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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.

     Jaargang 59, no. 3, maart 2016

Een schrijver, ongeacht of het een journalist is dan wel 
de auteur van een boek of ambtelijk rapport, wordt 
tijdens het werk altijd door verschillende duiveltjes 
bedreigd. De eerste is de taalfout. Echt iets om je voor 
te schamen als je die hebt gemaakt. Meestal is het ook 
nog eens een kwestie van eigen schuld, wat het nog 
erger maakt. Dat laatste geldt ook als je onjuistheden 
opschrijft. Dan had je je maar beter moeten oriënteren 
of documenteren. Maar als het derde duiveltje je te 
pakken heeft, kun je daar soms niets aan doen. Het 
gaat hier om de typfout. Gauw-gauw in de stress nog 
even een stukje tekst tikken! Ratatatata, klaar. Als je op 
die manier hakt, vallen er vaak spaanders, zeker als je 
de tekst door de haast – of gewoon door luiheid – niet 
meer nakijkt.
Ik geef toe: geregeld ransel ik het toetsenbord zoda-
nig dat ik typfouten maak. Die miskleunen haal ik er 
bij controle meestal wel uit, maar er zijn er ook die je 
gewoonweg ontgaan. Zo had ik voor de februari-editie 
een artikeltje geschreven over twee jubilerende scholen 
in de wijk: de Montessorischool, die dit jaar honderd 
jaar bestaat en sinds 1937 aan de Laan van Poot is ge-
vestigd, en de Houtrustschool aan het Nachtegaalplein, 
die een paar maanden geleden negentig jaar werd. De 
Houtrustschool is de oudste school in de Vogelwijk, 
schreef ik naar waarheid, want die ging op 1 november 
1915 open. Stomme typfout, want het had natuurlijk 
moeten zijn: 1 november 1925. In 1915 was deze wijk 
op een paar boerderijen na nog woest en ledig en bo-
vendien is dat een eeuw geleden en niet negentig jaar. 
Maar ja, de 1 en 2 zitten op het toetsenbord dermate 
dicht bijelkaar dat een misslag zo is gemaakt.
Nadenkend over 1925 diende zich de vraag aan 
waarom onze wijk toen pas de eerste lagere school 
kreeg. De bouw van de wijk was immers al in 1918 
begonnen en er stonden dus al behoorlijk wat huizen. 
De kinderen van de eerste lichting bewoners moeten 
dus naar de al bestaande scholen in de Bomenbuurt 
zijn gegaan, zoals in de Cederstraat en de Acaciastraat. 
Tegenwoordig is het usance dat bij het opzetten van 
een nieuwbouwwijk tegelijkertijd voor drie belang-
rijke voorzieningen wordt gezorgd: openbaar vervoer, 
winkels en basisscholen. Dat brengt ons op nog een 
andere gedachte. Als volgend jaar op het HALO-terrein 
appartementen verrijzen, waarin vooral mensen op 
leeftijd een plek zullen vinden, is het niet zo gek er 
een winkeltje bij te bouwen. Handig voor de senioren, 
die anders voor kleine boodschappen helemaal naar 
Goudsbloemlaan en De Savornin Lohmanplein moeten!

DvR 

   Van
de Redactie
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Verhuizen is nooit gemakkelijk, en brengt altijd heel wat 
rompslomp met zich mee. Wij weten dat, en helpen u graag 
bij het inrichten en decoreren van uw nieuwe thuis. 

Deco Home van der Wallen is een ‘full 
service’ woninginrichter waar ouder-
wetse kwaliteit en service nog steeds 
heel belangrijk zijn. Gratis interieurad-
vies, persoonlijk advies en vakwerk. Dat 
zijn de pijlers van ons familiebedrijf.

Peter, Mac en Jetske van der Wallen 
staan voor u klaar om u te helpen met 
de keuze van de juiste kleur verf of be-
hang. Maar ook om u te helpen de juis-
te keuze te maken als het gaat om zon-
wering, gordijnen of een nieuwe vloer. 

Dankzij de uitgebreide collecties van 
alle bekende kwaliteitsmerken is een 
keuze makkelijk gemaakt; bij ons vindt 
u alles onder één dak! Tapijt, laminaat, 

houten vloeren, overgordijnen, vitrages  
en inbetweens, zonwering, verf en  
behang. 

Wij stofferen ook uw trappen, naaien 
nog ambachtelijke lopers, zelfs uw 
oude maar zo geliefde meubels kunt u 
door ons opnieuw laten stofferen! Echt 
vakwerk voor ieder budget. Smaakvol, 
kleurrijk, en altijd van goede kwaliteit. 

Een eigen team van schilders, behan-
gers, stoffeerders en monteurs staat 
klaar om alles vakkundig af te werken.

We helpen graag met een planning, 
zodat u op de dag van verhuizing direct 
kunt genieten van uw nieuwe huis!

Fahrenheitstraat 620, 2561 DL  Den Haag
Tel.: 070 - 360 37 07, www.decohomevanderwallen.nl

Fahrenheitstraat 620 - 2561 DL Den Haag
Tel.: 070 - 360 37 07 - www.decohomevanderwallen.nl

De wijk
in vogelvlucht
Door Henk Eleveld, waarnemend voorzitter 
wijkvereniging De Vogelwijk

Het zijn zoals altijd bijzondere tijden. Het 
voorjaar komt er alweer aan, we zien groeiend 
optimisme en de huizenprijzen zitten weer in de 
lift, gewoon vanzelf. En toch…
Samen optrekken om je wijk beter en mooier te 
maken vraagt een inspanning van velen. En als 
bestuur zijn we er echt blij mee dat zovelen zich 
die inspanning getroosten. Dus als er dan één 
uitvalt – toevallig de voorzitter - is dat dan erg? 
Ja, toch wel. Want met het vertrek van Chris van 
Dam verliezen we toch een man die de afgelopen 
jaren zijn stempel heeft gedrukt op een aantal 
belangrijke onderwerpen, waaronder een aantal 
zaken die aan een afronding toe zijn. Maar nu 
zijn nieuwe functie hem in Den Haag in nauw 
contact brengt met het gemeentebestuur en 
de burgemeester is het lastig om tegelijkertijd 
‘op de barricaden’ te staan als voorzitter van 
een wijkvereniging. We hebben daar natuurlijk 
begrip voor, maar blijven het jammer vinden. Het 
zal nog een hele toer zijn om zijn vervanging te 
regelen. Maar we komen er uit!

Erfenis
Chris laat ons een erfenis na die er goed uitziet, al 
hebben we er nog wat werk aan om één en ander 
af te ronden. U volgt dat ongetwijfeld:
• De ontwikkeling van de HALO-locatie. Kijk 

verder op in dit blad en u bent weer geheel op 
de hoogte. We werken aan een eigen plan, zoals 
enkele prominente buurtgenoten werken aan 
een plan op basis van particulier opdrachtgever-
schap.

• De voormalige Sacramentskerk. Ook daar staat 
de ontwikkeling niet stil. We verwachten er bin-
nenkort meer over te horen.

• Onze sociale en culturele activiteiten, of het 
nu de tegels met vogelafbeeldingen betreft, de 
huiskamerconcerten of het Koningsdagfeest (ja, 
u kunt nog meehelpen!) er gebeurt heel veel.

• De wijkveiligheid is met hulp van velen weer op 
de rails gezet

Nieuw bestemmingsplan
Maar hierbij blijft het niet. Zo is er eindelijk een 
nieuw bestemmingsplan voor de wijk in aan-
tocht, waarover we binnenkort ons zegje mogen 
doen. Het is hoog tijd om een nieuw plan te 
maken, niet alleen vanwege nieuwe bouwloca-
ties, maar ook omdat de gemeente op basis van 
het oude plan eigenlijk al niet eens meer gerech-
tigd is bepaalde leges te heffen. Het nieuwe plan 
is niet alleen belangrijk omdat het vastlegt wat 
er is, maar ook omdat we onze ideeën voor de 
toekomst er in kwijt kunnen. Dan gaat het vooral 
om het vinden van antwoord op de vraag hoe we 
het tuinstadkarakter van de wijk behouden of in 
ere herstellen.

Grondwater
Ook de grondwaterstand blijft een punt van 
zorg. De werkgroep die zich daar in het verle-
den mee heeft beziggehouden, heeft zichzelf 
gereactiveerd en laat weer van zich horen. De 
vraag blijft of instanties als de gemeente of het 
Hoogheemraadschap direct of indirect ver-
antwoordelijk kunnen worden gesteld voor de 
hoogte van de grondwaterstand. Naar verwach-
ting is dat niet het geval. Maar het bij elkaar 
brengen van de mensen die met dit probleem te 
maken hebben is ook belangrijk.
Want samen vormen we de wijk. Al dan niet met 
een nieuwe buurt-app zoals Nextdoor houden we 
elkaar in het oog, we helpen waar nodig en doen 
dingen samen die beter samen gedaan kunnen 
worden dan alleen.

Henk Eleveld
(mede namens de collega-bestuursleden Anja Jager, 
Ilonka Sillevis Smitt, Peter Arends en Christian 
Pick)
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
op 12 november jl. hebben de leden van de 
wijkvereniging uitgesproken dat het beoogde 
appartementencomplex op het HALO-terrein 
niet hoger mag worden dan 15 meter en dat 
de nieuwbouw het grondoppervlak van de 
bestaande bebouwing van de HALO niet mag 
overschrijden. De spannende vraag was natuur-
lijk of de betrokken wethouder Wijsmuller 
en het college van B en W naar deze wensen 
zouden luisteren. 

ALV heeft laatste woord
In eerste instantie leek het er op dat de wethou-
der op geen enkele wijze aandacht wilde beste-
den aan de genoemde beperkingen, zowel in 
zijn benadering van het proces als inhoudelijk 

in de formulering van het besluit. Volgens de 
wethouder waren immers ook vertegenwoor-
digers van de wijkvereniging als deelnemers 
aan de gesprekken in het ‘convenantoverleg’ 
akkoord gegaan met de originele plannen (o.a. 
18 meter hoog) en daarmee was de kous af.
Het bestuur heeft echter – via een officiële 
brief aan de wethouder en het College, via 
gesprekken met raadsleden en uiteindelijk in 
een gesprek met de wethouder zelf – uitdruk-
kelijk betoogd dat het democratisch gehalte 
van onze wijkvereniging zo hoog is, dat voor 
dit soort belangwekkende besluiten de ALV bin-
nen de vereniging het laatste woord heeft. Van 
meet af aan moet dit voor iedereen duidelijk 
zijn geweest. Gelukkig is er uiteindelijk toch 
geluisterd. 

Nog veel werk aan de winkel om een goed bouwplan 
voor de HALO-locatie te krijgen           
Door het bestuur van Wijkvereniging De Vogelwijk

Gesprek
Op 27 januari is er een gesprek geweest tussen 
de wethouder en de andere convenantpartners: 
de sportverenigingen Hellas en Haag Atletiek 
en onze wijkvereniging. Daarbij heeft de wet-
houder aangegeven de wensen van de wijk-
vereniging waar mogelijk te respecteren, mits 
dit past binnen de financiële kaders zoals de ge-
meente Den Haag die van meet af aan geschetst 
heeft. De gemeente hoeft geen ‘winst’ te maken 
op het plan (lees: wil niet meer verliezen dan 
het huidige maximaal begrote tekort van € 3 
miljoen), het beoogde tijdpad moet gerespec-
teerd worden en de kwalitatieve criteria zoals 
die in gezamenlijkheid zijn benoemd, moeten 
overeind blijven. Met dat laatste zijn we het als 
wijk van harte eens.

Collegebesluit 
Op dinsdag 2 februari heeft het College van 
B&W op voorstel van wethouder Wijsmuller 
een besluit genomen over de toekomstige 
bebouwing van het HALO-terrein. Hoewel het 
collegebesluit op zich niet rept van enige aan-
passing van of beïnvloeding door het standpunt 
van de Algemene Ledenvergadering, is het 
bestuur van de wijkvereniging toch tevreden 
over het vervolg ervan. 
De dag na het collegebesluit heeft de wethou-
der met een brief de (raads)Commissie Ruimte 
over dit besluit geïnformeerd. In deze brief is 
de volgende alinea opgenomen: 

Tijdens een algemene ledenvergadering van de 
wijkvereniging bleek weerstand naar aanleiding 
waarvan het bestuur niet het gezamenlijke, 
maar een eigen alternatief plan met een kleiner 
perceel en een lagere bouwhoogte in stemming 
heeft gebracht bij haar leden. Dit voorstel is door 

de ledenvergadering aangenomen. Van dit plan 
is vooralsnog niet aangetoond dat het voldoet 
aan het financiële kader van de gemeente. Met 
de convenantpartners is afgesproken om de tijd 
tot aan vaststelling van het bestemmingsplan te 
gebruiken om te bezien in hoeverre de aanpas-
singen die vanuit de wijkvereniging zijn gekomen 
binnen de financiële kaders van het projectdocu-
ment mogelijk zijn.

Begrijpelijke eisen
Bij het bestuur leeft de overtuiging dat het 
zonder meer mogelijk moet zijn om de bouw 

HALO-commissie gewijzigd 
De samenstelling van de HALO-commissie van 
de wijkvereniging is inmiddels gewijzigd. Bert 
Bruning, die jarenlang voorzitter was, is inmid-
dels teruggetreden omdat hij al zijn aandacht en 
energie wil richten op het ‘collectief particulier 
opdrachtgeverschap’ (CPO) dat bij de woning-
bouw op het HALO-terrein gestalte zou moeten 
krijgen. Vanaf deze plek veel dank aan Bert voor 
zijn inzet voor onze wijk en uiteraard veel succes 
toegewenst! In het vorige nummer van dit blad 
werd het CPO-project al aangekondigd en in dit 
nummer is er meer over te lezen. Op 21 maart is 
een informatiebijeenkomst gepland.
Vanuit de commissie is Bert als voorzitter opge-
volgd door Rien Huijgens en voorts is Eelco de 
Jongh lid van de commissie geworden, naast 
Ninette Rodrigo, Susan Bodmer, Giel Payens, 
Dyon Aldenhoven en wijkbestuurslid Christian 
Pick.
De officiële documenten die horen bij het 
Collegebesluit van 2 februari over de ontwikke-
ling van het HALO-terrein zullen ook te vinden 
zijn op de website van de wijkvereniging: 
www.vogelwijkdenhaag.nl
De HALO-commissie wil er in het vervolg voor 
zorgen dat de laatste nieuwtjes die gemeld kun-
nen worden eveneens op de website zijn terug 
te vinden. Verder staat de commissie altijd klaar 
voor vragen of suggesties.

Nog veel werk aan de winkel om een goed bouwplan 
voor de HALO-locatie te krijgen           
Door het bestuur van Wijkvereniging De Vogelwijk
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SCHEVENINGSE MAKELAARS 
voor regionaal onroerend goed

ALTIJD DUIDELIJK Prins Willemstraat 31 
2584 HT Scheveningen

makelaars@devilee.nl
Telefoon 070 352 42 01
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Zaterdagmiddag 9 april:
Kennismakingsborrel voor nieuwe bewoners

van appartementen op de HALO-locatie te 
realiseren in overeenstemming met zowel 
de uitkomst van de ALV als de (begrijpelijke) 
eisen van de wethouder. Er is veel werk aan 
de winkel om dat aan te tonen en voor elkaar 
te krijgen, maar daar schrikken we niet voor 
terug. 
Echt gemakkelijk en helemaal glad lopen dit 
soort processen nooit.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft inmid-
dels alles goed doorgepraat met de leden van 
onze eigen HALO-commissiedie inmiddels een 
deels vernieuwde samenstelling heeft. 

Wijze lessen
Met Haag Atletiek en handbalvereniging Hellas 
hebben we geëvalueerd hoe het proces tot nog 
toe is verlopen en we hebben met name op het 
vlak van de onderlinge communicatie wijze les-
sen getrokken. Vanuit de HALO-commissie zal 
de samenwerking binnen het convenantoverleg 
met enthousiasme worden voortgezet om ook 
nog heel veel andere technische zaken met 
elkaar af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de 
parkeergelegenheid of de toegankelijkheid van 
het sportpark.
Haag Atletiek en Hellas hebben zich ook 

enthousiast betoond over voortzetting van de 
samenwerking.

Definitief plan in zomer
Rond de zomer moet er een definitief plan 
liggen ter uitwerking van de ALV-uitkomst. 
Daarvoor zal het bestuur onder meer een onaf-
hankelijk technisch adviesbureau inschakelen. 
Uiteraard worden die uitkomsten gedeeld met 
de partners in het convenantenoverleg. Voorts 
zullen de leden van de raadscommissie Ruimte 
door het bestuur worden uitgenodigd voor een 
informatief bezoek aan onze wijk.
Inmiddels hebben enkele wijkbewoners zich 
gemeld om in CPO-verband (collectief parti-
culier opdrachtgeverschap) ook aan de slag te 
willen gaan met de ontwikkeling van de hui-
dige HALO-locatie. Elders in dit blad is hierover 
meer te lezen. 
We hebben er alle vertrouwen in dat alle 
betrokkenen zich met succes zullen inzetten 
om op het HALO-terrein een appartementen-
complex te realiseren dat recht doet aan de 
wensen van de ALV. Die uitkomst is van groot 
belang, want de Vogelwijk is niet voor niets een 
gemeentelijk beschermd stadsgezicht vanwege 
zijn bijzondere karakter als tuinstadswijk.

In de voorbije jaren is al enkele malen met 
succes een kennismakingsborrel georganiseerd 
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Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK • 070-360 99 37 • refillcity.nl

Originele • INKt & TONER • huismerk • VHS * DVD €12,50

www.gardienschilderwerken.nl

     j.gardien@casema.nl

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof,  Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

Goudenregenplein 50 - 53  Den Haag, telefoon 070 - 3603607
• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf (wij mengen ook elke gewenste kleur)
• Sanitair en elektra
• Plaatsen van hang- en sluitwerk
• Victorinox Zwitserse zakmessen

 

ROOS IJZERHANDEL

Al bijna 100 jaar 
het vertrouwde adres 

in de wijk
 w w w . r o o s i j z e r h a n d e l . n l
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VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag 
18 maart 

12.00–15.00 uur: Voorjaarslunch 
voor senioren ten huize van 
Mieke Douma, Eendenlaan 6. 
Aanmelden: (070) 3452268

Zaterdag 
19 maart 

19.30 uur: Paasbridgedrive in 
souterrain Bergkerk, Daal en 
Bergselaan. Aanmelden via
 (070) 3230181. 

Zondag
20 maart 

14.30 uur: gratis ‘Papegaai-
concert’ bij Ilonka Sillevis 
Smitt, Papegaailaan 32. 
Aanmelden: ilonkasbnb@gmail.
com of telefoon 06-18813144.

Maandag 
28 maart 

17.30 uur: Borrel en diner voor 
wijkgenoten in bistro Berg en Dal, 
Bosjes van Pex. Inlichtingen en 
aanmeldingen bij Antoinette van 
der Valk, tel. (070)3688820 of 
a.vandervalk@me.com 

Maandag 
28 maart 

20.00 uur: Informatieavond 
over ‘zelfbouw’op HALO-terrein, 
Heldringschool IJsvogelplein.

Vrijdag 
1 april 

10.30 uur: Gratis koffieochtend 
voor 50-plussers, Papegaailaan 
32. Aanmelden per e-mail: 
ilonkasbnb@gmail.com of 
telefoon 06-18813144.

Zaterdag 
9 april 

16.30: Kennismakingsborrel voor 
nieuwe leden van de wijkvereni-
ging, Papegaailaan 7.  

Zondag 
17 april 

14.30 uur: gratis ‘Papegaaiconcert’ 
bij Ilonka Sillevis Smitt, 
Papegaailaan 32. Aanmelden per 
e-mail: ilonkasbnb@gmail.com 
of telefoon 06-18813144.

Maandag 
25 april 

20.00 uur: Informatiemarkt 
Vogelwijk Energie(k) in 
Heldringschool, IJsvogelplein.

Woensdag 
27 april 

Vanaf 11.00: Koningsdagfeest 
met Vogelvrijmarkt op het 
IJsvogelplein.

Wie helpt mee de 
Koningsdag weer tot 
een succes te maken?
Al vele jaren houdt de Vogelwijk op de ver-
jaardag van het staatshoofd een gezellige 
Vogelvrijmarkt voor jong en oud. Eerst 
jarenlang op Koninginnedag en sinds 2014 
op Koningsdag.

Vrijwilligers uit de wijk hebben deze 
feestdagen altijd tot een succes ge-
maakt. Omdat twee organisatoren van 
de Koningsdag van vorig jaar komende 
maand verstek moeten laten gaan, is de 
wijkvereniging op zoek naar nieuwe leden 
voor de Koningsdagcommissie. 

Meld u aan voor bijvoorbeeld meehelpen 
met de catering of voor kleine technische 
klusjes! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
En dan vallen de taken ook mee, want vele 
handen maken nu eenmaal licht werk. 

Het feest wordt dit jaar gehouden op 
woensdag 27 april. Net als vorig jaar is 
de locatie het IJsvogelplein. 

Vind je het leuk mee te doen, meld je dan 
aan bij Marijke Vermeire (Koetlaan 7) via 
marijke_en_tycho@hotmail.com  (let op: in  
dit mailadres staan aan weerszijden van het woord 
en zogeheten underscores oftewel lage streepjes). 
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dagelijks de dweil ter hand nemen omdat er in 
de kelder een laagje grondwater van ruim een 
halve centimeter stond. 

Provinciebestuur 
Op de keper beschouwd mogen deze 
Pauwenlaanbewoners nog van geluk spre-
ken, omdat het de eerste keer is dat hen dit 
overkomt. Tientallen wijkgenoten hebben 
immers al vele jaren last van het grondwater-
probleem. ,,We wonen hier sinds 1994 en onze 
kelder is altijd droog geweest’’, aldus Victor 
Koningsberger. ,,Het grondwaterpeil is hier dus 
duidelijk gestegen, terwijl het nota bene deze 
winter nooit extreem heeft geregend.’’
Koningsberger trok niet alleen aan de bel bij de 
wijkvereniging en de gemeente, maar stuurde 
ook een brief naar het Hoogheemraadschap 
Delfland (‘Wij betalen waterschapsbelas-
ting om droge voeten te houden’) en naar 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Bij 
laatstgenoemd college drong hij aan op ‘be-
stuurlijke coördinatie door de provincie’ op het 
gebied van grondwateroverlast. 

Nieuwe kelder
Peter Verburg van de Roodborstlaan heeft al 

een lang gevecht tegen het grondwater en de 
instanties die daarmee te maken hebben achter 
de rug. Het probleem stak bij hem achttien jaar 
geleden de kop op. ,,Er zat een kelder onder 
ons huis die prima droog was. Niks mis mee, 
nog steeds niet trouwens. Maar toen we in 1997 
een uitbouw aan ons huis lieten maken, beslo-
ten mijn vrouw en ik daaronder nog een extra 
opslagkelder te laten aanbrengen. Er werd een 
betonnen bak, een soort caisson, tegen de be-
staande oude kelder geplaatst. Er zat dus geen 
verbinding tussen de oude en de nieuwe kelder. 
Na een jaar begon de vloer van de nieuwe 
kelder in het winterseizoen nat te worden. Erg 
vervelend natuurlijk. Daarom hebben we in 
2000 de onderkant van de nieuwe kelder door 
een gespecialiseerd bedrijf laten injecteren. Zo 
werden de vloer en de wanden tot 25 centime-
ter hoog waterdicht gemaakt.’’

Vergietkelders
Dit ging een jaar of tien goed, maar toen begon 
de natte narigheid opnieuw. Peter Verburg: 
,,Dit duidde erop dat de grondwaterstand bij 
ons op de Roodborstlaan in de achterliggende 
periode steeds verder was gestegen. Het water 
sijpelde nu in natte perioden als het ware over 

Grafiek van de grondwaterstand bij het huis van Peter Verburg in 2014 (onderste lijn) en 2015, weergegeven per 
week. Van de tweede tot de twaalfde week in 2014 was de kelder nat. In 2015 bleef de kelder droog, maar begin 
februari van dit jaar ging het opnieuw mis. 

Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Sinds december 2013 stapt Peter Verburg 
(68) enkele malen per week z’n huis aan de 
Roodborstlaan uit met een stok van tweeën-
halve meter in de hand. In het trottoir langs zijn 
voortuin wrikt hij met een schroevendraaier 
een putje open. Het is een gemeentelijke peil-
buis waarin de grondwaterstand kan worden 
afgemeten. Zo diep mogelijk laat Peter zijn 
voornamelijk uit bamboe bestaande peilstok in 
het putje zakken. Als hij hem er weer uit haalt, 
kan hij aan de hand van de streepjes die hij 
op de stok heeft aangebracht precies afmeten 
hoeveel centimeter er zit tussen het grondwater 
en het maaiveld, in dit geval het loopvlak van 
het trottoir.
Hiermee is Peter echter nog niet klaar. Dit was 
immers slechts een momentopname op één 

klein plekje in de wijk. Maar de ondergrond van 
de Vogelwijk heeft een glooiend en grillig karak-
ter. Vijftig of honderd meter verderop kan het 
grondwater best een stuk lager of misschien wel 
hoger staan. Daarom loopt de ‘meteropnemer’ 
de Roodborstlaan uit in de richting van de Laan 
van Poot, slaat daar linksaf en houdt halt op een 
grasveldje aan de vijfsprong van Nieboerweg, 
Laan van Poot en Mezenlaan. Ook hier ligt 
een putdekseltje waaronder zich een peilbuis 
bevindt.

Bewijsmateriaal
,,Doorgaans ligt het grondwaterpeil daar zo’n 
tien tot vijftien centimeter lager’’, zegt Peter. ,,De 
waterstanden bij mijn huis en bij het meetpunt 
Nieboerweg-Mezenlaan schrijf ik op en ik maak 
er grafieken van. Niet alleen voor mezelf, maar 
ook als bewijsmateriaal bij contacten met de 
gemeente of het Hoogheemraadschap Delfland. 
En als illustratie bij het overleg in de Werkgroep 
Grondwater die een paar jaar geleden hier in de 
wijk is opgericht.’’
Bijna elke winter kampen bewoners her en der 
in de Vogelwijk – maar ook in andere wijken, 
zoals het Bezuidenhout, de Bomenbuurt en 
zelfs het nog vrij nieuwe Leidschenveen - met 
vochtige of ronduit natte kelders, veroorzaakt 
door opkruipend grondwater. De afgelopen 
twintig jaar is dit probleem in omvang en ver-
spreiding toegenomen, hetgeen al diverse malen 
heeft geleid tot klachten bij de gemeente en het 
Hoogheemraadschap Delfland. ,,Maar die wijzen 
met de vinger naar elkaar en beweren allebei 
dat het hun schuld niet is en dat ze er niets tegen 
kunnen doen’’, zegt Victor Koningsberger, die 
aan de Pauwenlaan 26 woont. Sinds 21 janu-
ari van dit jaar moesten hij en zijn buren bijna 

Grondwateroverlast blijft voor
velen weerkerend probleem 
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resultaat niet overtuigd. ,,Als er veel regen-
water in de opvangbekkens zit, is er volgens 
de gemeente een overstort naar de Haagse 
Beek, maar ik heb de indruk dat dit niet goed 
functioneert’’, zegt Peter Verburg, die ook de 
herbestrating van de wijk (klinkers in plaats 
van dicht asfalt) als medeveroorzaker van de 
grondwaterstijging noemt.

Bemaling
Een belangrijke remedie tegen het ongemak 
van de ondergrondse wateroverlast is volgens 
veel gedupeerden een betere bemaling door 
het Hoogheemraadschap Delfland. Volgens 
Delfland maakt dat echter niets uit. Bemaling 
zou alleen maar invloed hebben op het op-
pervlaktewater en niet op grondwater. Peter 
Verburg en Victor Koningsberger zetten hier 
vraagtekens bij en bepleiten meer onderzoek 
en proefnemingen.
Volgens Peter Verburg kan een oplossing zijn 
dat de gemeente in wijken waar veel grondwa-
teroverlast voorkomt een stelsel van poreuze 
drainagebuizen aanlegt, waardoor stijgend 
grondwater versneld kan worden afgevoerd. 
,,Je zou ook op kwetsbare plekken drainage-
putten kunnen aanleggen die worden voorzien 
van een vlotterpomp. Die pomp treedt dan in 
werking zodra het grondwater een bepaald 
peil bereikt. Maar ja, aan dergelijke methoden 
hangt uiteraard een fors prijskaartje en boven-
dien is het niet zeker of het effectief genoeg is.’’
Verreweg de beste oplossing - en waarschijnlijk 
het goedkoopst voor de gemeente - vindt Peter 
het omvormen van de laag gelegen vergiet-
kelders tot ‘bakkelders’ met een waterdichte 
coating. ,,Sommige huiseigenaren hebben dat 
al met succes gedaan, gefinancierd uit eigen 
zak of via de verzekering. Voor deze kelderaan-
passingen zou de gemeente een subsidiefonds 
kunnen stichten op basis van een aangepaste 
gemeentelijke zorgplicht, waarbij de grond-
watergrens van zeventig centimeter onder het 
maaiveld wordt gewijzigd in twee meter onder 
het maaiveld.’’ 

Bent u ook gedupeerd?
Laat het snel weten!
Werkgroep Grondwater uit de wijk, 
die anderhalf jaar geleden het 
‘grondwaterforum’ op de website van 
de wijkvereniging heeft ingesteld om 
ervaringen uit te wisselen (zie www.
vogelwijkdenhaag.nl) is onlangs weer bijeen 
geweest om nog eens te verkennen welke 
acties tegen de grondwateroverlast nog 
mogelijk zijn. De werkgroep is inmiddels 
versterkt met enkele nieuwe leden.

Een van de besproken voornemens is 
het opstellen van een overzicht van álle 
Vogelwijkbewoners die problemen hebben 
of hadden met een natte kelder. 
Als vast staat dat vele tientallen of misschien 
zelfs wel honderden wijkbewoners de 
afgelopen jaren met een natte kelder 
hebben gekampt, staat de werkgroep 
sterker met haar verzoeken aan de 
gemeente en het hoogheemraadschap 
Delfland om de nodige maatregelen tegen 
de grondwateroverlast te nemen. Nog 
overtuigender wordt het vervolgens als de 
Vogelwijk gezamenlijk optrekt met andere 
wijken waar dezelfde problemen spelen. 

Daarom bij dezen de volgende oproep:
Alle inwoners van de Vogelwijk die als 
gevolg van hoog grondwater geregeld 
een natte kelder hebben (gehad), wordt 
verzocht dit zo snel mogelijk door te geven 
aan Peter Verburg, via het mailadres: 
pv@bart.nl
Hebt u vochtproblemen in de kelder 
gehad, maar behoren die dankzij 
succesvolle maatregelen (injecteren, 
isoleren etc.) tot het verleden, wilt u dat 
dan ook melden?

OPROEPde waterdichte onderrand van onze nieuwe 
kelder heen. En zelfs toen we in 2014 opnieuw 
een paar duizend euro aan het euvel hadden 
besteed, dit keer met een impregneertechniek, 
bleek het nog steeds niet afdoende te zijn. De 
kelder is zo lek als een vergiet, net als veel an-
dere kelders in de wijk. Ik spreek inmiddels dan 
ook van vergietkelders.’’
,,Die situatie is natuurlijk niet altijd zo geweest. 
De kelders in onze wijk zouden bij de bouw 
in de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw niet zo diep zijn aangelegd als ze in die 
periode al geregeld nat zouden zijn geworden 
van grondwater. Een extra bewijs dus dat het 
grondwaterpeil pas in de loop der jaren is 
gestegen.’’

Kritische grens
Op 5 februari jongstleden zag Peter ’s morgens 
dat er weer een plasje water in zijn eigen ver-
gietkelder stond. Voor het eerst deze winter. Hij 
ging naar buiten met z’n peilstok en ontdekte 
na onderzoek van de peilbuis voor z’n huis dat 
het grondwater  1.87 meter onder het trottoir 
stond. Een wandelingetje naar zijn referentie-

punt aan de Nieboerweg leerde hem al gauw 
dat hier het grondwater pas op een diepte van 
2.01 meter waarneembaar was. ,,Die 1.87 is 
voor mijn kelder dus op dit moment de kriti-
sche grens. En als die kelder op de Nieboerweg 
had gelegen, zou hij hartstikke droog zijn’’, zegt 
Peter. ,,In diverse gemeentelijke beleidsnota’s 
staat trouwens dat de gemeente bij grond-
wateroverlast pas een zorgplicht heeft als het 
water 70 centimeter onder het straatniveau is 
gekomen. Dat is een lachertje. In mijn geval 
zou dat betekenen dat ik in mijn kelder tot m’n 
heupen in het water zou staan!’’

Opvangbassins
Over de oorzaken of mogelijke oorzaken van de 
grondwateroverlast is de afgelopen jaren tus-
sen de gedupeerden en de betrokken instanties 
al veelvuldig gediscussieerd. De gemeente 
wijst allereerst op de in kwaliteit afgenomen 
bouwkundige staat van veel vooroorlogse 
kelders. Met andere woorden: daar moeten de 
woningeigenaren zelf iets tegen doen. Verder is 
er ook een natuurlijke oorzaak: in de afgelopen 
25 jaar is als gevolg van de klimaatverandering 
in toenemende mate extreme regenval voorge-
komen. Vooral in de Vogelwijk, die grenst aan 
de duinen, kon dat tot een hogere grondwater-
stand leiden omdat de duinen het opgenomen 
water als het ware geleidelijk ‘uitpersen’ in de 
richting van de bebouwing. 
In de Vogelwijk is een veelgehoorde veronder-
stelling dat de ondergrondse opvangbassins 
voor regenwater die de afgelopen jaren tijdens 
het rioolvernieuwingsproject zijn geplaatst 
(o.a. onder het Fazantplein, de Kwartellaan en 
de Tortellaan) ook tot de boosdoeners behoren. 
De gemeente heeft dit door een ingenieursbu-
reau laten onderzoeken en de conclusie luidde 
dat de bassins, die het regenwater geleidelijk 
aan de bodem afgeven, geen grondwater-
overlast veroorzaken. Peter Verburg, Victor 
Koningsberger en ook Tortellaanbewoner Bert 
Bruning (lid van de Werkgroep Grondwater 
uit de wijk) zijn echter door dit onderzoeks-
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resultaat niet overtuigd. ,,Als er veel regen-
water in de opvangbekkens zit, is er volgens 
de gemeente een overstort naar de Haagse 
Beek, maar ik heb de indruk dat dit niet goed 
functioneert’’, zegt Peter Verburg, die ook de 
herbestrating van de wijk (klinkers in plaats 
van dicht asfalt) als medeveroorzaker van de 
grondwaterstijging noemt.

Bemaling
Een belangrijke remedie tegen het ongemak 
van de ondergrondse wateroverlast is volgens 
veel gedupeerden een betere bemaling door 
het Hoogheemraadschap Delfland. Volgens 
Delfland maakt dat echter niets uit. Bemaling 
zou alleen maar invloed hebben op het op-
pervlaktewater en niet op grondwater. Peter 
Verburg en Victor Koningsberger zetten hier 
vraagtekens bij en bepleiten meer onderzoek 
en proefnemingen.
Volgens Peter Verburg kan een oplossing zijn 
dat de gemeente in wijken waar veel grondwa-
teroverlast voorkomt een stelsel van poreuze 
drainagebuizen aanlegt, waardoor stijgend 
grondwater versneld kan worden afgevoerd. 
,,Je zou ook op kwetsbare plekken drainage-
putten kunnen aanleggen die worden voorzien 
van een vlotterpomp. Die pomp treedt dan in 
werking zodra het grondwater een bepaald 
peil bereikt. Maar ja, aan dergelijke methoden 
hangt uiteraard een fors prijskaartje en boven-
dien is het niet zeker of het effectief genoeg is.’’
Verreweg de beste oplossing - en waarschijnlijk 
het goedkoopst voor de gemeente - vindt Peter 
het omvormen van de laag gelegen vergiet-
kelders tot ‘bakkelders’ met een waterdichte 
coating. ,,Sommige huiseigenaren hebben dat 
al met succes gedaan, gefinancierd uit eigen 
zak of via de verzekering. Voor deze kelderaan-
passingen zou de gemeente een subsidiefonds 
kunnen stichten op basis van een aangepaste 
gemeentelijke zorgplicht, waarbij de grond-
watergrens van zeventig centimeter onder het 
maaiveld wordt gewijzigd in twee meter onder 
het maaiveld.’’ 

Bent u ook gedupeerd?
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Daarom bij dezen de volgende oproep:
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punt aan de Nieboerweg leerde hem al gauw 
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Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Sneeuwbalstraat 138a - 2565 WG Den Haag - (070) 3452137 - info@sneeuwbal.nl - www.sneeuwbal.nl

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto verzorgen. 
Wij zijn bekend met alle merken.

            • Dealer van

               Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
• haal- en brengservice

Vogelwijk 
       Apotheek

• Persoonlijke benadering
• Homeopathie
• Zelfzorgmedicatie
• Vichy
• Gratis bezorging

Kwartellaan 3 
2566 DR  Den Haag
Tel. 070 - 365 25 59

Reeds 60 jaar 

uw geneesmiddel-

specialist

w w w. v o g e l w i j k a p o t h e e k . n l

ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR

Een sterke betrokkenheid, met 30 jaar ervaring

Bijwerken van alle administraties

Opmaken en controle jaarrapporten

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Bijwerken van loonadministraties voor alle 
bedrijfstakken

Verzorging van aangifte Inkomstenbelasting voor 
particulieren

Mezenlaan 31, 2566 ZB Den Haag 
Tel. 070 - 3238615/3685803, fax 070 - 3683042

30.000 
artikelen 

uit voorraad 
leverbaar

Dé ijzerwaren/gereedschappen/
bouwbeslag speciaalzaak 
van Den Haag
        www.zwager.net

Sneeuwklokjestraat 29-51
2565 GM  Den Haag     Telefoon (070) 312 34 74

1945-2015                                             70 jaar
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De gemeente Den Haag wil op het HALO-
terrein, waar een appartementencomplex is ge-
pland, ‘zelfbouw’ mogelijk maken door middel 
van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO). In de vorige uitgave van dit blad heeft u 
daarover al kunnen lezen.
Dit gemeentelijk voornemen was voor ons 
aanleiding het initiatief te nemen tot het for-
meren van een groep potentiële kopers die als 
opdrachtgever op kan treden. Deze groep, later 
te formaliseren in een vereniging of coöperatie, 
moet allereerst de planontwikkeling ter hand 
nemen. De deelnemers (toekomstige kopers 
van een appartement) worden dan lid van die 
rechtspersoon en zijn zo gezamenlijk opdracht-
gever voor het complex. Op die wijze zijn ze in 
staat (mede) richting te geven aan het ontwik-
kelen hun eigen woning. 
Als voorlopige werktitel hebben wij voor dit 
project de naam Hellasduin gekozen. 

Professionele ondersteuning
Wij, als initiatiefnemers, hebben beiden een 
ruime beroepsmatige ervaring met projectreali-
satie en zijn betrokken geweest bij wijkontwik-
keling in onder meer Den Haag en Rotterdam. 
In de Vogelwijk waren wij ook initiatiefnemer 
en bestuurslid van Vogelwijk Energie(k). 
Omdat de gemeente een strakke planning 
voor de voorbereiding van dit CPO-project 
vraagt, hebben wij ons inmiddels verzekerd 
van professionele ondersteuning door partijen 

die elders ervaring met CPO-projecten hebben 
opgedaan. Vanuit de gemeente Den Haag 
wordt het project begeleid door de zogeheten 
Kavelwinkel. 

Duurzaam, hoogwaardig en luxe
Wij zien hier een mooie uitdaging voor bewo-
ners van onze Vogelwijk.
Ons staat een ontwikkeling voor ogen die leidt 
tot een duurzaam, hoogwaardig en ook luxe 
appartementencomplex. Een bouwwerk van 
bijzondere kwaliteit, passend in onze wijk en 
waarin het prettig wonen is. Een intensieve 
samenwerking van onze initiatiefgroep met 
wijkvereniging De Vogelwijk en met omwo-
nenden is voor ons uitgangspunt.

Kom naar de informatieavond
Heeft u belangstelling ? Bezoek dan de 
informatieavond op maandag 21 maart a.s. 
in de Heldringschool (ingang IJsvogelplein) 
en meld u vooraf aan door het sturen van een 
mail met daarop uw gegevens aan:
info@hellasduin.nl 
Tijdens de informatieavond wordt u nader 
geïnformeerd door onder meer de gemeente 
en de door ons benaderde professionele on-
dersteuners. Tevens zullen wij aangeven langs 
welke route wij het project in de komende 
maanden willen vormgeven.

Paul Lohmann en Bert Bruning

Project 
Hellasduin

Maandag 21 maart - 20.00 uur
Heldringschool, IJsvogelplein

INFORMATIEAVOND
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TRATTORIA

Casa
di

Bella

De echte pizza naar 
     traditioneel 
Siciliaans recept

    Met deze bon 

2+1 GRATIS ! (afhalen)

Abeelplein 2,  (Fahrenheitstraat) Den Haag
Tel. 070-3646294     Open: ma t/m zat 10.30-20.00 uur

PIZZA ACTIE
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Tekst en foto’s: Magda van Eijck

,,Als ik ’s avonds na mijn werk naar huis fiets, 
denk ik vaak: wat geweldig dat ik deze wijk, 
woon! Vooral als het zo’n dag is waarop je 
hier de zee kunt horen ruisen en de zilte 
zeelucht zelfs kunt ruiken.” Daniëlle Koster, 
CDA-fractieleider in de Haagse gemeenteraad 
én Vogelwijkbewoonster, zegt het zo beeldend 
dat je de zee bijna echt hoort en ruikt. Ze 
geniet al bijna dertien jaar van deze woonom-
geving, want ze verhuisde met haar man in 
2003 hier naartoe.
De wijk op zich kende ze trouwens al lan-
ger, want na haar studie Internationale 
Betrekkingen in Groningen, afgemaakt met 
Europese studies in Amsterdam, woonde ze 
korte tijd in de wijk Duinoord. Van daar uit 
fietste ze met haar man, toen nog haar vriend, 
vaak naar De Kwartel. ,,Dan zeiden we wel 
eens tegen elkaar: ‘Je zult hier maar wonen!’ 
En nu is het echt onze wijk en zitten onze 
kinderen – een dochter van elf en een zoontje 
van acht – op de Heldringschool.’’
,,De Vogelwijk voelt meer als een dorp dan als 
een stad. Men heeft er aandacht voor elkaar 
en veel bewoners zijn betrokken bij wat er 
gebeurt. Bij nieuwe bouwplannen komt men 
doorgaans met goede redeneringen en argu-
menten. Ik heb veel waardering voor de inzet 
van mensen bij plannen van de gemeente 
over bijvoorbeeld de herinrichting van de 
Sportlaan en van het HALO-terrein.’’

Daniëlle Koster leidt 
CDA-fractie in Haagse raad
‘We moeten trots zijn op onze democratie 
en emancipatie’ 

Levenslessen 
,,Ik ben geboren en getogen in het kleine 
plaatsje Den Ham in Twente. Mijn opa werkte 
daar vroeger in een textielfabriek. Omdat hij 
negen kinderen had, die hij goed wilde opvoe-
den, ging hij ’s avonds nog turf steken om wat 
bij te verdienen. Toch had hij nog de energie 
om zich ook in te zetten voor gezinnen die het 
nóg slechter hadden.’’
,,Als aan het eind van de week het loon aan de 
textielarbeiders werd uitbetaald, gingen veel 
mannen naar de kroeg. Daar werd het groot-
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ste deel van het loon gelijk omgezet in drank. 
Mijn opa zorgde ervoor dat de arbeiders aan 
het eind van de week wel wat geld voor een 
biertje kregen, maar dat de rest naar de bank 
ging waar hun vrouwen het geld op konden 
halen. Zo werd het drankmisbruik bestreden en 
konden schulden worden afbetaald, waardoor 
veel gezinnen een kans op een beter leven 
kregen. Ook heb ik van hem én van mijn ouders 
geleerd dat je je talenten moet ontwikkelen 
voor de maatschappij en dat je zelf in beginsel 
overal verantwoordelijk voor bent. Ik denk dat 
ik hierdoor voor de politiek én voor het CDA 
heb gekozen.’’
,,Niet alleen het voorbeeld van mijn opa is 
bepalend voor mijn leven geweest. Dat was 
ook mijn verblijf in Kenia, waar ik tijdens mijn 
studie een half jaar stage heb gelopen bij de VN 
in Nairobi. Daar kwam ik er achter dat het niet 
gewoon is dat er water uit de kraan komt dat 
drinkbaar is, zoals bij ons, maar dat dit eigenlijk 
een hele grote luxe is. Ook zag ik in Kenia dat 
een gelijkwaardige positie van man en vrouw 
niet vanzelfsprekend is. Dat alles heeft ervoor 
gezorgd dat ik mij wilde inzetten voor ons land 
en onze stad om zaken nog beter te maken.’’

Pittige baan
Daniëlle is naast fractievoorzitter van het CDA 
in de gemeenteraad van Den Haag ook beleids-
medewerker onderwijs bij de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer.
,,Ja, bij elkaar is dat een pittige baan”, bevestigt 
Daniëlle, ,,maar ik vind flexibiliteit juist belang-
rijk én prettig. Als raadslid voor het CDA werk 
ik zo’n twintig à dertig uur per week en soms 
meer, en dan komt er wekelijks nog een aardig 
aantal uren in de Tweede Kamer bij. Ik voel me 
bevoorrecht dat ik op deze twee mooie plekken 
mag werken.’’
,,Gelukkig zitten de Kamer en het Haagse 
stadhuis dicht bij elkaar. Soms is het heel druk 
en ben ik nauwelijks thuis, maar gelukkig heb 
ik een goed netwerk van mensen die kunnen 
oppassen. Tijdens recesperioden is het gelukkig 

vaak rustig. Juist dat zijn de weken waarin de 
kinderen vrij zijn, dus dan kan ik alle aandacht 
aan hen schenken. Als het kan, probeer ik altijd 
wel ’s avonds thuis te eten. Dat is dan gewoon 
een kwestie van snel heen en weer fietsen. 
Anders heb ik het gevoel te veel te missen van 
wat mijn man en kinderen bezighoudt.’’ 

Radicalisering en jihadisme
,,Een oud-politiecommissaris zei ooit: ‘Als het 
ergens op de wereld regent, dan drupt het in 
Den Haag’. Daar zit een kern van waarheid in. 
Dat komt door de internationale bevolking in 
onze stad. Alles wat elders gebeurt, heeft z’n 
weerslag hier”, vertelt Daniëlle.
,,De Hofstadgroep heeft de gemeente wakker 
geschud. Toch was in 2014 Den Haag ook de 
stad waar de IS-vlaggen verschenen. De met 
zwarte IS-vlaggen zwaaiende jongeren in de 
Schilderswijk riepen daarbij antisemitische 
leuzen. Jongeren zijn nu eenmaal zeer ontvan-
kelijk voor extremen. In veel van de gezinnen 
waar deze jongeren wonen, is het normaal om 
af te geven op onze cultuur. Zij krijgen hun 

Paasbridgedrive 
op zaterdag 19 maart
De liefhebbers van bridge kijken er al maanden naar uit: 
de jaarlijkse Vogelwijk-paasbridgedrive. Als vanouds zal deze altijd geanimeerde spelavond 
plaatsvinden in het souterrain van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan, en dit jaar om 
precies te zijn op zaterdag 19 maart vanaf 19.30 uur.
De kosten bedragen nog altijd slechts 4 euro per persoon. 
Geef u en uw bridgepartner vóór 12 maart op bij organisatrice Lucie Nijmeijer. 
Dat kan per e-mail: lucienijmeijer@hotmail.com of telefonisch: (070) - 3230181.

De liefhebbers van bridge kijken er al maanden naar uit: 

nieuws via schotelantennes en horen daar leu-
zen tegen de westerse wereld. Met fractievoor-
zitters van CDA-afdelingen in de grote steden 
hebben we toen een manifest opgesteld. En 
onze fractie heeft een ‘Plan van aanpak tegen 
radicalisering’ aangeboden aan Van Aartsen. 
Dat is verwerkt in de plannen van de gemeente 
tegen radicalisering en daar ben ik trots op.’’
,,In Nederland moeten we trots zijn op onze 
democratie en op het feit dat man en vrouw 
gelijkwaardig zijn. We kennen vrijheid van 
meningsuiting en staan open voor andere 
culturen. Ik vind dat we juist nu moeten blijven 
vasthouden aan onze verworvenheden en 
westerse waarden. We kennen nu extremen als 
het populisme en het jihadisme. Vrijheid van 
meningsuiting geldt natuurlijk ook voor mos-
lims en voor de PVV, maar extremen die verder 
gaan dan dat en zich richten tegen onze wes-
terse normen en waarden zou je beter moeten 
kunnen bestraffen. In Duitsland kan dat. Daar 
mogen bepaalde symbolen en organisaties niet 
meer. We zien nu een andere cultuur opkomen. 
Daar moeten we niet voor wegkijken, maar  we 
moeten wel alert zijn op de gevaren die het met 
zich mee kan brengen. “

Moeder is opvoeder
,,De moslimgemeenschap moet zelf laten zien 

dat men niet voor IS is en vaker laten horen dat 
er ook gematigde moslims zijn,” vindt Daniëlle. 
,,Veel moslims beginnen wel te beseffen dat 
IS gevaarlijk is voor hun kinderen. Er begint 
langzaam een kentering te komen: op scholen 
en in de gemeenschap zelf hoor je nu veel meer 
afwijzende reacties op extremisme. De positie 
van de moeders is hierbij belangrijk: zij zijn 
de spil in de opvoeding van de kinderen; zij 
kunnen hun kinderen respect voor vrouwen en 
andersdenkenden bijbrengen en zij ziet vaak 
als eerste veranderingen in het gedrag van hun 
kinderen.’’
Daniëlle is van nature optimistisch: ,,Het moet 
goed komen’’, zegt ze stellig. ,,Maar je moet 
terechte zorgen van autochtonen niet wegpoet-
sen, ook niet als mensen protesteren tegen een 
groot asielzoekerscentrum bij hen in de buurt. 
Deze mensen zijn bang wat de impact van zo’n 
AZC kan zijn op hun gemeente of buurt en dat 
snap ik heel goed. Als politicus moet je probe-
ren de zorgen van de mensen weg te nemen in 
plaats van ze groter te maken. Nieuwkomers 
mogen hun eigen identiteit bewaren, maar ze 
moeten wel onze normen en waarden accepte-
ren. Er is maar één weg en dat is de weg voor-
uit, maar voor een kind uit de Schilderswijk is 
dat heel wat lastiger dan voor een kind uit de 
Vogelwijk.”
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bevoorrecht dat ik op deze twee mooie plekken 
mag werken.’’
,,Gelukkig zitten de Kamer en het Haagse 
stadhuis dicht bij elkaar. Soms is het heel druk 
en ben ik nauwelijks thuis, maar gelukkig heb 
ik een goed netwerk van mensen die kunnen 
oppassen. Tijdens recesperioden is het gelukkig 

vaak rustig. Juist dat zijn de weken waarin de 
kinderen vrij zijn, dus dan kan ik alle aandacht 
aan hen schenken. Als het kan, probeer ik altijd 
wel ’s avonds thuis te eten. Dat is dan gewoon 
een kwestie van snel heen en weer fietsen. 
Anders heb ik het gevoel te veel te missen van 
wat mijn man en kinderen bezighoudt.’’ 

Radicalisering en jihadisme
,,Een oud-politiecommissaris zei ooit: ‘Als het 
ergens op de wereld regent, dan drupt het in 
Den Haag’. Daar zit een kern van waarheid in. 
Dat komt door de internationale bevolking in 
onze stad. Alles wat elders gebeurt, heeft z’n 
weerslag hier”, vertelt Daniëlle.
,,De Hofstadgroep heeft de gemeente wakker 
geschud. Toch was in 2014 Den Haag ook de 
stad waar de IS-vlaggen verschenen. De met 
zwarte IS-vlaggen zwaaiende jongeren in de 
Schilderswijk riepen daarbij antisemitische 
leuzen. Jongeren zijn nu eenmaal zeer ontvan-
kelijk voor extremen. In veel van de gezinnen 
waar deze jongeren wonen, is het normaal om 
af te geven op onze cultuur. Zij krijgen hun 
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Paasbridgedrive 
op zaterdag 19 maart
De liefhebbers van bridge kijken er al maanden naar uit: 
de jaarlijkse Vogelwijk-paasbridgedrive. Als vanouds zal deze altijd geanimeerde spelavond 
plaatsvinden in het souterrain van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan, en dit jaar om 
precies te zijn op zaterdag 19 maart vanaf 19.30 uur.
De kosten bedragen nog altijd slechts 4 euro per persoon. 
Geef u en uw bridgepartner vóór 12 maart op bij organisatrice Lucie Nijmeijer. 
Dat kan per e-mail: lucienijmeijer@hotmail.com of telefonisch: (070) - 3230181.

De liefhebbers van bridge kijken er al maanden naar uit: 

nieuws via schotelantennes en horen daar leu-
zen tegen de westerse wereld. Met fractievoor-
zitters van CDA-afdelingen in de grote steden 
hebben we toen een manifest opgesteld. En 
onze fractie heeft een ‘Plan van aanpak tegen 
radicalisering’ aangeboden aan Van Aartsen. 
Dat is verwerkt in de plannen van de gemeente 
tegen radicalisering en daar ben ik trots op.’’
,,In Nederland moeten we trots zijn op onze 
democratie en op het feit dat man en vrouw 
gelijkwaardig zijn. We kennen vrijheid van 
meningsuiting en staan open voor andere 
culturen. Ik vind dat we juist nu moeten blijven 
vasthouden aan onze verworvenheden en 
westerse waarden. We kennen nu extremen als 
het populisme en het jihadisme. Vrijheid van 
meningsuiting geldt natuurlijk ook voor mos-
lims en voor de PVV, maar extremen die verder 
gaan dan dat en zich richten tegen onze wes-
terse normen en waarden zou je beter moeten 
kunnen bestraffen. In Duitsland kan dat. Daar 
mogen bepaalde symbolen en organisaties niet 
meer. We zien nu een andere cultuur opkomen. 
Daar moeten we niet voor wegkijken, maar  we 
moeten wel alert zijn op de gevaren die het met 
zich mee kan brengen. “

Moeder is opvoeder
,,De moslimgemeenschap moet zelf laten zien 

dat men niet voor IS is en vaker laten horen dat 
er ook gematigde moslims zijn,” vindt Daniëlle. 
,,Veel moslims beginnen wel te beseffen dat 
IS gevaarlijk is voor hun kinderen. Er begint 
langzaam een kentering te komen: op scholen 
en in de gemeenschap zelf hoor je nu veel meer 
afwijzende reacties op extremisme. De positie 
van de moeders is hierbij belangrijk: zij zijn 
de spil in de opvoeding van de kinderen; zij 
kunnen hun kinderen respect voor vrouwen en 
andersdenkenden bijbrengen en zij ziet vaak 
als eerste veranderingen in het gedrag van hun 
kinderen.’’
Daniëlle is van nature optimistisch: ,,Het moet 
goed komen’’, zegt ze stellig. ,,Maar je moet 
terechte zorgen van autochtonen niet wegpoet-
sen, ook niet als mensen protesteren tegen een 
groot asielzoekerscentrum bij hen in de buurt. 
Deze mensen zijn bang wat de impact van zo’n 
AZC kan zijn op hun gemeente of buurt en dat 
snap ik heel goed. Als politicus moet je probe-
ren de zorgen van de mensen weg te nemen in 
plaats van ze groter te maken. Nieuwkomers 
mogen hun eigen identiteit bewaren, maar ze 
moeten wel onze normen en waarden accepte-
ren. Er is maar één weg en dat is de weg voor-
uit, maar voor een kind uit de Schilderswijk is 
dat heel wat lastiger dan voor een kind uit de 
Vogelwijk.”
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Nieuwsflitsen 
van

Reserveer alvast 
25 april voor de 
informatiemarkt
Op maandag 25 april houdt Vogelwijk 
Energie(k) vanaf 20.00 uur in de Heldring-
school aan het IJsvogelplein weer een 
informatiemarkt voor leden en andere 
buurtbewoners. U kunt daar informeel en 
vrijblijvend van gedachten wisselen met 
installateurs en leveranciers met wie we in 
de wijk goede ervaringen hebben. Zij kun-
nen u adviseren en helpen met de installatie 
van zonnepanelen, isolatie, warmtepompen 
en andere duurzame maatregelen. 
De informatiemarkt wordt gecombineerd 
met de Algemene Ledenvergaderingen 
van de Vereniging Vogelwijk Energie(k) en 
Vereniging De Zonnevogel. 
 
Warmtepompen en subsidie
Tijdens de informatiemarkt besteden we bij-
zondere aandacht aan warmtepompen. De 
overheid heeft hiervoor dit jaar een mooie 
subsidieregeling (ISDE). Deze knappe 
apparaten kunnen uw huis veel efficiënter 
verwarmen en zijn snel rendabel bij een 
groter gasverbruik, zoals veel huizen in de 
Vogelwijk hebben. Als u een gasverbruik 
heeft hoger dan 3000 m3/jaar en u hebt de 
meest voor de hand liggende isolatiemaat-
regelen al genomen, dan is er een grote 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

kans dat een warmtepomp voor u interessant 
is. Als u niet wilt wachten op de informatie-
avond, neem dan gerust nu al contact op met 
info@vogelwijkenergiek.nl en we zullen u 
graag van informatie voorzien en eventueel in 
contact brengen met enkele installateurs.

Dak- en vloerisolatie
De gemeente Den Haag heeft enkele weken 
geleden een nieuwe subsidieregeling voor dak- 
en vloerisolatie afgekondigd, die geldt tot eind 
2018. De subsidie bedraagt 12,50 per m2, mits 
is voldaan aan de vereisten voor een deugde-
lijke dak- en/of vloerisolatie. De regeling is be-
stemd voor zowel individuele woningeigenaren 
als Verenigingen van Eigenaren (VVE’s).

Zonnepanelenactie
Tijdens onze informatiemarkt van 23 november 
en door middel van huis aan huis verspreide 
foldertjes heeft Vogelwijk Energie(k) samen 
met het Haagse bedrijf EnergyGuards een 
aantrekkelijke zonnepanelenactie aangekon-
digd in navolging van succesvolle projecten in 
de Archipelbuurt, het Statenkwartier en het 
Benoordenhout. Via deze actie kunnen leden 
van Vogelwijk Energie(k) zonnepanelen op hun 
eigen huis laten aanbrengen tegen een aantrek-
kelijke korting. Als buren samen meedoen, 
krijgen ze bovendien een leuk extraatje. Lees 
meer over deze actie op onze website
www.vogelwijkenergiek.nl
Eind februari waren er al 41 aanvragen voor of-
fertes binnengekomen. De eerste projecten zijn 
al gerealiseerd. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met info@vogelwijkenergiek.nl of direct met 
EnergyGuards (tel. 070 310 6303). 

Warmtescan tegen 
aantrekkelijk tarief
Isolatieglas, dakisolatie en vloerisolatie zijn 
altijd goed, maar zijn er dan nog andere plek-
ken in het huis die je moet aanpakken? Op een 

infraroodfoto van uw gevel is in verschillende 
kleuren te zien op welke plekken in huis de 
meeste warmte verloren gaat, bijvoorbeeld 
bij de voordeur of bij een dakkapel. Vogelwijk 
Energie(k) biedt 20 (nieuwe) leden een der-
gelijke scan aan, tegen een sterk gereduceerd 
tarief van slechts 25 euro. 
Op een infrarood foto is het meest te zien als 
er een groot verschil is tussen de binnen- en 
de buitentemperatuur. We hebben dus nog 
een paar koude dagen en nachten nodig! 
Hopelijk lukt dit nog dit jaar, anders blijft dit 
aanbod staan tot volgend jaar.
Wanneer u nu al een concreet warmtelekpro-
bleem vermoedt, kan eventueel een afspraak 
worden gemaakt om ook binnen te kijken. 
Omdat binnen fotograferen meer tijd vergt 
kan dit alleen op afspraak en tegen extra 
kosten.

Zelf op zoek met de 
tochtmeter
Voor leden die zelf op onderzoek willen 
naar ‘warmtelekken’ in hun woning heeft 
Vogelwijk Energie(k) twee tochtmeters te 
leen. Met een kleurcodering kunt u met dit 
apparaatje temperatuurverschillen opsporen 
die vaak een indicatie zijn van gebrekkige 
isolatie. 
U kunt gratis een tochtmeter lenen door een 
mailtje aan Vogelwijk Energie(k) te sturen.

Gezocht: 
Bestuurslid Communicatie
Sinds het recente vertrek van ons 
bevlogen bestuurslid Iris Weimar naar 
een andere stad zijn wij op zoek naar een 
enthousiast nieuw bestuurslid dat zich 
wil inzetten voor het verduurzamen van 
de Vogelwijk. 

Liefst iemand die affiniteit heeft met 
communicatie (teksten voor het 
wijkblad, de website en sociale media) 
en het organiseren van evenementen. 

Onze communicatie en evenementen 
zijn de meest effectieve middelen om 
onze leden en andere wijkbewoners 
te helpen en te stimuleren bij het 
verduurzamen van hun woning en de 
wijk. 

Hebt u interesse? 
Stuur een mail naar 
info@vogelwijkenergiek.nl of praat eerst 
eens met bestuurslid Paul Schlotter, 
Kwartellaan 24, paul@schlottersax.nl

De infraroodfoto’s worden genomen door het 
Haagse bedrijf Augustus Warmte: 
www.augustuswarmte.nl
Dit bedrijf heeft zijn roots in De Vogelwijk en 
won in 2014 de Duurzame Renovatieprijs van 
de gemeente Den Haag. 
Heeft u belangstelling, neem dan contact op 
met info@vogelwijkenergiek.nl. Het aan-
bod geldt alleen voor leden van Vogelwijk 
Energie(k), maar u kunt zich meteen aanmel-
den als lid en daarmee uw naam op de lijst 
krijgen. 



Nieuwsflitsen 
van

Reserveer alvast 
25 april voor de 
informatiemarkt
Op maandag 25 april houdt Vogelwijk 
Energie(k) vanaf 20.00 uur in de Heldring-
school aan het IJsvogelplein weer een 
informatiemarkt voor leden en andere 
buurtbewoners. U kunt daar informeel en 
vrijblijvend van gedachten wisselen met 
installateurs en leveranciers met wie we in 
de wijk goede ervaringen hebben. Zij kun-
nen u adviseren en helpen met de installatie 
van zonnepanelen, isolatie, warmtepompen 
en andere duurzame maatregelen. 
De informatiemarkt wordt gecombineerd 
met de Algemene Ledenvergaderingen 
van de Vereniging Vogelwijk Energie(k) en 
Vereniging De Zonnevogel. 
 
Warmtepompen en subsidie
Tijdens de informatiemarkt besteden we bij-
zondere aandacht aan warmtepompen. De 
overheid heeft hiervoor dit jaar een mooie 
subsidieregeling (ISDE). Deze knappe 
apparaten kunnen uw huis veel efficiënter 
verwarmen en zijn snel rendabel bij een 
groter gasverbruik, zoals veel huizen in de 
Vogelwijk hebben. Als u een gasverbruik 
heeft hoger dan 3000 m3/jaar en u hebt de 
meest voor de hand liggende isolatiemaat-
regelen al genomen, dan is er een grote 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

kans dat een warmtepomp voor u interessant 
is. Als u niet wilt wachten op de informatie-
avond, neem dan gerust nu al contact op met 
info@vogelwijkenergiek.nl en we zullen u 
graag van informatie voorzien en eventueel in 
contact brengen met enkele installateurs.

Dak- en vloerisolatie
De gemeente Den Haag heeft enkele weken 
geleden een nieuwe subsidieregeling voor dak- 
en vloerisolatie afgekondigd, die geldt tot eind 
2018. De subsidie bedraagt 12,50 per m2, mits 
is voldaan aan de vereisten voor een deugde-
lijke dak- en/of vloerisolatie. De regeling is be-
stemd voor zowel individuele woningeigenaren 
als Verenigingen van Eigenaren (VVE’s).

Zonnepanelenactie
Tijdens onze informatiemarkt van 23 november 
en door middel van huis aan huis verspreide 
foldertjes heeft Vogelwijk Energie(k) samen 
met het Haagse bedrijf EnergyGuards een 
aantrekkelijke zonnepanelenactie aangekon-
digd in navolging van succesvolle projecten in 
de Archipelbuurt, het Statenkwartier en het 
Benoordenhout. Via deze actie kunnen leden 
van Vogelwijk Energie(k) zonnepanelen op hun 
eigen huis laten aanbrengen tegen een aantrek-
kelijke korting. Als buren samen meedoen, 
krijgen ze bovendien een leuk extraatje. Lees 
meer over deze actie op onze website
www.vogelwijkenergiek.nl
Eind februari waren er al 41 aanvragen voor of-
fertes binnengekomen. De eerste projecten zijn 
al gerealiseerd. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met info@vogelwijkenergiek.nl of direct met 
EnergyGuards (tel. 070 310 6303). 

Warmtescan tegen 
aantrekkelijk tarief
Isolatieglas, dakisolatie en vloerisolatie zijn 
altijd goed, maar zijn er dan nog andere plek-
ken in het huis die je moet aanpakken? Op een 
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infraroodfoto van uw gevel is in verschillende 
kleuren te zien op welke plekken in huis de 
meeste warmte verloren gaat, bijvoorbeeld 
bij de voordeur of bij een dakkapel. Vogelwijk 
Energie(k) biedt 20 (nieuwe) leden een der-
gelijke scan aan, tegen een sterk gereduceerd 
tarief van slechts 25 euro. 
Op een infrarood foto is het meest te zien als 
er een groot verschil is tussen de binnen- en 
de buitentemperatuur. We hebben dus nog 
een paar koude dagen en nachten nodig! 
Hopelijk lukt dit nog dit jaar, anders blijft dit 
aanbod staan tot volgend jaar.
Wanneer u nu al een concreet warmtelekpro-
bleem vermoedt, kan eventueel een afspraak 
worden gemaakt om ook binnen te kijken. 
Omdat binnen fotograferen meer tijd vergt 
kan dit alleen op afspraak en tegen extra 
kosten.

Zelf op zoek met de 
tochtmeter
Voor leden die zelf op onderzoek willen 
naar ‘warmtelekken’ in hun woning heeft 
Vogelwijk Energie(k) twee tochtmeters te 
leen. Met een kleurcodering kunt u met dit 
apparaatje temperatuurverschillen opsporen 
die vaak een indicatie zijn van gebrekkige 
isolatie. 
U kunt gratis een tochtmeter lenen door een 
mailtje aan Vogelwijk Energie(k) te sturen.

Gezocht: 
Bestuurslid Communicatie
Sinds het recente vertrek van ons 
bevlogen bestuurslid Iris Weimar naar 
een andere stad zijn wij op zoek naar een 
enthousiast nieuw bestuurslid dat zich 
wil inzetten voor het verduurzamen van 
de Vogelwijk. 

Liefst iemand die affiniteit heeft met 
communicatie (teksten voor het 
wijkblad, de website en sociale media) 
en het organiseren van evenementen. 

Onze communicatie en evenementen 
zijn de meest effectieve middelen om 
onze leden en andere wijkbewoners 
te helpen en te stimuleren bij het 
verduurzamen van hun woning en de 
wijk. 

Hebt u interesse? 
Stuur een mail naar 
info@vogelwijkenergiek.nl of praat eerst 
eens met bestuurslid Paul Schlotter, 
Kwartellaan 24, paul@schlottersax.nl

De infraroodfoto’s worden genomen door het 
Haagse bedrijf Augustus Warmte: 
www.augustuswarmte.nl
Dit bedrijf heeft zijn roots in De Vogelwijk en 
won in 2014 de Duurzame Renovatieprijs van 
de gemeente Den Haag. 
Heeft u belangstelling, neem dan contact op 
met info@vogelwijkenergiek.nl. Het aan-
bod geldt alleen voor leden van Vogelwijk 
Energie(k), maar u kunt zich meteen aanmel-
den als lid en daarmee uw naam op de lijst 
krijgen. 



Tekst en foto’s: Mischa Vos
     
Bijna 150 kinderen, al dan niet be-
geleid door een vader en/of moeder, 
struinden in de vroege avond van 12 
februari met een papier in de hand 
door het middendeel van de Vogelwijk. 
Hun doel? Het vinden van de her en 
der verspreide ‘vossen’, gehuld in 
diverse bizarre outfits, variërend van 
boomchirurg, clown of kunstschilder 
tot popster, Barbie-achtige zangeres of 
NBA-basketballer. Bij elke gevonden 
vos konden de deelnemers een letter 
incasseren die op hun deelnamefor-
mulier diende te belanden. Die letters 
moesten uiteindelijk door elkaar 
worden gehusseld tot er een vogel ont-
stond, in dit geval K O L I B R I E.

Spion
Tijdens het speuren naar vossen moest 
er trouwens ook nog op iets anders 
worden gelet: een ‘spion’ reed al 
claxonnerend rond op een gemotori-
seerde step. Als hij passeerde, moesten 
de kinderen een sprongetje maken en 
wie dat niet deed, liep de kans dat de 
spion letters bij hen zou wegnemen. 
Gelukkig waren zowel kinderen als ou-
ders op hun hoede en hoefde de spion 
geen straffen uit te delen.
Het was een mooie, droge zij het wat 
frisse winteravond en alle deelne-
mers hadden duidelijk plezier. In de 
Heldringschool kon na afloop nog 
een drankje worden genuttigd en 
de ouders konden wijn kopen voor 
een goed doel: het nieuwe Juliana 
Kinderziekenhuis. Hulde aan de 
Commissie Kinderactiviteiten en niet 
te vergeten alle vossen! 

Met vossen op jacht naar een kolibrie
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Met vossen op jacht naar een kolibrie

De winnaars van de Vossenjacht:
Mattijs  (6),  Heleen (8) en Suus (8)
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Spion
Tijdens het speuren naar vossen moest 
er trouwens ook nog op iets anders 
worden gelet: een ‘spion’ reed al 
claxonnerend rond op een gemotori-
seerde step. Als hij passeerde, moesten 
de kinderen een sprongetje maken en 
wie dat niet deed, liep de kans dat de 
spion letters bij hen zou wegnemen. 
Gelukkig waren zowel kinderen als ou-
ders op hun hoede en hoefde de spion 
geen straffen uit te delen.
Het was een mooie, droge zij het wat 
frisse winteravond en alle deelne-
mers hadden duidelijk plezier. In de 
Heldringschool kon na afloop nog 
een drankje worden genuttigd en 
de ouders konden wijn kopen voor 
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Met vossen op jacht naar een kolibrie

De winnaars van de Vossenjacht:
Mattijs  (6),  Heleen (8) en Suus (8)
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Zo Kinderopvang
aan de Sijzenlaan

   Kleinschalige dagopvang
   Vaste gezichten op de groepen
   Snoezelen met baby’s: 
stimuleren van ontwikkeling 
met licht, geluid en geur

   Peuterplusprogramma: 
voor grote peuters (3+) 
ter voorbereiding op de 
basisschool

   Lekker vaak naar buiten

Meer informatie of rondleiding?
Bel of mail Ingrid Delpeut op
t 070 360 87 65 of m 06 521 565 05
e sijzenlaan@zokinderopvang.nl.
w www.zokinderopvang.nl

D
ag

op
va

ng

Tuincentrum Hanenburg
Groen v. Prinstererln. 245 Hanenburglaan 264A
tel.: 323.72.07 tel.: 360.52.92

Wij leveren en verzorgen voor U

• ALLES VOOR DE TUIN
 o.a. grond, gras, bielzen, tegels, bomen,
 heesters, vaste planten, zaden, bollen,
 perkplanten, tuinverlichting, enz.

• TUINAANLEG EN ONDERHOUD
• ELKE DAG VERSE SNIJBLOEMEN
• GROENE EN BLOEIENDE KAMERPLANTEN
• OPEN HAARDHOUT
• Ook verzorgen wij:  - BRUIDSBOEKETTEN
  - BLOEMSTUKJES en
  - GRAFWERK

Bestellingen kunnen bezorgd worden

Tuinmeubelshow aan de Groen van 
Prinstererlaan.

STATENL AAN 24
2582 GM  DEN HAAG

L AAN VAN WATERINGSE VELD 905
2548 BR  DEN HAAG

070 306 04 57
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

Opruimplicht 
Op een mooie februariochtend wilde ik met mijn 
hond weer eens gaan wandelen naar de zee. 
Lekker door de duinen naar het mooie winter-
strand, waar de hond in dit seizoen volop los kan 
lopen.
Mijn hond Snoepi is een gladharige teckel van 
ongeveer elf jaar die mij regelmatig smeekt om 
te worden uitgelaten. Dus daar gaan we. Snoepi 
aan een flinke ketting om te voorkomen dat-ie 
losbreekt en – even kijken – voldoende plastic 
zakjes voor onderweg in mijn jaszak. Minstens 
vijf, want deze hond heeft de gewoonte om in 
termijnen te poepen. Voor de zakjes moet je te-
genwoordig ook betalen, maar per honderd stuks 
zijn ze voordeliger.

Afijn, na enige tijd komen we bij een klaphek dat 
ons scheidt van die mooie natuurlijke duinen 
die de afgelopen jaren door menselijk ingrijpen 
zijn geschapen, of beter: herschapen. Ik manoeu-
vreer de hond met ketting en al door dat hek en 
neem en passant goede nota van het bord met 
het gebod opruimplicht. Ja natuurlijk, ik ben 
opgeruimd genoeg, dus we kunnen verder. Hé, 
hier was vroeger toch een asfaltpaadje ? ‘Weg 
ermee’, dacht men een paar jaar geleden. Nu is 
er mul zand, zodat het regenwater sneller in de 
grond verdwijnt. Natuur vóór alles! Een beetje 
sloffen dan maar.
De hond draait z’n eerste keuteltje en ik ken 
mijn plicht….

Na een paar minuten komt Snoepi opeens in 
actie. Ik moet ‘m stevig aan de ketting trekken, 

want er komt een harige vleesberg in ’t vizier. 
Even verder staat nóg zo’n natuurmeubel uit 
de Schotse hooglanden. Mogen we erlangs? En 
kúnnen we er trouwens wel langs, want her en 
der liggen enkele enorme vlaaien, die de rood-
harige nieuwe duinbewoners achteloos door dit 
natuurterrein hebben rondgestrooid. 
Ik ken mijn plicht. Als Participerend 
Staatsburger moet ik natuurlijk aan ’t oprui-
men. Maar ja… dan zal ik terug naar huis 
moeten om er een grote vuilniszak te halen, 
misschien wel meer dan één. En een flinke schep. 
Maar als ik dan mijn Plicht heb gedaan, waar 
laat ik vervolgens die grote zakken? Moeten die 
in mijn restafvalbak of in de groencontainer – 
de inhoud hoort tenslotte bij de compost….
Maar als ik de zakken heb leeggestort, waar laat 
ik ze dan? Ze mogen immers niet in de oceanen 
terechtkomen. En ineens gaat mij een milieu-
vriendelijk licht op: ik zal ze moeten uitspoelen 
voor hergebruik.

Ko Deusjevo

In de jaren negentig schreef een wijkbewoner onder het pseudoniem Ko Deusjevo in dit blad enkele 
kolderieke cursiefjes over bizarre verkeerssituaties in en rond de Vogelwijk, waarvan sommige trouwens 
nog steeds bestaan. Enkele weken geleden liet deze zelfde Ko, nog altijd springlevend, opnieuw van 
zich horen. ,,Ik heb een stukje geschreven over de opruimplicht’’, meldde hij aan de redactie. ,,Je ziet 
maar wat je ermee doet, maar ik moest het gewoon even kwijt.’’  Bij dezen dus een column van de 
herrezen Ko Deusjevo.    
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Schijt aan hondenpoep
Geachte redactie, 

Op een druilerige zondagmiddag (31 januari) loop ik met onze hond Toby een rondje door onze prachtige 
Vogelwijk. Even voor mij loopt een dame met rode paraplu en haar hond. Ik herken haar als medebewoonster 
van de Sijzenlaan. Zij post een brief in de brievenbus bij de Heldringschool en loopt verder. Wat schetst mijn 
verbazing? Wanneer haar hond heeft gepoept, schopt zij de drol zo in de struiken van de tuin van een huis even 
voorbij de brievenbus. Op mijn opmerking ‘Dat doe je toch niet!’ krijg ik het antwoord ‘Je hebt eigenlijk wel 
gelijk’, waarna ze haar wandeling vervolgt, zonder opruimen van de poep. Boos en vol adrenaline vervolg ik mijn 
ronde en stap op de kruising Haviklaan/Patrijslaan tot mijn grote ergernis ook nog eens in een drol. Daarom zit 
ik nu dit stukje te schrijven!
 
Mijn echtgenoot Bert kwam namelijk deze ochtend ook met een dergelijk verhaal thuis. Niet voor het eerst zag 
hij op de Kwartellaan een huisbewoner in ochtendjas (een vrouw ditmaal, eerder was het de man des huizes) 
de voordeur openen, waarna twee grote harige honden het veld op renden om aldaar hun behoefte te doen. 
U kunt zich voorstellen dat de bewoners in die kledij niet de eventuele drollen opruimen. 
Een stukje verder liep een wijkbewoner die weliswaar de poep keurig in een wit plastic zakje opraapte, maar 
dit zakje vervolgens in de goot deponeerde. Bert sprak de man hierop aan en kreeg ten antwoord: ‘Dit mocht 
vroeger ook altijd’, gevolgd door ‘Anders hebben de schoonmakers van de straat toch niets te doen’. Vervolgens 
erkende hij overigens Berts gelijk, waarna hij het zakje alsnog meenam. 
 
Kort geleden ontmoette ik op het duinveld aan het einde van de Kwartellaan, waar honden vrij mogen lopen, 
een man die zijn hond gewoon liet poepen en doorliep. Toen ik hem daarop aansprak, was het antwoord ‘Ik heb 
geen zakjes bij me’ en ‘Er ligt in de duinen ook veel poep van de Schotse Hooglanders, dus de poep van mijn 
hond kan daar ook nog wel bij.’ Nadat ik hem een zakje van mijzelf had overhandigd, ruimde hij het alsnog op en 
beloofde beterschap. Hoe kun je zo denken?
 
Wij kunnen gewoonweg niet geloven dat in een wijk als de onze, met hoogopgeleide ‘nette’ mensen, 
hondenbezitters wonen die schijt hebben aan hondenpoep. Wij lopen nu bijna een jaar rond met Toby en 
verbazen ons iedere dag weer. Het is zo’n kleine moeite de poep op te ruimen. Er zijn genoeg vuilnisbakken in de 
lanen, waarin je de zakjes poep kunt deponeren. Tevens zijn er zijn biologisch afbreekbare zakjes te koop, die je 
dus gewoon bij het tuinafval kunt doen in je eigen groenbak. 
 
Wij hopen dat door deze brief meer hondenbezitters uit de wijk de poep van hun eigen hond gaan opruimen, 
zodat alle bewoners, maar ook dieren vrij kunnen rondlopen zonder in poep te stappen!
 
Bert en Esther Aartsen
Sijzenlaan
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Zonde van die coniferen!

Geachte redactie, 

Wij wonen op de Sportlaan 960 (in een van de � ats) en vanuit onze woning op de derde en vierde etage hadden wij uitzicht 
op vier prachtige coniferen, die daar zeker 30 tot 40 jaar hebben gestaan. Deze bomen waren een waar paradijs voor het 
vogelbestand en vleermuizen en als bijkomstigheid dempten ze het geluid van het verkeer op de Segbroeklaan. 
Tot onze ontsteltenis werden deze oergezonde coniferen eind januari gekapt door de afdeling Groenbeheer van het 
stadsdeel Segbroek. Gemeentelijke medewerkers ter plekke lieten ons een brief van de Dienst Publiekszaken van 
Segbroek zien, waarin stond dat hiervoor vergunning was verleend. Een van de redenen was dat de coniferen overlast, 
door lichtbelemmering, in aangrenzende appartementen veroorzaakten. Wij wisten dat slechts één bewoner van een 
benedenappartement hierover een klacht had gemeld in onze VVE-vergadering van 30 maart 2015, maar toen was (volgens 
de correspondentie van de gemeente hierover) al een de� nitief besluit over het kappen genomen. De overige bewoners 
van het appartementencomplex Sportlaan 914-960 wisten van niets. Wij konden ook geen bezwaar aantekenen, omdat de 
termijn hiervoor al verstreken was. 
In HaagWestNieuws van 27 januari 2016 stond een artikel over een betere communicatie inzake kapvergunningen voor 
bomen. Er zou bijvoorbeeld een gele stip op de bomen moeten staan en plakband met informatie over de te kappen 
bomen. Dit alles ontbrak bij de vier gesneuvelde bomen. In het januari/februarinummer van ons wijkblad stond weliswaar 
een artikel waarin een herinrichting van het Rode Kruisplantsoen werd aangekondigd, maar daarin werd enkel melding 
gemaakt van het kappen van populieren en niet van coniferen.
Wij vinden het een grof schandaal dat deze gezonde coniferen, die al zolang in het plantsoen stonden, gekapt moesten 
worden, klaarblijkelijk omdat één bewoner hierover een klacht had. Er is een herplant aangekondigd van vier eiken met 
een minimale stamomtrek van 18/20 cm. Hoe lang zal het duren voordat deze eiken volwaardige vervangers worden 
van de gekapte coniferen? Zou het niet beter zijn in plaats van eiken te kiezen voor bijvoorbeeld dennen met een � inke 
stamomtrek, die tenminste ook in de winterperiode groen blijven?

Jake Mostard en Joke Hartman, Sportlaan 960

In de brievenbus

Kattenbezitters opgelet!

Geachte redactie, 

Graag zouden we kattenbezitters in de Vogelwijk willen waarschuwen. Onze kat Siep hebben we op 9 

februari moeten laten inslapen. Ze was al een tijdje aan het kwakkelen, maar de laatste tijd ging ze snel 

achteruit. Afgelopen dinsdag hebben we haar weer naar de dierenarts gebracht. Toen bleek dat ze drie 

windbukskogeltjes in haar lij� e had. Ze is niet direct door die kogeltjes overleden, maar omdat ze al 

langer in haar lij� e zaten is ze waarschijnlijk door loodvergiftiging ziek geworden. De dierenarts heeft de 

röntgenfoto op Facebook gezet (zie Facebookpagina van Dierenkliniek Thorbeckelaan).

Siep was veel buiten, vooral ‘s avonds en ’s nachts, waarschijnlijk ook in de duinen. We willen iedereen 

vragen alert te zijn en eventueel een melding te doen bij de politie als men iets verdachts ziet. Wij 

hebben in elk geval aangifte gedaan bij de politie.

Familie Japing, Kramsvogellaan 11
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

‘Er gaat niets boven Groningen’ luidt de slo-
gan van onze noordelijkste provincie. Peter 
en Emmy van der Woude, wonend aan de 
Mezenlaan en beiden geboren en opgegroeid 
in Groningen, nemen dat niet al te letterlijk. In 
Groningen liggen weliswaar hun wortels, maar 
daarboven ligt iets dat hen nog dierbaarder is: 
het eiland Schiermonnikoog. Ze hebben er een 
huis, waar ze geregeld vertoeven. Zo kent hun 
leven dus twee vaste stekjes op loopafstand van 
duinen, zee en strand: hier in de Vogelwijk en 
daar op het eiland. Maar op ‘Schier’, zoals de 

eilanders het noemen, komen ze pas echt tot 
rust.  ,,Zodra je op de boot zit, valt alles van je 
af’’, zegt Emmy. ,,Het is trouwens wel bizar dat 
we, ondanks het feit dat het een klein eiland is, 
hier in de Vogelwijk dichter bij zee zitten dan 
daar.’’ 

Tennessee
De 58-jarige Peter en Emmy zijn niet alleen in 
hetzelfde jaar geboren, maar ook in dezelfde 
kraamkliniek in Groningen-stad. ,,We hadden 
dus als baby’s eigenlijk al een band’’, stelt Peter 

We wonen hier met veel plezier
maar de rust komt pas op Schier’ 
Peter en Emmy van der Woude koesteren 
hun twee groene stekjes

vast. ,,Maar we leerden elkaar pas kennen op de 
middelbare school hoor’’, voegt Emmy er snel 
aan toe. ,,We zaten op een gegeven moment bij 
elkaar in de klas en tijdens het eindexamenjaar 
klikte het opeens.’’
Voor het zo ver was, had Peter Groningen al twee 
keer verlaten om met zijn ouders en zus een paar 
jaar in de Verenigde Staten te gaan wonen. 
,,Mijn vader was natuurkundige en hij raakte be-
trokken bij een internationaal onderzoeksproject 
in Oakridge in de staat Tennessee. Ik heb daar 
gewoond tussen m’n zesde en achtste jaar en 
daarna nog een keer van m’n tiende tot vijftiende 
jaar. Een deel van de basisschool en middelbare 
school heb ik dus in Amerika gedaan. Toen ik op 
m’n vijftiende terugkwam, had ik grote moeite 
met het Nederlands, vooral schriftelijk.’’

Studie
Na zijn eindexamen ging Peter aan de universi-
teit van Groningen economie studeren. Emmy, 
wier oorspronkelijke familienaam Dorlas is, koos 
voor de lerarenopleiding in dezelfde stad en be-
kwaamde zich daar in wiskunde en Nederlands. 
,,Wiskunde was toen voor een vrouw nog niet 
bepaald een gebruikelijke studie’’, zegt ze. ,,Maar 
ik vond het gewoon leuk. Een paar jaar eerder 
had ik dat nog niet durven zeggen. Een broer 
van mij vond wiskunde en natuur- en scheikunde 
geweldig, het was een echte nerd, maar ik had 
niks met die bèta-wereld. En toch kwam ik daar 
uiteindelijk bij uit.’’
Tegenwoordig is Emmy al zo’n twintig jaar le-
rares wiskunde aan het Maerlant Lyceum in het 
Benoordenhout. Het doceren van Nederlands 
heeft ze in Groningen achter zich gelaten. ,,Mijn 
eerste school waar ik nog zowel wiskunde als 
Nederlands gaf, was een mavo in Woldendorp, 
een dorpje aan de Dollard in Oost-Groningen. 
Echt een uithoek. Ik heb er drieënhalf jaar 
gewerkt en Peter en ik hebben er de laatste twee 
jaar samengewoond. Een van mijn collega’s daar, 
de leraar Engels, was de legendarische zanger 
Ede Staal, die mooie liedjes in Gronings dialect 
zong. Hij overleed in 1986.’’

Uitzicht op zee
In 1984 trokken Peter, inmiddels afgestudeerd 
econoom, en Emmy naar Den Haag, want Peter 
kreeg een baan bij het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Emmy ging wiskunde geven op 
het Erasmus College in Zoetermeer. Peter: ,,We 
hebben eerst een half jaar in Scheveningen ge-
woond, op een zolderetage aan de boulevard. 
Uitzicht op zee! Ja, dat was wat hoor, voor zo’n 
stel uit de Groningse klei. Maar het was slechts 
een tijdelijke huisvesting. We kochten uiteinde-
lijk een benedenhuis aan de Copernicusstraat, 
waar onze eerste twee zoons zijn geboren. 
Later kwam er nog eentje, maar diens wieg 
stond in de Vogelwijk.’’
Emmy: ,,Na héél lang zoeken zijn we in de 
zomer van 1993 aan de Mezenlaan terecht-
gekomen. We wandelden of fietsten wel eens 
hier door de wijk en zeiden dan altijd zuchtend: 
‘Dit is allemaal hartstikke leuk, maar dat kun-
nen we niet betalen.’ Aanvankelijk zochten we 
dan ook vooral in de Vruchtenbuurt. We zijn 
nog steeds blij met de gemaakte keuze. Het was 
een grote financiële sprong, maar we wonen 
hier echt met heel veel plezier.’’

Ministeries
Peter verkaste de afgelopen jaren diverse 
malen van werkgever, maar bleef altijd binnen 
de rijksdienst werkzaam. ,,In de financieel-
economische hoek’’, zoals hij het zelf uitdrukt. 
Na het CBS kwam hij onder meer terecht op 
de ministeries van Sociale Zaken en Defensie 
en nu werkt hij al een flinke reeks van jaren op 
Economische Zaken, waar hij zich lange tijd 
bezig heeft gehouden met landbouwsubsidies 
en andere regelingen op agrarisch gebied.
Emmy is officieel nog steeds lerares wis-
kunde, maar sinds een paar jaar staat ze op 
het Maerlant Lyceum nog maar negen uur per 
week voor de klas. Haar hoofdtaak is inmiddels 
het coördinatorschap voor het tweede en derde 
leerjaar. ,,Daarmee ben ik een soort mentor 
voor in totaal vijftien docenten’’, legt ze uit. 
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bepaald een gebruikelijke studie’’, zegt ze. ,,Maar 
ik vond het gewoon leuk. Een paar jaar eerder 
had ik dat nog niet durven zeggen. Een broer 
van mij vond wiskunde en natuur- en scheikunde 
geweldig, het was een echte nerd, maar ik had 
niks met die bèta-wereld. En toch kwam ik daar 
uiteindelijk bij uit.’’
Tegenwoordig is Emmy al zo’n twintig jaar le-
rares wiskunde aan het Maerlant Lyceum in het 
Benoordenhout. Het doceren van Nederlands 
heeft ze in Groningen achter zich gelaten. ,,Mijn 
eerste school waar ik nog zowel wiskunde als 
Nederlands gaf, was een mavo in Woldendorp, 
een dorpje aan de Dollard in Oost-Groningen. 
Echt een uithoek. Ik heb er drieënhalf jaar 
gewerkt en Peter en ik hebben er de laatste twee 
jaar samengewoond. Een van mijn collega’s daar, 
de leraar Engels, was de legendarische zanger 
Ede Staal, die mooie liedjes in Gronings dialect 
zong. Hij overleed in 1986.’’

Uitzicht op zee
In 1984 trokken Peter, inmiddels afgestudeerd 
econoom, en Emmy naar Den Haag, want Peter 
kreeg een baan bij het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Emmy ging wiskunde geven op 
het Erasmus College in Zoetermeer. Peter: ,,We 
hebben eerst een half jaar in Scheveningen ge-
woond, op een zolderetage aan de boulevard. 
Uitzicht op zee! Ja, dat was wat hoor, voor zo’n 
stel uit de Groningse klei. Maar het was slechts 
een tijdelijke huisvesting. We kochten uiteinde-
lijk een benedenhuis aan de Copernicusstraat, 
waar onze eerste twee zoons zijn geboren. 
Later kwam er nog eentje, maar diens wieg 
stond in de Vogelwijk.’’
Emmy: ,,Na héél lang zoeken zijn we in de 
zomer van 1993 aan de Mezenlaan terecht-
gekomen. We wandelden of fietsten wel eens 
hier door de wijk en zeiden dan altijd zuchtend: 
‘Dit is allemaal hartstikke leuk, maar dat kun-
nen we niet betalen.’ Aanvankelijk zochten we 
dan ook vooral in de Vruchtenbuurt. We zijn 
nog steeds blij met de gemaakte keuze. Het was 
een grote financiële sprong, maar we wonen 
hier echt met heel veel plezier.’’

Ministeries
Peter verkaste de afgelopen jaren diverse 
malen van werkgever, maar bleef altijd binnen 
de rijksdienst werkzaam. ,,In de financieel-
economische hoek’’, zoals hij het zelf uitdrukt. 
Na het CBS kwam hij onder meer terecht op 
de ministeries van Sociale Zaken en Defensie 
en nu werkt hij al een flinke reeks van jaren op 
Economische Zaken, waar hij zich lange tijd 
bezig heeft gehouden met landbouwsubsidies 
en andere regelingen op agrarisch gebied.
Emmy is officieel nog steeds lerares wis-
kunde, maar sinds een paar jaar staat ze op 
het Maerlant Lyceum nog maar negen uur per 
week voor de klas. Haar hoofdtaak is inmiddels 
het coördinatorschap voor het tweede en derde 
leerjaar. ,,Daarmee ben ik een soort mentor 
voor in totaal vijftien docenten’’, legt ze uit. 
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Columns
Daarnaast echter heeft Emmy een nieuwe 
dimensie in haar leven gevonden: het schrijver-
schap. Sinds tweeënhalf jaar schrijft ze voor 
het weekblad Den Haag Centraal maandelijks 
een column over de praktijk van alledag op 
een middelbare school. Over docenten en hun 
sores, over lastige of onzekere pubers, over 
proefwerken en examens, noem maar op. ,,Er is 
altijd wel iets aardigs wat ik bij de kop kan pak-
ken. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. 
Een hele eer ook.’’
,,Ik heb alle vrijheid om te schrijven wat ik wil, 
maar voor de zekerheid laat ik m’n columns 
toch altijd van tevoren lezen aan de rector. We 
hebben anderhalf jaar geleden wel even een 
discussie gehad toen ik had geschreven over de 
kans dat prinses Amalia bij ons op school zou 
komen. Niet toen die kans zich voordeed, maar 
achteraf, nadat de schoolkeuze al gemaakt 
was. Willem Alexander en Máxima waren met 
Amalia bij drie scholen op bezoek geweest om 
zich te oriënteren: op de gymnasia Haganum 
en Sorghvliet en bij ons. Terwijl de koning 

en koningin met de schoolleiding spraken, 
woonde Amalia in enkele klassen een les bij 
om de sfeer te proeven. We hadden afgespro-
ken dat iedereen die daarbij betrokken was z’n 
mond daarover zou houden, ook op Facebook 
en andere sociale media. Dat is prima gelukt.
Enfin, de keus viel uiteindelijk op Sorghvliet. 
Dat vonden wij op het Maerlant natuurlijk 
wel jammer, maar we hebben het sportief aan 
Sorghvliet gegund.’’

Sportief
Over sport gesproken: daar zijn Peter en Emmy 
ook niet vies van en dat geldt evenzeer voor 
hun drie zoons, die alle drie in Utrecht wonen. 
Twee van hen voltooiden er een studie in 
respectievelijk natuurkunde en econometrie en 
de jongste studeert er nog geneeskunde, maar 
in hun Haagse tijd maakten ze elk furore bij 
voetbalclub HBS.
Emmy’s lievelingssport was vele jaren lang, 
ongeveer tot haar vijftigste, hockey. Ze speelde 
zelfs in het eerste vrouwenteam van HDM. 
,,Maar de laatste jaren ben ik gaan focussen 
op hardlopen. Echt fanatiek hoor. Ik vind het 
heerlijk. Zo heb ik bijvoorbeeld de Laan van 
Meerdervoortloop van 10 kilometer gedaan en 
de Rotterdamse Bruggenloop van 15 kilome-
ter.’’ Peter loopt af en toe ook een rondje hard, 
maar zijn grote sportliefde is en was toch 
basketbal. ,,Tot m’n 35ste heb ik in de competitie 
gespeeld, eerst in Groningen en later in Den 
Haag. Nu speel ik geregeld een soort bejaar-
denbasketbal in een gymzaal in Mariahoeve. 
En ik tennis in de zomer met een clubje op 
Hanenburg.’’

Vogelwijk Energie(k)
Lezers van dit blad zijn de afgelopen jaren 
Peters naam al vaak tegengekomen in de 
berichtgeving over Vogelwijk Energie(k), de 
in 2009 opgerichte ideële vereniging die de 
wijk zo duurzaam mogelijk wil maken. ,,Ik zit 
al zo’n vijf jaar in het bestuur van Vogelwijk 
Energie(k)’’, zegt Peter. ,,Het is een nobel 

streven dat wordt nagejaagd en het is mooi om 
te zien dat steeds meer wijkbewoners energie-
besparende maatregelen nemen, dankzij de 
boodschap die wij uitdragen. Hopelijk worden 
dit jaar nog meer mensen lid. Het kost maar 25 
euro per jaar!’’
,,Wij hebben in ons huis ook gedaan wat we 
konden: dubbel glas en vloerisolatie bijvoor-
beeld. Helaas is ons dak ongeschikt voor zonne-
panelen, dus we hebben onze toevlucht moeten 
nemen tot project Zonnevogel, hetgeen inhoudt 
dat Emmy en ik een aantal panelen hebben 
staan op het dak van de Europese School, vlak-
bij de Houtrustbrug.’’

Schiermonnikoog
,,In ons huis op Schiermonnikoog hebben we 
ook stevige isolatiemaatregelen genomen’’, 
meldt Peter. ,,Het was oorspronkelijk een 
vakantiehuisje van Emmy’s opa en oma uit de 
jaren vijftig.’’ ,,Ik kwam er dus als klein meisje 
al hè’’, valt Emmy in.  ,,Mijn ouders hebben het 

in de loop der tijd overgenomen en vier jaar 
geleden hebben wij het gekocht en flink laten 
verbouwen. En isoleren dus. We kennen het 
uitentreuren, maar gaan er toch altijd weer dol-
graag heen. Niet voor een weekendje, want dat 
is te krap voor die afstand. Het moet wel min-
stens vijf, zes dagen zijn. Die rust, het intieme 
eilandgevoel, het idee dat je er niet zomaar af 
kunt, maar afhankelijk bent van een veerboot 
die maar een paar keer per dag vaart… dat is 
fantastisch!’’
,,Wist je trouwens’’, zegt Peter, ,,dat 
Schiermonnikoog sinds eind negentiende eeuw 
tot in de oorlog eigendom is geweest van een 
Duitse grafelijke familie?’’ Ja, dat wisten we 
inderdaad. Maar Peter laat zich niet uit het 
veld slaan. ,,Wist je ook’’, herneemt hij, ,,dat 
Schiermonnikoog in 1945 het laatste stukje 
bevrijd Nederland was? Dat de Duitse militai-
ren pas op 11 juni van dat jaar van het eiland 
vertrokken?’’
Nee, eerlijk is eerlijk: dat wisten we niet.

Zoals in het vorige nummer van dit blad al 
was aangekondigd, stelt Mieke Douma van de 
Commissie Seniorenactiviteiten op vrijdag 18 
maart haar huis aan de Eendenlaan 6 open 
voor de altijd gezellige voorjaarslunch voor 
60-plussers. 
Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom. De maal-
tijd, verzorgd door een uitstekende cateraar, 
begint een halfuurtje later. Het samenzijn 
wordt rond 15.00 uur beëindigd. 
De kosten van deze lentelunch bedragen 15 
euro per persoon. 
Er zijn al aardig wat aanmeldingen, maar er 
kunnen er nog meer bij. Geef u op bij Mieke via 
het e-mailadres visserdouma@hetnet.nl (graag 
naam, adres en telefoonnummer vermelden) of 
telefonisch bij Ria Zonneveld: (070) 3452268, 

liefst op vrijdag 11 maart tussen 10 en 12 uur 
in de ochtend of op maandag 14 maart tussen 
16.00 en 18.00 uur.
Wanneer u problemen heeft met het vervoer 
naar de lunch en terug, dan kunt u dat aange-
ven bij Ria Zonneveld. Dan wordt u per auto 
opgehaald en weggebracht.
Tijdens de brunch zal wijkgenoot Marco 
Zoon aanwezig zijn, die als voorzitter van 
het jubileumcomité nauw betrokken is bij de 
viering van het 100-jarig bestaan van de Eerste 
Nederlandse Montessorischool aan de Laan van 
Poot. De school is bezig met de voorbereiding 
van een historisch project, waarin wellicht ook 
een rol voor u is weggelegd. Marco zal uitleg 
geven over de plannen en luisteren naar de 
ideeën die u voelt opkomen.  

Voorjaarslunch senioren vrijdagmiddag 18 maart
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Als uw wijkagent praat ik u graag weer bij 
over wat zich de afgelopen maanden zoal in 
de Vogelwijk heeft afgespeeld. Helaas ben ik 
zelf de laatste tijd aanzienlijk minder in de 
wijk aanwezig geweest in verband met een 
opleiding die ik volgde ter versterking van het 
vakmanschap van wijkagenten. Centraal in 
deze opleiding stond een goede samenwerking 
met alle betrokken partners. U als wijkbewoner 
bent en blijft hierbij trouwens de allerbelang-
rijkste partner! 
Ook de afgelopen maanden heeft u weer laten 
blijken hoe belangrijk die rol is. Er zijn aardig 
wat mailtjes en telefoontjes met meldingen en 
vragen vanuit de wijk binnengekomen. Hoewel 
het aantal inbraken in de Vogelwijk in 2015 
ten opzichte van 2014 is afgenomen, waren 
er helaas de afgelopen drie maanden toch 
weer enkele inbraken of pogingen daartoe te 
melden. 

Werkwijze
Er is veel vraag vanuit de wijk naar de meest 
gebruikte werkwijze van inbrekers. Kijkend 
naar de inbraken die de afgelopen maanden 
hebben plaatsgevonden, zien we echter niet 
een specifi eke werkwijze terug. Ook de tijdstip-
pen en de manieren waarop woningen of gara-
ges zijn binnengedrongen lopen sterk uiteen. 
Wel is opvallend dat er steeds vaker iets wordt 
gestolen uit schuurtjes. Vaak zijn deze niet of 
slecht afgesloten. Realiseert u zich daarnaast 
ook wat er in uw schuurtje ligt? Vaak gaat het 
om gereedschap en fi etsen. Met voor gebruik 
klaarliggend gereedschap maakt u het inbre-
kers wel erg makkelijk!

Verdachte personen
Er zijn ook heel wat meldingen binnengeko-
men van verdachte omstandigheden rond 
woningen. Dit betrof vaak personen die 
vreemd gedrag vertoonden en door oplettende 
wijkbewoners werden gespot. In één geval 
meldde een bewoner dat een man zich ver-
dacht ophield in de voortuin van een huis. Bij 
onderzoek bleek het te gaan om een bekende 
van de politie, die zeer verward was. De man 
was niet op dievenpad, maar zocht een plekje 
om te kunnen uitrusten.
Bij veel meldingen was er sprake van personen 
die vanaf de straat of vanuit de voortuin bij 
woningen naar binnen aan het kijken waren. 
Dit soort meldingen neemt toe. Mijn advies is 
dan ook altijd: ziet u iets dergelijks, bel direct 
112! Dit geeft de politie de mogelijkheid om 
snel en alert op te treden en eventueel inbre-
kers op heterdaad te kunnen aanhouden!

Babbeltrucs
Ondanks vele waarschuwingen van poli-
tiezijde gedurende blijven er mensen in de 
valkuil van de babbeltruc trappen, ook in de 
Vogelwijk. Nog niet zo lang geleden deden 
twee dames zich voor als medewerksters van 
de thuiszorg. Een populaire wijze van binnen-
komen. Vaak wordt de naam van een thuiszor-
ginstantie hier voor misbruikt.
Het zijn meestal ouderen die slachtoffer 
worden van babbeltrucs. Oplichters en dieven 
proberen hen van alles op de mouw te spelden 
met maar één doel: hun huis binnenkomen en 
ze iets afhandig maken. Soms voelen slachtof-
fers dat er iets niet in de haak is, maar vinden 

BERICHT VAN DE WIJKAGENT

Wijkbewoner is belangrijke partner       
Door Henrieke Schoenmakers

ze het onbeleefd om iemand niet te woord te 
staan of niet binnen te laten.
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: 
van man tot vrouw en van jong tot oud, en ze 
komen meestal vriendelijk en vertrouwen-
wekkend over. Ze kunnen aanbellen en zich 
voorstellen als medewerkers van de thuis-
zorg of energiebedrijf of als nieuwe buur. 
Ze kunnen om hulp vragen, bijvoorbeeld 
geld voor benzine of een taxi, maar het kan 
ook zijn dat ze iets willen aanbieden. Over 
deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en 
daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. 
Eenmaal binnen zorgt de dader – soms zijn 
het er meer – dat de bewoner wordt afgeleid. 
Als hij of zij dan weer weggaat, zijn vaak 
bankpasjes, geld en sieraden verdwenen.

Wat te doen?
Staat er een meteropnemer of een reparateur 
voor de deur, vraag dan ALTIJD naar een 
legitimatie- en identiteitsbewijs. Bedenk ook 
dat veel bedrijven en instanties tegenwoordig 
vooraf een brief sturen met datum en tijdstip 
waarop ze komen en dus niet onaangekon-
digd aanbellen. 
Ook komen bankmedewerkers nooit aan 
de deur en ze nemen ook nooit telefonisch 
contact op om uw pincode te vragen. 
Geef NOOIT uw bankpas en/of pincode af 
aan onbekenden, ook niet aan mensen die 
zeggen van de politie te zijn!
In geval van een ‘heterdaad’ belt u zo snel 
mogelijk 112. Onthoud de looprichting en 
het uiterlijk van de daders zo nauwkeurig 
mogelijk en geeft dit door aan de politie.

Uiteraard is dit slechts een greep uit wat zich 
in de wijk heeft afgespeeld. 
Als u een specifiek onderwerp graag belicht 
zou willen zien of een andere vraag voor mij 
heeft aarzel dan niet om mij te mailen:
henrieke.schoenmakers@politie.nl

Bachs Matthäus Passion
nader verklaard
Kunsthistorica en Vogelwijkbewoonster Saskia 
Gras biedt in de week voor Pasen alle liefheb-
bers van de Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach de gelegenheid dit meesterwerk 
beter te doorgronden. Zij doet dit tijdens een 
verhelderende lezing in het zaaltje naast de St. 
Albaankerk aan de Rietzangerlaan 2A die zij kort 
voor Goede Vrijdag twee keer houdt:
- Maandag 21 maart van 15.00 - 16.45 uur
- Donderdag 24 maart van 12.30 - 14.15 uur
De kosten hiervan bedragen € 15, inclusief kof-
fie, thee of frisdrank.

Aan de hand van lichtbeelden en geluidsfrag-
menten legt Saskia uit hoe het wereldberoemde 
oratorium is opgebouwd, welke middelen Bach 
toepaste om het lijdensverhaal muzikaal te ver-
beelden en hoe de keuze van de koralen, aria’s 
en arioso’s tot stand kwam. 
Ook de – vermeende - getallensymboliek komt 
aan de orde, evenals een uitleg van de authen-
tieke instrumenten die voor Bach in specifieke 
passages beslist noodzakelijk waren. Verder 
wordt de recente vertaling van de Matthäus 
Passion in het Nederlands door Jan Rot belicht.
Hebt u belangstelling? Meld u dan voor een van 
de voornoemde middagen aan en meld tevens 
met hoeveel personen u komt. E-mail:
saskiagras@hccnet.nl, Tel.: (070) 4481054. 

Met Saskia naar Jeroen 
Op dezelfde wijze kunt u zich ook alvast opge-
ven voor een door Saskia verzorgde excursie 
op zaterdag 16 april naar de al veelvuldig 
bejubelde Jheronimus Bosch-tentoonstelling 
in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. 
Deze excursie (per bus) wordt gecombineerd 
met een bezoek met rondleiding aan het 
Zwanenbroedershuis in Den Bosch. Verdere de-
tails en de prijs van de excursie zijn nog niet be-
kend, maar daar krijgen de aspirant-deelnemers 
spoedig persoonlijk bericht over.



Als uw wijkagent praat ik u graag weer bij 
over wat zich de afgelopen maanden zoal in 
de Vogelwijk heeft afgespeeld. Helaas ben ik 
zelf de laatste tijd aanzienlijk minder in de 
wijk aanwezig geweest in verband met een 
opleiding die ik volgde ter versterking van het 
vakmanschap van wijkagenten. Centraal in 
deze opleiding stond een goede samenwerking 
met alle betrokken partners. U als wijkbewoner 
bent en blijft hierbij trouwens de allerbelang-
rijkste partner! 
Ook de afgelopen maanden heeft u weer laten 
blijken hoe belangrijk die rol is. Er zijn aardig 
wat mailtjes en telefoontjes met meldingen en 
vragen vanuit de wijk binnengekomen. Hoewel 
het aantal inbraken in de Vogelwijk in 2015 
ten opzichte van 2014 is afgenomen, waren 
er helaas de afgelopen drie maanden toch 
weer enkele inbraken of pogingen daartoe te 
melden. 

Werkwijze
Er is veel vraag vanuit de wijk naar de meest 
gebruikte werkwijze van inbrekers. Kijkend 
naar de inbraken die de afgelopen maanden 
hebben plaatsgevonden, zien we echter niet 
een specifi eke werkwijze terug. Ook de tijdstip-
pen en de manieren waarop woningen of gara-
ges zijn binnengedrongen lopen sterk uiteen. 
Wel is opvallend dat er steeds vaker iets wordt 
gestolen uit schuurtjes. Vaak zijn deze niet of 
slecht afgesloten. Realiseert u zich daarnaast 
ook wat er in uw schuurtje ligt? Vaak gaat het 
om gereedschap en fi etsen. Met voor gebruik 
klaarliggend gereedschap maakt u het inbre-
kers wel erg makkelijk!

Verdachte personen
Er zijn ook heel wat meldingen binnengeko-
men van verdachte omstandigheden rond 
woningen. Dit betrof vaak personen die 
vreemd gedrag vertoonden en door oplettende 
wijkbewoners werden gespot. In één geval 
meldde een bewoner dat een man zich ver-
dacht ophield in de voortuin van een huis. Bij 
onderzoek bleek het te gaan om een bekende 
van de politie, die zeer verward was. De man 
was niet op dievenpad, maar zocht een plekje 
om te kunnen uitrusten.
Bij veel meldingen was er sprake van personen 
die vanaf de straat of vanuit de voortuin bij 
woningen naar binnen aan het kijken waren. 
Dit soort meldingen neemt toe. Mijn advies is 
dan ook altijd: ziet u iets dergelijks, bel direct 
112! Dit geeft de politie de mogelijkheid om 
snel en alert op te treden en eventueel inbre-
kers op heterdaad te kunnen aanhouden!

Babbeltrucs
Ondanks vele waarschuwingen van poli-
tiezijde gedurende blijven er mensen in de 
valkuil van de babbeltruc trappen, ook in de 
Vogelwijk. Nog niet zo lang geleden deden 
twee dames zich voor als medewerksters van 
de thuiszorg. Een populaire wijze van binnen-
komen. Vaak wordt de naam van een thuiszor-
ginstantie hier voor misbruikt.
Het zijn meestal ouderen die slachtoffer 
worden van babbeltrucs. Oplichters en dieven 
proberen hen van alles op de mouw te spelden 
met maar één doel: hun huis binnenkomen en 
ze iets afhandig maken. Soms voelen slachtof-
fers dat er iets niet in de haak is, maar vinden 
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Wijkbewoner is belangrijke partner       
Door Henrieke Schoenmakers

ze het onbeleefd om iemand niet te woord te 
staan of niet binnen te laten.
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: 
van man tot vrouw en van jong tot oud, en ze 
komen meestal vriendelijk en vertrouwen-
wekkend over. Ze kunnen aanbellen en zich 
voorstellen als medewerkers van de thuis-
zorg of energiebedrijf of als nieuwe buur. 
Ze kunnen om hulp vragen, bijvoorbeeld 
geld voor benzine of een taxi, maar het kan 
ook zijn dat ze iets willen aanbieden. Over 
deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en 
daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. 
Eenmaal binnen zorgt de dader – soms zijn 
het er meer – dat de bewoner wordt afgeleid. 
Als hij of zij dan weer weggaat, zijn vaak 
bankpasjes, geld en sieraden verdwenen.

Wat te doen?
Staat er een meteropnemer of een reparateur 
voor de deur, vraag dan ALTIJD naar een 
legitimatie- en identiteitsbewijs. Bedenk ook 
dat veel bedrijven en instanties tegenwoordig 
vooraf een brief sturen met datum en tijdstip 
waarop ze komen en dus niet onaangekon-
digd aanbellen. 
Ook komen bankmedewerkers nooit aan 
de deur en ze nemen ook nooit telefonisch 
contact op om uw pincode te vragen. 
Geef NOOIT uw bankpas en/of pincode af 
aan onbekenden, ook niet aan mensen die 
zeggen van de politie te zijn!
In geval van een ‘heterdaad’ belt u zo snel 
mogelijk 112. Onthoud de looprichting en 
het uiterlijk van de daders zo nauwkeurig 
mogelijk en geeft dit door aan de politie.

Uiteraard is dit slechts een greep uit wat zich 
in de wijk heeft afgespeeld. 
Als u een specifiek onderwerp graag belicht 
zou willen zien of een andere vraag voor mij 
heeft aarzel dan niet om mij te mailen:
henrieke.schoenmakers@politie.nl

Bachs Matthäus Passion
nader verklaard
Kunsthistorica en Vogelwijkbewoonster Saskia 
Gras biedt in de week voor Pasen alle liefheb-
bers van de Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach de gelegenheid dit meesterwerk 
beter te doorgronden. Zij doet dit tijdens een 
verhelderende lezing in het zaaltje naast de St. 
Albaankerk aan de Rietzangerlaan 2A die zij kort 
voor Goede Vrijdag twee keer houdt:
- Maandag 21 maart van 15.00 - 16.45 uur
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De kosten hiervan bedragen € 15, inclusief kof-
fie, thee of frisdrank.
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oratorium is opgebouwd, welke middelen Bach 
toepaste om het lijdensverhaal muzikaal te ver-
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en arioso’s tot stand kwam. 
Ook de – vermeende - getallensymboliek komt 
aan de orde, evenals een uitleg van de authen-
tieke instrumenten die voor Bach in specifieke 
passages beslist noodzakelijk waren. Verder 
wordt de recente vertaling van de Matthäus 
Passion in het Nederlands door Jan Rot belicht.
Hebt u belangstelling? Meld u dan voor een van 
de voornoemde middagen aan en meld tevens 
met hoeveel personen u komt. E-mail:
saskiagras@hccnet.nl, Tel.: (070) 4481054. 

Met Saskia naar Jeroen 
Op dezelfde wijze kunt u zich ook alvast opge-
ven voor een door Saskia verzorgde excursie 
op zaterdag 16 april naar de al veelvuldig 
bejubelde Jheronimus Bosch-tentoonstelling 
in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. 
Deze excursie (per bus) wordt gecombineerd 
met een bezoek met rondleiding aan het 
Zwanenbroedershuis in Den Bosch. Verdere de-
tails en de prijs van de excursie zijn nog niet be-
kend, maar daar krijgen de aspirant-deelnemers 
spoedig persoonlijk bericht over.
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bij en dit was voor mij het moment de garage 
aan te pakken en tot atelier te verbouwen.”
We lopen door de tuin naar het aangrenzende 
domein en daar zien we een ruime werkruimte 
met ook weer veel glas en dakramen. Veel licht 
dus.
,,Maar zoals dat kan gaan: ik was ‘schildermoe’ 
geworden en de ezel maakte plaats voor de 
tekentafel. Deze ruimte leent zich ook uitste-
kend voor mijn huidige werkzaamheden. Zoals 
je ziet, werk ik nog met potlood en gum.” 
Aan de wand hangt een prachtige kaart van 
Europa met allemaal vlaggetjes erop gepind. 
Ruud: ,,Ik ben gebrevetteerd sportvlieger en 
dat zijn allemaal plaatsen die ik op die ma-
nier bezocht heb.” Het zijn er te veel om op te 
noemen: van Kroatië tot Sicilië en het uiterste 
puntje van Portugal. Aan het slot van de bezich-
tiging haalt Ruud niet zonder trots een ingelijst 
artikel uit VT Wonen van de muur. Hierin werd 
hij met een aantal andere ontwerpers gepor-
tretteerd. 

Zelf ontworpen
Weer in de huiskamer aangekomen, spreken 
we verder over de meest recente verbouwing: 
,,Oorspronkelijk was dit een kamer-en-suite, 
die in de originele vorm al niet meer bestond 
toen ik hier met mijn gezin in 1987 kwam 
wonen. Aangrenzend had je een smal gangetje 
en een klein keukentje”, vertelt Ruud.
,,Ik ben een eigenwijze man, dus heb ik de 
architectuur voor de verbouwing zelf gedaan. 

En ik moet eerlijk zeggen: er is toen wel een 
aantal tekeningen in de prullenbak beland. Er 
is namelijk op ontwerpgebied niets lastiger dan 
voor jezelf iets te ontwerpen. Ik ben een perfec-
tionist en alles moet dus kloppen.” Hij wijst op 
de symmetrie en het lijnenspel in het interieur. 
,,Kijk hoe de lijnen naadloos op elkaar aan-
sluiten”, zegt hij, terwijl hij met zijn vinger de 
richting aangeeft. 
Behalve de keuken is ook de open haard een 
blikvanger in het interieur. ,,Het is een gas-
gestookte haard, die warmte afgeeft door de 
reflecterende dikke stalen platen die erin ge-
monteerd zijn”, legt de bewoner uit. De bezoe-
ker ziet verder een interieur zonder overbodige 
spullen. Ruud: ,,Ik houd van zo veel mogelijk 
rust. Het zijn de mensen die leven brengen in 
het interieur.” 

Licht
Ondertussen hebben we ons omgedraaid en 
kijken naar de glazen schuifpui met uitzicht op 
de tuin met sfeervolle verlichting, die op deze 
manier bij de woonruimte betrokken wordt. 
,,Hier stond een muur en nu is het een glazen 
wand met schuifdeuren naar de tuin. Ook ’s zo-
mers heb ik er enorm veel plezier van. Waar we 
nu uitzicht hebben op de open keuken, stond 
ook een muur. Het is allemaal een stuk lichter 
en luchtiger geworden. Het is een voorbeeld 
van de manier waarop ik graag kijk naar een 
ruimte en naar de mogelijkheden die er zijn. Ik 
kijk als het ware door de muren heen in plaats 
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Door Madelon Kranenburg - Foto’s: Lot Philipsen

Met nog maar één voet over de drempel wordt 
de verslaggeefster verrast door een bijzonder 
lijnenspel en heel veel glas. Wow, dit is mooi!
Bewoner van dit onlangs fraai verbouwde pand 
aan de Sijzenlaan is Ruud Philipsen, een man 
die gepokt en gemazeld is in het hogere seg-
ment van de keukenbranche. Na voorgesteld te 
zijn aan zijn dochter Lot nemen we plaats aan 
de ruime eettafel met uitzicht op, hoe kan het 
ook anders, de keuken.

Klanten aan huis
Philipsen (66) steekt direct enthousiast van 
wal. ,,Na 32 jaar met veel plezier een zaak 
aan de Denneweg te hebben gehad, Absolut 
Kitchen, heb ik ervoor gekozen in deze levens-
fase mijn werkzaamheden vanuit huis voort te 
zetten.” Hij wijst naar de voormalige garage, 
die na een grondige verbouwing dienst doet 
als studio annex kantoor. ,,Maar ik ontvang de 
klanten eerst hier’’, zegt hij, een breed arm-
gebaar makend richting woon-eetkamer en 
keuken. ,,Zo kunnen mensen een goede eerste 
indruk krijgen. Ik laat ze zien hoe je een betrek-
kelijk klein ruimte, de totale lengte van deze 
kamer is negen meter, door een aantal slimme 
aanpassingen optisch veel ruimer kunt maken.”

Jan des Bouvrie
Maar nog even terug naar het begin. Hoe is 

het allemaal zo gekomen?
Ruud: ,,In 1974 begon ik bij een bedrijf dat zich 
met complete interieurbouw bezighield. Ik was 
er verantwoordelijk voor de keukens. In 1983 
ben ik zelfstandig begonnen in een voormalig 
fi liaal van Jan des Bouvrie aan de Denneweg. 
Als autodidact had ik zo mijn eigen ideeën 
en op die manier kon ik die beter inzetten. Ik 
kende Jan vanuit mijn vak. Hij wilde zijn zaak 
op de Denneweg afstoten en ik nam die over, 
samen met zijn voormalige bedrijfsleider. 
Daarna heb ik nog veel met Jan samengewerkt, 
tot het moment waarop ik mij meer op mijn 
eigen zaak wilde gaan focussen. Na zes jaar 
groeide ik eruit en verhuisde naar een eigen 
pand, schuin aan de overkant op de hoek met 
de Hooistraat.”
Dochter Lot mengt zich in het gesprek: ,,Het 
was een mooie zaak, ik heb er de afgelopen vijf 
jaar ook gewerkt. Maar zo’n winkel heeft ook 
nadelen: zo moet je bijvoorbeeld altijd aanwe-
zig zijn. En de tijden veranderen nu eenmaal. 
Mensen oriënteren zich tegenwoordig liefst 
vanuit huis via internet.”

Verbouwing
De overstap naar het werken aan huis is dus 
een logische, kunnen we vaststellen. Ruud, 
inmiddels gescheiden en enige bewoner van 
het huis, vertelt dat de garage al eerder een 
grondige verbouwing had ondergaan: ,,Ik was 
een enthousiast schilder met acrylverf en zat 
ook op les. Daar hoort een goede werkruimte 

  Huis 
in de etalage
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Aannemersbedrijf
Dennis Blok bv
nieuwbouw, verbouw & renovatie

Orchideestraat 28  Den Haag
tel. 070 345 78 70 / 06 518 267 97
www.dennisblok.nl

BANKETBAKKERIJ
• Ook vele soorten andere taarten
• Eigen fabrikaat luxe bonbons
• Diverse koekjes, zoutjes enz.
   Alles met roomboter bereid

Doe mee aan ons vernieuwde spaarsysteem

Arabislaan 56 - Tel. 325.27.34
Weissenbruchstraat 1k - Tel. 324.94.09

Kerkstraat 71, Wassenaar - Tel. 517.95.07

Voor bestellingen:
Tel. 324.68.44

van te denken vanuit het bestaande.’’    
,,De verbinding die ik hier gemaakt heb tussen 
de gang, woonkamer en keuken, door gebruik 
te maken van hoge glazen deuren is daar ook 
een voorbeeld van. Voor de deuren van het 
toilet en de gangkast en de treden van de trap 
gebruikte ik hetzelfde hout als de vloer in de 
woonkamer. Ook dat versterkt weer de visuele 
rust.” 

Kamperen
De verbouwing gaf Ruud in handen van de 
Haagse aannemer Ted Duyvestijn. ,,Een uitste-
kende vakman met wie ik al jaren heel plezierig 
samenwerk. Tijdens de verbouwing was het 
voor mij een beetje kamperen in eigen huis, 
maar ik vond het wel prettig om in de buurt te 
blijven, zodat ik ook geregeld met de mensen 
die hier aan het werk waren kon overleggen. Je 
loopt toch altijd tegen dingetjes aan. Zo bleek 
bijvoorbeeld de vloer verzakt.”
Er ligt nu een prachtige natuurstenen vloer die 
vanuit de gang doorloopt in de keuken. Ook 
dit geeft weer het ruimtelijke effect waar Ruud 
zeer aan hecht. Hij wijst in dit verband ook nog 
even op de directe doorkijk naar de tuin zodra 
je het huis binnenkomt. ,,Ik heb er zelfs een 
boom voor laten verplaatsen, zodat de rechte 
lijn niet verstoord zou worden”, zegt de man 
van de precisie.

De Hut
Lot Philipsen vindt de verbouwing van haar 
ouderlijk huis zeer geslaagd: ,,Het is echt 
prachtig geworden. We hebben hier afgelopen 
december ook weer met mijn gezin en het gezin 
van mijn zus kerstmis gevierd. Hartstikke gezel-
lig. Gewoon ongedwongen met z’n allen koken 
in de nieuwe ruime keuken.” Lot, fotograaf 
en moeder van twee kinderen, is opgegroeid 
met een veel kleinere keuken. Om de huidige 
keuken te kunnen realiseren is er een uitbouw 
aan het huis gemaakt.
Dit brengt ons op de rest van het huis, die vol-
gens Ruud Philipsen een ,,traditionele indeling’’ 

kent. ,, Op de eerste etage een slaapkamer, 
studeerkamer, waskamer en badkamer. Dan 
daarboven nog een ruime zolder met wat fit-
nessapparaten en opslagruimte. Maar.. en dat 
is vooral leuk voor de kleinkinderen: helemaal 
bovenin bevindt zich ook nog een vliering, 
bereikbaar via een trapje. Je kunt er niet staan, 
maar mijn kinderen en kleinkinderen noemen 
het ‘De Hut’ en de jongste generatie vindt het 
daar heel spannend.”

Werkterreinen
Aan het slot van het gesprek komt Ruuds passie 
weer bovendrijven: keukens. Hij ontwerpt er 
gemiddeld veertig per jaar, en niet alleen in 
Nederland. Ik ben actief geweest in Spanje, 
Italië, Frankrijk, Indonesië, Noorwegen, 
Engeland en Zwitserland en binnenkort wordt 
er een keuken van mij in Monaco geïnstal-
leerd. In de loop der jaren heb ik ook voor heel 
wat huizen in de Vogelwijk keukens ontwor-
pen. Maar mijn werkterrein lag ook in het 
Benoordenhout, de Archipel, Duinoord, het 
Statenkwartier, het Belgisch Park en zelfs in de 
Amsterdamse grachtengordel.”
,,Het is belangrijk precies te weten voor wie ik 
ga ontwerpen en waar de prioriteiten van de 
klanten liggen. Hou je van culinair uitpakken 
en entertainen of is koken een noodzakelijk 
kwaad, om maar twee uitersten te noemen. 
Vervolgens maak ik een individueel ontwerp 
op maat.” Zo ontwierp hij ooit een keuken met 
werkbladen op twee verschillende werkhoog-
tes: voor een stel dat uit twee gepassioneerde 
kokers bestond, maar een aanzienlijk verschil 
in lengte vertoonde.
Een aparte opdracht die Ruud een poosje 
geleden kreeg, was de inrichting van een 
nieuwe grote keuken voor een kookleslokaal 
van de British School in Voorschoten. Zes ovens 
kwamen er in en zeven spoelbakken. Leuk om 
te doen. Ja, ik ga voorlopig nog wel even door. 
Ik kijk nog dagelijks met een tevreden glimlach 
om me heen.’’
www.absolutkitchen.nl
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Koffieochtenden, diners
en huiskamerconcerten 

Wijkvereniging De Vogelwijk doet veel voor 
vijftigplussers! Zo is er elke eerste vrijdag van 
de maand vanaf 10.30 uur een gezellige (gra-
tis) koffieochtend ten huize van Ilonka Sillevis 
Smitt, Papegaailaan 32. De eerstvolgende is op 
vrijdag 1 april (geen grap!). 
Bent u van plan te komen, meld dat dan even 
bij Ilonka: e-mail ilonkasbnb@gmail.com
of telefoon 06-18813144.
Vrijwel maandelijks verzorgt Ilonka bij haar 
thuis ook een gratis huiskamerconcert, waarbij 
één of meer musici optreden. Deze maand is 
dit Papegaaiconcert op zondag 20 maart om 
14.30 uur. Ook in dit geval is het voor Ilonka 
handig als u zich tevoren aanmeldt en daarbij 
aangeeft met hoeveel personen u komt. 
Volgende maand vindt het Papegaaiconcert 
plaats op zondag 17 april om 14.30.
Ook op elke laatste maandag van de maand 
is er een evenement waar wijkbewoners elkaar 
in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. 
Dat zijn de bijeenkomsten van de zogeheten 
Berg-en-Dal-groep, genoemd naar de plaats 
van samenkomst: de bistro van tennispark 
Berg en Dal in de Bosjes van Pex. Eerst wordt 
er (op eigen kosten) een apéritief gedronken 
en daarna gaan de deelnemers aan tafel voor 
een driegangenmenu voor de spotprijs van 15 
euro. De eerstvolgende samenkomsten zijn op 
maandag 28 maart en maandag 25 april. Wilt 
u dit ook eens meemaken? Geef u dan s.v.p. op 
bij Antoinette van der Valk, tel. (070)3688820,
e-mail: a.vandervalk@me.com 
Op vrijdag 18 maart vindt overigens ook weer 
de jaarlijkse voorjaarslunch voor senioren 
uit de wijk plaats. De gegevens staan elders in 
dit blad.  

Zondags koffieconcert
20 maart Houtrustkerk 

Op zondag 20 maart van 12.00 tot 12.30 
zullen Fanni Székely en Balázs Tóth, een 
Hongaars duo dat vooral renaissance- en 
barokmuziek speelt, een koffieconcert geven 
in de Houtrustkerk. Zij spelen op de traverso 
(barokdwarsfluit) en theorbe (een soort luit) 
suites van Robert de Visée en J.M. Hotteterre. 
Zowel Balász als Fanni studeert aan het Haags 
conservatorium. De toegang is gratis, met een 
collecte na afloop.

Pianoconcerten van
Else Krijgsman 
In haar concertsalon aan de Laan van Poot 
298 vertolkt pianiste Else Krijgsman op 
zondagmiddag 6 maart vanaf 15.30 uur 
samen met Paula Bär-Giese (sopraan en 
piano) enkele werken van Franz Schubert: 
de Pianosonate, Liederen en de Fantasie voor 
quatre mains.
Op 2 en 10 april verzorgt Else om 15.30 solo-
optredens, waarbij ze vertelt en speelt. Het 
programma is nog een verrassing. Al deze 
concerten kosten 12 euro (ten bate van Artsen 
Zonder Grenzen) en u krijgt er een glas wijn 
bij. Liefst wel van tevoren reserveren via 
krijgsman.else@gmail.com of tel. 3230958.

 
Kunstexposities in
zaal Rietzangerlaan 
Voor het achtste achtereeenvolgende jaar zijn 
er in maart, april en mei weer kunstexposities 
te zien in het zaaltje naast de St. Albaankerk 
aan de Rietzangerlaan.

Kortom Kortom

De scheppers van de tentoongestelde objecten 
zijn zowel amateurs als professionals uit de 
Vogelwijk en omgeving. De tentoonstellingen 
zijn telkens op zaterdag- en zondagmiddagen 
van 14.00 - 17.00 uur te zien.
In de weekends van 26/27 maart en 2/3 april 
gaat het om sieraden, prenten, schilderijen en 
naaldviltwerk.
Op 16/17 april en op 23/24 april staan 
schilderijen, weefwerk, bronzen beeldjes en 
portrettekeningen centraal.
Op 7/8/ mei en op 14/15 mei is de zaal 
ingericht met keramiek, sieraden, collages en 
schilderijen.
Bepaalde werken zijn ook te koop.
Wie er belangstelling voor heeft, kan tij-
dens de openingsuren van de exposities ook 
de in 1932 gebouwde Vrij-Katholieke St. 
Albaanskerk bezichtigen. Spreek daarvoor 
een van de organisatoren aan. 
Nadere informatie bij Marette Wils, telefoon 
(070) 3238910 of marettewils@gmail.com

Seminar op 19 maart:
‘Alles over de ziel’ 
Op zaterdag 19 maart van 10.30 - 17.00 uur 
wordt in de zaal bij de Vrij-Katholieke Kerk 
aan de Rietzangerlaan 2 een interactief 
seminar gehouden onder de titel ‘Alles over de 
ziel’. De bijeenkomst staat onder leiding van 
antropoloog drs. Frans Langenkamp, kenner 
van de vedanta (hindoe-filosofie.)
Iedereen is welkom. Breng al je vragen over 
ziel en zaligheid mee!
Voor nadere informatie en aanmelding: 
Renée Bost, (070) 3253091 of 06-39216505. 

Meezingmiddag van
koor HagaSonare

Het gemengd koor HagaSonare, dat vooral 
lichte klassieke muziek zingt, telt 65 leden en 
zoekt nog enkele mannen en vrouwen die het 
koor willen komen versterken. Het koor repe-
teert elke dinsdagmiddag van 13.15 tot 15.30 
uur in wijkgebouw Eltheto, Azaleastraat 2, 
dus dicht bij de Vogelwijk. Op dinsdagmid-
dag 22 maart om 13.00 uur kunnen op deze 
locatie degenen die aspiraties hebben om 
koorlid te worden komen kennismaken door 
te luisteren of zelfs mee te zingen.
U zult snel merken hoe ontspannen en gezel-
lig de sfeer is, niet in de laatste plaats dankzij 
de enthousiaste dirigent Danny Nooteboom. 
Doet u mee? Geef u dan op via tel. 
(070) 3978957 of via de website 
www.hagasonare.nl

Twee nieuwe gezichten bij
tandartsteam Fazantplein

Het ‘Vogelwijkkarakter’ van de al bijna veertig 
jaar bestaande tandartspraktijk aan het 
Fazantplein 20 is sinds kort weer versterkt. 
Van 1977 tot 1998 was de praktijk het domein 
van Hans van Geest, die er nog steeds boven 
woont. Daarna nam Martin Visser de praktijk 
over en in 2006 ging het duo Arnold Dekker 
en Berthe Jager er aan de slag. Eind vorig jaar 
is Berthe echter vertrokken en haar plaats 
werd ingenomen door Aleid Lambooy, die 
vele jaren op de Kiplaan heeft gewoond en 
de wijk dus goed kent. Verder is het team, dat 
inclusief assistentes zes personen telt, onlangs 
versterkt met mondhygiëniste Emilie Walter, 
die op de Vliegenvangerlaan woont.
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         Ik help u graag met het onderhouden van uw 
tuin, het gazon, de vijver, de borders en natuurlijk 
ook zaag- en snoeiwerk

Heeft uw tuin een 
opknapbeurt nodig?

Tel. 06 44601234 voor informatie of  stuur een 
email  naar: loeskuiper7@gmail.com
                         Loes Huis en Tuindiensten

         Ik help u graag met het onderhouden van uw 

“de Wijnmakelaar” 
 
 
 
 
              
 
 
             

Dé wijnspeciaalzaak! 

Groot assortiment; 

Betaalbaar;  

Service! 
 
  
 

Uitsluitend wijnen van gerenommeerde wijnhuizen 

      altijd 10% korting per fles 
 

       altijd 15% korting per doos van 6 flessen 
 

               heeft u een favoriete wijn? 
wij kopen deze voor u in of hebben een perfect alternatief. 

 

En! Vergeet onze huiswijn niet:  Zinc!  
Heerlijke, eerlijke wijn in een robuuste liter fles voor een zachte prijs! 

   
Graag tot ziens! 
Robert & Renée Hulst 

 
w w w . d e w i j n m a k e l a a r . c o m 

 
 

GOUDSBLOEMLAAN 148 DEN HAAG 

VERKOOP@DEWIJNMAKELAAR.COM 

070 346 23 12 

OPEN : MAANDAG 13:00 TOT 18:00 
DI. T/M VR. 11:00 TOT 18:00 

 

ZATERDAG 10:00 TOT 17:00 

DONDERDAG KOOPAVOND TOT 19:00 

Wijnwinkel

Schildersbedrijf Ad Snijders 
Uitvoering van alle schilderwerken

Kwaliteit in de garantie en 
garantie in de kwaliteit

 
Houtrustlaan 24  ‘s-Gravenhage

070-3649523  of  0630791871
Email: adma@casema.nl

 www.schildersbedrijf-adsnijders.nl 
Voor meer informatie over onze specialisaties en hoe u 
zich kunt aanmelden, kijk op: www.velfysio.nl  
Of bel:  070 – 365 56 16

Distelvinkenplein 12

De praktijk in uw wijk 

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
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AANGEBODEN - Kattenverzorging bij u thuis in 
de Vogelwijk. Hbo-student (20) met jarenlange ‘kat-
tenervaring’ helpt u tijdens uw vakantie voor 3 euro 
per kat, 2e kat 0,75 ct extra. Ook knaagdierenverzor-
ging. Referenties aanwezig. Voor meer informatie: 
070- 323 65 20.

GEZOCHT – Ik zoek voor langere tijd een prettige 
woonplek voor mezelf (vrouw 54 jaar) en m’n (rus-
tige) hondje. Het zou ook kunnen zijn dat ik op uw 
woning pas. Gaarne contact via  06 - 46114995.

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

KwettertjesKwettertjesKwettertjesKwettertjes
”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62

Woensdag 9 maart: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
een briefje met uw eigen geboortedatum. Na 
de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door 
diverse magnetiseurs.
Woensdag 16 maart: Maria Plop verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een  foto van 
een  overleden persoon.
Woensdag 23 maart: Johan van Voorthuijzen 
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. 
een  foto of voorwerp van een levend of overle-
den persoon.
Woensdag 30 maart: Janneke Leber verzorgt 
een avond met waarnemingen. 
Woensdag 6 april: Tineke de Caluwé verzorgt 
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of 
voorwerp van een levend persoon. 
Woensdag 13 april: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
een briefje met de naam van een overleden 
persoon. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd 
worden door diverse magnetiseurs.

Lila bloemen in de rozemarijn 
verloren nectar voor bijen die er nauwelijks zijn
een dotter spiegelt zich in zwart duinwater
waar de meerkoet riet verzamelt voor zijn nest

Toch weet je in elke nieuwe winter nooit
wat er alsnog kan komen:
vorst die bloem en knop
alsnog verschrompelen doet         

Winter 2015/2016
‘Geen bloem bloeit in de winter, geen gras groeit na de herfst’, schreef Koltsov in 1835.
Nu bloeien overal rozen en steken narcissen hun trompet langs musea en scholen

Opwarming van de aarde betekent niet
dat het nooit meer vriezen zal
maar elke dag is er de verwondering:

Er bloeien bloemen in de winter
en het gras moet alweer gemaaid
ver, heel ver na de herfst

Olga Millenaar



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: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail: 
henrieke.schoenmakers@politie.nl

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: 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) 205 24 80.

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent 
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480. 

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) 205 24 80. 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) 205 24 80.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 383, kunt u terecht voor alle informatie 
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00 
Website: www.hwwzorg.nl

Evita Zorg Den Haag 
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Particuliere thuiszorg van

U bent gewend om zelf uw keuzes te maken.

Die behoefte wordt niet minder als u plotseling

extra zorg nodig hebt. Bij Florence Allure staan

uw wensen daarom centraal. U bepaalt zelf:

 Welke zorgverlener bij u over de vloer komt

 Op welk tijdstip de zorgverlening plaatsvindt

 Wat u hiervoor betaalt

  

  

  

Florence Allure
T 070 - 41 31 009
E florenceallure@florence.nl
W www.florence.nl/allure

Vragen? Wij
helpen u graag!
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl

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

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Tel: (070) 3684568

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

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

Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl

Cultuurcommissie 
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
e-mail: damesgym@vogelwijkdenhaag.nl of 
inekecas@xs4all.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
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO. 
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkdenhaag.nl

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Vacant - Tijdelijk: Henk Eleveld
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

Secretaris
Henk Eleveld, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

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

Overige bestuursleden
- Anja Jager (Cultuurfonds en algemene zaken)
  Wildhoefl aan 6, tel. 06 22 46 09 50
   e-mail: anjajager66@kpnmail.nl
- Christian Pick (openbare ruimte)
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
  Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44
  e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

Tussenpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664

WIJKVERENIGING

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