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Oud naast nieuw

Meer bekendheid voor
uw bedrijf of website?
Als u op onze site www.bomenbuurtonline.nl  
kijkt, ziet u rechts een aantal zogenaamde 
banners staan. Dat zijn aandachttrekkers 
voor uw bedrijf/website. Bij het aanklikken 
kom je regelrecht bij de desbetreffende 
site van de onderneming. Dat betekent dat 
u op deze manier doorlopend actueel 
reclame kunt maken: een voordeel ten 
opzichte van een gewone advertentie! 

Een zomerse Boomgaard met heel 
gevarieerde informatie. 
Er is nogal wat nieuws van de scholen 
in de buurt; daar krijgen wij de komende 
jaren in bouwkundig opzicht mee te 
maken. Oud naast nieuw: een prima com-
binatie. Ook is er veel te melden over de 
winkels en het bestuur van de winkeliers-
vereniging. Die kijkt naar de toekomst, 
maar een (nieuwe) buurtbewoner kijkt 
naar het verleden: de Tweede Wereld- 
oorlog en dan met name de sporen van 
de Atlantikwall. Het lijkt wel, of alles dit-
maal in het teken staat van oud naast 
nieuw: ook de Stekkies vertonen dit beeld. 

Een banner kost € 30 
(materiaal zelf aanleveren) 
per kwartaal; als u nú boekt,
kunt u voor € 50 tot januari 2012
van aandacht verzekerd zijn. Als u het 
vervaardigen van de banner door ons wilt 
laten doen, kan dat ook (tegen betaling). 
Aanmelden kan via de website.

Alstublieft aandacht voor het lezers- 
onderzoek, dat wij achterin hebben afge-
drukt. Denk niet, dat komt wel een keer, 
want dan wordt het misschien vergeten. 
Wij hebben uw medewerking hard nodig: 
een enquête is alleen waardevol, als veel 
mensen reageren. De Gemeente zal onze 
subsidie ook laten afhangen van onze con-
tacten met de mensen in de wijk en daar-
voor dient De Boomgaard. Vul de enquête 
in en lever deze in, vóór u (eventueel) met 
vakantie gaat. En gaat u niet weg: 
zomers Den Haag mag er wezen. 
Veel plezier gewenst.
Tonny van Dijk

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: 16 augustus 2011
Aanleveren uitsluitend per e-mail: info@bomenbuurtonline.nl
Voor actuele informatie: www.bomenbuurtonline.nl ...
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Op 20 april is de social sofa van de 
Bomenbuurt op het Kastanjeplein onthuld. 
Die sofa is begonnen met sociaal te zijn 
vanaf het moment dat hij als kaal blok 
beton werd neergezet in de HTm-remise. 
Toen boog een groep mensen zich over 
het ontwerp voor de mozaïekbekleding en 
vervolgens toog een klein leger vrijwilligers 
aan de slag om het ontwerp uit te voeren 
en de sofa zo mooi te maken als hij er nu 
op het Kastanjeplein bijstaat. Zes dagen 
in de week en ook nog een paar avonden 
in wisselende ploegendiensten en dat 
zo’n vijf maanden lang en ook nog in de 
koudste perioden van het jaar. Vrijwillig! 
Waarom deden ze dat en hoe hielden ze 
het vol? Natuurlijk omdat ze in het resul-
taat geloofden en omdat ze het mozaïek-
plakken leuk vonden om te doen, maar 
ook omdat ze het met z’n allen deden en 
de dagen en avonden heel gezellig waren, 
heel sociaal. Uiteindelijk heeft dat de 
bank opgeleverd waarvan alle buurt-
bewoners kunnen profiteren.

Nu moet de social sofa z’n naam waar-
maken. Dat doet hij niet zelf, dat moeten 
wij doen, u en ik. Door op die bank te 
gaan zitten en een gesprek aan te knopen 
met andere bankzitters. Door het over de 
buurt te hebben. Door plannen te maken 
voor de buurt. Bijvoorbeeld over hoe we 
de sofa verder nog kunnen gebruiken. Zo 

hebben wij in het bestuur bedacht dat we 
af en toe een snelle bijeenkomst bij de 
sofa kunnen organiseren om een actueel 
buurtonderwerp te bespreken. Snel, niet 
wekenlang van tevoren aangekondigd, 
maar misschien zelfs pas op de dag zelf. 
Dat in plaats van de traditionele bewoners-
avonden. Maar misschien hebt u wel heel 
andere ideeën voor de sofa. Laat ze horen, 
bespreek ze op de sofa, zet ze op onze 
website en geef ze aan het bestuur door!
 
Nog iets: dit jaar bestaat de sbob 30 jaar! 
Ja, dank u wel, u zelf ook van harte gefeli-
citeerd. We komen er later dit jaar nog op 
terug, u gaat er dus nog meer van horen. 
Wat wij als cadeau zouden willen hebben? 
Leuk dat u het vraagt en ja, ik weet wel 
iets. Bestuursleden, die kunnen we goed 
gebruiken. We hebben mooie plannen 
gemaakt voor dit jaar, die willen we graag 
uitvoeren en daarvoor kunnen we verster-
king goed gebruiken. Als u een paar uur 
per maand kunt missen en iets voor de 
buurt wilt doen, dan bent u van harte wel-
kom. Trouwens ook als u dat niet in het 
bestuur wilt doen.
Die versterking is ook belangrijk in het 
licht van de gemeentelijke plannen voor 
de bewonersorganisaties. Subsidies gaan 
omlaag, ondersteuning is niet langer van-
zelfsprekend en de gemeente wil plannen 
zien van de organisaties en resultaten die 

Gaan we sociaal doen? daaruit volgen. We moeten dus zakelijker 
gaan werken, meer in de vorm van projec-
ten. Daar waren we in de Bomenbuurt al 
mee begonnen en dat moeten we voort-
zetten. Nogmaals: daar kunt u heel goed 
bij helpen, binnen of buiten het bestuur. 
Graag spreken we daarover verder door. 
Bijvoorbeeld op de social sofa.
Vriendelijke groeten,
Johan van Arragon, voorzitter sbob

Mijn naam is Erwin Wesstein, ik ben  
31 jaar en woon sinds 2003 in de Bomen-
buurt. Na jaren in de horeca te hebben 
gewerkt als gastheer ben ik vorig jaar 
maart begonnen in de Kaasspeciaalzaak 
van Ed Boele. In december 2009 is mijn 
dochter Isa geboren; voor mij een mooi 
moment om een carrière switch te maken.
Aangezien ik nu dus niet alleen in de 
Bomenbuurt woon maar er ook werk, is 
het voor mij vanzelfsprekend me ook 
bezig te houden met wat er zoal speelt in 
deze prachtige wijk. 
Door bestuurslid te worden van de 
bewonersorganisatie kan ik mij o.a. bezig-
houden met het plannen van gezamenlijke 
activiteiten tussen bewoners en winkeliers. 
Ik merk dat er behoefte is aan saamhorig-

heid en vind het belangrijk om te 
kijken of er mogelijkheden zijn om dit
te bewerkstelligen.
Erwin Wesstein

Even
voor-

stellen Erwin Wesstein

gratIs af tE HalEn

•  Little Tikes zandbak met deksel

•  Little Tikes glijbaan
(moet wel even door een handige 
ouder in elkaar worden gezet)
telefoon 06 46 31 05 68

Zie pagina 31
voor aanlever-
specificaties
Stekkies

stekkie
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Mijn naam is Loura Huizenga. Ik ben 
68 jaar, alleenstaand, van beroep maat-
schappelijk werkster. Ik ben werkzaam 
geweest op diverse scholen voor speciaal 
onderwijs en werk nog steeds twee dagen 
per week op een school voor speciaal 
basisonderwijs in Rijswijk. Ik heb een 
fantastische zoon, een schat van een 
schoondochter en ben de trotse oma van 
een zeven jarige kleinzoon en een vier 
jarige kleindochter. En die wonen ook 
in onze buurt. 
Ik ben in de Bomenbuurt komen wonen 
op 1 mei 1977 en heb het hier tot op de 
dag van vandaag erg naar mijn zin. 
Ik was al die jaren echter nauwelijks actief 
betrokken bij de buurt en de activiteiten 
die er in plaatsvonden. Maar ik hield me 
via De Boomgaard wel altijd op de hoogte 

van wat er in onze buurt speelde. 
Toen daar een paar nummers terug een 
herhaalde oproep voor een secretaris in 
stond, ik inmiddels over wat meer vrije 
tijd beschikte en vond dat ik ook wel eens 
een bijdrage kon leveren aan het leefbaar, 
veilig en gezellig houden van onze buurt, 
besloot ik om me voor de vacature aan te 
melden. 
In de jaarvergadering van 17 maart jl. ben 
ik inmiddels tot secretaris gekozen. 
Ik verheug me erg op de samenwerking 
met de andere leden van het bestuur, met 
de diverse werkgroepen en met de vele 
andere vrijwilligers. En ik hoop ook velen 
van u bij de diverse activiteiten te mogen 
ontmoeten!
Loura Huizenga

Even
voor-

stellen Loura Huizenga Uit het bestuur…

…en ik kan zo slecht afscheid nemen. 
Beter dan vroeger, je raakt meer ervaren 
in dat soort zaken. Maar loslaten is een 
proces. Het werd tijd, vond ik eigenlijk.
Ik ben eind 1998 bij het bestuur van de 
sbob gekomen! Daar hoefde je niet echt 
je best voor te doen, hoor. Je hoofd om 
de deur steken was genoeg, in die tijd. 
Deze bewonersorganisatie was er niet 
best aan toe; de toenmalige voorzitter, 
Annelies van Maanen, had nèt het ‘blaadje’ 
nieuw leven ingeblazen en zocht naar ver-
sterking van het bestuur. 

Ik had het middelbaar onderwijs vaarwel 
gezegd en wilde toch graag maatschap-
pelijk actief zijn. Hoe zulk vrijwilligers-
werk dan op je pad kan komen! Ik ben 
nog altijd blij, dat ik me toen heb aan-

gemeld. Het heeft me o.a. geholpen, bij de 
tijd te blijven. Alleen al het simpele feit, 
dat ik moest leren met een pc om te gaan, 
betekende dat ik een cursus ging volgen. 
Dat had ik anders misschien niet gedaan.

De administratieve ondersteuning destijds 
was ver onder de maat: ik werd soms thuis 
gebeld, omdat de pc niet uitging! En of ik 
kon uitleggen, hoe dat ging, als je post-
zegels moest kopen. 

Maar hier en daar kreeg ik zeer praktische 
hulp en adviezen; gaandeweg leerde ik 
mensen in de werkgroepen en in de buurt 
kennen, die hun handen uit de mouwen 
staken. Zo ontstond een hecht clubje men-
sen, dat samen de sbob uitbouwde tot een 
actieve bewonersorganisatie. Dat het daar-
naast fijne mensen zijn, met wie ik een 
heel verschillend contact heb opgebouwd, 
is voor mij – het is niet overdreven – een 
verrijkende ervaring geworden.

Ik ben al jaren geen voorzitter meer, maar 
ook het bestuurswerk heb ik vaarwel 
gezegd, vanaf de jaarvergadering afgelo-
pen maart. Dat is omdat ik meer tijd wil 
besteden aan mijn hobbies: de tuin, lezen, 
muziek en hebreeuws. Daarnaast blijf ik 
eindredacteur van De Boomgaard, want 
ja… ik kan zo slecht afscheid nemen!
Tonny van Dijk 

tE KOOP

•  Severin Raclette & Partygrill,
6 pannetjes, nieuw, € 12,–

•  Electrische naaimachine Merritt,
met gebruiksaanwijzing, € 20,–

☞ telefoon 363 57 30, na 18:00 uur

Zie pagina 31
voor aanlever-
specificaties
Stekkies

stekkie



Burendag september 2011
Burendag is een aanleiding om in de buurt 
of in de straat iets leuks te doen met elkaar. 
Een sportieve of sociale activiteit bijvoor-
beeld, of het opvrolijken van de straat.
Samen iets ondernemen om elkaar beter 
leren kennen, dat is het uitgangspunt. 
Dat geeft meer samenhang in de buurt. 

Douwe Egberts en het Oranjefonds onder-
steunen deze gedachte. Dat doen ze door 
een financiële bijdrage. Je kunt maximaal 
€ 500 aanvragen voor straat of buurt als je 
op 23, 24 of 25 september iets met elkaar 
onderneemt. Je krijgt geen geld voor eten 
of drinken, maar wel voor materiaal (verf, 
planten, speeltoestellen) of huurkosten. De 
bedoeling is dus dat je echt iets doet, niet 
alleen maar gezellig bij elkaar gaat zitten. 
 
Vorig jaar hebben bewoners in de Populier-
straat (het laatste stukje voor de Hanen-
burglaan) met geld van het Oranjefonds 
nieuwe bloembakken geplaatst. Doel: de 
straat mooier maken met duurzame bakken 
én planten. Met elkaar aan de slag. Het 

tuinbedrijf in de straat heeft het materiaal 
geleverd voor een mooie prijs en de buren 
zelf hebben gezamenlijk stenen verwijderd, 
bakken geplaatst, gevuld en beplant.
Daarna zijn ze natuurlijk wel met elkaar 
gaan barbecueën, maar dat hebben ze zelf 
betaald. 

Wil je ook een bijdrage aanvragen van het 
Oranjefonds? Zie www.burendag.nl. 
Daar staan de voorwaarden en formulieren. 
Leuke ideeën kun je ook opsturen naar de 
redactie (info@bomenbuurtonline.nl), zodat 
we deze op onze eigen website 
www.bomenbuurtonline.nl kunnen plaatsen.
Erna de Klerk
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Een interne renovatie van mijn slaapkamer 
herinnert mij aan de Grote Voorjaars 
Schoonmaak van vroeger. We spreken dan 
over de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 
Mijn ouders hadden een grote vrijstaande 
woning met een gigantische tuin in een 
dorp en elk voorjaar begon mijn moeder 
in mei met deze schoonmaakactie. Ze 
werkte van boven naar beneden. De zolder 
werd leeggehaald, overbodig geworden 
spullen gingen weg (waarheen zou ik niet 
weten) en met nat zaagsel werden de plan-
ken van stof ontdaan. Een verdieping lager 
werden alle matrassen, kussens en dekens 
de tuin in gesleept om daar te luchten en 
ontstoffen. Ze werden met mattenkloppers 
bewerkt en in de zon gelegd. Zo’n voor-
jaarsschoonmaak leek wel een totale ver-
huizing. Voor ons kinderen was het een 
leuke tijd, want er werd veel buiten 
geleefd. We gingen er in de zinken teil en 
aten er, luierden of sprongen op de 
matrassen. Er heerste een gemoedelijke 
anarchie. 

Terwijl ik mijn bed naar de woonkamer 
versleep in mijn huidige woning, vraag ik 
me af hoe die schoonmaak vroeger in deze 
wijk ging. Met name één en twee hoog!? 
Niks geen tuin om je matrassen te luchten 
of tapijten te kloppen. Moest dat allemaal 
op het kleine balkonnetje? Trouwens, hoe 
deden vrouwen de was, toen er nog geen 
machines waren? Mijn woning is in de 
jaren ’20 gebouwd, zonder badkamer en 
met een piepkleine keuken. Toch hebben 
hier gezinnen gewoond, die elke week een 
was hadden. Mijn moeder was daar vanaf 
zaterdag mee bezig (in de week zetten, 
koken) en op maandag stond haar (grote) 
keuken vol met teilen. Ik kan me er niets 
bij voorstellen hoe dat hier ging. Al pein-
zend ontstaan er steeds meer vragen over 
het wonen in deze wijk tussen 1920 en 
1960. Waar lieten mensen hun kolen op 
één hoog? En de asresten? Hoe hielden 
ze de melk goed zonder koelkast, of de 
boter?
Elsje

BomenpraatColumn

Elsje,
Ik heb wel antwoord op een aantal van je vragen, maar daar is hier geen ruimte 
voor. Wie mij wil aanvullen, moet maar wat op onze website zetten. Eén antwoord, 
op je vraag over de asresten, zal je ook taalkundig interesseren: wij spraken altijd 
over de asbak en de asman. Dat zegt genoeg, niet? — Tonny van Dijk

–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nieuwe stadsdeeldirecteur segbroek
Stadsdeel Segbroek heeft per 1 april een nieuwe stadsdeeldirecteur 
Hanneke Schippers (46).
Hanneke Schippers was stadsdeeldirecteur van stadsdeel 
Leidschenveen-Ypenburg. Zij heeft zich de afgelopen jaren o.a. 
beziggehouden met het betrekken van Hagenaars bij hun stadsdeel, 
het oplossen van knelpunten rond de winkelcentra en de jongeren in 
het stadsdeel. Hanneke verheugt zich er op om in een heel ander 
stuk van de stad aan de slag te gaan.
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Vrijmarkt Bomenbuurt

Elk jaar is het weer een verrassing hoe het 
weer is, want het bepaalt voor een belang-
rijk deel het slagen van de vrijmarkt. Ook 
is het elk jaar weer spannend in hoeverre 
de bewoners van de Thomsonlaan en het 
Thomsonplein hun medewerking verlenen 
aan het verplaatsten van hun auto. Ook dat 
is een belangrijke factor voor het slagen 
van deze dag. 
Misschien omdat de vrijmarkt op de 
Frederik Hendriklaan anders zou gaan 
verlopen dan de voorgaande jaren, kwam 
er een grotere toeloop van bezoekers en 
deelnemers. De deelnemers waren nog 
vroeger gekomen, om even vóór zeven uur 
was de Thomsonlaan al aardig gevuld!
Jammer dat zoveel mensen vooraf op de 
stoep al aangaven dat deze plek gereser-

veerd was; in de kranten hadden wij dui-
delijk aangegeven dat we dat niet wilden. 
Het gaf aan het begin enige wanklank en 
dat is jammer; de rest van de dag was het 
een groot feest en iedereen was aan het 
einde van de dag erg tevreden.
Wij willen dan ook graag zeggen, dat wij 
erg tevreden zijn over het weer meenemen 
van de niet-verkochte spullen. De straat 
was daardoor na afloop sneller en eerder 
schoon. Onze dank daarvoor, wij hopen 
volgend jaar dat ook weer zo mee te 
mogen maken.
Zonder iemand te kort te doen, willen we 
toch een aantal mensen bedanken voor 
hun bijdrage die er voor gezorgd heeft dat 
de vrijmarkt ook dit jaar weer een succes 
was. Dat zijn de twee wijkagenten, die 
bijna de gehele dag op de vrijmarkt hebben 
rondgelopen en ons hebben geassisteerd 
waar nodig; de winkeliersvereniging die 
wederom de vergunning en de posters 
verzorgde; de Bewonersorganisatie die 
voor toiletten zorgde; de Gemeente met 
hun subsidie en tot slot de vrijwilligers die 
ons hielpen met het opzetten en afbreken 
van de vrijmarkt.
Meer foto’s zijn te vinden op:
www.bomenbuurtonline.nl. 
Volgend jaar vieren we het jubileum van 
de vrijmarkt; heeft u leuke ideeën of wilt u 
meehelpen, schroom niet, mail of bel ons.
Het werkgroepje ‘vrijmarkt’
Hans Verboom

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

in de Bomenbuurt.

HEBBEn BOmEn EIgEnlIjK wEl nut?
In de meeste straten van de Bomenbuurt staan bomen. Niet tot ieders
tevredenheid, bleek uit reacties op 4 extra bomen in de Acaciastraat.
Sommige mensen hebben liever een auto voor de deur. Over smaak valt niet te 
twisten, maar bomen in de buurt zijn wèl van groot belang voor de leefbaarheid 
van mens en dier.
Allereerst als zuurstofpomp: ze filteren het stof uit de lucht. Auto’s worden wel 
steeds schoner, toch is er nog steeds teveel fijnstof in de lucht. Mede daarom zijn 
er veel bomen nodig in een stad en voert Den Haag daarop een actief beleid. 
Er geldt bijvoorbeeld een kapverbod voor gezonde bomen, ook wanneer ze in de 
eigen tuin staan! Men moet dan een vergunning aanvragen om ze te mogen kappen.
Bomen zorgen voor territoria en nestplekken van vogels. In onze buurt komen 
gelukkig nog veel vogels voor (koolmees, merel, tjiftjaf, winterkoning, groenling, 
boomkruiper, roodborst, vink, fitis, gierzwaluw en heggemus). En ze leveren het 
voedsel voor diverse vogels en andere dieren.
Ze zorgen voor bescherming tegen de zon op warme dagen. Je kunt ook schuilen 
tegen de regen onder een boom, behalve bij onweer!
Bomen zijn psychologisch van belang: ze werken ontspannend op mensen. Ook 
in sociaal opzicht doen ze dienst, bijv. als speelobject voor kinderen. En mensen 
vinden bomen mooi, en zijn blij dat ze lelijke plekken in de straat of stad aan het 
oog onttrekken.
Voor de bomenliefhebbers onder u hebben we
nog 2 tips: via denhaag.nl kunt u zich abonneren
op de bomennieuwsbrief. Op zaterdag 25 juni
kunt u om 11.00 uur met ons een bomenwande-
ling maken in de wijk, die duurt ongeveer 1 uur.
Er kunnen 10 personen deelnemen(deelname op
volgorde van aanmelding). Opgeven bij sbob
telefoon 346 56 23, of via info@bomenbuurtonline.nl.
Jur Roest
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De zomervakantie komt er weer aan. 
Een heerlijke tijd voor u, maar ook voor de 
gelegenheids inbreker. Veel buurtbewoners 
gaan weer op vakantie en hopelijk met een 
gerust hart.
Om dit te verwezenlijken is het goed om 
even stil te staan bij een aantal eenvoudige 
maatregelen die u kunt nemen om uw huis 
zo veilig mogelijk achter te laten. Veel 
misdrijven worden namelijk gepleegd 
omdat zich de gelegenheid voordoet.
Als eerste advies: loop eens kritisch langs 
en door uw huis en kijk eens met de ogen 
van een inbreker. Deze heeft vaak maar 
één doel: zo snel mogelijk naar binnen, 
zichtbare buit pakken en zo snel mogelijk 
weer naar buiten. Vaak staan kostbare 
goederen vol in het zicht, misschien is dit 
bij u ook wel het geval…

Gaat u weg, met vakantie, dan heb ik voor 
u de volgende tips:
•	 	Laat	buren	of	familie	weten	waar	u 

verblijft en hoe u te bereiken bent.
•	 	Sluit	ramen	en	deuren	goed	af	en 

vergeet hierbij het nachtslot niet.
•	 	Laat	sleutels	niet	aan	de	binnenzijde	in	

de sloten zitten.
•	 	Zorg	dat	het	hang-	en	sluitwerk 

in orde is.
•	 	Laat	geen	geld	en	waardevolle	papieren	

in huis achter; een kluisje bij de bank 
is een goede oplossing. 

•	 	Zorg	dat	het	huis	een	bewoonde	indruk	
maakt. Laat niet zien dat u weg bent, 
haal de planten daarom niet uit de 
vensterbank. 

•	 	Laat	buren	of	familie	de	brievenbus	
regelmatig legen en de post op een niet 
zichtbare plaats opbergen. 

•	 	Zorg	met	tijdschakelaars	dat	er	in 
de avonduren verlichting brandt in 
de woning.

•	 	Laat	geen	dure	en	gewilde	spullen	
zichtbaar in de woning staan.

•	 	Een	goed	contact	met	de	buren	is	ook	
erg belangrijk, zij kunnen immers uw 
huis extra in de gaten houden.

Bij ieder politiebureau is gratis de folder 
‘Met een veilig gevoel op vakantie’ te 
verkrijgen met daarin nog meer tips en 
handige telefoonnummers. 

Ik wens u een goede reis, prettige vakantie 
en veilige thuiskomst,
F. Roso – Wijkagent

Bericht van de wijkagent De nieuwe Bavinckschool
Sinds 1922 staat het markante gebouw 
waar de Bavinckschool is gevestigd, in de 
Acaciastraat. Het had er even alle schijn 
van dat dit zou gaan veranderen…
Gebouwen moeten voldoen aan de eisen 
van de tijd. Eén van de eigentijdse behoef-
ten is, dat er een dagopvang voor kinderen 
in het gebouw aanwezig is. In de huidige 
vorm was daar geen plaats voor. 
Sloop van het gebouw en vervangende 
nieuwbouw was een optie. 
Deze mogelijkheid is mede, door sterk aan-
dringen van het schoolteam, van de baan.
Het schoolgebouw is destijds ontworpen 
door architect D. Oosthoek (1877–1951). 
Deze architect heeft een aantal bekende 
werken gerealiseerd. Zo heeft hij het 
ontwerp van het huidige postkantoor aan 
de Fahrenheitstraat (voorheen kachel-
fabriek Jaarsma) op zijn naam staan. 
Het schoolgebouw, dat oorspronkelijk als 
Aeneas Mackayschool werd gebouwd, is 
tot in de kleinste details fraai uitgevoerd. 
Opvallend zijn de centrale hal met bogen 
en pilaren en de brede trappenhuizen met 
glas-in-lood ramen Daarbij zijn materialen 
gebruikt als hardsteen en graniet. 

Gelukkig blijft het gebouw staan. 
De rechtervleugel naast de hoofdingang 
wordt echter wel gesloopt. Op het vrij-
gekomen terrein komt, los van het school-
gebouw, een nieuw gebouw voor de dag-
opvang van kinderen (DaK). De architect 

Sanne van Loon heeft een modern 
gebouw ontworpen met stijlelementen van 
het schoolgebouw erin verwerkt. Ook de 
verbouwing van het schoolgebouw komt 
van haar hand. Aan de achterzijde van de 
school zullen de uitbouwen verdwijnen en 
komt er nieuwbouw voor peuterspeelzaal 
’t Parapluutje.
Het ruimteverlies voor de school wordt 
ruimschoots gecompenseerd door twee heel 
grote lokalen op de zolders van de school.
De huidige lokalen krijgen, ten opzichte 
van nieuwbouwnormen, een zeer groot 
oppervlak door wanden te verplaatsen. 
De ouderwetse, maar in de praktijk zeer 
prettige, hoge plafonds blijven gehand-
haafd.

De gehele bouw, sloop, restauratie, zal 
ruim een jaar duren. De werkzaamheden 
zullen voornamelijk plaatsvinden in 2012. 
De school zal tijdelijk verhuizen naar 
Scheveningen. In de Gaffelstraat heeft de 
gemeente Den Haag een vervangend 
schoolgebouw.
De kinderen zullen in deze periode per 
bus naar en van school gaan.
Met het prachtige resultaat voor ogen, 
hebben we alle inspanningen er graag 
voor over.
U kunt de bouwtekeningen bekijken op de 
website van de school: www.scoh.nl/bavinck
Namens het schoolteam van de 
Bavinckschool, Frans Mieremet



–– < Persbericht > ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
taal iN de buurt: NederlaNds lereN om verder te komeN
Veel Hagenaars spreken niet goed Nederlands. Dat is jammer, want 
hierdoor kunnen zij niet zo makkelijk zelfstandig naar de dokter 
gaan, zich inzetten voor hun wijk, praten over hun kinderen en 
werk. Taal in de Buurt is dè manier om praktisch Nederlands te 
leren. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is 
speciaal bedoeld voor Hagenaars vanaf 18 jaar die nauwelijks 
Nederlands spreken. Vrijwilligersorganisaties kunnen meedoen om 
taallessen op te zetten. Deelnemers kunnen voor meer informatie 
contact opnemen met de Gemeente Den Haag, telefoon (070) 353 55 48 
of kijken op denhaag.nl/taalindebuurt.

18 De Boomgaard – juni 2011 19De Boomgaard – juni 2011

Nieuwbouw Montessorischolen
Zoals velen van jullie al zullen weten, 
krijgen de Montessorischolen in de Ceder-
straat en de Abeelstaat een nieuw gebouw. 
Het oude gebouw zal eerst gesloopt wor-
den, voor er iets moois kan verrijzen. 
Als alles volgens plan verloopt, zullen de 
werkzaamheden aanvangen in het eerste 
kwartaal van 2012 en zal er zomer 2013 
een nieuw gebouw staan, waarin ook kin-
deropvangorganisatie 2Samen een plekje 
krijgt (met een Montessoriaans kinder-
dagverblijf voor 0–4 jarigen en voor- en 
naschoolse opvang). Het nieuwe gebouw 

is ontworpen door architect Dorte 
Kristensen van Atelier Pro in Den Haag. 
Op www.valkenbos.net, door te klikken op 
de ‘s’ en vervolgens links naar ‘Nieuw-
bouw’ te gaan, krijg je inzicht in ontwerp 
en impressies ervan.

Het is nog niet duidelijk waar beide scho-
len naar toe gaan in de periode van sloop 
en bouw. Er wordt intensief gezocht naar 
goede vervangende locaties.
Wil van Overloop

Docenten Science van
De Populier winnen
prestigieuze onderwijsprijs
De docenten van de sciencestroom van 
Chr. College De Populier hebben de 
prestigieuze Lucas Onderwijs Prijs 2011 
gewonnen! Vrijdag 12 april werd op het 
Zandvliet College de prijs uitgereikt aan 
de docenten. 
Lucas Onderwijs kent jaarlijks de prijs toe 
aan docenten die werkzaam zijn bij één 
van de scholen in het primair en/of voort-
gezet onderwijs in Den Haag e.o. voor 
uitzonderlijke kwaliteiten en prestaties.

geeft de sciencegroep ook practicumlessen 
op basisscholen om op die manier het 
bètaonderwijs te stimuleren. Dat doen de 
docenten door op een zelf ontworpen sci-
ence-bakfiets naar diverse basisscholen in 
Den Haag te fietsen en leerlingen op de 
basisschool enthousiast te maken voor sci-
ence met practicumlessen. 

De jury vermeldde in het juryrapport dat 
de docenten van de sciencestroom van 
De Populier hebben bijgedragen aan een 
duidelijk gezicht van de school. Daarnaast 
hebben zij de sciencestroom in hun school 
vormgegeven vanuit een inhoudelijk sterk 
concept. Niet alleen de enthousiaste reac-
ties van leerlingen, maar ook de prijzen die 
zijn binnengesleept met diverse projecten, 
geven aan dat dit concept een succes is. 
Naast alle activiteiten op De Populier 

En dit zijn de betrokken docenten:
Gerald van Es, Marten Hazelaar, Gaby 
Holtgrefe, Loes Kater, Per Ivar Kloen, 
Ankie Korsten, Arjan van der Meij,
Annemieke Pronk, Maurice Scheren, 
Esther van der Wal en José van der Zon. 
Brechtje Waasdorp
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Social Sofa op Kastanjeplein
Langzamerhand zie je steeds meer social 
sofas’s verschijnen in het straatbeeld van 
Den Haag. Nu was de Bomenbuurt aan 
de beurt; na enig wikken en wegen viel de 
keuze op het Kastanjeplein.
Voordat zo’n bank op zijn plaats gezet 
wordt, is er al heel veel gebeurd. Wij, als 
bestuur van de sbob, kunnen u verzekeren 
dat het een gigantische klus is om zo’n 
betonnen kolos te mozaïeken tot iets 
moois. Maar met trots kunnen we zeggen 
dat het een hele mooie bank is geworden. 
Wij willen dan ook een ieder bedanken 
die zich hiervoor heeft ingezet.
Om de plaatsing heen hebben we een leuk 
programma in elkaar gezet, waar alle par-
tijen die het convenant vorig jaar hebben 
getekend hun bijdrage aan hebben gele-
verd. De middag begon met een schoon-
maakactie op het Kastanjeplein, daarna 
werd het terrein feestelijk ingericht met 
kraampjes, waaronder een suikerspin-
kraam, een kraampje met drinken en 
lekkere dingen, een muziekkraam enz. 
Verder was er nog een clown die de kinde-
ren amuseerde en een springkussen. 
Kortom, een grote feestelijke gebeurtenis 
om en rond de social sofa.
Toen de bank was onthuld, was iedereen 
het erover eens dat het een fantastische 
bank en een echte aanwinst voor de wijk is.
Wit u een indruk hebben van het feest, 
kijk dan op www.bomenbuurtonline.nl 
Werkgroep Kastanjeplein



Toen en nu

Onze buurtbewoner Frans Schmit stopt 
met zijn rubriek. Hij heeft alle markante 
gebouwen van de wijk in beeld gebracht, 
met zijn eigen foto’s naast oude opnamen. 
Het was een mooie serie en een gewaar-
deerde rubriek. Wij bedanken hem harte-
lijk voor zijn jarenlange bijdrage. Overi-
gens zult u Frans in het septembernummer 
weer tegenkomen, maar dan in een inter-
view, naar aanleiding van een door hem 

geschreven boek. graag tot ziens, frans!

‘De Bomenbuurt in beeld’ blijft als 
rubriek waarschijnlijk bestaan, zij het dat 
we ons zullen gaan richten op architecto-
nische details. U kunt dan denken aan: 
glas-in-lood ramen, speciaal metselwerk, 
bijzondere voordeuren, portieken, etc. 
Misschien heeft u zelf suggesties? U weet 
het adres: info@bomenbuurtonline.nl 

Bomen-
buurt in

beeld
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bed sliepen. Hoewel streng verboden, zijn 
er in die oorlogsjaren toch enkele foto’s 
gemaakt door Menno Huizinga. Zij geven 
een indruk van de impact die de Oorlog 
had op onze buurt en zijn eveneens op 
internet te bekijken (www.geheugenvanne-
derland.nl ). 
Jur Kamphuis

meer informatie
Zoek op Menno Huizinga en bekijk 
de foto’s die hij maakte van de evacuatie 
van bewoners en van de sloop van de 
Bomen- en Bloemenbuurt.

atlantikwallplatform.eu

Een mooie website met een interactieve 
kaart waar foto’s en achtergrond- 
informatie zijn verwerkt. Laat zien hoe 
de Atlantik Wall langs de Europese 
westkust slingerde. Zoom in op Den 
Haag en zie hoe de ‘Tankgracht’ door 
de Bomenbuurt liep.
De Stad Geschonden Den Haag 
1940–45/2.0 uitgegeven door het Haags 
Historisch Museum

Oorlog in de Bomenbuurt
In oude huizen zitten vele verhalen ver-
borgen. November vorig jaar kochten we 
ons huis op de hoek van de Populierstraat 
en de Cypresstraat – een ’opknapper’. Het 
stucwerk viel van de muren, de douche zat 
in een muffe gangkast en de ramen in de 
slaapkamer konden niet open. En dat was 
nog maar een kleine greep uit wat we aan 
hebben gepakt.

Wie zo’n huis koopt, doet een stap terug 
in de tijd langs de oude lagen behang en 
de levensgevaarlijke bedrading. Niets is 
recht. Wij vinden dat heerlijk en zijn er 
vol enthousiasme tegenaan gegaan. De 
geschiedenis ging terug tot 1924 – het jaar 
waarin ons huis werd gebouwd – en we 
hebben die basis en wat daar sindsdien 
aan is toegevoegd weer geschikt gemaakt 
voor de toekomst.

Als je eindelijk klaar bent met verbouwen, 
heb je weer eens tijd om uit het raam te 
kijken. Gewoon, omdat je even niets te 
doen hebt. Maar als je erop let, zie je ook 
buiten sporen uit het verleden. Uit ons 
raam is vooral de geschiedenis van de oor-
log in de Bomenbuurt heel goed te zien.

Aan de overkant van de straat staan nog 
huizen, en de Populier, uit hetzelfde 
bouwjaar als ons huis. Maar nog geen 
100 meter verder ligt een duidelijke grens 
waarachter de gebouwen – zoals de appar-

tementencomplexen van Dudok langs 
de Segbroeklaan – duidelijk van ná de 
oorlog zijn.

Vanaf 1942 begonnen de Duitsers met 
de aanleg van de Atlantik Wall – de aan- 
eengesloten kustverdediging van Zuid-
Frankrijk tot in het noorden van Scandi-
navië. De Bomenbuurt werd daar hard 
door getroffen: alle huizen ten westen van 
de Hanenburglaan werden gesloopt en ten 
westen van de Acaciastraat werden de 
bewoners uit hun huizen gezet.

Ter ‘verdediging’ van Den Haag werd een 
kilometerslange tankgracht aangelegd. 
Nog altijd is dat litteken duidelijk herken-
baar op de kaart van Den Haag. Vanaf de 
Scheveningse Bosjes langs de President 
Kennedylaan, de Segbroeklaan en de 
Sportlaan, helemaal tot aan Kijkduin ligt 
een brede strook waar na de oorlog nieuw-
bouw is geplaatst.

Op de fiets of wandelend wordt de grens 
plotseling – als je weet dat die er is – nog 
veel duidelijker zichtbaar. Van de gracht 
zelf is niets over, maar wie wil weten waar 
die lag, kan dat eenvoudig op internet 
opzoeken (atlantikwallplatform.eu).

Wat zich veel moeilijker laat achterhalen, 
is het leed van de bewoners wier huis werd 
gesloopt of die jarenlang niet in hun eigen 
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aHa (sport)massagepraktijk heeft onlangs 
een aanzienlijk ruimere behuizing betrok-
ken op het adres Thomsonplein 1. Daarmee 
is de buurt niet alleen een geheel naar de 
eisen des tijds ingerichte massagepraktijk 
rijker geworden, maar is ook een wat som-
bere en vervallen hoek van het Thomson-
plein in een aantrekkelijke plek her- 
schapen. De gevel is opgeknapt en geheel 
in de oude, karakteristieke staat terug-
gebracht. Ook het interieur is grondig 
gerenoveerd.
Buurtgenoten zijn van harte welkom om 
er een kijkje te komen nemen. Even een 
telefoontje vooraf (070 346 20 93) en de 
deur zwaait voor u open.
Paulien Stikkelman startte haar praktijk 
onder de naam aHa (‘Aardige Handen in 
Actie’) in 2004 aan de overkant op 
nummer 34. Sindsdien is de klantenkring 
gestaag gegroeid totdat op de voormalige 
locatie de grenzen waren bereikt. Paulien 
keek al geruime tijd uit naar een geschikte 
ruimere plek toen er medio vorig jaar aan 
de overkant een gelijkvloers appartement 
te koop kwam te staan. Na enig aarzelen 
– gezien de treurige staat waarin het pand 
verkeerde – besloot ze toch toe te happen.
Een grondige renovatie en verbouwing en 
vele maanden later is ze nu dolblij met 
haar nieuwe behuizing die helemaal naar 
haar wensen en naar de eisen van de 

moderne massagepraktijk is ingericht.
Een van de opvallendste onderdelen van 
de verbouwing was de renovatie van de 
buitengevel. De oude, grotendeels verrotte 
kozijnen en de dichtgespijkerde boven-
lichten zijn vervangen door nieuwe, waar-
bij de karakteristieke ‘wybertjesmotieven’ 
van de bovenramen in ere zijn hersteld. 
Binnen is een grote ontvangstruimte 
gecreëerd, waar ook trainingen en work-
shops kunnen worden gehouden voor 
groepen tot 14 personen. Aan de rustige 
achterzijde bevinden zich twee ruime mas-
sagekamers. Een keuken, douche en toilet 
completeren het geheel.
Meer informatie over aHa Massage vindt u 
op www.aha-massage.nl. 

nieuw
in de

buurt

Massagepraktijk AHA
in nieuw pand

[ ingezonDen meDeDeling ]

Heeft u ook opvallend bedrijfs-, winkel- 

of restaurantnieuws, waarvan u vindt 

dat het leuk is voor de Bomenbuurt? 

De redactie hoort het graag:

info@bomenbuurtonline.nl

Rob Krahmer, die na 16 jaar is gestopt met 
zijn werk ten behoeve van winkelgebied 
De Fahrenheit, is opgevolgd door Koos 
Mooiman. Hij was eerder vice-voorzitter. 
Zijn winkel, Mooiman Mode, is al sinds 
1958 gevestigd aan de Thomsonlaan en 
Koos staat er vanaf 1978 zelf in. Wij kun-
nen dus gevoeglijk aannemen dat hij weet 
waar hij over praat. En dat doet hij graag.
“Vooral nu er zoveel speelt. De Gemeente 
heeft immers de ambitie om beste winkel-
stad van Nederland te worden en De Fah-
renheit is een van de drie gebieden die nu 
in dit plan veel aandacht – en ook geld 
dus – krijgen. Een belangrijke stimulans, 
met als doel een aantrekkelijke uitstraling 
en een betere kwaliteit van het aanbod, 
o.a. door herinrichting en bestrijding van 
leegstand. Dat gebeurt uiteraard in samen-
werking met het bedrijfsleven dat er belang 
bij heeft dat het winkelgebied een belang-
rijke rol in de eigen buurt blijft spelen.”
Een verbetering is al het invoeren van de 
biz-regeling voor elk winkelgebied, waar-
bij alle ondernemers verplicht mee gaan 
betalen en kunnen meebeslissen, en geza-
menlijk investeren in hun omgeving. Hier-
door is het beschikbare budget ongeveer 
verdubbeld. 
 “We zijn er als bestuur best druk mee. 
Denk aan zaken als Duurzaam Onderne-
men: bij welke bank openen we de reke-

ning van de vereniging? En: is het nodig 
dat in de winter de winkeldeuren de hele 
dag wijd open staan? Denk aan het Keur-
merk Veilig Ondernemen, het actieplan 
van de Gemeente waarin vooral praktische 
zaken worden aangepakt. Bijvoorbeeld 
meer en betere beveiligingsmaatregelen in 
winkels, efficiëntere afvalinzameling. Het 
draagt er allemaal toe bij, dat het hier ple-
zierig is om de dagelijkse boodschappen 
te doen, gezellig te shoppen en af te spre-
ken voor een kopje koffie.”
Het bestuur wordt nu gevormd door Koos 
Mooiman, Ed Boele, Rianne Stadhouder, 
René van Veen (aH) en Wim van der Sman 
(Martinhair). Zij stropen de mouwen op. 
Er is genoeg werk aan de winkel!
Dory Danckaarts

Buurt-
genoten 

uitgelicht Werk aan de winkel
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Dat onze buurt opvallende mensen huis-
vest heeft u al begrepen. Tenminste als u 
een regelmatig lezer bent van De Boom-
gaard. Vandaag stellen wij u voor aan 
Peter de Ronde. We hebben op zijn ver-
zoek afgesproken in café/lunchroom De 
Freule, in de Fahrenheitstraat, tegenover 
de Hema. Ik zit op het tuinterras mijn 
spullen voor het interview uit te stallen als 
hij binnenkomt: een stevige man met lang 
haar en energiek stralende ogen. Hij is 
inmiddels de zestig gepasseerd en heeft 
ook zijn waarschuwingen al binnen, in de 
vorm van twee stevige hartinfarcten. Hij 
gaat het dus wat rustiger aan doen. Maar 
Peter is nou ook weer niet het type om 
dan maar achter de geraniums te kruipen. 
Dat past niet bij zijn stijl van leven. Peter 
is veeldoener, altijd al geweest: muzikant/
componist: zijn muziek is o.a. gebruikt 
voor de wereldkampioenschappen 
Wu Shu & Tai Chi Chuan 2007 in Beijing 
(China). Daarnaast, programmamaker en 
manager in de theaterwereld èn in de 
sociale werkvoorziening; hij heeft gewerkt 
bij de Klm en in de autosport. Hij is 
vooral bekend omdat hij in de beginjaren 
deel uitmaakte van de Golden Earrings, 
de succesvolle Haagse popgroep. Hij 
bespeelde er de slaggitaar en de mond-
harmonica. Voor de niet ingewijden onder 
ons: de slaggitaar is de begeleidingsgitaar. 

die zouden meer moeten samenwerken om 
de wijk nòg leuker te maken. Hij hoopt 
bijvoorbeeld in de toekomst nog een 
braderie te zien, zoals die vroeger was: 
minder met exploitanten die het hele land 
afreizen en meer met stalletjes en produc-
ten uit de eigen buurt. Hij vindt dat de 
buurt er de laatste jaren steeds beter op is 
geworden, vooral door de menging van 
het winkelbestand met goeie horeca. Hij is 
trots op zijn stamkroeg De Freule. Ieder-
een komt er: moeder met kind, de buur-
man, de taxichauffeur, de politicus. 

In die tijd – begin zestiger jaren – had een 
band vrijwel standaard een begeleidings- 
en een sologitarist. Later zijn die in één 
opgegaan.

We praten over de buurt. Vroeger woonde 
hij er niet ver vandaan en sinds 25 jaar 
woont hij er middenin. In een huis aan de 
Valkenboskade, dat is gebouwd voordat 
de grote bouwstromen op gang kwamen. 
Het stond daar toen, zomaar ergens in het 
‘Wilde Westen’, langs een zijstroompje 
van de Haagse Beek.

Peter besteedt zijn tijd ook graag aan de 
Bomenbuurt, liefst op de achtergrond, 
niet binnen organisaties. Bijvoorbeeld 
door initiatieven te ondersteunen. Er 
wonen hier mensen van allerlei disciplines, 

Een beetje net als vroeger, toen het hier 
nog De Stroper heette. Er is de laatste tijd 
meer leuks bij gekomen. Hij noemt er nog 
een paar: aan de Thomsonlaan Bagles & 
Beans, wat verderop het Indian Curry 
House en nog wat verder – hoek Valken-
boskade – restaurant Bis. En niet te ver-
geten café Madeleine, met dat heerlijke 
terras onder de bomen van het Valkenbos-
plein. Voor Peter is onze buurt op weg om 
een van de meest sfeervolle van Den Haag 
te worden.
Reggy Specken

Buurt-
genoten 

uitgelicht

Peter de Ronde,
enthousiast buurtbewoner

Lintje voor jonge wijkbewoners
29 April is volgens de traditie de dag van 
de lintjesregen. Dit jaar viel twee jongeren 
uit de Bomenbuurt de eer te beurt om een 
lintje in ontvangst te mogen nemen. Het 
gaat om Nicky Sekreve en Sander Verboom. 
Zij waren o.a. betrokken bij de realisatie 
van de voetbalkooi op de Ieplaan. Op het 
Haagse Stadhuis speldde wethouder  
Karsten Klein van Jeugd, Welzijn en Sport 
het Haags Jeugdlintje op de jeugdige bor-
sten. Nicky en Sander: gefeliciteerd, jullie 
hebben het verdiend! Om een indruk te 
krijgen van deze bijzondere uitreiking, 
kunt u de foto’s bewonderen die gemaakt 
zijn tijdens deze plechtigheid. Ze staan op 
onze website: www.bomenbuurtonline.nl.
bestuur sbob



aangEBODEn

•  Pianoles door ervaren pedagoog, 
op alle niveau’s dus ook voor kinderen,
telefoon 360 45 17.

Wie heeft er wat aan te bieden? 

Of zoekt u iets? De Boomgaard wil 

daarin behulpzaam zijn, als er behoefte 

aan blijkt te bestaan. U kunt uw tekst 

(maximaal 50 woorden) sturen naar 

info@bomenbuurtonline.nl, graag 

vóór 16 augustus (met vermelding van 

naam, adres en telefoonnummer). 

En het zou aardig zijn, als u ons eens 

laat weten, of uw ‘stekkie’ wortel heeft 

geschoten!

tE KOOP

•  15 vinylplaten met klassieke muziek, 
uitvoering o.a. Concertgebouworkest, 
voor € 10,–; telefoon 363 57 30, 
na 18:00 uur.

•  Compleet zwaar verzilverd bestek. 
Haags Lofje, gekocht bij Fa. Bastet,
jaren ’50,  totaal 80 delen.
Foto’s worden u op aanvraag toegezonden.
E-mail: doorwerken@xs4all.nl.

tE Huur

•  De Houtrustkerk met haar zalen is na 
een paar slimme verbouwingen weer 
beschikbaar voor concerten, grote en 
kleine bijeenkomsten of vergaderingen.  
Catering ook mogelijk via het Kooklokaal 
onder de kerk. 
Info: www.houtrustkerk.nl of via 345 72 91.

stekkies
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heid. Ook haar eigen moeder was een 
bron voor het beschrijven van een vrouw 
die volkomen de regie over haar eigen 
leven in handen heeft.

Een klein stukje van Marti zelf :
“Kinderogen. Als ik buiten loop, zie ik ze overal. 
Moeders met kinderen, in de buggy, in de wan-
delwagen, aan het handje. Altijd kijk ik naar 
hun ogen. Die blik wil ik vangen want dan voel 

ik me de eeuwigheid ingezogen. Tijdloos voor 
een moment. Het absolute vertrouwen en die 
onbegrensde nieuwsgierigheid die me zegt: ‘Oh, 
doen jullie het hier nog zo?’ Volkomen in hun 
kwetsbaarheid. Ik houd van ze want ze oorde-
len nog niet. Ze zijn onbevangen en argeloos. 
Helemaal puur.” 
Voor wie meer wil weten over Marti de Neef 
verwijs ik naar: leon-martina.blogspot.com
Hannah Smeets

We zitten aan haar tafel bij het raam naar 
de achtertuin. Marti met laptop, beiden 
met thee. Rechts van mij staat een schaaltje 
met heerlijke chocolaatjes en links tegen 
de muur staat een mooi schilderij van Pim 
Bronkhorst. Marti straalt als ze vertelt dat 
dit schilderij de Strellus prijs 2010 is. 
Zij heeft hem gewonnen met haar verhaal: 
‘Dans voor drie’. Het is gepubliceerd in 
de bundel: ‘Op weg naar de horizon’, een 
uitgave van De Vleermuis.
Marti heeft momenteel zes keer in een 
bundel van deze uitgeverij gepubliceerd.

“Wanneer begon je met schrijven?”, vraag 
ik haar. Ze antwoordt: “Toen ik begreep 
wat je met letters kunt doen”.
Marti heeft altijd geschreven en was altijd 
met taal bezig: gedichten, dagboeken, ver-
halen. “Ik heb stapels materiaal”, zegt ze. 

7 jaar geleden is ze serieus begonnen met 
schrijven voor publiek. Haar eerste verhaal 
voor een wedstrijd bij De Vleermuis was 
getiteld ‘Café condoleance’ en werd meteen 
gepubliceerd onder haar schrijversnaam 
Leon Martina. Ook schrijft ze in het tijd-
schrift Z, voor oudleerlingen van het 
Zandvliet College en gaan er columns van 
haar naar Curaçao, een eiland waarmee ze 
speciale banden heeft. Hier laat ze vooral 
de actualiteit aan het woord. Ze heeft nu 
meer tijd voor het schrijven. 35 jaar was ze 

fulltime in het mbo-onderwijs werkzaam 
als lerares Nederlands en Communicatie. 
Daarnaast waren er 3 zonen die moesten 
worden verzorgd en opgevoed.

Ik verbaas me altijd weer over vrouwen 
die zoveel tegelijkertijd aankunnen. Ze 
praat erover alsof het een peulenschil was. 
“Soms moest ik op zes locaties zijn binnen 
één dag.”
Momenteel is zij ook bezig met een roman 
met de titel ‘Alter Ego’. Het hoofdperso-
nage wordt gevormd door een Nederlandse 
nazibeul. Bij het schrijven van dit boek 
had zij een ervaring die ze deelt met meer 
schrijvers: “Het verhaal ging met me op 
de loop”, zegt ze verbaasd, “het volgde 
zijn eigen weg en is heel anders geworden 
dan ik in het begin voor me zag”.
Haar inspiratie vindt zij vaak bij kinderen, 
vooral in hun onbevangenheid en puur-

Kunste-
naars in de

buurt Marti de Neef, schrijfster
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opgenomen. Het is voor ons van groot 

belang dat veel mensen deze enquête 

inleveren. Dat is voor ons namelijk een 
teken van betrokkenheid bij ons werk en 
de buurt. En wij staan tegenover de 
Gemeente sterker in onze schoenen, om 
de subsidie voor het wijkblad veilig te 
stellen. Uw opmerkingen suggesties zijn 
ook welkom; in de volgende Boomgaard 
(september) zullen wij u verslag uitbrengen. 

Hoe levert u de ingevulde
enquête in?
U scheurt de achterzijde omslag los en 
doet deze op de brievenbus. Of u brengt 
hem naar de bibliotheek in de Fahren-
heitstraat 707; daar staat ook een speciale 
bus. En u kunt de brievenbus van De 
Kruin (Acaciastraat 178a) gebruiken. 
En ten slotte: u vindt de enquête ook op 
onze website www.bomenbuurtonline.nl.

Wat vindt ú?
lezersonderzoek De Boomgaard
U ontvangt dit wijkblad als bewoner van 
de Bomenbuurt. Het doel is buurtbewoners 
te informeren over de wijk en zijn bewo-
ners. Over bedrijvigheid en gebeurtenis-
sen, geschiedenis van de buurt en de 
toekomstplannen, vermeldenswaardige 
initiatieven en activiteiten.
De informatie is deels afkomstig van de 
Gemeente. De redactie, die bestaat uit een 
tiental in de Bomenbuurt woonachtige 
vrijwilligers, streeft er uiteraard naar 
het blad zo interessant en aantrekkelijk 
mogelijk te maken. En De Boomgaard 
biedt ruimte aan alle buurtbewoners die 
iets over de Bomenbuurt willen schrijven. 
Maar wat vindt ú?

Kan het beter, moet het anders?
U kunt uw mening kenbaar maken door 
de vragenlijst in te vullen die hiernaast is 

Dit keer uitgeweken naar 
www.bomenbuurtonline.nl : 
•	Ed	Boele	verkoopt	smaak	en	geur
•	Straatvertegenwoordigers
•	Diverse	persberichten

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. 

Via De Boomgaard
naar onze website site! 

lezersonderzoek De Boomgaard

1 | Kent u De Boomgaard? 

■ ja   ■ nee

2 | Zo nee, wat is de reden?

■ geen interesse ■ nooit ontvangen ➵ ga naar vraag 14

3 | Weet u hoe vaak hij verschijnt?

■ ja,           × per jaar  ■ nee

4 | Vindt u dit vaak genoeg?

■ ja   ■ nee, ik zou           × per jaar willen

5 | Leest u de artikelen?

■ ja, allemaal ■ sommige  ■ ik lees De Boomgaard niet

6 | Welke informatie interesseert u het meest? (meerdere antwoorden mogelijk)

■ gemeenteberichten     ■ buurtnieuws

■ van de bewonersorganisatie  ■ verkeer

■ over buurtgenoten    ■ cultuur 

■ groen, milieu     ■ initiatieven, plannen

■ een column    ■ geschiedenis (van de buurt)

■ nieuwe winkels, bedrijven

■ andere voorzieningen (bibliotheek, scholen)

■ anders, namelijk 

7 | Wat ontbreekt er naar uw idee in De Boomgaard?

8 | Vindt u De Boomgaard qua opmaak goed leesbaar en aantrekkelijk?
           Geef een cijfer op de schaal van 1 tot 10. (1 is het laagst, 10 het hoogst)

9 | Wat kan er, volgens u, in dit opzicht beter?

z.o.z. voor vervolg lezersonderzoek



10 | De Boomgaard verwijst regelmatig naar de website www.bomenbuurtonline.nl,
kijkt u ook op deze website?

■ ja   ■ nee  ■ soms

11 | Vindt u de website een goede aanvulling op De Boomgaard?

■ ja   ■ nee  ■ weet niet

12 | Kijkt u, ook los van De Boomgaard, wel eens op onze website?

■ ja   ■ nee

13 | Is er iets wat u nog kwijt wilt over De Boomgaard / de website waar wij niet 
naar gevraagd hebben?

14 | Ik krijg dit blad nooit; zie het nu toevallig en wil het graag ontvangen.
Mijn adres is:
 

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen.

Inleveren enquête: graag vóór 11 juli 2011. U kunt dit lezersonderzoek afgeven bij de
bibliotheek, Fahrenheitstraat 707, in de brievenbus doen van de SBOB, Acaciastraat 178a 
of op de post doen; een postzegel is niet nodig.
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