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

Sluitingsdatum kopij volgende Boomgaard: 10 mei 2011
Aanleveren uitsluitend per e-mail: info@bomenbuurtonline.nl
Voor actuele informatie: www.bomenbuurtonline.nl ...

Jaarvergadering
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Lentefair op plein De Bonte 
Vlinder op zondag 15 mei a.s.
Deze dag staat in het teken van het voor-
jaar. Het plein wordt omgetoverd tot een 
Lentefair met tal van activiteiten voor 
jong en oud, zoals bijvoorbeeld een 
rommelmarkt, lentekraampjes en karaoke. 
Kom gezellig even langs, zondagmiddag 
15 mei!
Namens de werkgroep eba,
Gerda Lycklama à Nijeholt

De jaarvergadering is meestal niet de 
spannendste bijeenkomst die de sbob 
organiseert, maar dat het vaak toch een 
leuke avond wordt, is een goed bewaard 
geheim.
Elk bestuur moet één keer per jaar verant-
woording afleggen en natuurlijk doen wij 
dat ook. Graag laten we zien dat wij netjes 
met ons budget omspringen en onze fami-
lieleden niet allerlei betaalde klusjes toe-
schuiven. Een aantal buurtbewoners is 
samen met de penningmeester al in de 
financiën gedoken. Moeten we hieraan dan 
een hele avond besteden?

Nee. Het bestuur is in staat, het hele for-
mele gedeelte in een half uur af te hande-
len. Dat wil zeggen, eventuele nuttige dis-
cussies daargelaten…
Daarna hebben we een korte pauze. Het 
tweede deel van de avond kan dan aan 
zinvolle, inhoudelijke zaken worden 
besteed. U kunt zelf van alles aan de orde 
stellen, maar ook wij hebben nog wat in 
petto. Daarover kunt u lezen op de web-
site en de posters, die in de Bomenbuurt 
worden opgehangen.
Graag tot ziens dus op 17 maart a.s.
Namens het bestuur
Tonny van Dijk
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Als buurtbewoners goede contacten met 
elkaar hebben, zijn ze gezonder dan wan-
neer die saamhorigheid er niet is. Dat 
blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek 
dat net is verschenen. Iets dat we eigenlijk 
al op onze klompen aanvoelen. Het heeft 
ermee te maken dat je samen zaken die 
ongezond of onveilig zijn in de buurt eer-
der aanpakt. En dat je, als je om elkaar 
geeft, ook beter op elkaar let.
Wij kunnen erover meepraten, want vol-
gens mij wonen wij in zo’n buurt met 
saamhorigheid, waarin de bewoners contact 
hebben met elkaar en samen initiatieven 
nemen om de buurt te verbeteren. Niet 
dat er nooit ruzie is of dat bewoners niet 
soms lijnrecht tegenover elkaar staan, 
maar dat hoort ook bij samenleven.

De social sofa
En het wordt nog beter. Zo zijn er op dit 
moment mensen uit de buurt – en trouwens 
ook uit andere buurten – bezig om een 

‘social sofa’ op te tuigen. Met duizenden 
stukjes glas maken ze een prachtig gemo-
zaïekte zitbank. Het ontwerp is van Elvira 
Gulicher. Een bank die straks in de buurt 
komt te staan op een plaats waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en zittend op 
het schitterende mozaïek een praatje met 
elkaar kunnen maken. U weet ondertus-
sen: dat is gezond voor je! Mocht u nog 
mee willen doen aan het mozaïeken, kijk 
dan op de sbob-website hoe dat kan. 

De activiteiten voor 2011
Ook voor dit jaar heeft de bewonersorga-
nisatie een werkplan gemaakt. Verkeer en 
veiligheid, openbare ruimte en milieu, 
aandacht voor de verschillende leeftijds-
groepen in de buurt en gezamenlijke acti-
viteiten met de winkeliers zijn daarin de 
onderwerpen. Het lukt alleen om daar iets 
van te maken met uw hulp. Bestuur en 
werkgroepen kunnen en willen het niet 
alleen. Gezamenlijk werken we niet alleen 
aan onze gezondheid, maar helpen we ook 
de buurt vooruit. Wij zullen regelmatig 
een beroep op u doen. Daar hoeft u 
natuurlijk niet op te wachten: trek aan de 
bel als u mee wilt doen of als u zelf een 
idee hebt. Hou Boomgaard en onze web-
site in de gaten voor meer nieuws.

Graffitibestrijding
Heel gezond is ook dat zich steeds meer 

Gezellig en gezond dagen schoon. Voor niks. Een hele mooie 
regeling, zeg nou zelf. Uw straatvertegen-
woordiger weet er meer van en heeft het 
formulier waarmee het schoonmaken gere-
geld wordt. En trouwens: straatvertegen-
woordiger, iets voor u? U blijft er gezond 
bij, wat heet: wij allemaal.
Johan van Arragon
voorzitter sbob

straatvertegenwoordigers melden. Bij hun 
laatste bijeenkomst heeft de gemeente een 
plan voor graffitibestrijding gepresenteerd. 
De sbob heeft een overeenkomst met de 
gemeente getekend en een bescheiden 
bedrag betaald. Daardoor kan nu elke 
bewoner het aan de gemeente melden als 
er graffiti op z’n huis is gespoten. De 
gemeente maakt het dan binnen enkele 

Graffiti
Wilt u iets melden en is er bij u in de straat 
nog geen contactpersoon, bel dan naar 
ons kantoor op dinsdag- of donderdag-

ochtend, tussen 9.00 en 11.30 uur 
(telefoon 346 56 23). Dan vertellen wij u 
met alle plezier wat u precies moet doen. 

Straatvertegenwoordigers
Elke keer komen er weer nieuw aanmel-
dingen bij. Binnenkort gaan deze mensen 
ook de graffiti in onze wijk in de gaten 
houden en doorgeven. Zie hierboven.
Nog lang niet alle straten zijn voorzien 
van een straatvertegenwoordiger, dus als u 
nieuwsgierig bent, bel of mail mij en ik 
voorzie u graag van alle informatie. Het 
kost u niet veel tijd; we komen 4 x per jaar 

bij elkaar, de 4de keer gaan we wat gezel-
ligs ondernemen met z’n allen.
Binnenkort kunt u op de website kennis-
maken met de huidige vertegenwoordigers 
en in de volgende Boomgaard wordt dat 
nogmaals vermeld. 

Hans Verboom
Coördinator werkgroepen



Hoe dat dan werkt…
Parkeeroverlast –
het einde is in zicht!

Klachten bezorging Posthoorn
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Deze week kregen we bericht van de 
Gemeente dat per 1 juli 2011 ook in het 
laatste gedeelte van de Bomenbuurt 
(begrensd door Segbroeklaan – Valkenbos-
kade – Laan van Meerdervoort – Gouden-
regenstraat) betaald parkeren wordt 
ingevoerd. Dank u, dank u, Gemeente. 
Fijn dat we mogen betalen. 

Dat hadden we nooit kunnen bedenken, 
dat we daar blij mee zouden zijn. Maar na 
een maand of acht getergd te zijn, komt 
het slechtste in me boven. Elke avond, 
na ongeveer 5 uur, is het vechten voor het 
laatste parkeerplekje.
Dan zie je de oldtimers, onder het vuil, 
de busjes van de dakbedekkers, de buiten-
landse aannemers, de glazenwassers al 
staan, compleet met aanhangers. Ook 

losse aanhangwagens, voor het weekend, 
speciaal. Verdwaalde legerjeeps ook nog, 
toe maar. Dit noemt de Gemeente: wijk-
vreemd verkeer. Soms lekker overdwars 
op de middenberm, als het even tegen zit 
zelfs in de keerlussen. 

En eerlijk gezegd, gelijk hebben ze. Net 
als de eigen bewoners, die maar even half 
op de weg gaan staan, gewoon uit nijd. 
Want wat moet je anders?
Aanvankelijk pas je je aan en denk je: dit 
gaat over. 
Dan heb je nog begrip. Eerder hadden de 
Ieplaan en aanliggende straten hetzelfde 
probleem. Maar op een gegeven moment 
begint het echt te irriteren. Gedachtes 
over protestacties en burgerlijke ongehoor-
zaamheid dringen zich op. Dan maar boe-
tes gaan riskeren die je dan niet betaalt, 
bijvoorbeeld. En dan blijken je directe 
buren er ook zo over te denken. Bijna boos 
zijn we, met z’n allen.

En dan is het einde in zicht: binnenkort is 
het hier leeg in de straat. Hebben we geen 
parkeerproblemen meer. Maar dat hadden 
we toch eerder ook niet? Waarom dan al 
deze narigheid? 
En hoe moet het dan, als we betalen om 

ons autootje te mogen parkeren in onze 
eigen straat?
Wordt lastig voor bezoek. Lastig voor de 
mantelzorgers, die binnen 13,97 minuten 
per dag weer weg moeten zijn, want we 
mogen 85 uur per jaar, of zoiets, (betaald) 
bezoek ontvangen.

De Stadskrant informeert Hagenaars over 
het beleid en de dienstverlening van de 
Gemeente en geeft achtergrondinformatie 
over projecten in de stad. Hij wordt iedere 
drie weken samen met de Posthoorn gratis 
huis aan huis bezorgd. Heeft u de Stads-
krant of Posthoorn niet ontvangen? Of 
heeft u andere klachten over de bezorging? 
Meld uw klacht. Hoe dat moet? Digitaal: 

Misschien dat de Gemeente het geld dat 
ze hiermee binnenhaalt, besteedt om weer 
bloembakken te plaatsen op de midden-
berm. Dat zou wel mooi zijn. 
Of zit ik nu maar wat te dromen?

Dory Danckaarts
Thomsonlaan

www.deweekkrant.nl/verspreidklachten,  
maar u kunt ook tussen 9.00 en 17.00 uur 
bellen met de Posthoorn op telefoon 
0900 - 424 57 26 (lokaal tarief). 

06 2458 7672

erna@advieseninzicht.nl

www.advieseninzicht.nl

Advies & inzicht in geldzaken 

Financieel advies zonder verkoop van producten 

Hulp bij budgettering en administratie 

Eenmalige workshops voor o.a. inzicht in je pensioen

, ,

Te Koop – Flat met uitzicht op het 
Segbroek park, met garage
(voormalige) 4-kamerflat aan de Segbroek-
laan, nu ruime voor-,  achterkamer en eet-
kamer. Ruime slaapkamer. Badkamer met 
douche. Balkon aan achterzijde, berging 
op de begane grond en garage aan de 
Hanenburglaan kant.
Bij serieuze belangstelling: E-mail 
doorwerken@xs4all.nl



VvE* zoekt buurvrouw met 
voorzittershamer

Openingsuren kantoor SBOB, 
Acaciastraat 178a

Spreekuur stadsdeel- 
wethouder Sander Dekker

Dit jaar is ons kantoor geopend op dinsdag 
en donderdag van 9.00 – 11.30 uur. Onze 

Elke maand kunt u met stadsdeelwet- 
houder (tevens wethouder Financiën en 
Stadsbeheer) Sander Dekker praten over 
zaken die spelen in uw wijk. De wethou-
der houdt eens in de 4 weken spreekuur. 
Dat wordt gehouden op het stadsdeel- 
kantoor aan de Fahrenheitstraat 190 en 
begint om 19.00 uur. Hieronder staan de 
data waarop u langs kunt komen om met 
de wethouder te praten over zaken die 

De helft van alle VvE’s in de buurt is 
actief, ‘slaapt’ niet. Leden komen regel-
matig bij elkaar. En er wordt gespaard 
voor gezamenlijk onderhoud. Dit zijn 
blijkbaar ‘wakkere’ huiseigenaren, die hun 
waardevolle bezit mooi willen houden. 
Wat doet de andere helft? Plegen zij geen 
onderhoud? Of doen deze eigenaren dit 
op eigen kracht? Feit is dat iedere VvE 
verplicht is zich in te schrijven bij de 
Kamer van Koophandel. Handhaving 
hiervan blijkt in de praktijk geen makke-
lijke opgave. Wethouder Norder pleit 
daarom voor landelijke wetgeving. Die 
moet het mogelijk gaan maken, sancties 
op te leggen aan huiseigenaren die hun 
woningen niet goed onderhouden. De 
gemeente kan trouwens een huiseigenaar 
altijd nog dwingen onderhoud te doen via 
een zogenaamde aanschrijving: binnen 
een bepaalde periode moet deze dan een 

administratief ondersteuner heet: 
Rachel van der Veen.

spelen in uw wijk. Wilt u langskomen op 
een spreekuur? Stuur dan een e-mail naar 
bsse@denhaag.nl en geef aan waar u het 
over wilt hebben. U kunt ook bellen 
met het secretariaat stadsdeelkantoor op 
telefoon 353 57 09 (mevrouw Stoops).
U kunt nog afspreken voor de volgende 
data: woensdag 6 april, 11 mei, 1 juni, 
7 september, 5 oktober, 2 november en
7 december 

aantal concrete herstelwerkzaamheden uit 
(laten) voeren aan zijn of haar woning. 

Adviesbalie voor Vve
De gemeente Den Haag heeft de VvE-balie 
opgericht. Deze helpt eigenaren van 
appartementen op weg om het onderhoud 
van de woning aan te pakken. Uitgebreide 
informatie over VvE’s vindt u via 
www.onderhoudmetjeburen.nl. De website 
geeft antwoord op praktische vragen, 
zoals ‘Wat is de grootte van het maandbe-
drag wat je moet sparen?’, ‘Wat zijn de 
gemeenschappelijke delen van de 
woning?’ en ‘Waarover beslist een VvE?’. 
U kunt de VvE-balie bellen via telefoon-
nummer (070) 353 32 81. Ook kunt u een 
vraag stellen via het contactformulier op 
de gemeentelijke website.
Danny Huf
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* voor wie zelf ook niet helemaal wakker is: een VvE is een Vereniging van Eigenaren

LAATSTe nIeuwS
  Kalmthout en De Bree stoppen met hun bijdrage; zij hebben niet genoeg inspiratie 

om in buurtverband over jongeren te schrijven.!

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het Centraal informatiepunt ouderen 

De Haagse Seniorengids bevat alle informatie die 55-plussers in 

Den Haag nodig hebben op het gebied van wonen, geld, vervoer, 

vrije tijd, zorg, advies en ondersteuning. Hij is gratis af te 

halen in alle i-Shops, wijk- en dienstencentra, bibliotheken, 

stadsdeelkantoren en uiteraard bij het CIPO zelf. Adres CIPO: 

Riviervismarkt 5, telefoon 364 38 18.
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De Apestaart: club voor
kinderen in de buurt
Op een woensdagmiddag ging ik naar de 
Kruin op bezoek bij de Apestaart, waar 
het gezellig druk was. Er kon getafeltennist 
worden en geschaakt, er stond een tafel-
voetbal, er was muziek, kinderen waren 
aan de computer met een game bezig, 
iemand speelde even piano, een klein 
meisje was geconcentreerd aan het drum-
men en kinderen liepen in en uit. 
Ik sprak met een aantal van hen en met 
de begeleiders Tom en Gil.

Sven: “Het is hier gezellig, je kunt altijd 
wat anders doen en er komen leuke men-
sen. Er is nooit ruzie.” Ezra: “Ik vind het 
leuk om met kinderen van andere scholen 
samen te zijn. Dansen en muziek luisteren 
vind ik het leukst.” Rakim zegt dat hij 
zich vroeger verveelde op woensdag- 
middag. Nu niet meer! Fleur doet een 
autospel op de computer. Dat en muziek 
luisteren doet ze het liefst.
Ze hebben allemaal veel vrienden hier. 
De gezelschapsspellen worden meestal 
door 6e groepers gedaan, zegt een van 
de jongens. Ilana wil lekker kletsen en 
dansen op muziek en Timon pingpongt 
graag. Rolliecia komt om te chillen met 
haar vrienden en Michel wil een beetje 
klieren (geeft zijn vriendje een stomp) 
en computerspelletjes doen.
Vandaag zijn er vooral 7e en 8e groepers. 

Kleintjes komen ook wel, zeggen ze, 
“die komen dan mee met oudere broers 
of zusjes.”

Tom en Gil zetten de spullen klaar voor 
de kinderen. Alle materialen zijn ook van 
hen, behalve het voetbalspel dat ze net 
hebben gekregen van stichting VooR.
“Zijn er regels?” vraag ik aan Tom.
Hij lacht relaxed en één van de kinderen 
zegt dat de muziek niet te hard mag.
“Soms moet ik even uitleggen hoe je met 
het materiaal om moet gaan”, zegt Tom.
Ruzie is er inderdaad bijna nooit. Tom 
heeft één keer moeten ingrijpen, verder 
nooit. 
Hannah Smeets

Hoe verplaatsen mensen zich eigenlijk 
binnen een wijk?
Ik heb er nooit onderzoek over gezien. 
Toch zou het interessant zijn om te weten. 
Welk vervoermiddel komt het meest voor 
in welke wijk en is er verband tussen de 
keuze van vervoermiddel en bijvoorbeeld 
leeftijd, of geslacht? Welke mensen met 
een mobiliteitsprobleem kiezen eerder 
voor een rollator dan voor een scoot-
mobiel? Heeft dat met leeftijd te maken, 
of zou een autorijder eerder voor de scoot-
mobiel kiezen dan de fervente fietser of 
wandelaar? In welke wijken wordt het 
meest voor de fiets gekozen als middel van 
vervoer binnen de wijk? En in welke voor 
de auto? In de Bomenbuurt kom ik 
diverse vervoermiddelen tegen. Inderdaad 
van rollator tot skaters. Step, scooter, 
(bak, brom, snor en lig)fiets. Diverse kin-
derwagens, de rolstoel niet te vergeten en 
ook veel lopend volk. Zeker in de winkel-
straten. Op gezette tijden zijn dat scholie-
ren. Dan weer vrouwen, die boodschappen 
doen, of kinderen van school halen, met 
ze naar de kapper gaan, de brillenwinkel 

of naar de snackbar, ijssalon of speelplek.
(Soms ook wel vaders, maar toch nog 
steeds overwegend moeders. Maar ja, ik 
heb er geen onderzoek naar gedaan).
Stel dat iemand een dergelijk onderzoek 
zou doen en er zou blijken dat 80% van de 
Bomenbuurters zich binnen de wijk 
lopend (al dan niet met rollator) of per 
fiets verplaatst, 10% per auto en 10% per 
scooter. Wat voor betekenis hebben die 
getallen dan? Mag je dan concluderen dat 
Bomenbuurters bewust de auto laten 
staan, of heeft dat heel andere oorzaken? 
Weinig parkeerplekken bijvoorbeeld, of 
verkeersdrukte, of er is onderzocht toen 
de zon voortdurend scheen. Wat weten 
we eigenlijk weinig, zelfs over zoiets sim-
pels als je verplaatsen binnen de wijk. 
En wat beweren we vaak van alles, waar-
van we eigenlijk niets weten.
Elsje

Bomenpraat
Column

Op weg binnen de wijk

LAATSTe nIeuwS
 We stoppen met de fotowedstrijd voor de website wegens gebrek aan belangstelling. 
 Dank aan de 3 inzenders, in 2 maanden!!

–– < Persbericht > –––––––––
Crea-middag
Samen bezig zijn met een 
handwerk of kaarten maken 
geeft gezelligheid en saam-
horigheid. Komt u gerust eens 
binnen tijdens de crea-middag 
in buurtcentrum ‘Onder de
Bolster’. Iedere woensdag-
middag, 13.00 - 14.30 uur
in het Buurtcentrum,
Kastanjestraat 2. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.
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Gaag gefascineerd door oude meubelen 
en wijden zij zich aan het oude ambacht.

De cursussen
“Wij willen onze kennis graag delen met 
anderen, en daarom komen op maandag, 
dinsdag en woensdag liefhebbers van 
oude meubelen vanuit het hele land naar 
onze winkel en werkplaats. Dat kan in de 
ochtend, middag of avond. Met die cur-
sussen zijn we al in 1985 begonnen. Hun 
werkstuk wordt dan eerst – met een speci-
aal gemaakte lift – vanuit de kelder naar 
de werkplaats omhoog gebracht. Dat kan 
een kast zijn, of een stoel, tafel of bureau-
tje. Alle gereedschappen zijn voorhanden 
en wij zijn behulpzaam met advies en 
onze vakkennis. Eerlijk gezegd vraagt het 
van de cursisten veel zorg, en geduld ook. 
We zijn dan streng doch rechtvaardig, 
maar alles verloopt in een ontspannen 

sfeer. Fijn voor iedereen die af en toe wil 
onthaasten en er iets moois aan over wil 
houden.”

 …en de Van der Gaag norm
Perfectie kost tijd. En op de vraag hoe 
lang zo’n cursus nou duurt, blijft het ant-
woord vaag: “Het is pas klaar als het klaar 
is. Volgens de Van der Gaag norm. Per 
slot van rekening hebben we een naam 
hoog te houden.”

   JJ van der Gaag
   Thomsonplein 3
   www.jjvandergaag.nl
   Verkoop van meubelen en stoffen. 
   Ook productie van meubels op maat.
   Cursussen: Antiek restauratie, 
   Stoffeerwerk, Bladgoud zetten

Dory Danckaarts

voor Antiek, Art Deco, Jaren 60- en 

Stijlmeubelen – bij Joop en Jasper van 

der Gaag

Als er weer een pronkstuk de deur uitgaat 
bij Van der Gaag, Restaurateurs op het 
Thomsonplein, dan krijgt de klant een 
klein persoonlijk foto-albumpje, waarin 
het hele proces in 40 foto’s nog eens terug 
te zien is. Dat geldt voor opdrachten die 
door Joop en Jasper van der Gaag zijn uit-
gevoerd, maar ook voor de objecten waar 
een cursist met hart en ziel maandenlang 
aan gewerkt heeft. Zo’n (digitaal) door 
Van der Gaag jr. gemaakt boekje is de 
enige concessie aan de moderne tijd. Ver-
der wordt hier alleen maar gesproken over 
zaken als beenderlijm, stopwas, witte wat-
ten, zeegras, veren en singels, koppelen, 
afgenaaide kanten en verennaaien. 

“Mensen komen hier met een oud familie-
stuk of erfstuk, bijvoorbeeld een oud fau-
teuiltje dat er niet meer uitziet, maar ook 
niet weggedaan kan worden omdat zij er 
mooie herinneringen aan hebben,” vertelt 
Van der Gaag sr. 

Mooi werk
“Wij gaan dan hier in het atelier aan de 
slag. Het hout wordt gerepareerd, 
geschuurd en gepolitoerd, de zitting ver-
nieuwd met zeegras, paardenhaar, spring-
veren en singels. Dus alleen het materiaal 
zoals dat vroeger ook gebruikt werd. Ter 
bescherming brengen we een katoenen 
ondervoering aan en tot slot wordt de 
stoel bekleed met – desgewenst speciaal 
geweven – stof die de klant hiernaast in de 
showroom heeft uitgekozen”.
Al sinds 1969 zijn drie generaties Van der 

Buurt-
genoten 

uitgelicht

Drie generaties vakman-
schap en een hoop liefde

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BurenHulpCentrale Bomen- en BloemenBuurt is per 1 maart aCtief!  

De burenhulpcentrale is een eigentijdse manier om mensen uit de 

buurt elkaar in contact te brengen als er iets nodig is. De buren-

hulpcentrale werkt al in verschillende gemeenten in Nederland. 

Het werkt eigenlijk heel simpel. U belt het lokale telefoonnummer 

van de burenhulpcentrale 262 99 99 en vertelt de medewerker welke 

(buren)hulp u nodig heeft. Het computersysteem van de burenhulp-

centrale gaat op zoek naar iemand uit uw eigen buurt die u kan 

helpen. Wie wel eens iets voor een ander in zijn buurt wil 

betekenen (als deelnemer van de BHC), kan zich hiervoor opgeven 

bij hetzelfde telefoonnummer. Er zijn geen kosten aan verbonden.



18 De Boomgaard – maart 2011 19De Boomgaard – maart 2011

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hulp Bij tHuisadministratie 55+
Voor sommige ouderen vormt het bijhouden van de administratie een 
probleem. Door leeftijd, ziekte of overlijden van de partner kan 
hulp gewenst zijn. VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Segbroek biedt u deze 
ondersteuning met de ‘hulp bij thuisadministratie’. Een vrijwilli-
ger biedt ondersteuning bij het ordenen van de post en administra-
tie, het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven en 
biedt ondersteuning bij het doen van betalingen. De dienst is 
bedoeld voor zelfstandig wonende 55-plussers uit het stadsdeel 
Segbroek die de verantwoordelijkheid voor de eigen administratie 
willen en kunnen dragen. Informatie: telefoon 360 02 37.

Vrijmarkt zaterdag 30 april a.s.
De vrijmarkt in onze wijk wordt vanouds 
gehouden op de Thomsonlaan en sinds 
vorig jaar ook op het Thomsonplein. U 
bent vanaf 8.00 uur welkom; om 17.00 uur 
is het weer afgelopen.

Wel wil ik alvast een dringend beroep op 
u doen, om de spullen die niet verkocht 
zijn, NIET achter te laten. De kosten voor 
het weghalen van de overgebleven rommel 
worden elk jaar hoger en wij (= de bewo-
nersorganisatie!) draaien op voor de kos-
ten. Het kan zelfs betekenen dat we op 
een gegeven moment geld gaan vragen 

LAATSTe nIeuwS
  Warm aanbevolen: www.denhaagdirect.nl. Een website voor Hagenaars en Hagenezen 

met veel en gevarieerde actualiteit.

aan de standhouders die gebruik maken 
van onze vrijmarkt. Neem dus uw onver-
kochte spullen mee en breng ze naar een 
kringloopwinkel.

Er kunnen vooraf geen plekken gereser-
veerd worden, dus strepen, linten worden 
door mij weggehaald. Dat klinkt mis-
schien kinderachtig, maar ik vind dat een 
ieder recht heeft op een plekje en dat het 
niet zo moet zijn dat dat plekje tot bij-
voorbeeld 9.00 uur leeg staat. Zorgt u er 
gewoon voor dat u er bijtijds bij bent. 

Verder wil ik vermelden dat er 2 mobiele 
wc cabines aan de kopse kant van de vrij-
markt staan, die u kosteloos kan gebruiken.

Heeft u zelf nog leuke ideeën voor de vrij-
markt laat het mij dan weten. Wilt u helpen 
met opzetten en of opruimen van de vrij-
markt, dan hoor ik dat ook graag van u.

De vrijmarkt is mogelijk gemaakt door de 
sbob, samen met de Winkeliersvereniging.
Houd de website in de gaten voor aanvul-
lende informatie.

Hans Verboom
Organisator Vrijmarkt Bomenbuurt

!

–– < Persbericht > –––––––––
telefoonCirkel 55+
De telefooncirkel bestaat 
uit ouderen die dagelijks 
telefonisch contact met 
elkaar hebben. Dit contact 
dient enerzijds om de
veiligheid van deelnemers te 
bewaken, anderzijds heeft 
het ook een sociale functie. 
Ook kunnen de deelnemers 
gebruik maken van de
maandelijkse ontmoetings-
bijeenkomst. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.
Informatie: De Lijsterbes, 
telefoon 360 02 37.
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Daardoor komen mensen beter in contact 
met de diepere lagen van het bewustzijn, 
waar de vroegere ervaringen, emoties en 
belemmerende gedachten zitten die je 
leven beïnvloeden en je vaak beperken of 
blokkeren. Zo maak je ook contact met je 
innerlijke hulpbronnen, zodat je weer in 
balans komt, zelfvertrouwen krijgt en 
weer van het leven kunt genieten.

Ik heb een Hbo beroepsopleiding gevolgd 
en ben afgestudeerd als Psychosomatic 
Coach. Tijdens bijscholingen heb ik ook 
andere technieken geleerd, zoals regressie-
therapie, emDR, innerlijk kindwerk, Voice 
Dialogue, ademtherapie en energiewerk. 
Omdat ik ben aangesloten bij de beroeps-
vereniging nbVH en de sRbaG, wordt deze 
therapie door veel zorgverzekeraars 
geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk 
van uw polis.

Meer informatie, o.a. over de cursussen 
die ik geef, vindt u op mijn website:
www.hypnovlinder.nl. U kunt voor een 
afspraak of intake-gesprek ook bellen met 
06 50 25 14 90.

Jolanda de Wit

nieuw
in de

buurt Praktijk Hypnovlinder

Sinds december 2010 heb ik mijn praktijk 
voor Hypnotherapie, emDR en PDs (spasti-
sche dikke darm) en migraine coaching 
gevestigd in de Bomenbuurt.
Ik werkte al als therapeut sinds 2004 in de 
Vruchtenbuurt, maar daar werd het pand 
verkocht en nu zit ik dus, erg naar mijn 
zin, in de Beukstraat 94.

Deze therapie is geschikt voor een groot 
aantal psychische, emotionele en psycho-
somatische problemen. Hypnotherapie 
combineert diepe ontspanning met 
gerichte aandacht, waardoor een natuur-
lijke trance ontstaat, te vergelijken met 
helemaal verdiept zijn in een boek of film. 

De wandelende tak
In deze rubriek willen we u kennis laten maken met de bomen

in de Bomenbuurt.

een BIJzonDere STrAAT …en een BIJzonDere BooM
In deze tijd van superlatieven wil onze werkgroep niet achterblijven; wij 
hebben óók een record te melden. Het gaat om de allerkortste straat van 
de Bomenbuurt: dat is zonder meer de Plataanstraat. Die is slechts 46 m lang 
(we hebben het voor u nagemeten). Bovendien heeft deze straat slechts één woon-
adres, ook al bijzonder, en staat er geen enkele boom in. (Er zijn nog vier straten 
in de Bomenbuurt zonder gemeentelijke bomen. Weet u welke?) Ondanks dit 
toch enigszins treurige record, verwijst de straatnaam naar bomen die wel dege-
lijk in de wijk voorkomen. 
Nu is het merkwaardige dat de plataan een bijzondere band met het onderwijs lijkt 
te hebben. In de Acaciastraat staan er drie op een schoolplein, in de Cederstraat 
één, ook op een schoolplein, en dan hebben we er nog een in de Populierstraat, u 
raadt het al, óók op een schoolplein! Verder hebben we er nog drie op de Valken-
boskade die zich aan deze wetmatigheid lijken te onttrekken, maar dat is schijn, 
want twee daarvan staan vlak bij de woningen die, blijkens de aanduiding in de 
gevel, iets te maken hebben (hadden?) met een bond van onderwijzers.
Nu wilt u natuurlijk die bijzondere bomen ook eens gaan bekijken. Gelukkig zijn 
ze ook in de winter gemakkelijk te herkennen, vooral als ze wat ouder zijn. De 
gladde schors laat namelijk in platen los van de stam, waardoor die er vlekkerig 
uitziet. Verder vormen de bomen ronde vruchtbolletjes die een beetje stekelig 
lijken te zijn en die er gedeeltelijk ook in de winter nog aan zitten. Dat kunt u 
allemaal zien als u op het Valkenbosplein op lijn 3 staat te wachten, want dan staat 
u vlakbij een stel van die platanen die aan het begin van de Valkenboslaan staan.
Ook kent u die bomen misschien van vakanties in Frankrijk, want daar staan ze, 
vaak in de raarste modellen gesnoeid, op pleinen om schaduw te geven op terras-
sen en jeu-de-boules banen. Ook staan ze heel vaak in rijen langs wegen, omdat 
Napoleon indertijd gelast heeft ze zó te planten dat de Franse troepen in de toe-
komst in de schaduw konden opmarcheren.

Jur Roest
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Webstudio is onlangs in het nieuws 
geweest nadat er een manier is gevonden 
om een kassasysteem aan een webwinkel 
te koppelen. “Ja klopt, voorheen kon dat 
alleen met maatwerk, en dat is te duur 
voor de ‘gewone’ winkelier. Gelukkig kun-
nen we dat nu als combinatie aanbieden.”

De kick
Petra vertelt over de switch naar ander 
werk. Na 20 jaar financieel werk werd het 
tijd voor wat nieuws. Ze legt uit; “Ik kan 
erg blij worden als ik iemand anders 
ergens mee kan helpen waar specifieke 

kennis voor nodig is. Ieder zijn vak, ik 
heb geen verstand van verzekeringen of 
van bloemen & planten, daar zijn anderen 
weer goed in. Het geeft een enorme kick 
als je iets hebt gemaakt waar de ontvanger 
happy mee is en dat trots aan anderen laat 
zien. En dat snap ik maar al te goed, ik 
ben tenslotte zelf ondernemer en ik weet 
hoe dat voelt.”

Voor meer informatie:
Petra Blankwaard
Telefoon (070) 427 92 92 / (06) 26 220 440
Website: www.indigowebstudio.nl

Van hobby naar werk
Petra was al langer in de weer met het 
maken van websites, maar heeft vorig jaar 
van haar hobby haar beroep gemaakt en 
helpt nu ondernemers aan een leuke pre-
sentatie op het internet. Dat kan een web-
site zijn waarop diensten of producten 
gepresenteerd worden, maar er is ook veel 
vraag naar webwinkels.

Visie
Met de huidige middelen zijn er allerlei 
mogelijkheden om websites en webwin-
kels te maken die de ondernemer zelf kan 
onderhouden, zonder dat daar technische 
kennis voor nodig is. “En dat is gunstig”, 
vertelt Petra, “want ik zie om me heen nog 
steeds dat er websites gemaakt worden 
waarvoor een abonnement verschuldigd 
is. Niet nodig als er alternatieven zijn zon-
der maandelijkse kosten. Als ik een dienst 
uitbesteed vind ik het ook prettig als de 
andere partij met me meedenkt”.

economische crisis
Petra begrijpt de sterk toegenomen vraag 
naar webshops. “Er was al een stijgende 
lijn, want steeds meer ondernemers willen 
niet achterblijven. Maar de crisis heeft 
ook een steentje bijgedragen. De verkoop 
in fysieke winkels is teruggelopen en dan 
zoek je naar mogelijkheden om minder 
afhankelijk zijn van lokale klanten. Indigo 

nieuw
in de

buurt

Websites en webshops:
Indigo Webstudio

Ruim een jaar geleden is Petra Blankwaard, 
woonachtig in de Acaciastraat, een web-
bureau gestart. Voor mKb en startende 
ondernemers houdt zij zich bezig met het 
maken van websites en webshops, en met 
kassasystemen.

en de school De Bonte Vlinder; een mooi 
moment om in te stappen! Wie wil zich 
hiervoor inzetten en een frisse wind laten 
waaien door het fietsenstallingsproject? 
De vrijwilligers worden ondersteund door 
het bestuur van de bewonersorganisatie.

Voor meer informatie: werkgroep eba,
Gerda Lycklama à nijeholt

glan@compaqnet.nl
telefoon (070) 365 67 88
of rick Tersmette

rick.tersmette@casema.nl
telefoon 06 14 94 70 45 

wie blaast nieuw leven in het plan een 

fietsenstalling in de egelantierstraat 

te realiseren? 

Iedereen is overtuigd van de noodzaak 
van een fietsenstalling in ons deel van de 
wijk. De aanvragen van fietsers zijn er, 
de concept-bouwtekeningen liggen klaar, 
plannen en ideeën zijn gemaakt. Maar de 
werkgroep eba zoekt nog mensen die wat 
tijd en energie over hebben om in de con-
crete uitvoering te stoppen en het project 
weer vlot te trekken. Momenteel starten 
opnieuw de gesprekken met de gemeente 

Gezocht: vrijwilliger(s) voor de 
werkgroep EBA
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op 17 februari vertrok roma Santoro 

van Christelijk College De populier 

samen met 52 andere middelbare  

scholieren naar ethiopië. De populier 

doet mee met edukans Going Global, 

een internationaliseringprogramma dat 

jongeren betrekt bij ontwikkelingswerk. 

Het is de veertiende keer dat edukans 

het programma organiseert.  
 
Op De Populier solliciteerden leerlingen 
naar de functie van verslaggever in Ethio-
pië. Door middel van een sollicitatiebrief 
met cv en een presentatie, die werd gehou-
den voor een sollicitatiecommissie van 
docenten en Edukansmedewerkers, kwam 
Roma Santoro, 17 jaar, uit Den Haag als 
beste uit de bus.
 
‘ethiopia here we come’
Roma werd goed voorbereid op de reis. In 
december ontmoette zij voor het eerst de 
52 andere leerlingen en er volgde nog een 
trainingsdag. Zij maakte kennis met de 

Ethiopische cultuur tijdens de ‘Ethiopia 
here we come!’-quiz. Vakmensen trainden 
de leerlingen in het maken van foto’s, het 
schrijven van artikelen en het houden van 
interviews voor tv. Ook discussieerden de 
deelnemers over de situatie van kinder-
rechten, zowel in Nederland als Ethiopië.
 
De reis
Roma ontmoette Ethiopische leeftijdgeno-
ten en werkte samen met hen aan een pro-
ject over onderwijs en kinderrechten. 
Twee Nederlandse graffiti-kunstenaars 
reisden met een van de groepen mee om 
het project vorm te geven. Ook ging 3FM-
DJ Miranda van Holland (EO) samen met 
een redacteur mee. Zij deden verslag van 
de reis via www.xnoizz.nl.
 
Financiële actie
Na de reis deed Roma Santoro op school 
uitgebreid verslag van de onuitwisbare 
ervaringen. Zij voert nu samen met andere 
leerlingen actie  voor de projecten die zij 
in Ethiopië heeft bezocht. De Populier 
vindt het van groot belang dat de school 
mee doet aan Edukans Going Global, 
omdat het programma van Going Global 
de betrokkenheid van jongeren bij ontwik-
kelingswerk vergroot.
Brechtje Waasdorp
docent en pr-medewerker De Populier

Leerling van De Populier
verslaggever in Ethiopië

Die advertentie was door de vorige eige-
naar opgesteld, ondanks onze waarschu-
wing dat hem dat zou kunnen opbreken! 
Wij kregen bericht van mevrouw Iris Cor-
nelissen, die nu samen met haar vader de 
supermarkt leidt, dat zij niets begreep van 
deze ‘cadeau-actie’… Wel heeft zij nog aan 
een aantal mensen de bonbons verstrekt, 
maar zij wilde toch graag dit misverstand 
de wereld uit hebben. Bij deze.
De nieuwe eigenaren van de Plusmarkt 
zijn de buurt overigens welgezind. Ook 
hebben ze besloten, in ons blad, en op 
onze website, te adverteren. De redactie 
wenst hen alle succes!
Tonny van Dijk

Tegen het einde van vorig jaar kwam de 
redactie erachter, dat de Plusmarkt in de 
Fahrenheitstraat in andere handen was 
overgegaan. Misschien herinnert u zich 
nog, dat De Boomgaard een advertentie 
had, waarin 200 gram gratis bonbons 
werden beloofd?

Geen gratis bonbons meer:
Plusmarkt in andere handen!

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BlokfluitConCert zaterdag 1 mei in de Houtrustkerk
Van 12.00 tot 12.30 uur zal blokfluitensemble scarabee een concert 
geven in de Houtrustkerk, Beeklaan 535, bij de Ieplaan. In “Wie is
hij die niet kan zingen?” onderzoekt ensemble Scarabee de wereld 
van de liederen van de 15e en de 16e eeuw. Op het programma staan 
liederen uit Frankrijk, Italië en Engeland, ieder met hun eigen 
sfeer: liefdevol, dromerig of eerder blijmoedig, van de hand van 
Hayne van Gizeghem, Cipriano da Rore en Henry VIII. De titels 
spreken haast voor zich: ‘Pastime with good company’, ‘Helas 
madame’, ‘Madame d’amours’, ‘The Old Bachelor’, ‘La lusignuola’, 
‘De tous bien plane’. Daarnaast speelt het ensemble enkele werken 
uit de Barok, met composities van Henry Purcell en Joseph Bodin de 
Boismortier. Blokfluitensemble Scarabee bestaat uit Roberto Bando, 
Eva Harmuthová, Marieke Rigterink en Wendy Wouters. De toegang is 
vrij, met een collecte aan de uitgang.
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Poëzie op Pootjes
een project van de r.G. ruijs Stichting 

(voor talentontwikkeling) 

Voor de derde keer organiseert de stichting 
Poëzie op Pootjes. Voor de dichters onder 
ons heel interessant, want je gedicht komt 
in een echt boek te staan! Tot 15 april kan 
iedereen een gedicht insturen. In 20 regels 
mag je dichten over ‘het Haagse Gevoel’.
Het doel hiervan is: zoveel mogelijk 
gedichten verzamelen over wat Hagenaars 
bezighoudt en (potentiële) kwaliteit en 
nieuw talent spotten. Het gaat bij Poëzie 
Op Pootjes niet om een wedstrijd.
In de komende maanden wordt een aantal 
workshops georganiseerd, waarin de 
nieuwe dichters onder begeleiding van 
professionele auteurs aan hun gedicht 
kunnen werken. Alle gedichten worden 
vervolgens gebundeld in een boek, dat 

eind mei zal worden gepresenteerd. 
In drie weken daarna zullen nagenoeg alle 
ingestuurde gedichten naar buiten worden 
gebracht – in een expositie met poëzie-
posters, in voordrachten op de radio, 
gedichten op televisie, op internet en in de 
krant, en in een spectaculaire theatervoor-
stelling op 18 juni in Theater de Regentes. 
Kijk op www.poezieoppootjes.nl Op deze site 
vind je alle dichters die al eens hebben 
meegedaan, met hun gedichten. Ook de 
nieuwe inzendingen worden er geplaatst.

Ik ben op zoek naar woorden van kristal
Zinnen die kleuren tevoorschijn toveren
Kleuren die klinken als klarinetten
Als waterglazen om violen in te zetten

Hannah Adams

Toen en nu

2008 – foTograaf: fraNs schmIT1925 – foTograaf oNbEkENd

rijwielfabriek ‘De Vierkleur’.

Op de hoek van de Edisonstraat en de 
Laan van Meerdervoort aan de rand van de 
Bomenbuurt is al jarenlang een tapijthandel 
gevestigd. Maar wist u dat hier een eeuw 
geleden een rijwielfabriek te vinden was?
In 1903 liet Nanne Veenstra hier een 
fabriek bouwen. Toen nog aan de rand 
van de stad. In de beginperiode werden 
hier 10.000 fietsen per jaar gemaakt. De 

naam Vierkleur was afgeleid van de vlag 
van de Zuid-Afrikaanse Boerenrepubliek 
Transvaal. In 1942 verdween het bedrijf en 
werd het gebouw gebruikt door drukkerij 
Smulders & Co. Weer later kwam het 
Rode Kruis in dit gebouw. Aan de zijde 
van de Fahrenheitstraat is nog altijd het 
Rode Kruis logo zichtbaar in de gevel.
Tegenwoordig is het voorpand om-
gebouwd tot appartementencomplex.

Bomen-
buurt in

beeld

Frans Schmit – fschmit@zonnet.nl – www.flickriver.com/photos/fransschmit/popular-interesting

–– < Persbericht > –––––––––––––––––––––––––––––––
orgelConCert Houtrustkerk op vrijdag 11 maart a.s.
Die avond, van 20.00 tot 21.00 uur, zullen zeven 
gevorderde orgelleerlingen van Marieke Stoel een 
concert geven in de Houtrustkerk, Beeklaan 535,bij 
de Ieplaan. Op het programma staan minder bekende 
werken van onder andere Rameau, Zipoli en Nieland. 
Elk muziekstuk zal met een korte mondelinge 
toelichting worden ingeleid. Dit concert is ook 
geschikt voor kinderen om eens met het orgel als 
muziekinstrument kennis te maken. De toegang is 
vrij met een collecte na afloop.

Rommelmarkt in De Kruin 
zaterdag 19 maart a.s.
Daarmee is het voornaamste al gezegd. 
Altijd een leuk tijdverdrijf, dat struinen…
En tegelijkertijd ook een gelegenheid om 

buurtgenoten te ontmoeten. Je komt er 
altijd bekenden tegen. De markt is dit 
voorjaar van 10.00 – 15.00 uur.



www.
bomen
buurt
online
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nen, maar deed eerst uitgebreid ervaring 
op door bij allerlei bazen te werken, ook 
bij een winkelketen. 

Hobby’s
Koken doet hij graag, al heeft hij er 
momenteel niet veel tijd voor. Hij heeft 
een grote voorkeur voor wokken (“ik kook 
nooit meer een sperzieboon”), fusion (“ik 
kijk in de koelkast wat er is en maak daar 
wat mee”) en het doet hem zichtbaar 
genoegen dat de Bomenbuurt een aardige 
restaurant-variatie aan het krijgen is.
En hij houdt van muziek: ongepolijste 
jazz (Dorothy Donegan), en met name 
blues. Die liefde heeft hij doorgegeven 
aan Mark, zijn zoon; die speelt in een 
bluesband.

Nu de winkeliersvereniging De Fahrenheit 
met een sterk bestuur verder gaat, zal Rob 
wat meer tijd krijgen voor zijn liefhebbe-
rijen. Maar ik kan me niet voorstellen, dat 
hij de toekomstige ontwikkelingen hele-
maal vanaf de zijlijn zal gadeslaan. Tot 
ziens, Rob! 
Tonny van Dijk

P.S. Bij zijn afscheid op 17 februari heeft 
Rob Krahmer voor al zijn vrijwilligerswerk van 
de gemeente de Stadspenning gekregen: zeer 
verdiend!

In de volgende Boomgaard komt een 
kort interview met de nieuwe voorzitter, 
de heer Koos Mooiman.

Als ik bij Duo-Optiek binnen stap, moet 
ik even geduld hebben. Rob Krahmer is 
bezig een ondernemer uit de buurt bij te 
praten over de veranderingen in het 
bestaande winkelbestand. 
Dan steekt hij van wal en vertelt hoe hij 
bij de winkeliersvereniging terecht is 
gekomen. Rob is al 16 jaar actief voor de 
winkels in de Bomenbuurt, waarvan zo’n 
10 jaar als voorzitter. Toen de ‘jonge onder-
nemers’ van de Thomsonlaan aansluiting 
zochten bij de meer gevestigde winkeliers 
van de Fahrenheitstraat, kwam daaruit de 
vereniging met de naam Winkeliersvereni-
ging Segbroek voort. Die naam is inmid-
dels vervangen door De Fahrenheit, maar 
er komen nog meer veranderingen. 

plannen 
Nu het winkelgebied een zogenaamde biZ 
(BedrijvenInvesteringsZone) is, zal dat 
meer financiële armslag opleveren. Dan 
kan er ook een winkelmanager worden 
ingehuurd; dat zal waarschijnlijk in het 
tweede kwartaal gaan gebeuren. 
Op het stadhuis wordt momenteel gekeken 
naar alle mogelijkheden, om geld bij 
elkaar te krijgen voor de herinrichting van 
het winkelgebied. Men wil ook efficiënt 
zijn: gelijktijdig de riolering vernieuwen. 

Het Plan van Aanpak (waarbij bijvoor-
beeld ook de Fietsenbond betrokken 
wordt) voorziet natuurlijk ook weer in een 
inloopavond voor de buurt. De oud-voor-
zitter zou een tevreden mens zijn, als bij 
het uiteindelijke resultaat “de warmte van 
het gebied naar voren komt”. “Gelukkig”, 
zegt hij, “heeft de gemeente veel meer oog 
gekregen voor het belang van winkel-
gebieden en komen er meer stimulerende 
maatregelen.”
(Zie ook: www.winkeliers-segbroek.nl)

Jeugd 
Opgegroeid op Java, op een suikerplantage 
150 km van Surabaya, kwam Rob Krahmer 
op 10-jarige leeftijd naar Nederland. Hij 
vond het niet makkelijk, om zich aan te 
passen. Wilde altijd al voor zichzelf begin-

Buurt-
genoten 

uitgelicht

Rob Krahmer, ex-voorzitter 
van Winkeliersvereniging 
Segbroek

•	 	De	stekkies:	die	kunt	u 
voortaan op de website vinden. 
U kunt er ook zelf een plaatsen.

•	 Informatie	over	straatfeesten
•	 Subsidie	voor	ouderenactiviteiten
•	 	Activiteiten	van	de	bibliotheek 

Bomenbuurt
•	 	Bijeenkomst	30	maart	in	de 

Houtrustkerkover zelfbeschikking, 
o.a. met medewerking van de nVVe.

Soms is er geen ruimte meer in ons wijk-
blad, maar dan is onze website een oplos-
sing. Altijd voor actuele ontwikkelingen 
en bijeenkomsten en nu ook voor (meer) 
informatie. Gebruik ook de zoekfunctie 
rechtsboven, als u niet direct ziet wat u 
zoekt.
Dit keer uitgeweken naar 
www.bomenbuurtonline.nl : 

Via De Boomgaard
naar onze website site! 
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voud getuigen en tegelijkertijd vrolijk 
zijn. Een portret van Boudewijn Büch dat 
hij maakte werd door het Letterkundig 
Museum aangekocht en hangt daar tussen 
alle portretten van Nederlandse schrijvers.

In het verleden stond hij al op exposities 
en nu wil hij hier in de buurt, bijvoorbeeld 
in De Kruin of in de Houtrustkerk zijn 
werk tonen. Hij hoopt dat in de komende 
maanden te kunnen realiseren. Trouwens, 
buurtbewoners hebben zijn werk al kunnen 
zien in een van de winkel-etalages: in 2002 
werd hij 2e voor de Segbroek Art Award, 
in 2003 kreeg hij de 1e prijs!
Guillaume Nouwen staat olijk en harmo-
nisch in het leven. Is blij dat hij nog goed 
uit de voeten kan, hij schildert, zorgt met 
liefde voor zijn partner en is regelmatig in 
een cafeetje te vinden om wat te kletsen. 
“Want ik schilder met veel enthousiasme 
keukengerei, vazen, kannen, fruit en zo, 
maar ben toch een echt Mensen-mens”.

Nee, zijn schilderijen staan niet op een 
website, maar kijk eens in het raam van de 
Populierstraat 58, daar hangen voorbeel-
den van zijn werk. Op telefonische 
afspraak (telefoon 070 - 360 96 18) bent 
u van harte welkom om meer te zien. 
De prijzen liggen nu – voor deze gelegen-
heid – tussen de € 125,00 en € 195,00. 
Dory Danckaarts

Kunste-
naars in de 

buurt Een wonderkind van 83

In de vorige editie van De Boomgaard 
stond onder meer een Stekkie (de vraag 
en aanbod advertenties) van Guillaume 
Nouwen, kunstschilder, Limburger van 
geboorte, maar al 40 jaar woonachtig in 
de Bomenbuurt. Naar aanleiding daarvan 
kreeg hij reacties en heeft hij een paar 
van zijn werken verkocht. Maar, hij heeft 
er nog meer. “Waar ik, niet vanwege geld- 
maar vanwege ruimtegebrek vanaf wil. Ik 
word binnenkort 84 en schilder elke dag 
nog een paar uur; alle muren hier in huis 
hangen al vol en mijn voorraad wordt zo 
alleen maar groter” legt hij uit.

“Dat heb ik niet mijn hele leven gedaan, 
nee, ik was niet echt een wonderkind. 
Pas toen ik 60 werd, bedacht ik dat het tijd 
werd om iets nieuws te leren, iets leuks. 
Het werd pianospelen. Maar na een jaar of 
zes ging het spelen wel aardig, maar niet 
goed genoeg, vond ik zelf. Toen bleek er in 
de kelder een voorraad verf en penselen te 
staan. Daar ben ik mee aan de slag gegaan 
en vanaf dat moment kreeg ik het echt naar 
mijn zin. Ik schilderde van alles, aanvanke-
lijk aan de hand van een boek met voor-
beelden, later door lang en heel goed naar 
voorwerpen in mijn omgeving te kijken.”

Naast abstracte kunst maakt Guillaume 
Nouwen ook figuratief werk. Veel kleurige 
stillevens, die van een ontroerende een-

Zoals u weet, besteedt de redactie graag aandacht aan kunstenaars in de buurt. 
Niet alleen beeldende kunstenaars. Iedereen die in onze buurt woont, kunstzinnig 
bezig is en daar een publiek voor wil hebben, is welkom. Dat geldt ook voor 
mensen met bijzondere beroepen of hobby’s. Bent u dat zelf? Kent u iemand die wij 
kunnen interviewen? Laat het weten via info@bomenbuurtonline.nl of bel 346 56 23.



Belangrijke telefoonnummers
112 Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
0900 – 8844 Politie (niet urgent) + Wijkagent Fabian Roso
 (spreekuur wijkagent: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in de Kruin)
353 57 00 Stadsdeelkantoor Segbroek
346 95 43 Ouderenadviseur Segbroek
368 39 47 Steunpunt Mantelzorg Segbroek
365 68 18 Algemeen Maatschappelijk Werk
140 70 Klachten Openbare Ruimte
365 06 00 Melden obstakels voor gehandicapten
363 53 00 Wijkvereniging ‘De Kruin’
346 56 23 SBOB (uw bewonersorganisatie)

17 maart 2011: jaarvergadering
·················· thema: wordt nog bekend gemaakt ·················· 
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a




