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Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van 
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn 
met de inhoud van ingezonden brieven, maar behoudt 
zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele 
wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te 
bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het 
bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen.
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Veel tijdschriften brengen in deze maand een speci-
aal kerstnummer uit, waar extra zorg aan is besteed. 
Zo’n nummer is ook altijd dikker dan normaal en het 
bevat doorgaans interviews met mensen van diverse 
pluimage. Bij de redacties van die bladen en ook bij 
kranten beginnen de voorbereidingen voor het kerst-
nummer of de kerstbijlage in de regel al in augustus of 
september. Bij dit blad is dat allerminst het geval – we 
werken meestal een maand of hooguit twee maanden 
vooruit – maar toen deze decembereditie klaar was, 
bekroop ons opeens het gevoel dat we zonder het te 
beseffen een lijvig en gevarieerd blad hadden geprodu-
ceerd waarvoor de benaming kerstnummer zeker niet 
zou misstaan.
Eigenlijk is dat maar goed ook, want met dit blad 
moet u het twee maanden doen. Sinds begin dit jaar 
wordt een nieuwe jaargang niet meer ingeluid met een 
januarinummer, maar met een gecombineerd januari/
februarinummer. Het is de bedoeling dat dit verschijnt 
op vrijdag 30 januari, maar het kan ook zijn dat u het 
pas op dinsdag 3 februari in de brievenbus krijgt, want 
postbezorgdienst Sandd houdt zich niet altijd aan 
de afspraak om op een vastgestelde datum te doen 
wat van haar wordt verlangd. En aangezien Sandd in 
Den Haag alleen maar op dinsdag en vrijdag actief is, 
komen de geadresseerden die op vrijdag zijn ‘vergeten’ 
pas op de daaropvolgende dinsdag aan de beurt.
Vorige maand is de Vogelwijk een traditie van vele 
jaren kwijtgeraakt: het bezoek van Sinterklaas aan het 
Mezenpleintje. De bejaarde bisschop vertoonde zich 
met zijn kleurige Pieten niet meer in de Vogelwijk, 
maar week uit naar de naburige Goudsbloemlaan. De 
reden daarvan was van louter financiële aard. Vroeger 
zorgden de winkeliers van het Mezenpleintje samen 
voor een Sinterklaasfeest, waarbij de wijkvereniging 
ook nog een duit in het zakje deed. Maar zoals bekend 
is het aantal winkeliers op het pleintje sinds begin deze 
eeuw danig geslonken. De laatste jaren draaide daar-
door vooral bakkerij Driessen voor de bekostiging van 
het Sintbezoek op, een bezoek waar bovendien in de 
loop der tijd een prijskaartje met een almaar groeiend 
bedrag aan hing. Op de Goudsbloemlaan zijn nog wel 
genoeg neringdoenden die samen de kosten voor Sint 
en zijn gevolg kunnen en willen dragen. Begrijpelijk 
dus dat het feest voortaan daar plaatsvindt. Toch stemt 
het een beetje weemoedig dat de Vogelwijk het voort-
aan zonder zichtbare goedheiligman moet doen.

                                                DvR

   Van
de Redactie
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Op naar de jaarwisseling!
Merkwaardig dat het nu al weer december is. 
Het lijkt wel of het ene jaar sneller gaat dan het 
andere. Zo is en was 2014 naar mijn gevoelen 
een snel jaar, met voor onze wijk en onze stad 
een scala aan gebeurtenissen: van gemeen-
teraadsverkiezingen en de Nuclear Security 
Summit via de ramp met de MH17 naar het 
vertrek van de asielzoekers uit de voormalige 
Sacramentskerk. En geen ISIS maar crisis in de 
Schilderswijk, dus ook in onze stad. 
Toch blijft ondanks alle nationale en internati-
onale turbulentie onze wijk de vreedzaamheid 
zelve: een oase van rust achter de duinen.

2015
Het bestuur van de wijkvereniging heeft voor 
2015 verschillende zaken op zijn verlang-
lijst staan. Zo willen we aan de slag met het 
Vogelwijk Cultuurfonds. In het eerste nummer 
van dit blad in het nieuwe jaar – het gecom-
bineerde januari/februarinummer dat begin 
februari verschijnt - zult u gedetailleerder dan 
nu het geval is kunnen lezen wat we ons daarbij 
voorstellen. Inclusief hoe u een beroep op het 
fonds kunt doen. 
Verder willen we komend jaar de Commissie 
Wijkveiligheid een nieuwe impuls geven, met 
hernieuwde aandacht voor de laancoördina-
toren. Op het gebied van ruimtelijke ordening 
zullen de verkeersplannen rond Sportlaan 
en Segbroeklaan steeds concreter worden én 
de invulling van het HALO-gebied zal gaan 
spelen. Minder concreet is de toekomst van het 
kerkgebouw aan de Sportlaan. Maar ook voor 

die locatie geldt: er zal op enig moment een 
doorbraak moeten komen.
Wilt u meer weten over de plannen van de 
wijkvereniging in 2015? Op de website van 
onze vereniging (www.vogelwijkonline.nl) 
treft u ons jaarplan aan. Het is een website die 
heel veel informatie bevat en vrijwel elke dag 
vers wordt gehouden door onze onvolprezen 
webmaster Ruud van der Hoofd.

Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari
Het is een goede traditie in onze wijk: de 
nieuwjaarsbijeenkomst. Ditmaal wordt die 
gehouden op zaterdag 10 januari tussen 16.00 
en 18.00 uur in de hal van de Heldringschool 
aan het IJsvogelplein. Iedereen uit de wijk is 
welkom, alle vrijwilligers in het bijzonder. U 
moet wel een korte toespraak van uw voorzitter 
doorstaan, want dat hoort er nou eenmaal bij…

Advertenties en bezorging
Ongeveer een jaar geleden hebben we voor 
de bezorging van ons wijkblad een overstap 
gemaakt van PostNL naar Sandd. Onlangs is 
in kleine kring deze overstap geëvalueerd. 
Hoewel de dienstverlening van Sandd van een 
ander niveau is dan van PostNL moeten we 
constateren dat we een forse besparing realise-
ren (ongeveer € 2.600 op jaarbasis). Op enkele 
incidenten na zijn we redelijk tevreden over 
de bezorging door Sandd, inclusief het besef 
dat het wijkblad helaas vaak niet op één en de-
zelfde dag bij alle ‘abonnees’ wordt afgeleverd. 
Alle waar is naar zijn geld…
Onze wijkvereniging is in belangrijke mate 

De wijk
in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
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afhankelijk van inkomsten die we verkrijgen uit 
advertenties in dit blad. Feico Alkemade is onze 
advertentieman en hij doet zijn best de sinds 
vier jaar behoorlijk uitgedunde advertentiepor-
tefeuille gevuld te houden en indien mogelijk 
weer uit te breiden, iets wat in deze econo-
misch zware tijd voorwaar geen sinecure is. 

Kwettertjes
Als bestuur van de wijkvereniging zijn wij 
ongelooflijk blij met onze adverteerders en 
daarom koesteren wij hen. Naast een kleine 
attentie die wij hun aan het eind van het jaar 
doen toekomen, waken wij er voor dat er geen 
sprake is van ‘oneerlijke concurrentie’. Om 
die reden hebben we nog eens scherp geke-
ken naar de Kwettertjes, de populaire rubriek 
voor gratis kleine advertenties voor en door 
wijkbewoners, achterin dit blad. Soms worden 
hier diensten aangeboden die dicht in de buurt 
komen bij diensten die betalende adverteerders 
aanbieden. En dat kan niet: dan demotiveer je 
de trouwe adverteerders. 
We hopen dat iedereen dit belang begrijpt en 
dat het leven van Mileen Boutkan – die al vele 
jaren de Kwettertjes onder haar vertrouwde 
hoede heeft – niet moeilijker wordt gemaakt 
dan nodig is. Wij hebben haar gevraagd om 
streng, rechtvaardig en vooral uiterst terughou-
dend te zijn als het gaat om bedrijfsreclame. 
Alleen voor cursussen, lessen en huishoudelijke 
hulp willen we een uitzondering maken, zolang 
dat om een aanbod op beperkte schaal (qua 
wijk en prijs) gaat. 
Mocht u een aanbod hebben dat de beschei-
denheid van de Kwettertjes te boven gaat, 
neem dan vooral contact op met onze adver-
tentiebeheerder, de reeds genoemde Feico 
Alkemade:
advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl. U zult 
ontdekken dat adverteren in ons zeer goed 
gelezen wijkblad, dat maandelijks neervalt op 
de deurmat van 70% van de huishoudens in de 
Vogelwijk, eigenlijk spotgoedkoop is!

Goede feestdagen gewenst!
En dat was dan de laatste ‘Vogelvlucht’ van dit 
jaar. Kerstmis en de jaarwisseling zijn onder 
handbereik. Ik wens u goede dagen toe. 
Oké, zo begin december ben ik er wat vroeg 
mee. Maar het is niet minder gemeend. 

Graag tot ziens in het nieuwe jaar, wellicht op 
10 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter 
Arends, Henk Eleveld, Marianne Moor en 
Christian Pick)

VOGELWIJKAGENDA
Zondag 
7, 14 en 21 
december 

13.00 - 17.00 uur: Christmas 
Fair, Leeuweriklaan 13

Zaterdag 
13 december 

19.30 uur: Vogelwijk-
kerstbridgedrive in souterrain 
Bergkerk, Daal en Bergselaan

Vrijdag 
26 december 
(tweede kerst-
dag)

15.30 uur: Schubertiade, 
pianconcert ten huize van Else 
Krijgsman, Laan van Poot 298; 
zie ook elders in dit blad 

Maandag 
29 december

17.00 uur: Wijkgenotenborrel 
en eventueel aansluitend een 
maaltijd in restaurant van ten-
nisclub Berg en Dal (Bosjes van 
Pex)

Donderdag 
1 januari 
(nieuwjaars-
dag)

15.30 uur: Schubertiade, 
pianconcert ten huize van Else 
Krijgsman, Laan van Poot 298; 
zie ook elders in dit blad.     

Zaterdag 
10 januari 

16.00 – 18.00 uur: 
Nieuwjaarsbijeenkomst wijk-
vereniging, Heldringschool 
IJsvogelplein

Zaterdag 
24 januari 

10.00 – 12.00 uur: Inloop-
ochtend voor hulp aan digi-
tale apparatuur en telefoons, 
Heldringschool IJsvogelplein 
(zie artikel elders in dit blad)
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Tien miljoen euro
De presentatie was in handen van 
Sportlaanbewoner Stef Tours, die namens de 
wijkvereniging deel uitmaakt van de denktanks 
die meepraten over de toekomstige ontwik-
keling van de Sportlaan en Segbroeklaan. Hij 
werd terzijde gestaan door twee gemeentelijke 
verkeersdeskundigen: Adriaan Nuijten en 
Richard van der Ark.
Zoals bekend heeft de gemeente het idee 
van een doorgaande stadsautoweg tussen 
Madurodam en Kijkduin (de Noordwestelijke 
Hoofdroute) als onderdeel van een Haagse 

‘ruit’ laten vallen. Bij de vormgeving van ge-
noemd traject ligt de nadruk nu op begrippen 
als veiligheid, leefbaarheid, oversteekbaarheid 
en efficiency. Voor dit alles is tien miljoen euro 
beschikbaar.
Tussen de Hubertustunnel annex Hubertus-
viaduct en de Scheveningseweg hoeft nauwe-
lijks iets te worden veranderd, maar tussen 
de Scheveningseweg en Kijkduin zijn maar 
liefst 23 knelpunten vastgesteld waar ver-
keersproblemen moeten worden opgelost 
of in elk geval verminderd. Denk alleen al 
aan de Houtrustbrug en de vele kruispunten 

Discussie over nieuw profiel 
Sportlaan geopend
Door Dick van Rietschoten

Voor het eerst sinds een jaar of vijftien geleden komt er in de Vogelwijk weer een 
discussie op gang over verkeerskwesties. Ditmaal is het debat toegespitst op de 
vormgeving van het Sportlaangedeelte tussen de De Savornin Lohmanlaan en de 
Kwartellaan. In goed overleg met de wijk wil de gemeente deze verkeersverbin-
ding herprofileren om daarmee zowel de veiligheid en leefbaarheid als de door-
stroming te bevorderen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de wijkver-
eniging op 20 november in de centrale hal van de Heldringschool werden de nog 
zeer voorlopige plannen van de gemeente gepresenteerd, hetgeen al tot heel wat 
vragen en uiteenlopende meningen leidde.

Voorlopige schets van het toekomstig Sportlaanprofiel  
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in het tracé, zoals bij de Fahrenheitstraat, 
Goudenregenstraat, Kwartellaan en Wildhoef-
laan/Daal en Bergselaan. 

Ventweg en rotondes
In de voorlopige gemeentelijke schets  van 
het Sportlaandeel tussen de De Savornin 
Lohmanlaan en de Kwartellaan is (zoals vorige 
maand in dit blad gemeld) langs de huizenrij 
een ventweg met parkeervakken geprojecteerd, 
begrensd door een rij bomen. Vervolgens zijn 
er twee enkelvoudige rijstroken ingetekend en 
worden er enkele meters van de rand van de 
Bosjes van Pex ‘ingepikt’ om een fietspad te cre-
eren plus een voetpad langs de Haagse Beek.
De kruisingen van de Sportlaan met de De 
Savornin Lohmanlaan en de Wildhoeflaan/
Daal en Bergselaan zouden rotondes moeten 
worden. Dat geldt ook voor het gecompli-
ceerde wegdeel bij de Kwartellaan, waar de 
afsplitsing naar de Segbroeklaan begint. Het 
is nog niet zeker of deze Kwartellaanrotonde 
een compleet verkeerspleintje wordt. Als dat 
laatste gebeurt, zouden auto’s weer net als 
vroeger vanuit het zuiden komend linksaf 
de Kwartellaan in mogen rijden. Voor aardig 
wat  Vogelwijkbewoners zou daarmee een al 
jaren bestaande ergernis worden weggepoetst. 
Anderen vrezen echter dat de wijk hierdoor 
sluipverkeer binnenhaalt.

Inspraak 
Tijdens de wijkvergadering bleven nog tal van 
vraagtekens hangen over de consequenties 
van het nieuwe Sportlaanprofiel. Er is bijvoor-
beeld nog geen oplossing voor de bushaltes, 
de toegang tot de Oude Buizerdlaan staat nog 
ter discussie en er klonk ook protest tegen het 
voornemen om op de ventweg alleen fiet-
sers toe te staan die richting Kijkduin rijden. 
(Fietsers richting stad worden geacht het pad 
langs de bosrand te gebruiken).
Volgens Stef Tours komen er volgend voorjaar 
nog enkele inspraakrondes over de verkeers-
voorstellen. Het is de bedoeling dat de ge-

meenteraad in de herfst van 2015 definitieve 
besluiten over het traject Madurodam-Kijkduin 
neemt. De uitvoering van de plannen kan dan 
in 2016 beginnen.

HALO-terrein 
Tijdens de ledenvergadering van de wijkvereni-
ging kwam ook de in 2016 voorziene afbraak 
van de sportacademie HALO aan de Laan van 
Poot aan de orde. Zoals bekend verhuist de 
HALO naar een groot sportcampus-complex 
dat momenteel in het Zuiderpark wordt ge-
bouwd op de plek waar het ADO-stadion stond.  
In samenspraak met wijkvereniging De 
Vogelwijk en de sportverenigingen Hellas 
en Haag Atletiek zal de gemeente een plan 
ontwerpen voor de toekomstige bebouwing 
van het HALO-terrein. Vertegenwoordigers 
van deze vier partijen hebben eind oktober een 
afspraak hierover ondertekend (zie foto).

Tennisbanen 
De gemeente gaf een jaar geleden al een voor-
zet voor nieuwbouw op de vrijkomende locatie 
aan de Laan van Poot met de publicatie van 
een plan voor zeventig laagbouwwoningen. De 
wijkvereniging en de sportverenigingen Hellas 
en Haag Atletiek (die rond het HALO-terrein 

Ondertekening van het HALO-convenant. Van links 
naar rechts staand: Theo van der Linden (bestuurslid 
Haag Atletiek), Anneke van Zanen (voorzitter Hellas 
Handbal), Ninette Rodrigo (HALO-commissie wijk-
vereniging), Arthur Wiggers (bestuur wijkvereniging). 
Zittend: wethouder Joris Wijsmuller.
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actief zijn), wezen dit voornemen echter re-
soluut af. ,,De huizen zouden veel te dicht op 
elkaar komen te staan en bovendien had de ge-
meente ook de tennisbanen achter het HALO-
gebouw voor woningbouw bestemd’’, aldus 
wijkbestuurslid Arthur Wiggers. ,,Wij hebben 
duidelijk gemaakt dat we in elk geval dat stuk 
grond zijn sportfunctie willen laten behouden, 
al hoeft dat niet per se voor tennis te zijn. We 
zijn blij dat we met de nieuwe wethouder Joris 
Wijsmuller in een constructief gesprek over de 
invulling van het HALO-terrein zijn geraakt. 
De nota van uitgangspunten voor het gebied, 
nog opgesteld onder het oude college van B 
en W, geldt weliswaar officieel nog steeds, 
maar we hebben de indruk dat er nu veel meer 
ruimte is voor een andere aanpak.’’

Commissie
De commissie die namens de wijkvereniging 
de plannen voor het HALO-terrein begeleidt, is 
inmiddels uitgebreid. Naast de reeds zittende 
leden Susan Bodmer, Ninette Rodrigo en Bert 
Bruning is nu ook Giel Payens toegetreden. De 
commissie zal in elk geval één keer per maand 
overleg voeren met de gemeente. 
Overigens is vorige maand wijkbewoonster 
Irene van Geest aangetreden om namens 
de wijkvereniging de vinger aan de pols te 
houden bij de veranderingen in en rond het 
Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan.
     
Afscheid Arthur Wiggers 
De ledenvergadering was voor Arthur Wiggers 
de laatste die hij als bestuurslid van de wijkver-
eniging bijwoonde. Na zes jaar zeer actief te 
zijn geweest op het gebied van de ‘openbare 
ruimte’ trad hij onder meer wegens zijn drukke 
werkzaamheden voor de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten af. 
Arthur was als wijkbestuurslid onder meer 
nauw betrokken bij het verzet tegen de 
plannen voor een cruiseterminal en wo-
ningbouw aan het Zuiderstand, bij overleg 
over de toekomst van de locaties ‘HALO’ en 

Het bestuur van de wijkvereniging heeft 
besloten een Vogelwijk Cultuurfonds in 
het leven te roepen. 

Dit fonds krijgt voorlopig een budget van 
10.000 euro. ,,Dat geld kan besteed worden 
ter ondersteuning van allerlei culturele 
uitingen, zoals een concert op een plein, 
een kunstzinnige workshop of een culturele 
cursus’’, aldus wijkvoorzitter Chris van 
Dam. ,,We dagen de bewoners uit om met 
voorstellen voor dergelijke activiteiten te 
komen. En we denken daarbij ook aan jonge 
bewoners.’’
Tot de oprichting van het fonds werd 
besloten omdat is gebleken dat de 
vermogenspositie van de wijkvereniging dat 
best zou kunnen lijden. ,,We staan er goed 
voor en het heeft weinig zin om almaar geld 
te blijven oppotten. Er moet ook wat geld 
rollen,’’ zei penningmeester Peter Arends. 
,,Maar we houden natuurlijk altijd een 
soort weerstandskas als reserve achter de 
hand om onvoorziene uitgaven te kunnen 
betalen.’’

‘Sportlaankerk’ en bij de plaatsing van onder-
grondse afvalcontainers in de wijk. ,,Verder 
vervulde hij in het bestuur de functies van ge-
weten, geheugen en richtingaanwijzer,’’ aldus 
voorzitter Chris van Dam in zijn dankwoord 
aan het adres van zijn vertrekkende collega. 
Begin volgend jaar maakt het bestuur bekend 
wie wordt voorgedragen als kandidaat om de 
ontstane lege plek op te vullen.

    Vogelwijk   
Cultuurfonds 
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Door Dick van Rietschoten

Opzwepend getrommel van de percussiegroep 
Jambo Afrika, het strijken van de vlag van het 
bouwbedrijf, gevolgd door het hijsen van de 
schoolvlag en het zingen van het schoollied. 
Deze rituelen vormden op dinsdagmiddag 18 
november de opmaat naar de officiële opening 
van de nieuwe O.G. Heldringschool aan het 
IJsvogelplein. Wethouder van onderwijs Ingrid 
van Engelshoven had daarna de eer de cere-
moniële openingshandeling te verrichten. Zij 
onthulde een groot zwart muurplastiek in de 
vorm van een ijsvogel, aangebracht tegen het 
deel van de gevelwand waarachter de gymzaal 
schuilgaat.

Trots en lof
,,De gemeente heeft graag in deze school 

Nieuwe Heldringschool geopend
met onthulling ijsvogelplastiek
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geïnvesteerd en zal dat ook blijven doen,’’ zo 
besloot de wethouder haar toespraak. Haar 
woorden gaven nog wat extra glans aan de 
trots die directeur Ria Schoonenboom en haar 
team over het nieuwe schoolgebouw uitstraal-
den. Zoals eerder bij een open dag van de 
school ook al veelvuldig te horen was geweest, 
kreeg ook nu architect Hans Klompenhouwer 
weer veel lof toegezwaaid voor zijn ontwerp en 
de vormgeving daarvan.

Later op de middag was er binnen de school 
voor alle genodigden – onder wie de 87-jarige 

oud-leerlinge Jenny van Zutphen-Berman - 
een receptie met volop spijs en drank, waarbij 
ook nog enkele korte speeches klonken. Van 
de Ouderraad kreeg de school een nieuwe 
grote (kunst)kerstboom voor in de centrale 
hal aangeboden en ook een sculptuur van een 
ijsvogel die in diezelfde hal een vast plekje 
zal krijgen. Verder onthulde stadsarcheoloog 
Corien Bakker op de eerste etage een ‘archeolo-
gische wand’, met onder meer bodemvondsten 
uit de buurt en een muurbrede afbeelding van 
de verschillende aardlagen waarop de school is 
gebouwd.

Van stijlvol naar lelijk naar mooi
De oorspronkelijke O.G. 
Heldringschool, genoemd 
naar de negentiende-eeuwse 
sociaal bewogen predikant 
en weldoener Ottho Gerhard 
Heldring, verrees aan 
het IJsvogelplein in 1927. 
Gedurende bijna een halve 
eeuw was het niet alleen een 
lagere school maar ook een 
(m)ulo. 
Het stijlvolle gebouw met de 
karakteristieke klok op het 
dak werd in 1971 geweld 
aangedaan door er een 
etage bovenop te bouwen. 
,,Daardoor werd het een 
lelijk en onevenwichtig 
bouwwerk,’’ memoreerde 
Ria Schoonenboom onlangs. 

Er was dan ook niemand die 
begin 2013 betreurde dat het 
pand werd afgebroken ten 
behoeve van de inmiddels al 
veelgeprezen nieuwbouw.         
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Sint Maarten: 
Duizend oliebollen verorberd

Al bijna twintig jaar wordt in de Vogel  wijk op 11 
november het Sint-Maartensfeest gevierd, waarbij 
kinderen met lampionnen zingend langs de 
huizen trekken en een lekkernij krijgen bij elk huis 
waar een kaars voor het raam brandt. De laatste 
jaren lijkt het aantal deelnemertjes almaar uit te 
dijen. Dat heeft wellicht ook te maken met het feit 
dat het lampionnenfeest op diverse scholen en in 
kinderopvangcentra wordt aangekondigd, waar-
door er een extra toestroom is van ouders uit de 
omtrek die met hun kinderen een gezellig uurtje 
in de Vogelwijk willen doorbrengen.
Zoals gebruikelijk stonden op de verzamelpun-
ten in de wijk – dit jaar voor het eerst vier plek-
ken in plaats van drie – leden van de Activi-
teitencommissie van de wijkvereniging paraat 
om oliebollen van bakkerij Victor Driessen uit te 
delen. Er waren er wel duizend in totaal, maar ze 
gingen vrijwel allemaal op!

Prijzen
Voor de mooiste zelfgemaakte lampionnen stelt 
de Activiteiten commissie elk jaar enkele prijzen 
beschikbaar. Dit keer zijn er drie winnaressen, te 
zien op bijgaande foto’s: Roos en het duo Laura 
en Sophie. Zij of hun ouders kunnen contact 
zoeken met de Activiteitencommissie om hun prijs 
te bemachtigen. 
Mail naar:  activiteitenvogelwijk@gmail.com
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten 

Toen Margot Møller-Claus 75 jaar geleden 
als nieuwe wereldburger in een wieg aan de 
Spotvogellaan 32 werd gelegd, bevond ze 
zich bijna aan het zuidelijkste randje van de 
Vogelwijk. De Buizerdvijver was de grens. 
Daarachter lag tot aan de nog onbebouwde 
Vlaamsche Gaailaan (nu de De Savornin 
Lohmanlaan) slechts zanderige duingrond en 
grasland. Nu woont Margot in het hart van 
de Vogelwijk: aan de Sniplaan, in het riante 

Fazantflatcomplex dat bij haar geboorte eind 
1939 nog gloednieuw was. 
De voorgaande regels wekken de indruk dat 
Margot Møller van kindsbeen af aan onafgebro-
ken in dezelfde wijk heeft gewoond, maar dat is 
onjuist. Tussendoor fladderde ze enkele malen 
naar elders. Ze woonde zelfs vijftien jaar lang 
met haar man en twee dochters in Helmond. 
Maar de Vogelwijk bleef trekken en in 1987 
vestigde ze zich er definitief. ,,Ik ga er niet meer 

‘Elke zandkorrel is me hier 
vertrouwd’ 
Vogelwijk is rode draad in het leven van Margot Møller 
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weg’’, zegt ze gedecideerd. ,,Elke zandkorrel is 
me hier vertrouwd.’’ 

Heemstede 
,,Mijn vroegste herinneringen gaan niet over 
de Spotvogellaan, waar ik ben geboren en 
opgegroeid’’, zegt Margot lachend. ,,Nee, die 
herinneringen spelen zich af in Heemstede. 
Daar kwam ik als tweejarig nakomertje met 
mijn ouders, broers en zus terecht nadat we 
eind 1942 op last van de Duitsers het huis had-
den moeten verlaten. Ik zie mezelf daar nog 
als kleuter op straat spelen en met m’n moeder 
naar de gaarkeuken gaan, in een schoolge-
bouw. We hadden ook af en toe voor korte 
perioden een onderduiker in huis. Ik weet zelfs 
nog dat we aan het eind van de oorlog enorme 
lol hadden toen mijn technisch handige oudste 
broer illegaal stroom had afgetapt bij een 
NSB’er in de straat.’’ 

Vader 
,,Mijn vader hoefde niet onder te duiken. Hij 
werkte voor een organisatie die zich bezighield 
met de papiervoorziening in het land. Dat was 
destijds heel belangrijk werk. Zijn carrière-
verloop was trouwens wel merkwaardig. Hij 
had de zeevaartschool gedaan en was een 
aantal jaren stuurman geweest, maar daarna 
werd hij journalist bij het christelijk dagblad 
De Nieuwe Haagsche Courant. Toen die krant 
in 1941 door de Duitsers werd verboden, kon 
hij na enige tijd bij het Rijksbureau voor Papier 
gaan werken. Na de oorlog switchte hij naar de 
verpakkingsmaterialen. Hij werd directeur van 
een fabriek in die branche en schreef artikelen 
in een vakblad over verpakkingen.’’ 

Tankgracht 
,,Enkele maanden na de bevrijding keerde ons 
gezin terug naar de Spotvogellaan. Van die 
verhuizing weet ik niets meer, want ik werd in 
die periode uit logeren gestuurd. Later hoorde 
ik dat bijna al het hout uit het huis was gesloopt 
en dat geen enkel raam meer glas had, zodat er 

allemaal klimop naar binnen groeide.’’
,,Begin 1946 kwam ik op de Nutsschool terecht, 
lekker dicht hij huis. Mijn Vogelwijkjeugd 
begon dus eigenlijk pas een half jaar na de oor-
log en strekte zich uit tot eind jaren vijftig. Als 
ik daaraan denk, komen er heel veel beelden 
boven. Ik leerde schaatsen op de Buizerdvijver 
en speelde met vriendinnetjes en vriendjes 
veel bij de tankgracht langs de Sportlaan. Daar 
liepen soms ook enge vieze mannen rond die 
hun broek lieten zakken. Dat durfde ik thuis 
nooit te vertellen. En natuurlijk heb ik de hele 
opbouw van het nieuwste stuk Vogelwijk van 
dichtbij gezien.’’ 

Koelkast 
,,O ja, nog iets leuks: in 1951 of 1952 moest 
mijn vader op reis naar de Verenigde Staten. 
Daar kocht hij voor zichzelf een Harley 
Davidson, die hij naar Nederland liet versche-
pen, en voor ons gezin een koelkast. Een koel-
kast! Die had nog bijna niemand, dus je kunt je 
voorstellen dat er heel veel mensen bij ons thuis 
naar dat ding kwamen kijken. Mijn vader deed 
trouwens ook mee met huiskamerconcerten die 
nu en dan bij ons in de laan werden gegeven. 
Tegenover ons woonde een concertpianiste en 
mijn vader speelde viool, samen met zijn broer 
die in Kijkduin woonde.’’
 
Boelie 
Na de Nutsschool ging Margot naar de Dalton-
MMS. ,,Toen ik eindexamen had gedaan voor 
de Nutsschool, besloot ik te gaan zorgen voor 
mijn moeder die zwaar hartpatiënte was, want 
mijn vader verbleef veel in het buitenland. 
Ik heb in die periode nog wel de Schoevers-
secretaresseopleiding gedaan.’’ 
Intussen had Margot al een paar jaar verkering 
met een jongen die ze als 14-jarige had leren 
kennen: de drie jaar oudere Jens Møller uit de 
Zilverschoonstraat. ,,Officieel heette hij Jens, 
maar iedereen noemde hem Boelie. Hij was een 
indo en Boelie is een Indonesische koosnaam 
die zoiets als ‘broertje’ betekent. Z’n achter-
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naam heeft een Deense oorsprong: opa Møller 
was een Deense zeeman die op een van z’n rei-
zen verliefd werd op een Indonesische schone.’’
 
Louis Armstrong 
,,Ik ontmoette Boelie voor het eerst bij de stich-
ting ‘Haagse Vakantiebezigheid’ die voor de 
zogeheten bleekneusjes in de zomervakantie 
allerlei activiteiten in de buitenlucht organi-
seerde. Wij begeleidden daar als vrijwilligers 
groepen kinderen. Boelie was voorzitter van 
het leerlingenbestuur van het Grotius Lyceum 
in de Klaverstraat en ik was vertegenwoor-
digster van het leerlingenbestuur van de 
Dalton-MMS. Samen bezochten we heel wat 
schoolfeesten. Nou ja, om een lang verhaal kort 
te maken: we kregen verkering en het is nooit 
meer uitgegaan.’’
,,We hadden veel gezamenlijke interesses, zoals 
jazz. In de Houtrusthallen hebben we bijvoor-
beeld nog een fantastisch optreden meege-
maakt van Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. 
En we gingen natuurlijk vaak luisteren bij de 
optredens van Pia Beck in Scheveningen.’’ 
,,Ik ben in 1961 met Boelie getrouwd. Hij ont-
wikkelde zich tot deskundige op het gebied van 
verzekeringswiskunde en pensioenen. Helaas 
is hij er niet meer. In 2001 overleed hij aan een 
acute hartstilstand, nota bene ook tijdens een 
feest.’’
 
Helmond 
Na de trouwdag namen Margot en Boelie 
hun intrek in Margots ouderlijk huis aan de 
Spotvogellaan, waar alleen nog haar vader 
woonde. Moeder was kort voor het huwe-
lijk overleden. ,,Twee jaar later konden we 
een flatje krijgen aan de Hanenburglaan en 
vervolgens verruilden we dat voor een parter-
reflat aan de Thorbeckelaan. Ja, toch allemaal 
als het ware in de schaduw van de Vogelwijk! 
Maar begin jaren zeventig trokken we ver-
der weg. Boelie ging als financieel manager 
werken voor een textielfabriek in Helmond, 
waar onder meer kleurige bedrukte stoffen 

voor de Afrikaanse markt worden gemaakt. 
Destijds heette het nog Texoprint, nu staat het 
bekend als Vlisco. We kwamen te wonen in het 
mooiste en groenste deel van de stad waar de 
school, het hockeyveld en de tennisbaan onder 
handbereik lagen. Echt geen straf hoor. Ik heb 
er trouwens nog een aantal jaren als directie-
secretaresse bij de Helmondse Volvo-vestiging 
gewerkt.’’

Dochters 
,,In Helmond groeiden onze twee dochters 
op: Maurien en Linda. Maurien woont nu in 
Barcelona. Linda werd actrice en woont nu met 
haar man Philip Boswinkel en drie zoons vlak-
bij: in het huis aan de Kauwlaan waar Boelie en 
ik in 1987 waren gaan wonen. Eigenlijk waren 
we in 1985 al naar Den Haag teruggekomen, 
maar het lukte toen niet om direct de Vogelwijk 
weer binnen te dringen. Daarom hebben we 
eerst nog twee jaar in het Statenkwartier ge-
woond. Ook niet verkeerd hoor.’’ 
Met onverminderde geestdrift rolt Margot de 
loper van haar leven nog verder uit. Ze vertelt 
over de baan die ze begin jaren negentig na 
een sollicitatie bij het Rode Kruisziekenhuis 
in de schoot kreeg geworpen: secretaresse 
van een maatschap van zes chirurgen uit het 
ziekenhuis, onder wie Herman Boutkan van de 
Pauwenlaan en de inmiddels gepensioneerde 
Paul Breslau die op de Kaaienlaan woont. ,,Het 
begon als baan voor halve dagen maar werd al 
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gauw een fulltime job, want er was waanzinnig 
veel te doen. We vormden met z’n allen – de 
chirurgen, assistenten en co-assistenten – een 
hele hechte groep. Ik heb er met ontzettend 
veel plezier gewerkt, twaalfenhalf jaar lang.’’ 

Fazantflat 
Na het plotselinge overlijden van Boelie wilde 
Margot niet meer in het grote huis vol herin-
neringen aan de Kauwlaan blijven wonen. Met 
veel mazzel kon ze een van de zeer gewilde 
huurappartementen in de Fazantflat bemach-
tigen. ,,Ik viel met m’n neus in de boter, maar 
ook in de troep, want er was zojuist een om-
vangrijke restauratie van het complex begon-
nen. Het heeft tweeënhalf jaar geduurd, maar 
het resultaat was echt schitterend. We hebben 
trouwens als flatbewoners een goede onder-
linge band. Er is bijvoorbeeld geregeld een 
zogeheten buurvrouwenborrel en begin 
januari is er altijd voor de hele flat een 
nieuwjaars bijeenkomst.’’ 

Activiteiten 
Dat zijn echter nog maar een paar van de vele 
activiteiten die Margot door het jaar heen 
onderneemt. Ze wandelt dagelijks langs het 
strand met haar hond, ze golft, is vrijwillig-
ster bij het museum Beelden aan Zee, maakt 
deel uit van twee leesclubs en een bridgeclub, 
volgt gretig de cursussen kunstgeschiedenis 
en architectuur die Saskia Gras verzorgt in 
het kerkzaaltje aan de Rietzangerlaan, gaat 
geregeld naar dochter Maurien in Spanje en 
bezoekt concerten en toneelvoorstellingen, na-
tuurlijk ook van dochter Linda, die onder meer 
bij het Noord-Nederlands toneel werkte en 
nu al enkele jaren speelt bij de internationaal 
succesrijke Theatergroep Plankgas. ,,Ik heb een 
hartstikke volle agenda joh’’, zegt ze licht spot-
tend. ,,Maar ’t is leuk hoor. Het houd je van de 
straat toch? En november had nog een extra-
tje voor me in petto, want toen gingen we ter 
gelegenheid van mijn 75ste verjaardag met de 
hele familie naar Parijs!”

Gratis hulp en 
advies voor 

problemen met 
computer, laptop, 
I-pad of mobieltje

Zaterdag 24 januari 
10.00 –12.00 uur 

IJsvogelplein

Door Dick van Rietschoten

Bent u niet zo technisch en hebt u pro-
blemen met uw computer, laptop, iPad 
of mobiele telefoon? Snapt u bepaalde 
functies niet of weet u niet hoe u som-
mige instellingen kunt veranderen? 
Geen nood. Op zaterdagochtend 24 
januari kunt u tussen 10.00 en 12.00 
uur met dit soort vragen terecht in de 
nieuwe Heldringschool aan het IJsvogel-
plein. Daar zitten in een lokaal drie 
mensen met technische kennis die u op 
weg kunnen helpen. Hun consulten zijn 
gratis. Deze service wordt u aangeboden 
door wijkvereniging De Vogelwijk in 
samenwerking met de Burenhulpcen-
trale van het stadsdeel Segbroek.

Als u een laptop bezit of een iPad (of andere 
‘tablet-computer’) waarover u vragen hebt, 
dan kunt u die natuurlijk gewoon meenemen. 
Datzelfde geldt voor mobiele telefoons. Voor 
een euvel aan een grote personal computer 
die bij u thuis staat, kan met de hulpvaardige 
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vrijwilligers eventueel een afspraak voor een 
bezoekje worden gemaakt.

Een van de vrijwilligers van de Burenhulp-
centrale die op 24 januari klaarzit voor hulp en 
advies is Cees Bos (76). Hij is eigenaar geweest 
van drie reisbureaus en heeft in de loop der 
jaren genoeg kennis en ervaring met digitale 
apparaten opgedaan om hulpvragers van dienst 
te zijn. ,,Met zware technische problemen moet 
je bij mij niet aankomen,’’ zegt hij. ,,Daarvoor 
moet je echt terug naar de winkel waar je het 
product hebt gekocht. Maar voor lichte man-
kementen en allerlei zaken die het dagelijks 
gebruik betreffen kun je bij mij terecht.’’

Zestigplussers
,,Vooral veel zestigplussers die met hun tijd wil-
len meegaan, zien soms door de digitale bomen 
het bos niet meer,’’ weet Bos uit ervaring. 
,,Dat komt onder meer doordat een laptop of 
mobiele telefoon tegenwoordig zo ontzettend 
veel mogelijkheden en functies heeft. En men 
gebruikt er doorgaans maar een paar van! 
Je kunt bepaalde apparaten overzichtelijker 

maken door er sommige toepassingsmogelijk-
heden af te gooien. Desgewenst doe ik dat ook. 
Anderzijds wijs ik mensen vaak op handigheid-
jes waarvan ze het bestaan niet wisten.’’

Virusscanner
,,Een ander probleem dat je vaak tegenkomt 
is dat een computer, in welke vorm dan ook, 
traag wordt of geregeld vastloopt,’’ gaat Cees 
verder. ,,Mensen moeten dus leren hun appa-
raat geregeld op te schonen oftewel te ontdoen 
van overbodige bestanden die zich na verloop 
van tijd hebben opgehoopt. Veel mensen heb-
ben ook geen goede virusscanner. Tja, een 
goed anti-virusprogramma kost geld, maar het 
is zeer de moeite waard daarin te investeren. 
Het is het behoud van je computer en je kunt 
ongestoord doorwerken zonder dat de boel in 
de soep loopt.’’
Tot slot geeft Cees Bos nog een handige tip aan 
ouderen die moeite hebben met hun digi-
tale apparatuur: word lid van het zogeheten 
Seniorweb. Een ontzettend handig en leuk 
forum waar allerlei computer-ervaringen wor-
den uitgewisseld en hulp wordt geboden. 
Je kunt er alles over vinden op de website 
www.seniorweb.nl. Een aanrader!’’

Bel de Burenhulpcentrale 
Wilt u ook af en toe als vrijwilliger mensen in 
uw buurt helpen met kleine klusjes of bijvoor-
beeld computerproblemen? Geef u dan op bij 
de Burenhulpcentrale Segbroek via telefoon-
nummer (070)2629999. Ook als u even hulp 
nodig hebt, kunt u dat nummer bellen. 
Meer informatie is te verkrijgen bij Sandra 
Menken: tel. 06-51053441 of e-mail:
s.menken@voorwelzijn.nlVrijwilliger Cees Bos van de Burenhulpcentrale

Ook vrijwilliger
worden of heeft u zelf 

hulp nodig?
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

Tientallen Vogelwijkers hebben zichzelf de 
afgelopen jaren met kerst of nieuwjaar een 
vrolijk muzikaal cadeau gegeven, dat vlak-
bij voor het grijpen lag. Ze bezochten de 
Schubert-recitals die pianiste Else Krijgsman 
op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag geeft in 
haar ‘concertsalon’ aan de Laan van Poot 298. 
Op 26 december en 1 januari aanstaande kun-
nen liefhebbers opnieuw zo’n Schubertiade 
bijwonen. Else organiseert ze al voor de tiende 

keer. ,,Voor de lol, voor de gezelligheid en ook 
voor het goede doel’’, zegt ze, met dat laatste 
verwijzend naar het feit dat de 12 euro entree 
per persoon in z’n geheel naar Artsen Zonder 
Grenzen wordt overgemaakt.

Docente
Wie bij Else op bezoek gaat, wordt bijkans 
omvergeblazen door de vitaliteit en levenslust 
die de 83-jarige vleugelveterane uitstraalt. 

Vrolijke kerst- en nieuwjaarsconcerten 
van pianiste Else Krijgsman 

Een levenslustige vleugelveterane 
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Haar lange carrière achter de zwart-witte 
toetsen dwingt respect af. Ze debuteerde al op 
16-jarige leeftijd als concertpianiste en was 
vele jaren lang pianodocente aan de conserva-
toria in achtereenvolgens Amsterdam en Den 
Haag. Ze gaf tal van concerten met orkesten 
onder leiding van Grote Namen als Willem 
van Otterloo en Bernard Haitink en vanaf 
1983 verzorgde ze twintig seizoenen lang een 
drukbezochte concertserie in het Diligentia-
theater.
Tussen de bedrijven door voedde ze met haar 
man Machiel Kleijn drie kinderen op, die stuk 
voor stuk de muzikale genen van hun moeder 
hebben geërfd. ,,Mijn jongste dochter woont 
al jaren in de Verenigde Staten en is celliste bij 
het Chicago Symphony Orchestra. De oudste, 
ook een dochter, is harpiste en m’n zoon is 
hartstikke muzikaal maar heeft te weinig tijd 
om daar wat mee te doen.’’

Moeilijke periode
In 1962, dus ruim een halve eeuw geleden, 
belandde Else met haar man in de Vogelwijk. 
,,Eerst aan de Spotvogellaan en vanaf 1974 
hier aan de Laan van Poot.’’
Ze vertelt hoe de Schubertiades zijn ontstaan. 
,,Nadat in 2001 mijn man was overleden, 
vond ik de tijd rond kerst en oud & nieuw 
altijd een moeilijke periode. De kinderen 
kwamen wel langs, maar die gingen weer weg 
en dan zat je toch weer in je eentje. 
In 2004 dacht ik: ‘Ik ga die dagen voor mezelf 
en voor anderen wat leuker maken. Ik ga 
huiskamerconcertjes geven met werken van 
Schubert, waar ik dan enkele wetenswaardig-
heden bij vertel. In de pauze krijg iedereen 
thee en na afloop drinken we met z’n allen 
een glas wijn.’ 
Het werd een enorm succes! In de eerste jaren 
had ik hier soms wel vijftig of zestig mensen 
in de kamer zitten.’’

Tachtig is prachtig
,,Ik was inmiddels ook op andere data huis-
kameroptredens gaan geven, onder meer met 
uitvoeringen van Bach, Chopin en Mozart. 
Dat doe ik nu nog steeds. Kijk maar op mijn 
website, waar ik trouwens tegenwoordig ook 
persoonlijke verhalen en overpeinzingen 
schrijf.’’
Ze springt opeens op uit haar stoel. ,,Wacht 
even. Heb je m’n cd al gezien? Toen ik tachtig 
werd, hebben mijn kinderen ervoor gezorgd 
dat er een cd van mij kwam. Alleen al de titel is 
leuk: Tachtig is prachtig! Sinds kort ben ik ook 
weer met opnamen bezig. Voor de SoundCloud 
op internet.’’
Wat is toch het geheim van haar vibrerende 
kwiekheid? Houdt de muziek je jong? ,,Ja, 
óók!’’ straalt ze. ,,Maar het belangrijkste is: in 
beweging blijven. Ik wandel en fiets, ik zwem 
geregeld in De Waterthor en in de zomer in zee 
en ik maak ook nog kilometers op een home-
trainer, hier in de gang. Zo doe je dat dus!”

van Else Krijgsman, Laan van Poot 298

Vrijdag 26 december 
(tweede kerstdag) - 15.30 uur

Donderdag 1 januari 
(nieuwjaarsdag) - 15.30 uur    

Entree: 12 euro p.p. ten bate van Artsen 
Zonder Grenzen 

Liefst uw komst aanmelden via:
e-mail: else@gmail.com
of per telefoon: (070)3230958

Website: www.elsekrijgsman.com

Schubertiades 
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Aan de Scheveningse haven is inmiddels de 
bouw gestart van het bijzondere apparte
mentencomplex: De Havenmeester. Mooi en 
onbezorgd wonen op een fijne plek. U loopt 
zó naar het strand voor een ontspannende 
strandwandeling, de vertrouwde ‘Fred’ heeft u 
dichtbij, net als het bos en tal van andere aan
gename voorzieningen die de stad Den Haag 
te bieden heeft. Met andere woorden: U kunt 
blijven profiteren van alle voordelen die u in 
de Vogelwijk geniet. Met één heel belangrijk 
verschil…

Vissersbootjes en zonsondergangen 
Vanaf het balkon van uw appartement in De 
Havenmeester kunt u genieten van alle bedrij
vigheden in de haven. Vissers die terugkeren 
met hun vangst, bootjes die in  en uitvaren… 
U bent iedere dag opnieuw getuige van 
adembenemende zonsondergangen… En 
dat allemaal in uw eigen huis! Alle koop
appartementen in De Havenmeester hebben 

namelijk uitzicht op de haven. Vanaf de vijfde 
verdieping heeft u tevens zeezicht.
‘Ik hoefde er niet lang over na te denken.’ 
Vertelt een gelukkige koper van een apparte
ment in De Havenmeester. ‘De haven lonkte al 
jaren. Wij houden van die speciale combinatie 
van gezellige bedrijvigheid en aangename rust 
die de haven uitstraalt. En nu is er voor ons 

eindelijk een betaalbare mogelijkheid. We kun
nen niet wachten tot ons appartement wordt 
opgeleverd!’.

Al 75% van de woningen  verkocht
De verkoop van de appartementen is al een 
tijdje in volle gang. Inmiddels is dan ook al 
meer dan 75% van de woningen verkocht. Dat 
verbaast projectontwikkelaar Michel Zaadhof 
van Schouten niet: ‘Het gaat om locatie, locatie 
en locatie. Scheveningen is natuurlijk een 
topplek. Vroeger werden de huizenprijzen in 
Scheveningen nogal eens opgedreven, maar de 
prijzen van de appartementen in De Haven
meester zijn marktconform.’ Een appartement 
van 78 m2 met uitzicht op de haven, kost 
€ 268.000 . En dat op één van de meest
levendige plekken langs onze kust. Het woon
oppervlak van de appartementen varieert 
van 78 m2 tot maar liefst 132 m2. Er zijn volop 
varianten beschikbaar, zodat de woning gemak
kelijk aansluit bij uw manier van leven.

Nog enkele  appartementen beschikbaar 
Hoewel er al zo’n driekwart van de woningen 
verkocht is, zijn er nog steeds appartementen 
voor u beschikbaar! Wilt u meer weten? Kijk 
dan op dehavenmeesterscheveningen.nl of 
neem contact op met één van de makelaars: 
Makelaardij WVK (070 386 12 10) of
Frisia Makelaars (070 342 01 12).

ADVERTORIAL

Uniek wonen aan de Scheveningse haven 
wordt werkelijkheid 

Aan de Scheveningse haven is inmiddels de 
bouw gestart van het bijzondere apparte
menten complex: De Havenmeester. Mooi en 
onbezorgd wonen op een fijne plek. U loopt  
zó naar het strand voor een ontspannende 
strandwandeling, de vertrouwde ‘Fred’ heeft u  
dichtbij, net als het bos en tal van andere aan
gename voorzieningen die de stad Den Haag 
te bieden heeft. Met andere woorden: U kunt 
blijven profiteren van alle voordelen die u in 
de Vogelwijk geniet. Met één heel belangrijk 
verschil… 

Vissersbootjes en zonsondergangen
Vanaf het balkon van uw appartement in  
De Havenmeester kunt u genieten van alle 
bedrijvigheden in de haven. Vissers die 
terugkeren met hun vangst, bootjes die in en 
uitvaren… U bent iedere dag opnieuw getuige 
van adembenemende zonsondergangen… 
En dat allemaal in uw eigen huis! Alle koop
appartementen in De Havenmeester hebben 

namelijk uitzicht op de haven. Vanaf de vijfde 
verdieping heeft u tevens zeezicht. 
‘Ik hoefde er niet lang over na te denken.’ 
Vertelt een gelukkige koper van een apparte
ment in De Havenmeester. ‘De haven lonkte al 
jaren. Wij houden van die speciale combinatie 
van gezellige bedrijvigheid en aangename 
rust die de haven uitstraalt. En nu is er voor 

ons eindelijk een betaalbare mogelijkheid. 
We kunnen niet wachten tot ons appartement 
wordt opgeleverd!’. 

Al 75% van de woningen verkocht 
De verkoop van de appartementen is al een 
tijdje in volle gang. Inmiddels is dan ook al 
meer dan 75% van de woningen verkocht. Dat 
verbaast projectontwikkelaar Michel Zaadhof 
van Schouten niet: ‘Het gaat om locatie,  
locatie en locatie. Scheveningen is natuurlijk 
een topplek. Vroeger werden de huizenprijzen 
in Scheveningen nogal eens opgedreven, maar 
de prijzen van de appartementen in De Haven
meester zijn marktconform.’ Een appartement 
van 78 m2 met uitzicht op de haven, kost   
€ 268.000,. En dat op één van de meest  
levendige plekken langs onze kust. Het woon
oppervlak van de appartementen varieert van 
78 m2 tot maar liefst 132 m2. Er zijn volop  
varianten beschikbaar, zodat de woning  
gemakkelijk aansluit bij uw manier van leven.

Nog enkele appartementen beschikbaar
Hoewel er al zo’n driekwart van de woningen 
verkocht is, zijn er nog steeds appartementen 
voor u beschikbaar! Wilt u meer weten? Kijk 
dan op dehavenmeesterscheveningen.nl of 
neem contact op met één van de makelaars:  
Makelaardij WVK (070 386 12 10) of  
Frisia Makelaars (070 342 01 12).

Uniek wonen aan de Scheveningse haven
wordt werkelijkheid

De Commissie Seniorenactiviteiten van de 
wijkvereniging organiseerde op vrijdag 31 ok-
tober voor een 25-tal wijkgenoten een bezoek 
aan het onlangs gerestaureerde en uitgebreide 
Mauritshuis. Ondanks de bezielende leiding 
van de dames Ria Zonneveld en Mieke Douma 
verliep de geplande aanvang van de excursie 
wat chaotisch doordat een aantal Vogelwijkers 
gevangen zat in enige bussen 24 in een plotse-
ling gestremde Javastraat, alsook vanwege het 
feit dat de gebruikelijke beveiliging rond het 
Mauritshuis was uitgebreid vanwege bezoek 
van een hoogwaardigheidsbekleder, naar ver-
luidt de Franse premier en zijn gevolg.

Welkome aanvulling
Eenmaal op orde werd de groep in tweeën 
gesplitst, met ieder een eigen deskundige gids. 
Ofschoon de meeste deelnemers wel vertrouwd 
waren met de collectie van het Mauritshuis, 
bood de toelichting van de gids voor menig-
een een welkome aanvulling op de bestaande 
kennis. Zo bleek de ingeroepen hulp van een 
bekende multinational op olie- en gasgebied 
te hebben bijgedragen aan het opfleuren van 
muur- en plafondschilderingen bij de renovatie.
Gezien de relatief beperkte tijd werd niet al te 

lang stil gestaan bij de diverse stukken, maar 
werden slechts de belangrijkste schilderijen 
door de gidsen van commentaar voorzien. 

Onlogische details
Bij de Stier van Potter, die tijdens de Franse 
bezetting van de Nederlanden nog enige tijd 
als roofkunst in het Louvre heeft gehangen, 
kwamen de inmiddels wel bekende onlogische 
details aan de orde, die in de loop der tijd al 
door menig deskundige bekritiseerd zijn. Bij de 
Anatomische Les werd gewezen op het verschil 
van het bekijken van het schilderij van rechts of 
van links, want bij bezichtiging ter linker zijde 
lijken de verhoudingen van de lichaamsdelen 
niet te kloppen. Topstuk Het Meisje met de Parel 
(voorzien van een ervoor geplaatst tafeltje ‘om 
afstand te houden’) kreeg als commentaar dat 
de parel, hoe schitterend het gehele kunstwerk 
ook is, verre van echt was.
Aansluitend werd onze groep via de nieuwe 
ondergrondse verbinding naar de fraaie ho-
recagelegenheid geleid, waar ons een borrel 
met hapje werd aangeboden. Een nadere on-
derlinge kennismaking onderstreepte hier het 
sociale element van deze dagtocht. Eenieder 
keek terug op een geslaagde middag!

Genieten van het vernieuwde 
Mauritshuis
Door Han Helmer  -  Illustratie: Hans van Heeswijk Architecten
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten 

De Nachtegaallaan, die begin juli definitief 
werd ontdaan van zijn monumentale maar 
zieke oude iepen, heeft in de derde novem-
berweek weer nieuwe aanplant gekregen. 
Medewerkers van het Haagse groenbedrijf 
plantten 35 jonge exemplaren van de zuilvor-
mige iep Ulmus Columella, die honderd pro-
cent bestand is tegen de schadelijke iepziekte. 
Op woensdagmiddag 19 november kwam 
wethouder Boudewijn Revis, die onder meer 
de groenvoorzieningen in zijn portefeuille 
heeft, de 36ste boom planten, waarbij hij as-
sistentie kreeg van een aantal kinderen uit de 
buurt. ,,Later zal dit vast ook weer een mooie 
dubbele rij monumentale bomen worden,’’ 
voorspelde de wethouder. 

Niet meer piepjong
,,De bomen zijn aangeschaft bij een kwekerij 

in Boxtel,’’ vertelde Hans Kruiderink, groen-
beheerder van stadsdeel Segbroek. ,,Het zijn 
bomen die van jongs af aan op eigen wortel 
zijn gekweekt, zoals dat heet. Ze zijn dus niet 
geënt op bestaande stammetjes. Dat maakt ze 
nog ongevoeliger voor de iepziekte.’’ Volgens 
Kruiderink zijn de bomen niet meer piepjong. 
,,Als we ergens nieuwe bomen planten, gaat 
het meestal om nog heel dunne stamme-
tjes van 18 à 20 centimeter omtrek. Voor de 
Nachtegaallaan vonden we dat te sprieterig, 
dus we hebben gekozen voor een stamomtrek 
van 25 à 30 centimeter.’’
Helaas werd het frisse natuurlijke aanzien 
van de nieuwe beplanting ontsierd door het 
terugplaatsen van de oude fluorescerend gele 
verkeersborden die een parkeerverbod voor de 
middenberm aangeven. Deze borden hebben 
er enkele jaren gestaan om potentiële foutpar-
keerders af te schrikken, maar het is inmiddels 
zo evident dat parkeren daar taboe is, dat de 

Nachtegaallaan heeft weer 
dubbele rij iepen
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borden wel kunnen worden verwijderd. 
Zowel de wethouder als Hans Kruiderink 
beloofde zich te beijveren voor het weghalen 
van de borden.

Schoolzone
Sinds half november is de gemeente ook 
elders op de Nachtegaallaan actief. Rond het 
Nachtegaalplein worden de trottoirs en het 
wegprofiel vernieuwd. Op die manier wordt 
een ‘schoolzone’ gecreëerd ten behoeve van 

Joris Wijsmuller 
brengt de wijk een 
bliksembezoek
Op 18 november heeft wethouder Joris 
Wijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen, Cultuur 
en Duurzaamheid) per fiets een kennismakings-
bezoek gebracht aan ‘zijn’ stadsdeel Segbroek. 
Elke wethouder heeft immers een stadsdeel 
dat speciaal onder zijn of haar hoede valt. Als 
stadsdeelwethouder van Segbroek begon Joris 
zijn fietstocht bij het leegstaande kerkgebouw 
aan de Sportlaan, waarin tot begin september 
anderhalf jaar lang zo’n zestig uitgeproce-
deerde asielzoekers hebben verbleven. Hij 
werd ontvangen door een kleine delegatie van 
het bestuur van de wijkvereniging en enkele 
omwonenden. Namens het bestuur praatte 
Henk Eleveld de wethouder bij over de ontwik-
kelingen rond de voormalige Sacramentskerk. 
Hij maakte duidelijk dat de wijkbewoners graag 
zouden zien dat het gebouw behouden blijft 
en een andere functie krijgt en dat bij even-
tuele sloop een bebouwing terug moet komen 
die binnen het karakter van de wijk past. Later 
kreeg Joris Wijsmuller in het wijkgebouw van 
de Bloemenbuurt aan de Goudsbloemlaan 
een uiteenzetting over de verkeersproblemen 
op en rond de Segbroeklaan, Sportlaan en 
Houtrustbrug. Namens de Vogelwijk voerde 
hierbij Stef Tours het woord. 
Voor spreekuren van de wethouder: zie pag. 36.

de Houtrustschool. Enerzijds komen er enkele 
extra parkeervakken en anderzijds wordt het 
parkeren op de trottoirs bij de school (door 
ouders die hun kind komen halen) bemoeilijkt.
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Door Madelon Kranenburg

Soms is een boek niet alleen de moeite 
waard om te lezen, maar is het ook nog eens 
mooi vormgegeven. Dit geldt zeker voor de 
twee dichtbundeltjes die wijkgenote Mary 
Offerhaus-Davidson het licht heeft doen zien. 
De omslag van beide boekjes wordt gesierd 
door prachtige sfeervolle foto’s, gemaakt door 
haar echtgenoot Frits. Aan de kwaliteit van 
het papier, het lettertype en de bladspiegel is 
eveneens veel zorg besteed. De in eigen beheer 
uitgegeven dichtbundels, met toegankelijke 
poëzie, liggen te koop bij boekhandel Paagman 
op de Frederik Hendriklaan.

Vitaal
Hoe is het allemaal zo gekomen? Voor een 
antwoord op deze vraag brengen we op een 
zonnige najaarsdag een bezoek aan Mary 
Offerhaus in haar huis aan het Wielewaalplein.
Mary (77) is een vriendelijke vitale vrouw die 
je zeker jonger zou schatten dan haar wer-
kelijke leeftijd. We nemen plaats in de ruime 
lichte keuken, met uitzicht op de tuin. De 
ruimte van de woning is voor degenen die er 
voor het eerst komen vaak een grote verrassing, 
want het huis oogt aan de buitenkant kleiner. 
,,Dit deel is er later aan de achterkant aange-
bouwd’’, vertelt Mary, terwijl we genieten van 
een stuk door haar zelf gebakken taart. ,,We 
hebben dit huis trouwens al bijna vijftig jaar!’’
 
Wenen
Mary schrijft al van jongs af aan, maar veelal 
naast andere werkzaamheden. ,,Mijn man werd 
begin jaren zeventig voor Unilever uitgezonden 
naar Wenen. Het gezin ging mee en ons huis 
hier in de wijk werd verhuurd aan mensen 
van de Amerikaanse ambassade. In Wenen 

ben ik les gaan geven als basisschoollerares en 
remedial teacher op de American International 
School (AIS). In Nederland had dat niet gekund 
omdat ik geen onderwijsbevoegdheid heb. Ik 
ben opgeleid als vertaalster Engels en Duits.’’
,,We hebben twee keer drie jaar met veel ple-
zier in Wenen gewoond. Ons tweede kind - van 
de vier - is daar zelfs geboren. In 1977 keerden 
we definitief terug naar de Vogelwijk. Daar was 
ons huis tot onze schrik helemaal uitgewoond. 
We hebben toen noodgedwongen drie maan-
den in een hotel moeten bivakkeren, want alles 
moest worden opgeknapt. De Amerikaanse 
ambassade wilde geen cent vergoeden, maar 
gelukkig sprong Unilever bij.”
 
Universiteit Leiden
Toen het huis aan het Wielewaalplein weer 
bewoonbaar was, ging Mary werken voor 
de Universiteit Leiden. Haar kinderen 
maakten hun schoolcarrière af op de O.G. 
Heldringschool en vervolgens op het 1e VCL en 
Gymnasium Sorghvliet. 
,,In totaal heb ik tien jaar aan de juridische 
faculteit van de Leidse Universiteit gewerkt,’’ 
vertelt Mary. ,,Daar was ik verantwoordelijk 
voor de organisatie van een uitwisselings-
programma in de zomerperiode. Studenten 
over de hele wereld werden in de gelegenheid 
gesteld om in Leiden Amerikaans Recht te 
komen studeren. Maar je begrijpt: dat is een 
hele organisatie. Eerst een brochure schrijven 
waarin het studieprogramma wordt uitgelegd 
en vervolgens een selectie maken, want van 
de honderden aanmeldingen mochten er maar 
zestig deelnemers worden uitgekozen. Al met 
al een hele organisatie, waar ik zowat het hele 
jaar druk mee bezig was.”
Toen het eerste kleinkind kwam, werd alles 
anders. ,,Ik zat hier boven,’’ zegt ze, wijzend 

Een bron van poëzie aan het Wielewaalplein
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naar het plafond, ,,aan de jaarlijkse brochure 
voor de studentenuitwisseling te werken en 
hoorde beneden mijn gezin gezellig borrelen 
en mijn kleinkind vrolijk kraaien van plezier. 
Toen dacht ik: nu is het mooi geweest met al 
dat werken; ik wil ook deel uitmaken van deze 
gezelligheid! Op dat moment besloot ik te stop-
pen met werken.”
 
Dichten
Zonder baan kreeg Mary meer tijd om te dich-
ten, wat ze altijd al graag had gedaan. Dat heeft 
tot op heden geresulteerd in twee prachtige 
dichtbundeltjes: Dichtbij en op de huid gebakken 
uit 2009 en Dagdromen uit 2012.
,,Mijn inspiratie doe ik op uit mijn naaste omge-
ving en de natuur”, licht ze toe.  ,,Ik maak elke 
dag na het eten een avondwandeling in deze 
heerlijke omgeving en snuif de natuur in me op. 
Daarnaast zijn ook mijn dierbaren een bron van 
inspiratie voor mij.”

DE ZANDPLEK
 
Eens liep ik naar het hoge duin
en zag de zandplek in de zon
En om mij heen een groene tuin,
waar kinderen speelden
 
Ik zag mijn zoon,
zo sterk en klein,
uit duizenden herkenbaar
en mijn geluk deed bijna pijn.
 
Vandaag liep ik naar het hoge duin
en wuivend wit en groen
stond daar een zee van fluitenkruid;
Ik dacht terug aan toen.
 

(Uit de bundel Dagdromen 
van Mary J. Offerhaus-Davidson)

Een bron van poëzie aan het Wielewaalplein
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,,M’n jongste dochter zei op een ochtend 
tegen mij, nadat ze een aantal gedichten van 
me gelezen had: ‘Mam hier moet je iets mee 
doen’. Ik heb haar advies opgevolgd en ben me 
gaan oriënteren.” Bescheiden benaderde Mary 
een drukker. ,,Hij zat in mijn bridgeclub en ik 
zei tegen hem: ‘Ik wil graag gedichten gaan 
publiceren. Ik vraag niet aan jou om het uit te 

brengen, maar wil wel graag je advies voor een 
goede drukker, want het moet wel mooi wor-
den’. ‘Dan moet je júist bij mij zijn’, reageerde 
hij. En zo is het gekomen.”
 
Paagman
Mary had verspreiding van haar bundel in 
kleine kring in gedachten, maar daar kwam 
weer haar jongste dochter om de hoek kijken: 
‘Mam, je komt zo vaak bij Paagman. Vraag nou 
eens of ze interesse hebben om je boekje te koop 
aan te bieden.’
Mary: ,,Toen ben ik maar eens gaan praten 
met Nadine en Fabian Paagman. Die waren zo 
enthousiast dat ze besloten de bundeltjes op te 
nemen in hun assortiment.”
Geïnteresseerden weten dus wat hen te 
doen staat als ze een dichtbundel van Mary 
Offerhaus-Davidson in bezit willen krijgen.
 
Dichtbij en op de huid gebakken (2009) Prijs: 14,95
Dagdromen (2012) Prijs: 15,95

Auto vast in zand Kramsvogellaan
 

Je kunt er heerlijk je 
fantasie op loslaten hoe 
het kon gebeuren dat 
vorige maand een auto 
compleet vastraakte in het 
zand van de opgebroken 
Kramsvogellaan. Misschien 
waande iemand zich in een 
terreinwagen. Enkele foto’s 
van dit bizarre incident 
waren op de ‘sociale media’ 
te vinden. De oorzaak stond 
er niet bij, alleen het gevolg: 
Even Apeldoorn bellen. De 
hulptroepen arriveerden 
een paar uur later met een 
kraanwagen.



28   De Vogelwijk december 2014

Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Vooral voor de achtstegroepers van 
het basisonderwijs, maar eigenlijk 
voor alle Vogelwijkers, hebben leer-
lingen van middelbare scholen uit de 
omgeving de afgelopen maanden in 
dit blad verteld over hun ervaringen 
op school. Ter afsluiting van deze 
serie vertelt de twaalfjarige Oletta 
Zwager over het Maris College Hout-
rust, de enige middelbare school die 
echt in de Vogelwijk staat.

Het Maris College Houtrust aan het Tjalie 
Robinsonduin, de plek waar vroeger een 
deel van de Houtrusthallen stond, is één 
van de zeven scholen van het Maris College.                                                

Naast deze school is er het Maris College 
Belgisch Park, gevestigd in het gebouw van 
het vroegere Johan de Wittlyceum aan de 
Nieuwe Duinweg, waar naast havo en vwo een 
‘technasium-opleiding’ kan worden gevolgd. 
In dit gebouw zit tijdelijk ook het Maris College 
Media&Design, een nieuwe vmbo-opleiding, 
die nog op een nieuw schoolgebouw wacht.                                                                                                                                         
Het schoolgebouw voor het vmbo, Maris 
College Bohemen, vind je op de Mgr. Nolenslaan 
16. Het Maris Vakcollege voor vmbo en de 
lagere niveaus van het mbo is gevestigd in de 
Antonie Duyckstraat 128 (Statenkwartier) 
en is bestemd voor jongens en meisjes met 
‘gouden handjes’ die van techniek houden. 
In ditzelfde gebouw van het Maris College 
Statenkwartier wordt ook opgeleid voor 
verzorgende en dienstverlenende beroepen.                                                                                     

Maris College Houtrust:
Niet zomaar een vmbo-school 
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Leerlingen die leerwegondersteunend onder-
wijs nodig hebben door bijvoorbeeld dyslexie 
zijn welkom op het Maris College Kijkduin in het 
schoolgebouw aan de Landréstraat 150, waar 
ook zij een vmbo-diploma kunnen behalen.

Overstapmogelijkheden
Oletta Zwager zit in de eerste klas van de 
Houtrust-vestiging. Ze heeft dus nog maar 
een paar maanden ervaring op de middelbare 
school, maar ze wil daar graag over vertellen.
,,Het is geen gewone vmbo’’, zegt ze al direct 
aan het begin van ons gesprek. In de eerste 
twee klassen wordt namelijk gekeken of de 
leerling misschien voor de derde klas naar de 
havo op het Maris College Belgisch Park kan 
overstappen. Het lesprogramma is zodanig 
ingericht dat dit mogelijk is. Lukt dat niet, dan 
is er nog de mogelijkheid om na het vierde jaar 
door te stromen naar havo 4 op Maris Belgisch 
Park. Naast deze extra mogelijkheden biedt het 
Maris College Houtrust ook de mogelijkheid 
om een deel van de lessen (o.a. wiskunde, bio-
logie, geschiedenis en aardrijkskunde) in het 
Engels te volgen. Tweetalig onderwijs dus.

De Parkiet
Oletta zat tot juli dit jaar op basisschool De 
Parkiet. Met onze klas hebben we verschillende 
middelbare scholen bezocht, waaronder de 
Vrije School, het Dalton, he Segbroek College, 
De Populier en het Maris College. Op mijn ‘ver-
langlijstje’ kwamen toen drie scholen te staan: 
het Segbroek, de Vrije School en het Maris 
College. Daar ben ik toen ook nog met mijn 
moeder gaan kijken.” 
,,Het Segbroek College viel al snel af, omdat 
ik de school toch veel te groot vond. ,,En op 
de Vrije School werd ik uitgeloot. Nou, toen 
werd het dus Maris Houtrust, echt vlakbij de 
Spreeuwenlaan waar ik woon. Lekker hoor, 
zo’n school dicht bij huis. Dat had ik natuurlijk 
op De Parkiet ook. Ik was blij dat twee meis-
jes uit mijn klas ook naar het Maris gingen: 
Malika en Jasmijn. Dan voel je je niet helemaal 
alleen.’’
,,Op de Parkiet waren wij in groep 8 de grote 
kinderen. Nu zijn wij de kleintjes, maar veel 
verschil is er verder niet. En je wordt hier als 
brugklasser echt niet gepest. Je hebt op deze 
school natuurlijk wel meer huiswerk, maar ook 
dat vind ik wel meevallen. Alleen wiskunde 
vind ik wel een beetje moeilijk.”

Wintersportdag
Oletta kijkt even naar haar vriendin Malika, 
die erbij is komen zitten. Malika knikt. Ze is het 
ermee eens dat het in grote lijnen allemaal wel 
meevalt. ,,We hebben ook al een ‘wintersport-
dag’ gehad”, vertelt Oletta. ,,Je kon kiezen uit 
schaatsen op De Uithof of daar het TopZone-
parcours afleggen, een strandwandeling 
maken of bowlen op Ockenburgh. Dat TopZone 
zag er heel eng uit, daar houd ik niet van, dus 
dat heb ik niet gedaan. Ik ben lekker gaan 
schaatsen. Ik houd ook erg van zingen: ik zit op 
de Music Academy in de Deventersestraat. We 
zingen veel Engelse liedjes en ook liedjes uit 
opera’s.”
Oletta volgt zelf niet het tweetalig onderwijs, 
maar ze weet er wel wat van: ,,De leerlingen 

Oletta (links) en Malika hebben het op de Maris-
vestiging aan de rand van de Vogelwijk prima naar 
hun zin  
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van het tweetalig onderwijs gaan aan het eind 
van het schooljaar naar Engeland en wij gaan 
dan – geloof ik - naar Zeeland.” 
Oletta stelt voor om naar het lokaal te lopen 
waar veel hebbedingetjes van Albert Heijn 
staan. Het lokaal is op slot, maar onmiddel-
lijk verschijnt er iemand om de deur voor ons 
open te doen. Binnen hangt het vol met platen, 
hamsters en andere dingen van Albert Heijn en 
andere bedrijven. ,,Je begrijpt sommige dingen 
beter als je dit soort dingen erbij ziet”, vinden 
Oletta en Malika.
  
Achterom de school in
Oletta en Malika lopen met mij naar de grote 
trap aan de achterkant van de school, waar je 
uitkijkt over het tennispark Houtrust en een 
aantal voetbalvelden. De school bereiken de 
leerlingen lopend of met hun fiets vanaf de 
Laan van Poot via het laantje naast Houtrust 
Squash. Ze kunnen daar, aan de achterkant 
van de school, hun fiets stallen en dan via de 
grote trap naar de eerste etage lopen. Dat is de 
ingang voor de leerlingen en van hieruit lopen 
ze naar hun lokalen.

,,Als het mooi weer is, zitten we hier op de trap-
pen en dat is heel gezellig,’’ zegt Oletta. ,,En je 
hebt nog een mooi uitzicht ook”, vult Malika 
aan. De meisjes voelen zich duidelijk al erg op 
hun gemak op de school waar ze in septem-
ber nog onwennig binnenstapten. Het Maris 
College Houtrust heeft daar door zijn veilige 
en rustige uitrstraling natuurlijk ook goed aan 
bijgedragen.

Als u zichzelf of anderen de komende weken 
een amusant boek cadeau wilt doen, moet u 
beslist Het beste van Lorre aanschaffen. Het 
is een bundel met de leukste columns die 
Pauwenlaanbewoonster Loes Meijer (84) de 
afgelopen vijftien jaar in dit wijkblad heeft 
gepubliceerd onder het pseudoniem Lorre.
Gezien de spotprijs van slechts een tientje mag 
u dit buitenkansje niet laten lopen.
Wie de teksten van Loes leest, krijgt een 
dwarsdoorsnede voorgeschoteld van het leven 
in de afgelopen decennia, gezien door de ogen 
van een Vogelwijkvrouw die scherp observeert 

en bovendien zichzelf niet spaart. Sommige 
verhalen spelen zich ver in de vorige eeuw af, 
andere zijn van recenter datum. Ze brengen 
in elk geval bij het lezen altijd een glimlach 
teweeg, zeker als het gaat over gestoethaspel en 
tenenkrommende situaties waarin de auteur – 
vaak door eigen toedoen - terecht kwam.

Het boek kan worden besteld bij Loes Meijer 
zelf. U kunt met haar bellen (070-3654349 of 
06-53747260) of een mail met uw naam, adres 
en telefoonnummer sturen naar:
loesmeijer@casema.nl

         Leuk
   cadeautje voor 

         kerst? Het beste van Lorre!



32   De Vogelwijk december 2014

Onlangs werd de redactie getipt dat aan de 
Pauwenlaan 57 twee broers wonen die zowel 
vorig jaar als dit jaar Nederlands kampioen 
cricket zijn geworden met Quick. Een bijzon-
dere prestatie dus en reden genoeg om er eens 
langs te gaan. Hoe kregen ze dat voor elkaar? 
En wat trekt ze zo aan in deze Britse sport die 
bekend staat om de nette kledij en waarvan 
velen de spelregels niet kennen of snappen?
Gemakkelijk was het niet om een afspraak 
te plannen op een moment dat beide heren 
beschikbaar waren. Na het lezen van dit artikel 
zult u begrijpen waarom. Wij spreken de 
fanatieke cricketers Tim (23) en James (21) 
Gruijters uiteindelijk op een zonnige zaterdag-
ochtend in de woonkamer van hun ouderlijk 
huis.

Kampioen
Hoe word je twee keer Nederlands kampioen? 
James vertelt hoe het liep: ,,De eerste keer was 
onverwacht. Jarenlang speelden wij onderaan 
in de competitie, totdat wij vorig jaar een team 
hadden waarin het ontzettend klikte tussen 
iedereen. We wonnen wedstrijd na wedstrijd en 
eindigden op de eerste plaats. Dat leek toen een 
gelukstreffer, maar afgelopen jaar gebeurde het 
opnieuw: weer kampioen!” 
Het team van James en Tim schreef geschie-
denis: nog niet eerder in de geschiedenis van 
Quick behaalde een team twee keer achtereen 

de landelijke zege. De laatste keer dat Quick 
kampioen werd was 28 jaar geleden geweest. 
Tim: ,,Het is echt die klik geweest die maakte 
dat wij zo goed speelden. Ik weet dat er een 
ander team was waarin voor een ton aan 
spelers was geïnvesteerd. Op papier waren zij 
beter, maar je merkte dat daar die chemie niet 
was en dat er onderling zichtbaar irritaties 
waren. Bij ons werkte het wel. Daar speelde 
natuurlijk ook in mee dat wij ouder waren 
geworden en meer ervaren.’’

Engels
Waarom cricket? Bijna tegelijkertijd: ,,Tja, 
een Engelse moeder!” Engels is de voertaal in 
huize Gruijters. Hun moeder is docente Engels 
aan het gymnasium Sorghvliet. Zij zorgde 
ervoor dat James en Tim al vroeg begonnen 
met cricket: toen ze nog maar kleuters waren. 
In hun jongere jaren speelden zij vaak op de 
Kwartellaan tegen het elektriciteitshuisje, 
samen met hun broers Henry en Lawrence (de 
25-jarige tweeling in het gezin) en Stijn Allema 
die een paar huizen verder op de Pauwenlaan 
woont. James: ,,Onze broers cricketen nu niet 
meer op Quick. Henry werkt bij de UBS-bank in 
Zwitserland en Lars werkt voor het recycling-
bedrijf Sims in Wales.” Lachend: ,,Binnen de 
familie wordt altijd gezegd: Henry en Lars zijn 
de slimmeriken die hoog op willen klimmen in 
het bedrijfsleven; Tim en ik zijn de sporters.”

Jonge Vogelwijkers twee keer 
Nederlands kampioen cricket
Tim en James Gruijters: 
,,Een leven zonder cricket?  No way!”
Tekst en foto’s: Mischa Vos
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Jonge Vogelwijkers twee keer 
Nederlands kampioen cricket
Tim en James Gruijters: 
,,Een leven zonder cricket?  No way!”
Tekst en foto’s: Mischa Vos

Spelregels
Cricket ontstond vier eeuwen geleden in 
Zuidoost-Engeland en is tot op de dag van van-
daag voornamelijk populair in de landen van 
het Gemenebest. In Nederland zijn er momen-
teel vijftig clubs, waarvan vijf in Den Haag.
Cricket werkt in principe als volgt: er zijn twee 
elftallen, een slagpartij en een partij in het 
veld. Je slaat de bal zo ver mogelijk weg en 
maakt ‘runs’ voordat de veldpartij de bal heeft 
teruggebracht. Een team wint als het meer runs 
maakt dan de tegenpartij. James verduidelijkt: 
,,Het lijkt een beetje op honkbal: daarbij sla je 
de bal en ren je een rondje, bij cricket ren je 
heen en weer. Maar het draait natuurlijk ook 
om die paaltjes die iedereen wel kent. Dat zijn 
de wickets. Er staan in het veld twee keer drie 
paaltjes met daarop dwarsplankjes: de bails. 
De werpers mikken op de paaltjes achter de 
slagmannen. Als de bails omver zijn, ben je als 
slagman uit.”

Jong geleerd
Tim: ,,Vanaf je 6e jaar kun je bij Quick cricket 
spelen. Eerst speel je ´tip and run´: je slaat de 
bal en je rent om de pion voordat de bal terug 
is. Daarna leer je bowlen: met een gestrekte 
arm de bal naar de slagman werpen.”
Ook qua entourage is cricket een sport die af-
wijkt van sporten als voetbal of hockey, niet in 
de laatste plaats door de kleding waarin wordt 

gespeeld. James: ,,Vroeger droeg iedereen wit. 
Een lange broek en een wollen kabeltrui met 
V-hals. Maar je ziet het steeds meer verande-
ren. Het Quick-tenue bestaat bijvoorbeeld uit 
een lange blauwe broek en een poloshirt. Ook 
cricket wordt steeds moderner.” 

Betere sporter
Wordt cricket populairder? James: ,,Er is een 
klein dipje geweest in het aantal cricketers, 
maar nu is het vrij constant. Wij zijn bij Quick 
wel steeds bezig om nieuwe cricketers te 
werven. Zo benaderen wij alle voetballers van 
Quick met de vraag of zij ook willen cricketen. 
Niet alleen omdat het superleuk is, maar ook 
omdat het voordelen heeft: met voetbal gaat 
het om voet-oog-coördinatie, bij cricket om 
hand-oog-coördinatie. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat als je beide disciplines beheerst, je 
beter wordt in sport.” 
Tim vult zijn broer aan: ,,Eigenlijk is het zo 
dat hoe meer sporten je doet, des te beter je 
meestal wordt. Kijk naar Roger Federer, die 
mede een toptennisser is geworden omdat hij 
vroeger zoveel verschillende sporten heeft 
gedaan.”

Hoofdcoach
Tim en James zijn gigantisch druk en heb-
ben een volle agenda. Tim is hoofdcoach 
van Quick Cricket. Hij speelde eerder in het 
Nederlands elftal en reisde zo de hele wereld 
af: Bangladesh, Zuid-Afrika, India, Nieuw-
Zeeland, Groot-Brittannië, Dubai en Kenia. 
,,In de ochtenden studeer ik voor sportcoach, 
gericht op methodes om crickettraining en 
hockeytraining te geven. In de middagen geef 
ik hockeytrainingen bij HDM. Elke dag ben ik 
met sport bezig, behalve vrijdag, mijn enige 
vrije dag.” 
Zelfs in zijn spaarzame vrije tijd doet Tim aan 
sport: hij golft met zijn vader. Tim blijft echter 
niet in Nederland: ,,Cricket is mijn passie en dat 
zal ik blijven doen. In het najaar van 2015 ver-
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trek ik naar Nieuw-Zeeland, een prachtig land. 
Ik ben gevraagd om daar te gaan coachen. 
Fantastisch toch?’’

Voetbal
Ook James is coach bij Quick. Samen coachen 
de broers maar liefst negen teams. Alleen in 
het weekend zien ze elkaar. En in de zomer, 
wanneer zij samen trainen en trainingen geven. 
James is daarnaast voetbalfan: ,,Voetbal vind 
ik helemaal fantastisch. Ik kijk het veel op 
televisie en speel regelmatig met vrienden.” Hij 
combineert zijn sportleven met een zakelijke 
loopbaan, net als zijn twee oudere broers in het 
buitenland: ,,Ik werk bij trotter.eu, een bedrijf 
dat mobiele billboards verhuurt. In decem-
ber ga ik dat opzetten in Groot-Brittannië, 
samen met Henk-Jan Mol een medecricketer 
uit Quick, wiens initiatief het is. Ik studeer 
momenteel nog small business retailmanage-
ment, maar voor mij is dit een ideale kans om 
te kijken hoe het ondernemen in zijn werk gaat. 
Ik heb trouwens altijd in Londen willen wonen. 
Maar het is wel de bedoeling dat ik hier blijf 
cricketen.’’
,,Ik ben ook al een paar jaar Quickkampleider 
en help met het organiseren van de zomer-
kampen van de club. Een druk bestaan, maar 
goed, de tijd van stilzitten komt ooit nog wel. 
Maar wat er ook gebeurt, ik zal altijd aan Quick 
verbonden blijven: teams coachen, trainingen 
geven en altijd blijven spelen. Quick is belang-

rijk voor mij. Ik ben er elk weekend, dat geef ik 
niet zomaar weg!”

Kom cricketen!
Afgelopen september werden James en Tim 
kampioen, hopelijk volgend jaar september 
voor de derde keer op rij! Hun laatste bood-
schap: ,,Kom cricketen bij Quick! Kijk voor 
meer informatie maar op internet. Het eerste 
jaar voor kinderen onder de 12 jaar is gratis!”

Facebook Wijkvereniging
Wijkvereniging De Vogelwijk heeft niet alleen een actuele website 
(www.vogelwijkonline.nl) maar is voor de liefhebbers van Facebook ook op 
dit ‘sociale medium’ te volgen. 

Wie al een Facebookpagina heeft, kan in het zoekvak bovenin simpelweg Vogelwijk intikken. 
Dan kom je de Facebookpagina van de wijkvereniging vanzelf tegen en zul je daarnaast zelfs ook 
andere pagina’s aantreffen die over de Vogelwijk gaan.

De broers Tim (links) en James
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Nieuwe serie ‘Fitness voor 
ouderen’
Het afgelopen jaar heeft in de kantine langs de 
atletiekbaan aan de Laan van Poot enkele malen 
met succes een reeks gezellige trainingsuurtjes 
plaatsgevonden in het kader van het Haagse 
project Meer Bewegen Voor Ouderen. Deze 
‘fitnesslessen’ voor zestigplussers (de oudste 
deelnemers waren zelfs ver in de tachtig) krij-
gen vanaf deze maand een vervolg.
Tot eind januari kunnen gemotiveerde belang-
stellenden elke dinsdag van 11.45 tot 12.45 uur 
terecht in de nieuwe Heldringschool tussen 
IJsvogelplein en Fazantplein. De fitnessruimte 
kan worden bereikt via de achteringang van de 
school aan het Fazantplein. Gedurende een uur 
doen de deelnemers zowel zittend als staand 
een aantal bewegingsoefeningen onder leiding 
van docente Mariëlle van Santen.
De lessen kosten slechts vijf euro per keer. Acht 
deelnemers uit de vorige sessies hebben zich al 
ingeschreven voor de nieuwe serie. Er kunnen 
nog zeker tien nieuwe vrouwen of mannen bij!
Er hoeft geen speciale sportkledij te worden 
gedragen. Wel moet u zorgen voor makkelijk 
zittende kleding en schoeisel.  
Aarzelt u of wilt u meer weten? Bel dan gerust 
met Mariëlle (06 50 25 83 70) of mail haar: 
m_santen@hotmail.com 

‘Duinwerkdagen’ op 
21 december en 18 januari
Elke derde zondag van de maand organiseert 
de gemeente in het gebied van de Westduinen, 
grenzend aan de Vogelwijk en Kijkduin, voor 
jong en oud zogeheten ‘Duinwerkdagen’. 
Daarbij kunnen vrijwilligers – soms zelfs hele 
gezinnen - meehelpen met diverse onder-
houdswerkzaamheden in de natuur, zoals het 

Kortom
snoeien of rooien van beplanting, het opruimen 
van troep en eventueel het wegscheppen van 
overtollig stuifzand op paden. Het werk wordt 
verricht onder leiding van Eric Wisse, André 
Smit en Hans Kruiderink, de groenbeheerder 
van Segbroek. Samen vormen zij de Werkgroep 
Ecologisch Beheer Westduinpark. Benodigde 
materialen en gereedschappen zijn in ruime 
mate voorhanden.
De eerstvolgende Duinwerkdagen worden 
gehouden op zondagmiddag 21 december en 
zondagmiddag 18 januari tussen 13.00 uur 
en 16.00 uur. Wie mee wil doen, dient zich 
om 13.00 uur te melden bij de keet van de 
Egelopvang, aan het eind van de De Savornin 
Lohmanlaan linksaf het duinpad in. Het is in 
verband met de organisatie wel handig als vrij-
willigers zich tevoren opgeven bij Eric Wisse:
ericwisse@hotmail.com

Sores? Mail Joris!
Wethouder Joris Wijsmuller (Bouwen, Wonen 
en Cultuur) is ook stadsdeelwethouder van 
Segbroek. Dit betekent dat hij ook kan wor-
den benaderd voor zaken die specifiek in 
Segbroek - en dus ook de Vogelwijk - spelen. 
Sinds afgelopen zomer houdt Joris Wijsmuller 
elke eerste dinsdag van de maand van 17.00 
tot 18.30 uur spreekuur in het stadsdeel-
kantoor van Segbroek aan het begin van de 
Fahrenheitstraat.
De eerstvolgende spreekuren zijn: dinsdag 6 
januari, dinsdag 3 februari en dinsdag 3 maart. 
Wilt u op een van deze data langskomen, meld 
u dan aan bij Carla Stoops: carla.stoops@den-
haag.nl of tel. (070) 3535709. Geef s.v.p. wel 
in grote lijnen aan waar u het met de wethou-
der over wilt hebben. U kunt Joris Wijsmuller 
overigens bij dringende zaken ook persoonlijk 
mailen: joris.wijsmuller@denhaag.nl
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Kerstbridgedrive: u kunt
zich nog aanmelden

De traditionele Vogelwijk-kerstbridgedrive 
vindt dit jaar plaats op zaterdagavond 13 de-
cember. Aanvang 19.30 uur. De locatie is zoals 
gewoonlijk het souterrain van de Bergkerk aan 
de Daal en Bergselaan. De kosten bedragen 
slechts 4 euro per persoon. Liefhebbers kunnen 
zich (in paren) nog opgeven bij Lucie Nijmeijer, 
die dit evenement al vele jaren organiseert. Dat 
kan per e-mail via lucienijmeijer@hotmail.com 
of per telefoon: (070)3230181.

Verrassende foto’s en sculpturen
in kappersgalerie Mezenlaan 
In Galerie Kapperskunst van Leon van der 
Zijden, Mezenlaan 48, is tot begin maart een 
bezienswaardige tentoonstelling van foto’s en 
sculpturen te bezoeken. De kunstwerken zijn  
van de hand van Agada Oosterbaan en Dorine 
Kleinloog. 

kijken om de ‘bron’ te zien. Door op de computer 
twee of een veelvoud van spiegelingen te com-
bineren, laat ze nu en dan ook nieuwe beelden 
en patronen ontstaan, waarin als verrassing het 
oorspronkelijke onderwerp nog steeds te ont-
dekken is. Ze noemt ze Haagse Luchtkastelen. 
Agada Oosterbaan is een veelzijdige beeldhouw-
ster, die met onder meer hout, steen, keramiek 
en brons werkt. Haar creaties maken vaak een 
kwetsbare indruk. Zij weet bijvoorbeeld uit 
steen vormen te creëren die bijna doorzichtig 
zijn en eerder op glas lijken dan op steen. 

Christmas Fair aan 
Leeuweriklaan 13 
Tot en met 21 december kunt u elke zondagmid-
dag van 13.00 - 16.00 uur nog de traditionele 
gezellige Autumn & Christmas Fair bezoeken in 
huize Ivy Lodge, Leeuweriklaan 13. De bewo-
ners van dit pand, Grada Albregts en Huub de 
Leeuw, hebben zoals gebruikelijk tegen vrien-
delijke prijsjes tientallen leuke spulletjes voor 
in en om het huis in de aanbieding. Met hun 
aankopen tijdens deze middagen steunen de 
bezoekers elk jaar een goed doel. Dit keer is dat 
de Dierenbescherming. 
De Grande Finale is op de zondag voor kerst met 
de ‘lichtjesmiddag’, als er honderden lichtjes in 
en om het huis branden. Dan is Ivy Lodge ook 
een uur langer open.

Wijkgenotenborrel op
maandag 29 december
Op de laatste maandag van het jaar, 29 decem-
ber, organiseren enkele Vogelwijkers vanaf 
17.00 uur weer een ‘wijkgenotenborrel’ in het 
restaurant van tennisclub Berg en Dal, gele-
gen in  de Bosjes van Pex. Eventueel kunnen 
de deelnemers daarna aanschuiven voor een 

Dorine is de fotografe van het duo. Ze spiegelt 
de werkelijkheid op originele wijze door het 
maken van ‘Haagse Spiegels’: gebouwen die 
weerspiegelen in plassen, grachten of vijvers. 
Het oorspronkelijke gebouw is soms eenvoudig 
terug te vinden, maar vaak moet je eerst goed 
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driegangendiner. Tot nu toe zijn er al twee van 
deze bijeenkomsten gehouden, en met succes: 
alle deelnemers spreken van een aangename 
en geanimeerde sfeer. 
Geef u wel als deelnemer op bij Willem 
Ruitenberg (wruitenb@gmail.com) en zet erbij 
of u alleen borrelt of ook wilt mee-eten.
In 2015 is de eerste bijeenkomst op maandag 
26 januari.

In januari nieuwe cursussen
kunstgeschiedenis in de wijk

De al bij velen bekende curssussen kunstge-
schiedenis die wijkgenote Saskia Gras aan de 
Rietzangerlaan 2A geeft, krijgen in januari een 
vervolg.
Het gaat om twee afzonderlijke series. Te eerste 
is er een cyclus met ‘Capita Selecta uit de kunst-
geschiedenis van de moderne tijd’. Hierbij wor-
den onder meer behandeld: De impressionisten 
en expressionisten, Matisse en de fauvisten, de 
gevolgen van de uitvinding van de fotografie 

Kortom
op de schilderkunst, maar ook de uitvinding en 
toepassing van bakeliet, de werken van Alberto 
Giacometti en van Eugène Brandts.
De cursus wordt gegeven op maandagmid-
dagen van 15.00-16.45 uur. Data: 19 en 26 
januari, 2 en 9 februari, 2, 9, 16 en 30 maart, 
13 en 20 april. Kosten: € 135.
De tweede cyclus draait om vrouwelijke kunste-
naars door de eeuwen heen. Daarbij komen tal 
van vertrouwde maar ook niet of nauwelijks 
bekende namen aan bod, zoals Hildegard von 
Bingen, Artemisia Gentileschi, Judith Leyster, 
Clara Peeters, Angelica Kaufmann, Berthe 
Morisot, Sientje van Houten, Charley Toorop 
en ook Frida Kahlo en Marlène Dumas.
Tijdstip: op donderdagochtenden van 10.00 
tot 11.45 uur. Data: 22 en 29 januari, 5 en 12 
februari, 5, 12 en 19 maart, 2, 9 en 16 april. 
Kosten: € 135.
Voor aanmelding of meer informatie:
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl
e-mail: saskiagras@hccnet.nl, telefoon (070) 
4481054 (eventueel antwoordapp. inspreken).

Onvoorspelbaar
De warmste dag in november ooit gemeten
zoveel zonnige droge dagen, kikkers kwaken weer,
hommels en wilde bijen zoeken een nieuw hotel
rozen en clematis bloeien nog en
mensen kleden zich te warm voor deze herfst

Ik meen zelfs het tikken van een specht te horen,
maar het klopt en hamert in de hele wijk
klappen van ijzer op steen
overal worden stalen bakken neergelaten
volgeladen worden ze met puin, oud verdroogd riet
en graniet van vloeren waarop generaties leefden

           Olga
        Millenaar

Voetstappen van weleer raken verloren in een container
zoveel als er uit de huizen wordt gebroken
zoveel wordt er weer in geplaatst

De economie die flink afkoelde en kromp, lijkt nu
In deze wijk weer fors op te warmen en uit te zetten
bijna even onvoorspelbaar als deze zomerse herfst
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. 
Aanbevelingen  voor huishoudelijke hulp mogen wel, 
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnum-
mer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden 
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke 
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

TE KOOP – Opel Corsa 5 drs, hatchback/
automatic,1.2-16V VZ 1,2 Easytronic benzine-
motor. Stand: 94.900 km, Deel I: 03-01-
2005. Kleur: Lilac metallic. Prijs 5.000 euro. 
Telefonische afspraak: 36 56 662.
 
TE KOOP - Union damesfiets met trommelrem-
men en 3 versnellingen, goudkleurig en i.g.st. 
Prijs € 90.Tel. 36 56 662.

TE KOOP AANGEBODEN - Babykamer: ledi-
kantje + hemel + toebehoren, commode, hang-
en legkast wit met grijze letters, alles z.g.a.n. 
Vraagprijs € 195. Voor inlichtingen: tel. 36 26 281.
 
TE HUUR - Wij bieden ons ruime, gemeubileerde 
Vogelwijkhuis te huur aan in de periode van mei 
tot en met augustus 2015. Eiberplein, 10 minu-
ten lopen van zee. Het huis heeft 7 kamers, tuin 
op het zuiden en is van alle comfort voorzien. 
Huurprijs in overleg. Telefoon 06- 496 82 806.

GEZOCHT - (Wees)hortensia’s. Wij willen die 
graag adopteren om onze gezamenlijke tuin aan 
de Sportlaan een vrolijke uitstraling te geven. U 
kunt ons bereiken op tel. 06- 537 74 437 en wij 
komen ze graag bij u ophalen.

TE HUUR - Volledig ingericht appartement in 
wintersportparadijs Kleinwalsertal (Oostenrijk) 
voor 2-7 personen. Appartementencomplex met 

zwembad, restaurant, indoor speeltuin voor kids, 
fitnessruimte en sauna’s. Ski- en langlaufpistes 
en wandelroutes voor de deur. Huurprijs van 495 
euro voor dalweken tot 995 euro voor piekweken. 
Meer informatie en foto’s: bel 06-195 82 522 of 
mail lvgoor@yahoo.com

TE KOOP – Juniorbed, afm. 1.50 cm x 80 cm. 
Kleur wit met extra dik matras en donzen dekbed 
met kussen. Ook bijpassende dekbedden in die 
maat. Alles z.g.a.n. Nieuwprijs was 300 euro, nu 
voor 125 euro. Tel. 06-520 00 109.

GEZOCHT - Softbalvereniging Power66 is drin-
gend op zoek naar aanvulling voor haar eerste da-
mesteam (3e klasse). Trainingsavond maandag, 
thuiswedstrijden vrijdag. Als je interesse hebt, 
mail dan naar seniorenpower66@yahoo.com
of bel met tel. 06- 240 95 430. Zie ook web-
site www.power66.nl

TE KOOP – Kinderbedje met spijlen, blank hout 
en prima matras 60 x 120 i.z.g.s. Prijs: 
€ 20. Een peuter aanschuifstoel ‘Kibofa’: € 10. 
Stokke Tripptrappstoel donkerbruin: € 20. Tevens 
een boekverzameling Ruth Rendell: 50 boeken 
voor € 25. Gratis af te halen: Dames golfset 
‘Golden Ram’ (steel shafts) ijzers 3 t/m 9, metal-
woods 1-3-5.Tel. 36 52 352.

GEDIPLOMEERDE JUF – Geeft spelender-
wijs Engelse les aan kinderen tussen 4 en 8 jaar. 
Interesse? Stuur een mailtje naar 
janinevdbrekel@hotmail.com

OPROEP I.V.M. VERKEERSDREMPELS - 
Willen degenen die last hebben (gehad) van de 
nieuwe hoge verkeersdrempels, daar schade van 
hebben ondervonden en/of dit hebben gemeld 
aan de uitvoerder s.v.p. met mij contact opne-
men? Dit in verband met een lopende schade-
claim en klacht bij de gemeente. Mr. S.F. Fekkes, 
e-mail: sffekkes@ziggo.nl dan wel via 
06 – 249 69 911.

HONDENOPPAS - Een weekend of dagje weg? 
Wij wonen in de Vogelwijk en willen graag op uw 
hond passen. U kunt ons mailen: 
k.kropff@casema.nl of bellen 06-467 10 179. 
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BIJLES ENGELS GEVRAAGD - Voor onze zoon 
die in 4 vwo van het VCL zit, zoeken we iemand 
die bijles Engels kan geven. Liefst in de Vogelwijk 
of aan huis. Bel tel. 06- 511 60 141 of mail naar
wandacohen@me.com
 
PUBERS MET OVERGEWICHT - Move-2B-Fit 
is een gratis programma voor jongeren tussen 12 
en 18 jaar om onder begeleiding van een fysiothe-
rapeut en een voedingsdeskundige verantwoord 
af te vallen. Meer informatie op de website van 
hockeyclub HDM (www.hdmonline.nl).

ZANGLES - Sopraan Ellen de Jonge geeft zangles 
bij haar thuis in de Vogelwijk. Wilt u haar horen? 
Dat kan tijdens een concert op zondag 14 decem-
ber van 17.00 -18.00 uur in de Maranathakerk, 2e 
Sweelinckstraat 156. Contact via:
ellenyoungone@hotmail.com of telefoon: 
06-245 53 192.
 
TE HUUR IN SPANJE - Te huur in Spanje aan 
de Costa Blanca: schitterende villa voor max. 10 
pers. Zie website villa-casoba.com. Informatie bij 
Dick Tielrooij (Pauwenlaan), tel. 0653168004.

Nu het verkeerstraject Houtrustbrug-
Segbroek laan-Sportlaan weer in de belang-
stelling staat (zie elders in dit nummer) is het 
aardig om even terug in de tijd te kijken naar 
de periode toen er van druk verkeer op deze 
wegen nog geen sprake was. 

Uit het redactiearchief diepten we enkele 
interessante foto’s op die ongetwijfeld zullen 
aanzetten tot mijmeringen over wat ooit was, 
zelfs als je die tijd nooit hebt meegemaakt. 
Dergelijke gedachten passen in elk geval goed 
bij het eind van het jaar. Ten eerste zien we 
een beeld van de Sportlaan in 1928, waar de 
Haagse Beek nog nadrukkelijk langs kab-
belde. De man op het muurtje, met achter zich 
de twee jaar eerder verrezen kerk, zit aan de 
rand van een soort bassin waarvan de functie 
voor de huidige beschouwer onduidelijk is. De 
andere twee foto’s dateren beide uit de jaren 
vijftig. We zien de aanleg van de Segbroeklaan 
op het tracé waar enkele jaren eerder nog de 
Duitse tankgracht lag als onderdeel van de 
Atlantikwall. Ook is de in 1955 gebouwde en 
in 1956 officieel in gebruik genomen nieuwe 
(verbrede) Houtrustbrug te zien. Op de ach-
tergrond staat aan het begin van de Sportlaan 
nog het kleine oude benzinestation en aan de 
overkant daarvan wordt druk gebouwd aan de 
Sportlaanflats.

Terug in de tijd op Sportlaan en Segbroeklaan
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail: 
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 
14.30 uur in basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1.

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereni-
ging, Victor Veenman via
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: 
http://www.denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Meldpunt m.b.t. duingebied 
hht_boswachters@denhaag.nl of 
tel (070)  353.85.11

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 308 39 54.

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het 
maken van een afspraak op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt-
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6, 
tel. (070) 308 39 54. Huisbezoek is mogelijk. 

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met (070) 368 50 70.

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel.  Tel.  (070) 308 39 54. Lizeth Kastelein.

Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent 
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoor-
beeld voor een praatje of om er eens op uit te 
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u. 
Tel. (070) 308 39 54 Lizeth Kastelein.

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot die thuis niet alleen kan worden gelaten, 
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een 
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 308 39 54.

Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht, 
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor 
informatie, bemiddeling en advies op het gebied 
van wonen, welzijn en zorgverlening. 
Tel. (070) 754 55 66.
Email: wspuitzicht@florence.nl

Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar 
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeg-
huis en een seniorencomplex.  
Tel. (070) 306 10 20. 
E-mail: info@rzgs.nl  Website: www.rzgs.nl

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl

Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl

Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com

Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com

Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02

Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten, 
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
E-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, HALO. Contact: Willem 
Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl

Speelplekken 
Job Heimerikx en Maurits Voncken: 
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl   of 
maurits.voncken@minvenw.nl 

Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl

Secretaris
Henk Eleveld
Laan van Poot 300, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl

Overige bestuursleden
  arthur.wiggers@planet.nl
- Marianne Moor
  Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
  e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
- Christian Pick
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Paul Raasveldt, Patrijslaan 6, 
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een factuur 
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging: 
IBAN: NL61 INGB 0001783722




