

wijk het verschil heeft gemaakt. Wat kunnen wij van hun ervaringen
leren en hoe hebben zij het aangepakt? Werkt hun lokale oplossing
ook voor ons of hebben zij andere suggesties voor de Bomenbuurt?
Uiteraard met voldoende ruimte voor interactie en publieke discussie!

Voor alle bijeenkomsten:
Locatie Anne & Max, Fahrenheitstraat 472
Datum iedere laatste woensdag van de maand (behalve december)
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, afronding 21.30 uur.
Bijdrage € 3,00 inclusief koffie of thee bij binnenkomst.

De Boomgaard
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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!

OMGEVINGSWET

Op weg naar minder regels en meer ruimte voor initiatief
De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in onze geschiedenis. Terwijl de wet en haar uitvoeringsregelgeving gemaakt worden,
bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zich al volop voor op haar komst. Dat gebeurt in zo’n 150 Chw-experimenten en ruim 200 pilots.

Omgevingswet
in Staatsblad

AMvB’s naar
Raad van State

Onze
omgevingsverordening
is klaar.

Fijn! Wij
bereiden ons
omgevingsplan
voor.

Wij hebben al een
omgevingsplan

Wij maken een
omgevingsplan

Inwerkingtreding

We gaan aan de
slag met een
omgevingsvisie!
Wij experimenteren
met de Chw!
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Wij werken
nu écht
anders!
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Start ontwikkeling
Omgevingswet

Transitie
voltooid
Omgevingswetportaal.nl | december 2017

Invoering omgevingswet in 2020
In 2020 gaat de overheid de Omgevingswet invoeren en de
gemeente is nu al bezig zich daarop voor te bereiden. Daarbij
vraagt zij actief onze bijdrage. Aan ons: bewoners en onder
nemers van de Bomen- en Bloemenbuurt. Maar wat houdt
de Omgevingswet in? Weet jij het? Ik niet, althans ik snap de
intentie maar ken de precieze inhoud niet. Wat ik wel weet
is dat het belangrijk is, want het gaat over de invloed die
wij hebben op de inrichting van onze directe leefomgeving.
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Even wat achtergrond. Bij de inrichting van onze omgeving hebben
we in Nederland te maken met een enorme verzameling wetten,
algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.
Deze dienen toegepast te worden bij de inrichting van onze wijken,
buurten, industriegebieden en natuurgebieden, en hebben te
maken met milieu, verkeer, vervoer, water, natuur en cultureel
erfgoed. Deze wetten en regelingen zijn in de loop der tijd gemaakt
en helaas is de samenhang inmiddels ver te zoeken. Regels die
elkaar tegenwerken, begrippen die niet helder zijn, ellenlange
procedures etcetera.
Je kent vast het tracé van de verlengde A4 waar 50(!) jaar over is
gedaan. Het gaat natuurlijk niet over een futiliteit, maar 50 jaar?!
De overheid doet zijn best om dit stelsel van wetten en maatregelen te vereenvoudigen, maar dat is natuurlijk geen eenvoudige taak.
In 2008 is de ‘Wet op de algemene bepalingen omgevingsrecht’
(WABO) ingevoerd waarin allerlei vergunningen met betrekking tot
bouwen werden samengevoegd. Dat was al een stap in de goede
richting.

En nu worden in 2020 vierentwintig wetten over allerlei verschillende aspecten samengevoegd. Teveel om hier op te noemen
(voor de geïnteresseerden onder ons, zie Google: InformatiebladOmgevingswet-in-het-kort).Het hoofddoel van het wetsvoorstel is:
ruimte voor ontwikkeling creëren en het waarborgen van kwaliteit.
De Omgevingswet dient een samenhangende wet te worden die
niet tegenstrijdig is, ruimte geeft voor inspraak, flexibel is en sneller
en beter kan worden toegepast. Dat lijkt heel eenvoudig, maar
geloof me: dat wordt een hele klus. Een heel belangrijk element uit
de wet is de participatie van burgers en bedrijven: wij samen dus.

We hebben vorig jaar een groen dak met elf panelen laten plaatsen,
goed voor 3,3 megawatt per jaar (ofwel 3300 kilowatt) en zonne
boiler voor warm water. De zonnepanelen hebben we gekocht bij
een Haagse producent, Exasun in Ypenburg. De panelen zijn wel
iets duurder dan, maar van hele goede kwaliteit.”

“Het eerste dat we hebben gedaan is het huis isoleren”, vertelt Erik.
“We hebben het dak en de kruipruimte geïsoleerd en HR++ ramen
laten plaatsen. Toen dat klaar was, zijn we een beetje verder gaan
kijken naar de mogelijkheden. We kregen een idee om een groen dak
van sedumplanten te plaatsen op onze fietsenstalling in de voortuin.
Daken met sedumbeplanting brengen meer groen in de stad en
nemen neerslag, fijnstof en CO2 op. Ideaal voor in de stad dus.”
En zo geschiedde, maar daar hielden de groene ambities van
Erik en zijn vrouw niet op.

Subsidie
Voor de financiering van deze maatregelen hebben ze diverse
subsidies aangeboord. “Voor het sedumdak hebben gebruik gemaakt
van de groene daken subsidie van de gemeente. Bij de zonnepanelen
is er een regeling van het rijk dat je de btw terug kunt krijgen.
De subsidies dekken inderdaad maar een deel van de kosten,
maar we wilden dit graag doen, omdat we het belangrijk vinden.
Daarbij is het een investering die je met je de jaren ook terugverdiend.”

Besparing
Geïnspireerd door groene daken
Pas echt geïnspireerd raakten ze toen ze het gigantische groene
dak zagen van Bosch Garage Thomson aan de Populierstraat (*).
Erik: “Daar waren we zo van onder de indruk dat we besloten om
zelf ook een groen dak te nemen. Voor een woning met een plat dak,
dat zijn er heel veel in de Bomenbuurt, is sedumbeplanting een ideale
duurzame oplossing. Behalve dat het neerslag en CO2 opneemt, zorgt
het voor natuurlijke isolatie. De temperatuur op een plat dak kan op
een warme zomerdag in de zomer oplopen tot 60 graden. Met een
groen dak blijft de temperatuur stabiel (37 °C) door sedumplanten die
de hitte verdampen of eruit 'zweten'. In de winter houdt de dikke
beplantingslaag van het groendak de kou buiten.”

Zonneboiler
In 2017 was het zover, Erik en Saskia gingen zelfs nog een stap verder.
“In Amsterdam vonden we een bedrijf, Solarsedum, dat groene daken
plaatste in combinatie met zonnepanelen. Voordeel van deze
combinatie is dat zonnepanelen op een groen dak nog beter werken.

Erik en Saskia zijn heel blij met hun verduurzaamde huis. “We besparen
de helft op onze energiekosten en onze bovenverdieping is nu veel
koeler in de zomer.”
Wat wordt de volgende stap? “Hopelijk kunnen we snel van het
aardgas af. Stookkosten in de koudere maanden blijven de grootste
kostenpost. Dit blijft echter lastig in onze buurt. Hiervoor zijn we
afhankelijk van wat de gemeente gaat doen in onze wijk. Eigenlijk is
dit alleen mogelijk als er een warmtenet komt, andere (all electric)
oplossingen zoals een warmtepomp, zijn voor ons huis uit 1907 niet
mogelijk. Hopelijk gaat dit snel gebeuren.” ■
(*) Voor het verslag van Thomson Autobedrijf zie de juni-uitgave
van De Boomgaard uit 2016 (deze is ook online te downloaden:
www.bomenbuurtonline.nl/uploads/boomgaard/
Boomgaard_2016-juni_DEF_web.pdf)
Wil je ook een duurzaam huis? Ga voor informatie langs bij de
Hou van je huis/woonwijzerwinkel op de Goudsbloemlaan.

Meepraten
De overheid dient op allerlei niveaus een visie te ontwikkelen: op
provinciaal, stedelijk, stadsdelen en wijkniveau. En vraagt daarbij
onze input. Om in de toekomst als wijken goedbeslagen ten ijs te
komen, hebben het Wijkberaad Bloemenbuurt en de SBOB een
verzoek.
Ben je geïnteresseerd in de Omgevingswet en het Bestemmingsplan Bomen- en Bloemenbuurt? Wil je je samen met andere
buurtbewoners verdiepen in deze materie en meepraten met de
gemeente, het stadsdeelkantoor en de bewonersorganisaties?
Wijkberaad Bloemenbuurt en SBOB willen een kennisgroep in het
leven roepen die beide wijken tot een gelijkwaardige gespreks
partner maakt voor de verschillende overheden. Zodat we invloed
kunnen uitoefenen, mee kunnen besturen en onze belangen
kunnen behartigen. Voel je daar wat voor? Laat het ons weten!
Ineke Mulder

De Boomgaard

Echt duurzaam was het huis niet, toen Erik Gierman en zijn
vrouw Saskia in 2007 hun nieuwe woning aan de Laan van
Meerdervoort betrokken. Ruim tien jaar later zijn ze de trotse
bezitters van een van de ‘groenste’ huizen in de bomenbuurt.
Wat hebben ze allemaal gedaan?

Deze kosten heeft de familie Gierman gemaakt
Maatregel 				
Kostenindicatie
Glas-, dak en kruipruimte isolatie
€ 10.000		
Sedumbeplanting 			
€ 7.000		
Zonnepanelen 				
€ 7.000		
Zonneboiler en collectoren 		
€ 5.500		

Ontvangen subsidie
geen*
€ 2.800
€ 1.400
€ 2.000

*in 2007 was er geen subsidie voor woningisolatie, inmiddels is dat wel zo. Kijk op: www.denhaag.nl/subsidies
Voor de regeling ‘groene leges’ ga naar de website van de gemeente en zoek op korting op leges
Voor een overzicht van alle overheidssubsidieregelingen: www.energiesubsidiewijzer.nl

september 2018

september 2018

A4

Inspraak

Het heerlijke koele en duurzame huis
van Erik en Saskia
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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.

OPROEP:
deel je verhaal met Shervin Nekuee

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.

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.

Verhalen van verlangen
Lang voordat Denise in de Bomenbuurt neerstreek, volgde zij
als een trouw soldaatje de overplaatsingen van haar vader,
van kazerne naar kazerne overal in het land. Tot aan de toen
nieuwe flats in Zoetermeer, hoog boven de grond en stevig
ommuurd in beton. In het elan van de jaren zeventig gingen
ook zij eens per jaar mee in de lange karavaan die via de
Route du Soleil afdaalde tot aan de Middellandse Zee.
Zee, horizon, lucht en bergen. Wat een verademing…..
En zo begon Denise's eerste verhaallijn: "Misschien ben ik wel een
verdwaalde Française". In de lijn van haar haar opa's verhaal, die als
gedeeltelijk Fransman via Den Haag naar Indië was afgedwaald.
Tussen de vakanties door maakte ze zich de Franse taal eigen,
door toegewijd op de krakende Franse lange-golfzenders van haar
transistortje af te stemmen. Maar ze had meer geleerd: de betekenis
van woorden als Fernweh, Heimwee, en nostalgie.

Misschien ben ik wel een
verdwaalde Française
Nu pakte zij de draad van haar Javaanse oma op, die met haar
mystiek in de Hollandse grijsheid vertelde van haar verlangen
naar de bergen en de geheimen van daar, het verre Indië.

Ik had haar al vaak zien zitten, bij Bagels & Beans op de Thomsonlaan. Ik vond haar een opvallende gast, want vaak verwikkeld in
hartelijke gesprekken met Tim en zijn collega’s, die zij - in tegenstelling tot mij - allemaal bij de naam kende. Van kennismaking
tussen ons kwam het maar niet, totdat we toevalligerwijs eens
naast elkaar kwamen te zitten en zij over haar gemis begon.
Nu is 'het gemis' allesbehalve een gebruikelijk gespreksonderwerp
binnen het “niet lullen maar poetsen” conversatierepertoire van
mijn meeste Nederlandse kennissen. En zeker niet bij een eerste
kennismaking. Men heeft het liever over “waar hij/zij deze dagen
mee bezig is”. Over nieuwe diëten om de lichaamsconditie te
verbeteren, geplande stilte-retraites om meer mindful met de
levenspartner en de zakenpartners om te gaan, nieuwe project
aanvragen om eigen carrière, eigen organisatie, eigen wijk- of
voetbalvereniging een nieuw impuls te geven én - niet te onderschatten - de vakantieplannen voor de komende twee jaar.
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Ik heb Denise tot twee keer toe gesproken. Ik was betoverd door
de diepte van haar gedachten en de scherpzinnigheid, hoe zij naar
de verborgen historie van haar geboorteland kon kijken. “De onrust
die ik in Nederland in de lucht voel hangen, waar we alles willen
plannen, ordenen en beheersen, zou wel eens het verhaal kunnen
zijn van onze eeuwige strijd tegen het water”, zei ze. “Ligt daar
onder nog een ander verhaal? Wie weet leeft, verdrongen naar de
schaduw, het besef dat wij mensen onze polders aan de zee
hebben ontstolen. Wie weet zijn we daarom vooral rationeel en
nuchter. Verlangens en verhalen als bewegingen van de ziel kan je
je niet permitteren als het ANP je richtlijn en maatstaf is om te overleven. De grond onder onze voeten is zo vanzelfsprekend niet hier. ”

De onrust in Nederland is
misschien onze eeuwige
strijd tegen het water
En zo nam Denise mij mee van het ene verhaal in het andere.
Van de Française incognito met het transistorradiootje, naar de
doctorandus die bedankte voor haar academische carrière "omdat
ze niet in boeken wilde leven, maar een leven wilde als een film".
Ze heeft een verhaal over werken in Joegoslavië, en vluchten voor
de burgeroorlog, "daar werd de aarde verschroeid", over werken in
Lanzarote, "mijn hostesspumps wiebelend op de vulkanische grond".
Ik hoor steeds hoe haar belezenheid, haar fijnzinnige blik op talen
haar hielpen om de zienswijze en de zijnswijze die in elke taal
verweven zijn te doorgronden. En om zich daar een deel van eigen
te maken. Ze heeft lang in Griekenland gewoond, citeert uitspraken
in het Grieks, met pathos en temperament. "Als Nederland het land
van water en wind is, dan is Griekenland het verhaal van rots en
vuur: verzengend, verslindend, trots en zinderend van leven".

ShervinNekuee@live.nl

En zo vertelt ze van de Denise die Grieks leerde en vol opging in het
Griekse leven, speels en doorspekt met emotie en humor, tragedie
en komedie. Ik zie weemoed en ontzag als ze het heeft over haar
tijd in Nasr City Caïro, over die mensen met de vriendelijkheid in
hun blik - "we have the sweetness of Allah in our hearts miss
Denise" - over de zachte islam, die ze van haar oma kent, en
meeneemt in haar hart.

De Bomenbuurt:
gemoedelijk en betrokken
als een Grieks dorp
Ze keerde terug naar Den Haag, hervatte haar werk als lerares Frans,
en ontdekte de Bomenbuurt. "Gemoedelijk en betrokken als een
Grieks dorp". Bij de open en positieve sfeer van Tims’ café vond ze
een ankerpunt en in het openzetten van de luiken naar een grotere
wereld voor haar leerlingen vond ze troost.

Het is wat het is?
‘Het is wat het is.’ Woorden van een vriend. Hij had een fatale
vorm van kanker en heeft het aardse inmiddels verruild voor
– zijn woorden – ‘een mysterie van licht’. Hij had er iets van
ervaren bij een operatie en was sinds die dag niet meer bang
voor de dood. Het komt vaker voor. De neuroloog Pim van
Lommel schreef er een mooi boek over, Eindeloos bewustzijn.
Maar dat laat ik even voor wat het is. Ik wil het met u hebben
over ‘Het is wat het is.’ Die woorden schoten me te binnen bij
een alledaags geval. De weg was opgebroken. Ik dacht slim te
zijn en schoot de stoep op. Maar die weg liep dood en ik moest
terug. ‘Het is wat het is’, mompelde ik gelaten. Niet te vergelijken
natuurlijk met het lot van mijn vriend. Maar het kan je goede
humeur redden. Even later schoot er spontaan een variatie door
me heen: ‘Het is wat het wordt.’ Zo kun je ook omgaan met
tegenslagen, bedacht ik. Je niet neerleggen bij een situatie, maar
er iets aan doen. Wel zo krachtig. Maar ik wist meteen: dat moet
je dan wel uit je hoofd laten als er niets aan te doen valt.
Er is een gebed van Franciscus waarin die twee op eminente
wijze in balans zijn gebracht: ‘Geef ons moed om te veranderen
wat anders kan. Geef ons wijsheid om te aanvaarden wat niet te
veranderen is. En geef ons inzicht om het verschil te zien tussen
beide.’ Soms moet je dingen veranderen en je er niet bij
neerleggen. Denk aan de klimaatsverandering die we als een
noodlot over ons heen laten komen. Velen denken: ‘Na mij de
zondvloed.’ In dat geval is ‘Het is wat het is’ niet wijs, maar
dwaas. Aanvaarden wat je niet veranderen kunt. Veranderen wat
te veranderen valt. En de wijsheid hebben om het verschil te
zien tussen beide. Laten we het proberen.

Toch is er nostalgie. En er is verlangen naar terugkeer naar het
pathos en de poëzie van die verre oorden, vreemd aan dit land,
en het overmatige rationele en geordende hier. Waar zij als meisje
van zes al naar op zoek was heeft zij buiten de begrenzingen van
hier gevonden, maar niet voor lange duur, zij heeft het moeten
achter zich laten. Een burgeroorlog, een crisis, een revolutie:
ze keert terug naar Den Haag. Net als Indische oma destijds.
Met het verre landschap onder de huid. Dat doet pijn.
Ik kijk naar haar sprankelende aanwezigheid, haar belangstelling
voor mijn verhaal en voor mensen om ons heen. Ik hoor hoe ze
met passie over haar leraarschap verteld, met liefde voor leerlingen
en in het bijzonder voor de leerlingen die zoekend zijn naar hun
plek in een land dat niet het land van hun moedertaal en grondtoon is, leerlingen die wellicht het meest haar gevoel van nostalgie
delen.

september 2018

september 2018

Tussen Heimweh en Fernweh - want wat is thuis en wat is ver weg,
als je al uit zo veel omzwervingen bent geboren - ontspint zich het
verhaal van de nostalgie. Een bekend verhaal in onze Bomenbuurt.
In ons buurtje zijn de wortels zo stevig dat ze ook houvast bieden
aan het vreemdelingenlegioen, het legioen van zwervenden met
benamingen als allochtoon, expat, indo, statushouder en immigrant
dat hier is neergestreken. Zij zijn hier opgenomen in de gezelligheid
van de geboren en getogen Bomenbuurters.

Maar het gemis? Dat is toch iets meer voor mij, de Iraanse balling
in Nederland, telg van Perzische, krullerige taal in het land van
“hou het kort”; zoon van reusachtige bergen, dorre woestijnen
en kronkelige landschappen van Iran verbannen naar eeuwige
vlaktes van Mondriaanlandschappen van Nederland.
“Wat wil deze blonde vrouw met mijn gemis?” De vraag ging in
een flits door mijn hoofd en ik werd nog nieuwsgieriger naar deze
Denise. Het grootste geluk van een nieuwsgierige schrijver is een
brutaliteit die door zijn beroep wordt gelegitimeerd. Schrijverschap
geef je de juiste smoes om gepast en ongepast bij de mensen aan
te kloppen. Dus ik klopte bij Denise aan met mijn voornemen om
in ons Boomgaardmagazine over haar te verhalen. Zij ging op mijn
uitnodiging in om haar levensverhaal met mij te delen maar ze
waarschuwde mij meteen: “Let op, er is geen verhaallijn”.

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.

Ik denk bij mezelf, die nostalgie van het verleden en van het
verlangen heeft haar wellicht mooier gemaakt, het afscheid moeten
nemen van haar lang verwachte bestemming heeft niet geleid tot
verbittering, in besef van fragiliteit van het leven heeft ze schoonheid gevonden en troost. ■
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gezond in de buurt

Margrietes Handen

Gratis introductiebijeenkomst

praktijk voor massage

Focussen - je lijf weet
meer dan je denkt

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).

Zo’n 25 jaar geleden schroefden wij, Erna de Bruijn en Christine
Langeveld, het bordje FocusCentrum DenHaag naast de deur
van Valkenboskade 570. Ben je benieuwd wat Focussen is?
Het is stilstaan bij wat je in je lijf voelt en waarvan je weet of
vermoedt dat het te maken heeft met iets dat speelt in je leven.

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

€ 12,50
korting

Je kent het wel: iets zit je niet lekker, het ligt je ‘zwaar op de maag’,
je bent helemaal ‘vol’ van een plan, je voelt je ‘leeg’ na een moeizaam
gesprek. Vaak loop je eraan voorbij, met name vervelende gevoelens
wil je liever niet voelen. Je pakt je mobieltje, zet de TV aan, neemt
een borrel. En als je een góéd gevoel hebt, gun je je nauwelijks de
tijd om daarbij stil te staan, want er moet nog zo veel.
Je kunt zulk soort gevoelens ook aandacht geven, en merken
hoe het in z’n geheel voelt van binnen, in je lijf en in je ziel. Dat is
focussen (scherp stellen). Je ontdekt daarbij meer dan wat je al wist
met je hoofd en je hart; je eigen wijze lijf weet veel meer dan je denkt.

op een
complete set
van ons
huismerk

Focussen helpt je om dat wat je te veel in beslag neemt, remt
of blokkeert (stress, zorgen, irritaties, gekwetstheid, pijn, oude
wonden) onder ogen te zien, erkenning te geven en te luisteren
naar het verhaal erachter. Vaak is dat verrassend anders dan wat
je erover bedacht had. Er komt weer ruimte voor je levenskracht,
de energie die in de verdrukking was geraakt, gaat weer stromen.

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

Het helpt je ook de waardevolle elementen in je leven op te
merken: te voelen wat je blij maakt, waar je goed in bent, wat je
graag doet en wat energie geeft. Daar dan ruimte voor maken en
het uitnodigen zijn plek in te nemen. Dat komt alles wat je doet en
hoe je bent, ten goede.
Zo brengt Focussen positieve veranderingen in het omgaan met
jezelf, met anderen, met de hobbels én met de uitdagingen in je
leven. Als focusser ben je zelf de meest deskundige; er is niemand
die beter weet wat voor jou het beste is en je hebt verder niks
nodig, alleen maar je lijf, en dat heb je altijd bij je.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

In het FocusCentrum Den Haag begeleiden we mensen in het
(leren) Focussen. Wij organiseren een introductie-bijeenkomst:
– zaterdag 10 november, 10.00-12.30u of
– dinsdag 13 november, 19.30 – 22.00u.
Valkenboskade 570. Kosten geen, wel graag aanmelden via tel.
070-3634786 of www.focussen.nl.

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig uit.

sporten op
schoolplein
egelantierstraat
Sinds april vind je elke zaterdagochtend een groepje
Bomenbuurters op het schoolplein van de Bonte Vlinder in de
Egelantierstraat. Er wordt gesport! Mark Langeveld, die sinds
1994 in de Egelantierstraat woont, geeft les; een mix van
Taekwondo, boksen en krachttraining. De jongste deelnemer
is drie, de oudste al boven de zestig. Iedereen sport op zijn
niveau. Een gezonde straat en samen bewegen is het doel!
Mark heeft jarenlang les gegeven in de Taekwondo sport en sport
zelf momenteel bij boksschool de Haagse Directe. Andere buurt
bewoners verzorgen soms ook een deel van de les, Christien kent
Yoga, Petra en Pee Tai Chi en Tessy Qi Gong. Op deze manier
maken we kennis met verschillende sporten en kan de les ook
doorgaan als Mark een keer niet kan. We doen het samen.
Met steun van de SBOB is inmiddels sportmateriaal aangeschaft;
een paar bokshandschoenen en stootkussens. En omdat het school
plein groot genoeg is, is iedereen uit de Bomenbuurt welkom.
Wil je lekker buiten bewegen, samen met je buren, op jouw niveau?
Doe dan een keer mee: zaterdagochtend van 9 tot 10 uur op het
schoolplein van de Bonte Vlinder in de Egelantierstraat. Deelname
is gratis!
Christien Stoker

Gezocht gastheer of -vrouw
Buurtcentrum ‘t Lindenkwadrant
VÓÓR Welzijn, Buurtcentrum ‘t Lindenkwadrant
(2e Braamstraat 6) is op zoek naar vrijwilligers voor de
functie van gastheer/-vrouw. Het buurtcentrum is van

De gemeente laat het

maandag tot en met vrijdag open voor inloop en activi

gratis verwijderen.

teiten. Bezoekers kunnen aan het buffet koffie, thee, sapjes

U hoeft het alleen maar

Meld graffiti

en diverse versnaperingen kopen. Wij zoeken vrijwilligers

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

die oog hebben voor het gastvrij ontvangen van buurt

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

bewoners. Wij vragen van vrijwilligers dat zij een dienst

bij komt!

geduldig en behulpzaam zijn en verantwoordelijkheids

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

gevoel hebben. Wij bieden vrijwilligers ondersteuning

wonen, werken en leven.

DPZ 2016

kans dat er meer graffiti

verlenende positieve uitstraling hebben, enthousiast,

Buitengewoon schoon!

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

door een beroepskracht en een gezellige, collegiale sfeer.
Als je geïnteresseerd bent in deze functie, neem dan
contact op met Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant,
beheerder: Ubeeth Sorgucu, tel. 070-2052443.

05-07-16 08:53
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€ 50.000,- voor de bomenbuurt

akwa

flora

door ERNA DE KLERK

Wijkbudget is verdeeld
over tien projecten

door Johan van Arragon

AED

Akwaflorateam:
Groen moet je doen
Een initiatief van Akkie. Wie kent hem niet? Zo is hij is o.a. straat
vertegenwoordiger, activist voor mooie bomenspiegels en medeorganisator van de fototentoonstelling 100-jaar Bomenbuurt. De
bekende Bomenbuurter heeft altijd ideeën voor buurtverbetering.

Het wijkbudget is verdeeld. Een bedrag van 50.000 euro dat door de gemeente beschikbaar is gesteld voor de
Bomenbuurt gaat op aan een tiental projecten door bewoners bedacht en ingediend. In totaal belandden er
zevenenzestig ideeën op de tafel van de jury, maar niet allemaal bleken ze financieel haalbaar of – op dit
moment - uitvoerbaar. De jury, bestaande uit SBOB bestuursleden, bewoners en een gemeenteambtenaar,
besloot in juni dat de tien overgebleven plannen zonder stemming konden worden uitgevoerd. De indiener zelf
had het draagvlak al met andere bewoners of belanghebbenden afgestemd en door de eenvoud of vriendelijk

door Johan van Arragon

heid van de plannen zouden andere bewoners er geen aanstoot aan kunnen nemen. Kortom: de buurt wordt
verrijkt met tien uiteenlopende persoonlijke wensen van onze buurtgenoten. Op de volgende pagina’s lees je
over de plannen die dit najaar worden uitgevoerd.
Lantaarn
De gemeente schakelde de stichting van Ingrid Meijering en Marion
Duimel in om het project te begeleiden. De beide dames hebben
vaker in Haagse wijken bewoners en subsidies bij elkaar gebracht,
maar de verdeling van een groot wijkbudget was voor hen ook de
eerste keer: “We zijn positief verrast door het aantal ideeën en ook
door de kwaliteit.” Soms paste een idee niet in dit kader, zo wilde
iemand graag de ouderwetse lantaarnpalen terug in het straatbeeld.
Ingrid: “Dat gaat over te veel geld en grijpt in op de gemeentelijke
verlichtingsvisie, waardoor het binnen dit project niet uitvoerbaar is.
Aan de andere kant waren er ook ideeën die zonder geld uitgevoerd
kunnen worden, zoals het gezamenlijk zingen in De Bolster.”

Energiecentrale
Ook een mooi en inventief plan was de aanleg van een kleine
installatie om elektriciteit op te wekken met het stromend water
van de Valkenbosvaart. Op die manier kun je mensen laten zien
hoe het principe van duurzame energieopwekking werkt en wat de
impact hiervan is. Dat bleek een onduidelijke maar waarschijnlijk
grote kostenpost, waar ook meerdere instanties aan zouden
moeten meewerken. “Maar over dit plan wordt nog doorgepraat,”
vertelt Ingrid: “Het project als geheel beoogde tevens om mensen
met elkaar in contact te brengen, ideeën uit te wisselen en te zien
wat je met elkaar kunt bereiken. De kruisbestuiving van sommige
ideeën lijkt hieraan bij te dragen en wellicht komen er werkgroepen
die met elkaar in overleg gaan over andere te ontwikkelen plannen.”
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Een jury, die uit alle leeftijdsgroepen werd samengesteld, boog zich
over de zevenenzestig voorstellen. Het team bestond uit Meggie
Janssen en Arjen Looijenga van het SBOB-bestuur, een gemeenteambtenaar van stadsdeelkantoor Segbroek en buurtbewoners
Sebastiaan Vonk, Jeroen van Dam en Jan Wissink. De selectie
criteria waren (financiële) haalbaarheid en realisatie moest mogelijk
zijn in 2018.
Meggie: “Een aantal ideeën moest afvallen omdat de gemeente
geen toestemming gaf voor aanpassing van de openbare ruimte.
Deels heeft dat te maken met de herinrichting in 2022 als de
riolering in de wijk wordt vernieuwd, maar ook vond men dat er
niet altijd genoeg ‘ruimte’ was. Zo sneuvelde het plan waarbij een
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Talud
De aanleg van trampoline en een jeu de boules baan op een
groenstrook in de buurt heeft het ook niet gehaald. Sympathiek,
maar voor de gemeente een te grote verantwoordelijkheid als
mensen met ballen gaan gooien of van een springkussen kunnen
vallen. En het talud langs ‘ons’ deel van de Valkenboskade bleek te
steil voor de aanleg van een tuintje.
Meggie: “Er is contact geweest met iedereen die een plan heeft
ingediend. We hebben mensen soms doorgestuurd naar een ander
loket om toch dingen te verwezenlijken. Zo blijken veel groenwensen
uitgevoerd te kunnen worden, bijvoorbeeld als geveltuin. En waar
niet alles op dit moment mogelijk is, wordt er in de meeste
gevallen wel verder over nagedacht. We hebben als jury ons best
gedaan om toch zo veel mogelijk ideeën door te laten gaan., dus ik
ben tevreden.”

Volgende ronde
Als het goed is, wordt over vier jaar een nieuwe ronde gemaakt.
Niks is zeker natuurlijk en mede afhankelijk van geld en luim van
het stadsbestuur, maar het zou dus kunnen dat er in 2022 weer een
bedrag beschikbaar komt waar bewoners plannen voor kunnen
indienen. Nu moest het hele traject in korte tijd worden afgelegd,
maar wie weet hoe creativiteit en buurtzin elkaar vinden als er
meer tijd is voor overleg en het maken van plannen.

Buurtbijeenkomst 3 oktober
Feestelijke presentatie wijkbudgetideeën
De SBOB nodigt alle bewoners uit om het wijkbudget te vieren
en het glas te heffen. De gekozen ideeën worden gepresenteerd
en iedereen die wil helpen met de uitvoering ervan kan zich
aanmelden.
Locatie: Bibliotheek Bomenbuurt, Fahrenheitstraat 707
Datum: woensdag 3 oktober om 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Aanmelden: graag via ideeenbus@bomenbuurtonline.nl

Janneke, sinds ruim vijf jaar wonend aan de Thomsonlaan, werkt
bij GGD Haaglanden. Via haar werk heeft ze leren reanimeren met
een AED. Dat is de gangbare naam voor een Automatische Externe
Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Dat gebeurt door het geven van een
elektrische schok. Ze zocht op de website van het Rode Kruis waar
onze de buurt een AED te vinden is. Ze vond er geen op de kaart die
24 uur per dag toegankelijk is. Dat betekent minder goede zorg buiten
openingstijden.
Waarom is een AED belangrijk?
“Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Een
ambulance is vaak niet zo snel ter plekke. Vanuit 112 worden daarom
burgerhulpverleners opgeroepen om een AED te halen en te starten
met reanimeren.”

Wat houdt jouw project in?
“Met het budget wil ik een AED aanschaffen en op centrale plaats in
de buurt ophangen, waar het 24 uur per dag beschikbaar is.”

Wat is je budget?
“1000 euro voor drie jaar, te gebruiken voor T-shirts, slangen en
aanverwante zaken.”

Hoe ben je op het idee gekomen?
“Ik onderhoud zelf al een tijdlang drie bloembakken op het
Valkenbosplein. Die zag ik wegkwijnen en ik ben ermee aan de slag
gegaan. Al doende besefte ik ook dat we, in deze tijden met vaak een
tekort en dan weer een overvloed aan water, moeten nadenken over
manieren om dat water op te vangen, op te slaan en weer te
gebruiken.”

Wat kost je plan?

Waar haal je straks het water en de mensen
vandaan?

“Mijn oorspronkelijke schatting was 2 á 3000 euro. Maar omdat de
jury zo enthousiast was is het restant van het wijkbudget ook aan het
project toegewezen. Daarmee is het budget gestegen tot zo’n 10.000
euro. Hierdoor kan het wat breder worden opgepakt.”

Zolang we nog geen andere, duurzame oplossing hebben,
overweeg ik aan de brandweer te vragen of we hun brandkranen
mogen gebruiken. En mensen kunnen zich bij mij melden via
info@bomenbuurtonline.nl.

Wat ga je met dat extra budget doen?

Hoe zie het resultaat over enige tijd voor je?

“We kunnen meer AED’s aanschaffen en kijken of degene die nu
binnen hangen naar buiten verplaatst kunnen worden. En buurt
bewoners kunnen worden opgeleid om zo’n apparaat te bedienen.”

“Dan zie ik een groen gekleurde wijk met driemaal zoveel planten als
nu met veel zitplekken. Bewoners onderhouden het zelf, uit verantwoordelijkheidsbesef, maar ook door de sociale cohesie die ontstaat.
Midden in het groen genieten en weer praten met elkaar.”

Waar kunnen buurtbewoners zich opgeven voor
een cursus?
“Via de SBOB zullen reanimatiecursussen georganiseerd worden in
het najaar. Via de website en social media volgt meer informatie.”

Kunnen buurtgenoten meehelpen?
“Natuurlijk om te beginnen door zich als burgerhulpverlener aan te
melden bij de Hartstichting (www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener)
en eventueel eerst een cursus te volgen. We zijn nog op zoek naar
goede plaatsen voor een AED. Wie mee wil denken over de uitvoering
kan zich melden via de SBOB: info@bomenbuurtonline.nl.”

september 2018
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Ruimte

parkeerplaats wordt opgeofferd voor een tuintje, omdat de
gemeente de parkeerdruk in de wijk te hoog acht.
Dat is jammer natuurlijk als buurtbewoners het wel eens zijn
geworden met elkaar.”

Een AED daar red je levens mee

Akwaflorateam, daar herkennen we de naamgever in terug, iets met
water en flora en een groep. Toch Akkie, kun je ons nog wat meer
inwijden in je project?
“Onze buurt heeft ondanks de naam niet heel veel groen, dus op het
groen dat we wel hebben moeten we zuinig zijn. Nu kunnen we
zeggen: gemeente doe er wat aan, maar wij als bewoners kunnen
ook zelf veel doen. Mijn plan: de bewoners onderhouden zelf het
groen in de buurt. Niet alles, maar wel het kwetsbare groen. Vooral
in droge tijden zoals deze extreme zomer. Bloembakken en schalen
kunnen dan extra water gebruiken. Het gaat er dus om dat we de
toestand van bloemen en planten in de gaten houden en in actie
komen als dat nodig is. Met een groepje bewoners hoeft het niet veel
tijd te kosten. En als we dan toch rondlopen kunnen we meteen zien
waar planten aanvulling nodig hebben. Alles in samenspraak met
bewoners, winkeliers en de gemeente.”
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Bankjes en een drinkfontein op
het Kastanjeplein
Sanne woont al ruim 40 jaar in onze buurt. Ze verhuisde ooit vanuit
de Archimedesstraat via de Elsstraat, naar de Valkenboskade en
woont nu op de Segbroeklaan. “Er gebeurt al veel in onze buurt,
maar het kan altijd beter. Bewoners zijn nodig, soms kun je eenvoudig
iets met elkaar aanpakken.”
Het idee van de bankjes is ontstaan omdat Sanne altijd met andere
ouders op het grasveld bij de speeltuin op het pleintje zit. “Je kinderen
spelen en wij moeten ‘grondzitten’. Dat is niet echt wat voor mij.
Het leek me vrij simpel: een bankje, meer een stevige plank, op het
hekwerk rond het plein aanleggen. Veel plaats dat weinig ruimte in
beslag neemt.”
Ook andere ouders leek het een goed idee. “Op het Rode Kruisspeeltje
staan bijvoorbeeld picknicktafels. Zoiets bevordert leuke contacten.”
Ook is het handig, omdat het plein naast een van de buurtsupers ligt.
“Ga jij boodschappen doen dan pas ik even op je kinderen. Straks
ruilen we dat om. Dat doe je net wat makkelijker als je er bij kunt gaan
zitten.”
Het plan is in de prijzen gevallen, maar in een andere variant. Namelijk
bankjes rondom twee bomen op het Kastanjeplein; om de grootste
boom staat er al een.
Natuurlijk is Sanne er blij mee, maar ze zit zelf liever in de zon en
hoopt eigenlijk dat het toch nog bankjes tegen of langs het hek
kunnen worden. “Gewoon een eenvoudige plank, groen gebeitst
of gelakt, met versteviging is ook prima hoor. Ik werk zelf bij de
gemeente en weet dat zij dit soort zaken door de Haeghe Groep kan
laten maken. Dat is dan ook gelijk weer een sociaal project.”

Hangende bloembakken

een foto met uitleg

op Thomsonlaan

14

Vera woont sinds negen jaar met man en dochter in de Bomenbuurt.
Ze diende het idee in voor hangende bloembakken/manden aan de
lantaarnpalen in haar straat. Haar straat is de Thomsonlaan, het stuk
tussen het Goudenregenplein en de Valkenboskade. Deze ‘hanging
baskets’ kun je al vinden ter hoogte van de winkels. Vera: “Ik hoop
dat de bloembakken meer warmte in de straat brengen en dat dit
de aanzet is tot een aantrekkelijker straatbeeld”.

Welke Bomenbuurtbewoner weet een abeel aan te wijzen? Of hoe
het blad van een populier eruitziet? Leenhert uit de Beukstraat
probeert zijn kinderen dit soort kennis over de natuur wel bij te
brengen. Maar hij geeft toe: “Ik ben maar een huis-tuin-en-keukenkenner. En volgens mij hebben de meeste kinderen en hun ouders
hier in de buurt ook geen benul.”
Daarom lijkt het hem een goed idee om op een blinde muur in de
Fahrenheitstraat, bijvoorbeeld die van de speelgoedwinkel op de hoek
van de Beukstraat of de supermarkt aan de kant van de Acaciastraat,
een muurschildering te maken van de bomen waar de straten hier in
de buurt naar vernoemd zijn. “Ik zie voor me dat de contouren van de
bomen en het blad mooi naast elkaar staan. En dan natuurlijk ook de
namen van de bomen erbij. Ik zou het zelf kunnen vormgeven, maar
als hier in de buurt iemand woont die dat beter kan, dan hoor ik het
graag!”
Dit plan voor een muurschildering heeft nogal wat voeten in de aarde:
er moet een omgevingsvergunning voor gegeven worden en daarvoor
moet het aan bepaalde criteria voldoen. En de eigenaren van de
panden, en de winkeliers van Intertoys of Plus moeten er ook mee
akkoord gaan. Daarom dreigde het plan niet door te gaan. Maar dat
vond Meggie Janssen, bestuurslid van de SBOB zonde van het leuke
idee. “Toen dacht ik: kunnen we dan niet in elke straat stoeptegels
leggen met de afbeelding van de betreffende boom en het blad?
Dat ligt niemand in de weg,” licht ze toe.
Hoe het idee precies wordt uitgevoerd, ligt dus nog niet vast.
Leenhert ziet het in ieder geval als een startpunt voor andere
boomideeën, zoals een speurtocht voor kinderen of een augmented
reality* rondleiding. “Dat soort dingen maakt de buurt kleurrijker,
en bindt de bewoners ook meer.”

door BARBARA BOERS

Mini bibliotheek Aucubastraat
Els woont in een prachtig huis aan de Aucucastraat. In haar grote
achtertuin pronken de planten in de laatste zonnestralen van de dag.
Ze vertelt dat ze een beetje jaloers is op haar buren in de straat achter
haar. Daar zorgen drie heren voor een saamhorigheid in de straat
door allerlei activiteiten te organiseren. “Dat zou ik hier ook wel
willen”, zegt ze.
Met dat idee in haar achterhoofd zond zij drie ideeën in. Twee daarvan
werden afgewezen: Els wilde graag de lantarenpalen terug in de buurt
die passen bij het tijdsbeeld van de aanleg van de wijk en ze vroeg
om zonnepanelen op het dak van De Bonte Vlinder (de school pal
tegenover haar huis) zodat de omliggende straten voorzien kunnen
worden van duurzame stroom. Haar derde idee werd gelukkig wel
gehonoreerd: een boekenbieb voor in de straat. Waar boeken voor
iedereen beschikbaar zijn om te lenen en ruilen. Het idee is simpel:
geef het door! Heb je een mooi boek gelezen, laat ‘m dan niet
verstoffen in de kast, en gooi ‘m zeker niet weg, maar plaats hem in
de boekenkast zodat anderen het mooie verhaal ook kunnen lezen!

Het idee is ontstaan door overleg met de buren en de wens om de
straat wat gezelliger te maken. Vera had geen begroting opgesteld,
maar begrijpt dat er inmiddels ca. 2000 euro is gereserveerd voor de
uitvoering. Met een aantal buren wil ze graag meedenken over het
soort bak of mand en over de planten die erin komen te hangen. “Het
moet natuurlijk een stevige plant zijn, het liefst naar mediterraan idee
met veel kleur. Dat zal in overleg met de gemeente gebeuren.
Daarnaast moeten we afspreken wie de planten water gaat geven. Dat
kunnen we eventueel zelf doen, maar we gaan ook graag praten met
de ondernemers die al een regeling hebben met de gemeente voor
de hangende bloembakken in het winkelgebied. En er is een
werkgroep opgericht om planten in de buurt water te geven (zie een
ander ingediend idee Akwa Flora). Daar gaan we natuurlijk ook mee
praten.”
“Mijn ideale straatbeeld? We beginnen nu met bloemen, maar het
liefst zou ik de nu wat onpersoonlijke stadsstraat omtoveren naar een
fietsstraat, waar de leefbaarheid van bewoners voorop staat en waar
auto’s meer ruimte bieden aan fietsers. Zo’n autoluwe straat zie je ook
in de Suezkade. Ik zie dan meer kleur en sfeer op straat en minder
hardrijdend verkeer.”

(*een technologie die realiteit en virtuele wereld met elkaar verbindt.)
Geïnspireerd door de vele boekenkasten die al door de stad verspreid
zijn, wil zij er ook een gaan maken. Hier komen haar eigen boeken in,
maar ook kinderen uit de buurt kunnen hun prentenboeken hier kwijt
en nieuwe sprookjes vinden. Het maken van zo’n kast lijkt simpel,
maar er komt toch wat bij kijken.
Dus ben je handig met een hamer en een spijker en lijkt het je leuk
een klein boekenkastje in elkaar te zetten, laat het weten!
Er speelt ook een idee om de kast samen met de kinderen uit de
straat te gaan versieren. En heb je boeken die je graag door wilt
geven, bewaar ze dan voor deze nieuwe bibliotheek!
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Sanne diende nog een tweede idee in, namelijk een waterkraan op
het plein. “Ik had twee mogelijkheden gevraagd: of een eenvoudig
(drink)fonteintje of een kraan waar je tegelijkertijd een speeltoestel
aan kunt vastmaken.” Dat laatste is iets te ingewikkeld, nu wordt het
een fonteintje van Dunea. “Fijn dat dit kan, want het is natuurlijk zonde
als iedereen die dorst krijgt de winkel inloopt en weer een plastic
flesje met water gaat kopen.”

door ERNA DE KLERK

iedere straat
van naamgevende boom

door ERNA DE KLERK
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Wat de bankjes zouden gaan kosten heeft Sanne vooraf niet
diepgaand onderzocht, maar nu erover nadenkend schat ze zo’n
6000 euro. De kosten van het aanleggen van de kraan weet ze niet.
“De uitvoering wordt door de gemeente met Dunea gedaan, dus
daar kan ik zelf niet aan meewerken.”

De Boomgaard

De Boomgaard
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door BARBARA BOERS

Vertelpantomime voor en door
jong en oud
Esmé woont in de Eikstraat, maar brengt veel tijd door in het Kunst
& Kids Café in de Acaciastraat. Sommigen van jullie zullen het café
wel kennen, een plek die van maandag tot vrijdag open is voor
ouders met jonge kinderen om samen te komen, te spelen, lekker
koffie te drinken, maar vooral ook de mogelijkheid tot het volgen
van kunstlesjes voor de kleintjes.
Esmé diende het idee in voor een speciale activiteit voor oud en jong.
Het doel is om onze oudere buurtbewoners een mogelijkheid te
geven meer onder de mensen te komen. Zij gaan korte verhalen van
de Haagse schrijfster Lizette Koning voorlezen en kinderen beelden
ze uit. Een vertelpantomime ontstaat op deze manier.
Zo worden verhalen van Job en Keetje, onze eigentijdse Jip en
Janneke, ouderen en peuters samen tot leven gebracht. Een bijzonder
project met een mooie moraal: samen doen we het, jong of oud, dat
maakt niet uit, we hebben elkaar nodig.
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Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, zelf of met je kind(eren),
dan kun je je aanmelden bij het Café. Het project zal in oktober
van start gaan. Meer informatie hierover is te vinden op
www.kunstenkidscafe.nl. Hier zijn ook aanmeldingsformulieren.

De Boomgaard
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Uitrustbankjes van huis tot

Speelzone-markering

winkel

Berberisstraat

Mevrouw Patiwael woont formeel niet in de Bomenbuurt, die
grens loopt immers dwars over de Beeklaan en snijdt haar appartement in het Willem Dreeshuis van onze buurt af. Maar dat nemen we
deze innemende vrouw niet kwalijk. Vanaf 1940 tot 2015 woonde ze
namelijk maar liefst 75 jaar wel aan de goede kant van de wijkgrens.
Met haar ouders kwam ze uit Java voor vaders verlof naar Nederland.
Door het uitbreken van de oorlog en daarna de ziekte van haar vader
zijn ze gebleven. Eerst in de Acaciastraat en later is ze verhuisd naar de
Segbroeklaan. Nu, sinds drie jaar, woont ze in het Willem Dreeshuis
waar ze een flyer in de brievenbus vond met de oproep voor het
wijkbudget.

Brenda wil voor haar kinderen graag een veilige speelplek in de
Berberisstraat. “Op het kruispunt met de Valkenboskade is de stoep
al wat breder gelukkig, maar je merkt dat auto’s, en ook vooral de
koeriersbusjes, hier regelmatig met een noodgang door de straten
rijden.” Aanvankelijk had ze daarom ook een opgehoogd kruispunt
in gedachten die beide stoepen met elkaar verbindt en als het
waren een ‘speelplein’ creëert. Zo zou er voor passerende auto’s
een duidelijke speelzone afgebakend zijn en hebben de kinderen
in de buurt meer ruimte om te spelen.

“Gelukkig stond hier een telefoonnummer op, want dat ontbreekt
tegenwoordig nogal eens op brieven en folders. Ik belde en er werd
opgenomen. Ik kan al een paar jaar niet meer zelf naar Albert Heijn,
ik loop met een rollator en de afstand is te groot. Laatst heeft iemand
van de zorg me in een rolstoel gebracht. Ik vind het namelijk fijn om
zelf wat te kunnen kopen, iets wat je zelf uitzoekt. Ik heb gezegd dat
het prettig zou zijn als er een paar bankjes zouden komen, zodat ik
onderweg wat kan uitrusten. Ik ga graag naar Albert Heijn voor
chocola, naar Pet’s place voor Sheba kattenvoer en ze hebben
van die lekkere Vietnamese loempia’s in de Fahrenheitstraat.
Bij Albert Heijn kun je ook zitten met een kopje koffie, dat is heel
fijn. De juffrouw bij de kassa herkende me nog van 3 jaar geleden.
Dat vond ik zo bijzonder.”
“Ik weet niet precies hoeveel bankjes er komen, maar het liefst zou
ik er een hebben op het lange stuk van de Pijnboomstraat en dan
verderop, na de toko nog een. Op de Hanenburglaan kan ook, maar
ik loop meestal over de Pijnboomstraat. Het idee heb ik ook hier aan
tafel besproken, waar we met elkaar eten. Ik denk dat anderen het
ook wel fijn vinden.”

Door Mies Mikx

Naamgever winkelstraat in de
spotlight
Guus is ‘ondernemer in ruste’ en woont aan het Thomsonplein. Zijn
idee voor de buurt: wat meer bekendheid geven aan de naamgever
van de winkelstraat, Gabriel Fahrenheit, die leefde van 1686 tot 1736.
Fahrenheit was de uitvinder van de kwikthermometer en van de
bekende temperatuurschaal. Hier gebruiken wij de schaal van Celsius,
die van Fahrenheit wordt onder meer in de Verenigde Staten gebruikt
als officiële schaal.
Guus: “Wist je dat Fahrenheit in Den Haag heeft gewerkt en hier ook is
gestorven? Hij is begraven in de Kloosterkerk op het Lange Voorhout.
De temperatuurschaal waar hij beroemd mee is geworden, heeft hij in
1724 in Den Haag bedacht. Zelf wist ik dat ook niet, voordat ik dit plan
indiende. Eigenlijk best vreemd.”

Brenda’s indruk is dat meer ouders in de wijk behoefte hebben aan
veilige speelplekken in de straat. Daarom diende ze het idee in om
meer kleinschalige en veilige speelplekken in de wijk te creëren.
Het liefste speelplekken die ook wat uitdaging aan de kinderen
bieden. Zo kunnen de kinderen zelfstandig leren buiten spelen en
hoef je niet helemaal naar de speeltuin. “Het belangrijkste is dat auto’s
op de rem trappen en weten wanneer zij een speelgebied betreden”.
Omdat Brenda’s initiële idee niet zomaar van het wijkbudget kan
worden uitgevoerd, heeft de jury haar vier gele Victor Veilig-poppetjes
toegezegd. “Ik ben hier zeker blij mee en het is een goed begin!”,
zegt Brenda.
Om samen nog eens verder te brainstormen over de kind-veiligheid
in onze wijk, zou ze graag met andere ouders in contact komen.
Niet alleen voor veilige speelplekken, maar ook om bijvoorbeeld de
verkeersveiligheid en andere zorgen te bespreken. “Hoe leer je je kind
bijvoorbeeld om niet met vreemde mensen mee te gaan? Hoe doen
andere ouders dat en wat kunnen we hier samen aan doen?”.
Misschien is er dus wel animo voor een werkgroep ‘Kindvriendelijke
Bomenbuurt’.
Heb jij ook jonge kinderen en deel jij de wensen en zorgen van Brenda?
Laat dan je contactgegevens achter via info@bomenbuurtonline.nl
onder vermelding van ‘Kindvriendelijke wijk’.

Het plan van Guus: in de Fahrenheitstraat thermometers plaatsen
die de buitentemperatuur aangeven op de schaal van Fahrenheit
en die van Celsius. De thermometers markeren de entree van het
winkelgebied, aan de kant van de Laan van Meerdervoort en aan
de Hanenburglaan.
“Het lijkt me leuk om de winkelstraat op die manier te markeren.
Dan krijg je als bezoeker het gevoel van: ik stap ergens binnen, hier
is het leuk. Bij de thermometers kun je dan een bordje plaatsen met
informatie over Fahrenheit. De tekst voor die informatiebordjes heb
ik al geschreven. Hoe het er precies uit gaat zien, weet ik nog niet.
Ik ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn. In zijn algemeenheid
vind ik het leuk als straten mooier worden, daar heeft iedereen iets
aan. Ik vind het belangrijk dat het winkelgebied in onze buurt blijft
bestaan. Daarom moet je het een beetje leuk maken.”
Volgens Guus kosten de thermometers en bordjes een paar honderd
euro, maar omdat er duurzame materialen moeten worden gebruikt
en de uitvoering volgens allerlei richtlijnen moet gebeuren, is er
binnen het wijkbudget een aanzienlijk groter bedrag gereserveerd
voor de uitvoering van dit plan.
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Esmé begrootte dat het plan 2250 euro zou kosten. Het geld is
bedoeld om de theaterdocente en schrijfster te kunnen betalen en
andere kosten te dekken. Verder is er contact met de Bomenbuurt
bibliotheek om deelnemers te werven.

door ERNA DE KLERK
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Echte bloemistenkwaliteit om de hoek
voor een marktprijs!

door tamar mast
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10 jaar Parels van de
Flora- en Faunawijken

Al ﬂeurig actief op het Thomsonplein sinds 2014
Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober vindt voor de tiende keer
de 'Parelroute voor de Flora en Faunawijken' plaats. Dit zijn de
Heester-, Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt en de Vogelwijk.
Je kunt op deze dagen langs bij mensen die een bijzondere
hobby of verzameling hebben, of die een tak van kunst
beoefenen. Jaarlijks zijn er een kleine vijftig deelnemers en
trekt het evenement een paar duizend bezoekers.
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een DS natuurlijk. De DS is namelijk de mooiste auto ooit en in
Frankrijk nog te vinden in goede staat. Ik verdiende er 6000 gulden
mee. Hoewel niet iedereen even enthousiast, in 2001 m’n baan
opgezegd, had daar echt geen tijd meer voor! In 2005 gingen we
terug naar Den Haag. We vonden hier een leuk huis en een echte
garage. Nog steeds is niets leuker dan die oude auto’s in ere te
houden.” Deze keer heeft hij een bijzonder exemplaar staan, dat
hopelijk op tijd uit Amerika is gearriveerd voor de Parelroute.

Veel deelnemers Bomenbuurt
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.

Deze keer doen er extra veel parels mee uit de Bomenbuurt in
uiteenlopende disciplines, zoals antiekrestauratie, theater, shiatsu,
fotografie, muziek, binnenhuisarchitectuur, bulb-art, klassieke
auto's, mozaïek en viltkunst. Genoeg reden om op pad te gaan!
Ton Claus doet al voor de tiende keer mee met zijn klassieke auto’s.
“In de jaren ’90 ben ik begonnen om vanuit Frankrijk auto’s te halen,

Programmaboekje
Het boekje waar het programma in staat is vanaf half september
verkrijgbaar bij de bibliotheek Fahrenheitstraat en bij een aantal
winkeliers. Daarin stellen parels die meedoen zich voor en is de
route te vinden. Kijk ook op www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl
of op de Facebookpagina. ■

discipline

locatie

Loes Meijer

Vilten sloffen

Bibliotheek Fahrenheitstraat

Franciska Ottens

Binnenhuisarchitect/ organizer

Wilgstraat 65

Eduard Bekker

Trekharmonica

Wilgstraat 61

Jasper van der Gaag

Antiekrestauratie

Thomsonplein 3

Mireille Schipper

Massage

Eikstraat 2A

Marion Mineur

Shiatsu Therapie

Eikstraat 2A

Frederike Karduks

Dietiste

Eikstraat 2A

Twee vliegen

Cabaret

Eikstraat 1

Nicko Christiansen

Expositie

Eikstraat 1

Nancy Solleveld

Fotografie

Ieplaan 5

Ton Claus

Klassieke auto’s

Beukstraat 53

Marjolein Raaphorst

Bulb-Art

Beukstraat 18

Ingrid, Rob, Geert

Voordracht en muziek

Beukstraat 18

Marit de Mooij

Mozaïek

Beukstraat 20

Vera Holland

Zijde

Thomsonlaan 155

Anneke Zwolsman

Vilt

Laan van Meerdervoort 545

Losjes in Balans

Massage

Laan van Meerdervoort 545
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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,- p/u ex BTW.

Heeft uw tuin een opknapbeurt nodig ?

‘Netjes’ bijplaatsen
bestaat niet

ingez

onden

Het is nog maar 6 uur ’s ochtends als ik wakker word. Gekwetter van meeuwen. Duidelijk te
vroeg voor een zondagmorgen. Ik kijk uit het raam en ja hoor: het is weer zo ver. Een grote
vuilnisbelt heeft zich als een waar kunstproject rond de plastic-containers opgetrokken.
Het paste er niet meer in dus zetten mensen het er gewoon naast. Was het idee van deze
containers niet juist om het milieu te sparen?

Mail loeskuiper7@gmail.com of tel 0644601234

Ook voor nieuw beplantingsplan en tuinadviezen (€50,- p/u ex BTW)

Even later doe ik vanaf mijn balkon interessante observaties. In nog
geen half uur heb ik zeker 40 passanten naar de enorme vuilnisbelt
zien kijken. Voetgangers, hardlopers, fietsers... Al hun blikken worden
getrokken en afkeurende uitspraken als ‘Dit kán toch niet!’, galmen om
9.00 uur al door de Fahrenheitstraat. Kinderwagens moeten via de
straat om de smerige ravage heen en een moeder mept paniekerig de
rondvliegende wespen weg. Bewoners die hun hond uitlaten kiezen
hetzelfde pad. En daar komt een oude dame met haar rollator. Zij blijft
even radeloos staan kijken en keert zich tenslotte weer om. Ze kan er
niet langs en de stoeprand is te hoog.

Tarieven 2018
Complete Crematie
Ockenburgh

Complete Begrafenis
Westduin

vanaf

vanaf

4350

4450

www.segbroekuitvaart.nl

Observaties

Er kan nog veel meer bij!
Nog interessanter wordt het als ik de eerste buurtbewoner zie aan
komen lopen met een grote zak in zijn hand. Die aarzelend dichterbij
komt, even stilstaat naast de container en dan schuchter om zich
heen kijkt alvorens hij zijn zak erbij gooit. Maar hij is zeker niet de
enige. Ouders met kinderen en vuilniszak in de bakfiets dumpen
zonder blikken of blozen zo hun afval erbij want ze willen snel door
naar het strand. Een moeder en tienerdochter komen met een grote
zak aanlopen, spreken luid hun afkeur uit maar plaatsen toch ook
hun eigen zak bij. Moeders stapt achteruit, maakt een foto met haar
telefoon en typt een bericht. Zou ze er nou ook eerlijk bij vermeld
hebben dat één van die zakken van haar was?

Laan van Eik en Duinen 188

Milieubewust tot aan de eigen voordeur
Ik zie de overbuurvrouw met haar bezem naar buiten komen.
Zij verdient een pluim! Bijna ieder weekend, ook in de wintermaanden,
is het raak met het bijplaatsen van afval. En dan veegt deze lieve
vrouw de boel zo goed mogelijk aan voor alle passanten. Ik maak
een praatje met haar en ze vertelt mij over die keer dat er harde wind
stond en het afval door de hele straat lag. Hoeveel werk ze daarvan
heeft gehad. Ze vraagt zich af waarom mensen de moeite nemen
om afval te scheiden als ze het vervolgens zo onverschillig op straat

dumpen. Ondertussen gaat een man in de containeropening op zoek
naar de zak die hij eerder heeft ingebracht. Hij wilde even checken of
zijn zak er niet uit was gevallen en er niets in zat waar zijn naam en
adres op stond. Uit angst voor een boete.

‘Netjes’ bijplaatsen bestaat niet
Als omwonende weet ik dat bijplaatsing vrijwel iedere week voorkomt
en veel overlast veroorzaakt. Vooral in het weekend. Mensen zijn op weg
naar het strand of een winkel en gaan eerst even langs de container.
Maar als deze vol is, neem je je afval natuurlijk niet mee de winkel in.
En om dan eerst weer met je afval terug naar huis te gaan... Teveel
gevraagd. We zijn er liever van af. Het frappante is dat je de bijplaatsers
weldegelijk ziet twijfelen wat ze met hun afval moeten doen. Je zíet
dat ze eigenlijk beter weten, maar toch gaan ze allemaal overstag.
Want er liggen immers ook al zakken van anderen dus zij kunnen het
verschil niet meer maken. Maar is dat wel zo? Kun je je plastic afval
voortaan niet gewoon op een dinsdagavond dumpen? Of bij een volle
container je zak in de ORAC 20 meter verderop gooien? Aan het einde
van de Hanenburglaan vind je vlak voor de Ieplaan ook nog een
plastic container tussen de ORAC’s. Kortom: Bijplaatsen is werkelijk
een keuze! En erg vervelend voor je buurtgenoten...

Samen de leefbaarheid waarborgen
Inmiddels is aan de gemeente gevraagd om extra plastic-containers
te faciliteren op strategische plekken in de wijk. Daarnaast kunnen we
elkaar altijd aanspreken op gedrag en zelf het goede voorbeeld geven.
Als iedereen zich voorneemt om nooit de eerste bijplaatser te zijn,
komen we al een heel eind. Bovendien kan je een volle container
eenvoudig melden via de BuitenBeter app op je smartphone. Daarmee
kun je in enkele seconden de gemeente inlichten van ‘plaats en delict’.
Hoe meer mensen dit actief blijven doen, hoe eerder er structurele
oplossingen komen. Een zogezegd dossieropbouw. Laten we ons dus
samen sterk maken voor een leefbare wijk! ■
Naam inzender bij redactie bekend
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Activiteiten en cursussen in de buurt? Meld het
de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

activiteiten in de buurt

Donderdag 13 september

Zaterdag en zondag 13 en 14 oktober

Iedere maandag en woensdag

Iedere 3e vrijdagavond van de maand

Presentatie literair tijdschrift EXTAZE:
Stad en ommeland
Stad en ommeland worden in hun samenhang en samengaan met
de presentatie van het nieuwe nummer van Extaze besproken en
getoond. De verbinding zal ondersteund worden door de Haagse
tramlijn 1 die nu nog glijdt over het groen van de trambaan langs de
Scheveningseweg en tussen de bomen die er nog staan, maar wie
hetzelfde fatum wacht als de rij lotgenoten die al aan de beurt zijn
geweest: kap. De sprekers bekijken het thema vanuit de hoek van de
architectuur, politiek, stedenbouwkundige en filosofie. Met film en
muzikale omlijsting.
Locatie Houtrustkerk
Aanvang 20.15 uur
Deur open van 19.45 uur tot 20.10 uur
Entree € 10,00 (alleen contant te betalen).
Reserveren redactie@extaze.nl

Parelroute 2018
In 2018 alweer voor de tiende keer stelt een grote groep bewoners uit
de Vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt
hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talent,
verzamelwoede of passie(s). Zie ook het artikel op pagina 19.
Locatie haal een routeboekje in de bibliotheek
Tijd 12.00-17.00

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 €5,-. Koffie en thee gratis.

Mahjong
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 19-22 uur

Dinsdag t/m vrijdag
Woensdag 24 oktober

Woensdag 26 september
Lokale Smaakmakers
Een serie lezingen met mensen die de wijk waarin ze wonen of
werken op hun eigen manier mooier, plezieriger, gezelliger en
veiliger hebben gemaakt.
Spreker Annechien Meier
Locatie Anne & Max, Fahrenheitstraat 472
Tijd 20.00 uur
Kosten € 3 incl. koffie/thee bij binnenkomst

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

Woensdag 31 oktober

Woensdag 3 okt, 7 nov, 5 dec

Halloween
Locatie Kastanjeplein
Tijd 19.00 uur
Kosten geen

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.

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 woensdag

Vrijdag 19 oktober

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

El Pub Flamenco
Tweewekelijkse flamenco-avond.
Tijd 20.30 uur
Kosten online € 10

Sint Maarten lampionnentocht
Locatie Vertrek vanaf schoolplein De Bonte Vlinder
Tijd 18.30 uur
Kosten geen

Woensdag 21 november

Viering Wijkbudget
Feestelijke buurtbijeenkomst met presentatie
en toelichting gewonnen ideeën wijkbudget.
Locatie Bibliotheek Bomenbuurt, Fahrenheitstraat 707
Tijd 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Aanmelden graag via ideeenbus@bomenbuurtonline.nl

Tegenlicht belicht
Het VPRO-programma Tegenlicht heeft een goede antenne voor de
toekomst van de wereld. Steeds weer weten de makers licht te
werpen op nieuwe vraagstukken. Daarom zijn er in heel het land
tegenwoordig Tegenlicht-meetups.
Locatie Houtrustkerk
Tijd 18.00u maaltijd, rond 18.45u Tegenlicht-aflevering en gesprek
Kosten € 5 voor maaltijd en filmvertoning
reserveren houtrustkerk@gmail.com

Lunchbios Houtrustkerk
Agent of Grace, Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi's.
De Joden worden systematisch uitgeroeid en tegenstanders van
het nationaal-socialisme worden opgepakt. Wat kan ik in mijn eentje
tegen zo'n regime beginnen? Mag ik de andere kant opkijken of
moet ik echt iets doen? Met die vragen worstelt de predikant
Dietrich Bonhoeffer en hij neemt een besluit.
Locatie Houtrustkerk
Tijd 12.00 uur
Kosten € 7 voor maaltijd en koffie
reserveren houtrustkerk@gmail.com

Woensdag 28 november
Lokale Smaakmakers
Een serie lezingen met mensen die de wijk waarin ze wonen of
werken op hun eigen manier mooier, plezieriger, gezelliger en veiliger
hebben gemaakt.
Spreker Walter Dresscher
Locatie Anne & Max, Fahrenheitstraat 472
Tijd 20.00 uur
Kosten € 3 incl. koffie/thee bij binnenkomst
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Theater De Nieuwe Regentes

Terugkerende activiteiten
Iedere 2e zondag van de maand
Bethel Muziek Matinee
Elke tweede zondag van de maand van oktober tot en met april 2019
heeft u de gelegenheid om te genieten van een muzikaal uurtje 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

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

Iedere donderdag
Meer bewegen voor ouderen
Op een plezierige manier werken aan conditie en souplesse.
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 14 – 15 uur
Kosten geen

23 t/m 26 oktober
Festival De Betovering
De Betovering is hét internationale kunstfestival voor kinderen van
2 t/m 12 jaar met meer dan 24.000 bezoekers. Ook in De Regentes
zijn verschillende voorstellingen te bezoeken of activiteiten te doen.

Zaterdag 10 november
Reünie | Verreck & Pleijsier
Cabaretliedjesprogramma door twee Haagse jongens.
Tijd 20.15 uur
Kosten online € 15

Donderdag 18 okt, 15 nov
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.
Locatie Café De Freule, Fahrenheitstraat 558
Tijd 20.00 uur
Informatie ds. Axel Wicke, 070 3316432
september 2018
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Vrijdag 12 oktober en 9 november
BethelBuurtBios
12 oktober Demain / Tomorrow. Het klimaat is aan het veranderen
en dat heeft verregaande consequenties voor mensheid, de natuur en
de planeet aarde.
9 november Departures. Op zoek naar werk reageert Daigo op een
advertentie voor ‘assistentie bij vertrekken’. Tijdens de sollicitatie komt
hij er echter snel achter dat dit niet om een functie in een reisbureau
gaat.
Locatie Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
Tijd inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Kosten Vrijwillige bijdrage

Cultuur om de hoek

Zondag 11 november

Woensdag 3 oktober

Zondag 7 oktober

Cultureel podium/buurtcafé
Cultureel buurtpodium, voor toneel, gedichten, cabaret en muziek.
Eén keer per maand een open mic avond met singer-songwriters en
één keer per maand een open podium voor schrijvers, dichters &
aanverwanten. Voor het programma zie de facebookpagina.
Locatie Eikstraat 1

Lokale Smaakmakers
Een serie lezingen met mensen die de wijk waarin ze wonen of
werken op hun eigen manier mooier, plezieriger, gezelliger en veiliger
hebben gemaakt.
Spreker Arn van der Pluijm
Locatie Anne & Max, Fahrenheitstraat 472
Tijd 20.00 uur
Kosten € 3 incl. koffie/thee bij binnenkomst

Zaterdag 22 september
Burendag Vier een straatfeestje met je buren

De Stamboom

Iedere 2e vrijdag van de maand
Bingo
Locatie Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2
Tijd 13 – 16 uur
Kosten €4 per middag

••• Cabaretduo Verreck (R) & Pleijsier (L)
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door johan van arragon

Het grondwater daalt

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

Met een neerslagtekort van bijna 259 millimeter, op weg naar de 400 mm in augustus,
valt het moeilijk om weer te beginnen over de grondwateroverlast en wat we daaraan
kunnen doen. Het onderwerp wateroverlast heeft op Nextdoor veel en vaak felle reacties
losgemaakt, maar is na meer dan honderdzestig van die reacties eind mei stilgevallen.
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!

Je zou kunnen zeggen dat waar gemeente en bewoners geen
oplossing voorhanden hadden, de natuur zelf heeft ingegrepen.
Tijdelijk dan. Na meer dan twee maanden zonder noemenswaardige
regen deze zomer zijn we langzamerhand gewend geraakt aan
blauwe luchten, gele grasvelden en uitgedroogde bloemperken.
Misschien maar goed ook, dan wennen we vast aan ons toekomstige
klimaat. Waarbij we in het achterhoofd moeten houden dat de
keerzijde van extreme droogte extreme neerslag is en van dorre
tuinen zijn dat de ondergelopen kelders.

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

Klimaateffect

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

balkoN

(biologische) bestrijdingsmiddelen
heesters
(fruit)bomen
Sfeerartikelen
gras
groenteplantjes
grond
al mE
gereedschap
Er da
N
45 jaa
Vijverplanten
r
EEN b
Egrip
iN
dEN H
aag E
.o

Toch is het thema grondwateroverlast ondertussen niet onbesproken
gebleven. In het vorige artikel (juni nummer Boomgaard) noemde ik
het initiatief van D66 om een meldpunt in te richten, een initiatief
dat begin dit jaar tweehonderd reacties opriep en in april heeft
geresulteerd in een advies van D66 aan het gemeentebestuur.
Overigens heeft de gemeenteraad in november vorig jaar een motie
over grondwateroverlast aangenomen die was ingediend door een
verbond van coalitie- en oppositiepartijen: CDA, D66, Stadspartij,
VVD en PvdA. Daarin riepen de partijen op om te onderzoeken wat de
effecten zijn van het veranderende klimaat en specifiek de gevolgen
voor de grondwaterstand en te bezien of dat in sommige gebieden in
de stad om maatregelen op maat vraagt.

Ontstenen
Op het D66-advies heeft het College van Burgemeester en
Wethouders begin juli als volgt gereageerd:
Het ingrijpen in de grondwaterstanden op wijkniveau brengt naast
voordelen voor enkelen (zoals lekke kelders) grote risico’s voor velen
(zoals het wegrotten van houten paalfunderingen of scheuren van
woningen door zettingen in de ondergrond). Wijkgericht grondwaterbeheer is hierdoor niet haalbaar. Grondwaterpeilen worden afgestemd
op duurzaamheid en klimaatbestendigheid, niet op de diepte van
keldervloeren. Maatregelen worden enkel en alleen getroffen bij
structurele overschrijding van het 70cm-criterium.*

De gemeente zet haar beleid om te ontstenen en te vergroenen
voort. Voldoende grondwater is ook van groot belang voor de groei
van bomen. Bomen die in grote mate bijdragen aan vermindering
van hitte door schaduw en verdamping.
Als aanvulling op het huidige beleid is de gemeente bereid om
woningeigenaren te ondersteunen met informatie omtrent hun
verantwoordelijkheden en over de bouwkundige maatregelen die zij
kunnen treffen om hun woning waterwerend te maken en te houden.
Inmiddels is een Adviesraad Wateroverlast in oprichting, met daarin
enkele externe adviseurs onder leiding van een onafhankelijke
voorzitter. Deze raad doet voorstellen om de informatievoorziening
van gemeente en VvE-balie aan bewoners te verbeteren en komt
met aanbevelingen over de maatregelen die huiseigenaren en/of
de gemeente kunnen nemen om de wateroverlast te verhelpen.
Bewoners kunnen nu al terecht bij de VvE-balie met vragen over
het waterbestendig maken van de eigen woning.
*Dit betekent dat het grondwaterpeil minimaal 70 cm onder
straatpeil moet blijven.

Beleid
Raadslid Dennis Groenewold (D66) is blij met de eerste stappen die
het stadsbestuur zet voor het terugdringen van grondwateroverlast in
Den Haag. “Ons actieplan was een duidelijke waarschuwing aan het
College. Veel inwoners hebben te maken met natte ruimtes in hun
woning door de hoge grondwaterstand. Het is belangrijk dat het
College beleid maakt om problematiek zoveel mogelijk te voorkomen”,
zegt Groenewold.
Al met al verandert er eigenlijk niets noemenswaardigs aan de
houding van de gemeente. Pas bij overschrijding van de 70cm-grens
komt er actie. Tot die tijd wil de gemeente voorlichting geven en is
het verder aan de bewoners zelf om maatregelen te nemen. Of te
hopen op aanhoudende neerslagtekorten. ■
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Team Korff de Gidts: wegens succes uitgebreid!

COLUMN

Herman Poelsma

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

Met Herman
het najaar in

9

,4

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

Slimme senioren
Even voorstellen; mijn naam is Annemiek van Gurp, ik ben
66 jaar en woon vanaf 1983 in de Elsstraat. Jarenlang was ik
sociaal psychiatrisch verpleegkundige ik in een psychiarisch
centrum. Sinds januari 2018 ben ik gepensioneerd, en sinds
enkele maanden ben ik (aspirant)bestuurslid bij de SBOB. Ook
ben ik lid van de zojuist opgerichte werkgroep duurzaamheid.
Een paar maanden geleden bereidde ik me voor op mijn pensioen.
Hoe het zou zijn om nooit meer te hoeven werken en om zeeën
van tijd te hebben wist ik nog niet uit eigen ervaring maar van de
senioren uit mijn omgeving had ik een aantal belangrijke tips
gekregen, die samengevat neerkwamen op de slogan ‘blijf actief en
zorg dat je agenda niet overvol raakt’.
Zelf had ik ook wat noten op mijn zang. Zo wilde ik vrijwilligerswerk
gaan doen en mijn netwerk uitbreiden. Jarenlang had ik in Rotterdam
gewerkt en dagelijks heen en weer gereisd. Collega’s die in de loop
der jaren vrienden waren geworden woonden allemaal in Rotterdam. En dat moest veranderen in mijn leven. Ik wilde veel activiteiten
en veel meer contacten in mijn eigen Bomenbuurt. Maar waar
moest ik beginnen?

Al ruim 90 jaar uw dierenspeciaalzaak
Thomsonlaan 98
2565JG Den Haag
T. 3450306
info@jzandvliet.nl
www.jzandvliet.nl
Lid van

Een vriendin vertelde me over het bestaan van de ‘slimme senioren’.
Dit is een Haags platform waar de deelnemers activiteiten initiëren.
Wat ik op de website las sprak me zeer aan. Een groep van
inmiddels honderdvijftig Haagse senioren uit Segbroek, die
gezamenlijk actief blijven en zich tevens voorbereiden op de
toekomst. Een wandelgroep, cultuurgroep, wekelijkse borrel met
eten, maandelijkse themadag, bezinningsgroepjes en dat allemaal
in mijn eigen buurt!

Beste lezers, tijdens het schrijven van dit stukje vallen de mussen
dood van het dak en op de radio hoor ik over mislukte oogsten
en minder opbrengsten. Ik hoor ook weer hoe moeilijk de dieren
het hebben en de kans op herhaling van deze excessen in de
toekomst, triest word je daarvan.
Gelukkig ook goed nieuws: alle zwanen in Rotterdam zijn schoon
en weer uitgezet en er zijn veel leuke ideeën voor onze wijk op
de prijsvraag. Van de week kreeg ik een simpel maar leuk idee
om de wijk op te fleuren en de bijen en de vlinders te helpen.
Hoe en waar? Let op!
Stokrozen zaaien
Stokrozen (Althaea rosea) zijn geen rozen, maar behoren tot de
kaasjeskruid familie. Het zijn officieel tweejarige planten, het
eerste jaar zaaien en het tweede jaar bloeien, maar ze gedragen
zich vaak als vaste plant. Binnen de wijk komen ze in het wild al
voor, maar ik wil ze eigenlijk in de hele wijk.
Hoe? Als we nu de zaden winnen en in een geultje zaaien tegen
de gevel, heb je grote kans dat ook daar volgend jaar een stokroos
staat. Ze zijn er in vele kleuren en de bijen en vlinders zijn er gek
op in verband met het hoge nectargehalte. Conclusie: twee
vliegen in één klap. Bijen en vlinders blij en de wijk weer
fleurrijker.
Wil je er meer werk van maken, dan kan je ze zelf zaaien en
verspenen en als jonge plantjes planten. De kans van slagen is
dan groter en zeker in een boomspiegel.
Hoe het nu met het weer is als u dit leest weet ik niet, maar het
is nu duidelijk dat het weer verandert. In natte tijden moeten we
water bufferen om in droge tijden te gebruiken. Heb je nog plek
over? Plaats een regenton.
Fijn najaar

september 2018

Ik ben begonnen met een kennismaking tijdens de wekelijkse
borrel in eetcafé Not-Out in de Valeriusstraat. Ik werd hartelijk
ontvangen en voelde me zeer welkom. Inmiddels ben ik een half
jaar verder en ga ik er vrijwel elke week naartoe; het is gezellig en
wie wil kan er ook blijven eten.
We hebben bij de ‘slimme senioren’ bovendien postcodegroepjes;
mensen die vlak bij elkaar wonen kunnen elkaar gezelligheid, steun
en enige hulp bieden wanneer dat nodig is. Vooral mensen die
alleen wonen beseffen dat ze iets moeten organiseren voordat ze
daar niet vitaal genoeg meer voor zijn. Kijk voor meer informatie op
www.slimmesenior.nl

De Boomgaard
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Het vervolg van de werkzaamheden Segbroeklaan – Sportlaan
start op 10 september en duurt tot 20 januari
De Segbroeklaan en de Sportlaan zijn afgesloten vanaf de Goudenregenstraat tot aan de kruising met de
De Savornin Lohmanlaan. De Laan van Poot wordt tweerichtingsverkeer. De Zonnebloemstraat vanaf de
Hyacinthweg blijft een-richtingsverkeer richting de Daal en Bergselaan.
De omleidingsroutes gaan via de De Savornin Lohmanlaan en de Laan van Meerdervoort. De kruising
Daal en Bergselaan blijft open voor voetgangers en fietsers. Bus 24 rijdt een aangepaste route.

Illustratie zootz

eg
rw

oe

eb

Ni

t
oo
nP
va
n
a
La

Haga Ziekenhuis
blĳft bereikbaar

tla

n

e

tH

oo
Gr

g
rto

laa

ne

in

an

H

n
laa
ek
ro
gb
e
S

VOGELWIJK

aa

L

or

Sp

la
dy

ne

n
Ke
Pr.

n
laa
Iep

t

o
Po
an
nv

an

eg
w
st
ru
ut
Ho

DUINDORP2019
Deel 5 | maandag 10 september - zondag 20 januari

n

rn
vo
Sa

n
le
aa

a
ela

s

rg

Be

D

in

rt

nla

ma

h
Lo
an

BOHEMEN / MEER EN BOS

mloe
eb at
nn ra
Zo st

BOSJES VAN PEX

De

ch

Laa

an
nv

ort

rvo

rde

e
Me

Afgesloten wegens
werkzaamheden
Eenrichtingsweg
Tweerichtingsweg

an
tla
or
Sp

Ma

t
aa
str

BOMEN EN
BLOEMENBUURT

an
kla laan
oe
n
nh mie
e
ĳ
e
Vr
als
l
B
e
i

t
aa
str

eit

nh

hre
Fa

laan

en
reg

Goudsbloem

en

elnk
no at
Ra stra

ud

Go

Wildhoeflaan

La

a

an
nv

Me

erd

oo
erv

Rotonde
Omleiding auto
Wĳk in / wĳk uit
Omleiding fiets
Doodlopende straat

28

september 2018

september 2018

Rechtsafslaan niet
toegestaan

••• De gemeente leidt de fietser in goede banen, vriendelijk of dwingend. Maar de fietser doet uiteindelijk toch wat hij zelf wil.

De Boomgaard
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)
Voorzitter
Ineke Mulder
Secretaris
Gerrit Zijlmans
Penningmeester
Arjen Looijenga
Bestuursleden 	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

€ 150

€ 475

1/4 pagina staand

87,5 x 131 mm

€ 90

€ 290

1/8 pagina liggend

87,5 x 63 mm

€ 65

€ 200

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl

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

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

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

