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Van de redactie
Elk jaar in oktober, als dit blad bij wijze van uitzondering 
huis-aan-huis in de wijk wordt verspreid (en dus niet 
alleen bij de leden van de wijkvereniging terechtkomt) 
nemen we de gelegenheid te baat om zo veel mogelijk 
nieuwe leden te werven. Meestal levert dat een bescheiden 
ledenaanwas van een stuk of acht huishoudens op. Dit jaar 
gaven we onze wervingsdrang nog een extra accent door 
een flyer met gegevens over de wijkvereniging bij het blad 
te voegen. Deze actie had wel succes, maar leidde helaas 
niet tot de hier en daar gehoopte stortvloed aan nieuwe 
leden. Bij onze ledenadministrateur Paul Raasveldt meld-
den zich 24 wijkbewoners aan die er vijftien euro per jaar 
voor over bleken te hebben om de wijkvereniging te steu-
nen en dit blad tien keer per jaar te ontvangen. Wij roepen 
hen een hartelijk welkom toe!
Het wijkbestuur en de redactie van dit blad beseffen ter-
dege dat het een utopisch streven is om alle wijkbewoners 
onder de paraplu van de wijkvereniging te vergaren. Al 
tientallen jaren ligt het ledenpercentage in de wijk op zes-
tig à zeventig procent van de bewoners en daar mogen we 
al heel blij mee zijn, ook al bekruipt sommigen af en toe 
de drang tot mokken over de honderden wijkbewoners die 
kennelijk geen greintje wij(k)gevoel hebben. Overigens 
moet hierbij worden bedacht dat naar schatting zo’n hon-
derd huishoudens niet Nederlandstalig zijn. 
Hoe diep het wij(k)gevoel onder de leden vaak is gewor-
teld, blijkt overduidelijk uit het feit dat heel wat wijkbewo-
ners die naar elders verhuizen toch lid blijven van de wijk-
vereniging en nog altijd met graagte het wijkblad lezen.    
Laten we u bij dezen eens wat inzicht geven in ons leden-
bestand. Onze wijk telt in totaal ruim 2700 huishoudens 
en het aantal leden van de wijkvereniging bedraagt mo-
menteel 1722. Van dat totale ledenaantal wonen er echter 
maar 1595 in de Vogelwijk! De overige 128 leden zijn op te 
splitsen in 105 voormalige wijkbewoners die elders in Den 
Haag wonen en 23 oud-Vogelwijkers van wie het adres 
buiten Den Haag ligt. Uit laatstgenoemde categorie zijn er 
drie die in het buitenland vertoeven: twee in België en één 
in Frankrijk. (Nota bene: een jaar of tien geleden hadden 
we ook nog een lid in Oslo en zelfs eentje in Sjanghai!) De 
overige leden buiten Den Haag bevinden zich niet alleen in 
omringende regiogemeenten als Leidschendam-Voorburg 
en Zoetermeer, maar ook in Brabant, Zeeland, Overijssel 
en Groningen.
Voor al onze leden, dichtbij en ver weg, hebben we eind 
januari aanstaande een verrassing in petto, want voor 
het eerst in de 62-jarige wijkbladhistorie zal deze uitgave 
geheel in kleur verschijnen! En alle volgende edities ook. 
Wij wensen u aangename en feestelijke winterweken. Tot 
in 2020!

DvR   

Vogelwijk
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Geslaagd met vlag en wimpel 
Gemiddeld een acht of hoger. Bij een dergelijke 
examenuitslag past gewoonlijk het predicaat 
‘cum laude’. Een eretitel waarmee onze wijk 
zich ook mag tooien, want in een enkele 
jaren geleden gehouden tevredenheidsonder-
zoek onder Hagenaars scoorde de Vogelwijk 
maar liefst een 8,4! Van alle inwoners van 
Den Haag bleken de Vogelwijkbewoners het 
meest tevreden te zijn met hun leefomgeving. 
Het Statenkwartier, de Archipelbuurt, het 
Benoordenhout en Duinoord hadden met een 
8.2 het nakijken. Onze wijk is dus topscorer.
Het betreffende onderzoek en alle gegevens 
per wijk zijn te vinden op de website van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek oftewel 
CBS: www.cbs.nl (Onderop de openingspagina 
van deze site zie je onder het kopje Onze dien-
sten het onderwerp Urban Data Centers staan. 
Door dat aan te klikken, kom je vanzelf bij het 
onderzoek ‘Prettig wonen in Den Haag‘)
Met name op het onderdeel ‘sociale cohesie’ 
blijkt onze wijk hoog te scoren. We gaan prettig 
met elkaar om en bewoners voelen zich thuis 
in onze wijk. Maar ook hier kan het soms beter. 
Enkele belangrijke verbeterpunten kwamen 
ter sprake tijdens het recente werkbezoek van 
wethouder Robert van Asten aan onze wijk op 
17 november. Een verslag van de zonovergoten 
fietstocht met de wethouder van de hand van 
‘embedded journalist’ Dick van Rietschoten 
treft u elders in deze uitgave. Ik licht er bij 
dezen een paar onderwerpen uit.  

Verkeersveiligheid
Soms een zaak van leven of dood: verkeers-
veiligheid. Ik mocht het pas nog ondervinden 

toen ik elders in de stad op een haar na geschept 
werd door een auto die met hoge snelheid door 
een rood stoplicht reed. Een ongeluk zit soms 
in een klein hoekje. En om dat hoekje in onze 
wijk zo klein mogelijk te maken, moet er snel 
iets worden gedaan aan de onveilige situaties op 
het noordelijk deel van de Sportlaan. Er wordt 
veel te hard gereden en op de kruispunten 
met de Houtrustweg en de Nieboerweg is het 
wachten op (weer) een ongeluk. Onveilig is ook 
het gedeelte van de Laan van Poot tussen de 
Nieboerweg en Houtrustweg. 
We fietsten ook een stukje over de nieuwe vent-
weg op de Sportlaan-zuid. Ik vertelde wethou-
der van Asten over de vele complimenten die ik 
hoorde over de herprofilering van de weg, maar 
ook over het feit dat bewoners een hogere ver-
keersdruk ervaren omdat het verkeer niet langer 
wordt gedoseerd door verkeerslichten. Ook zou 
er harder gereden worden dan voorheen. Hier 
volgt nog een nader onderzoek naar. 
De nieuwe rotondes zijn weliswaar prachtig 
aangelegd, maar blijken riskant voor fietsers. Ik 
las kort geleden nog over een wielrijder die op 
de rotonde bij de Wildhoeflaan het ziekenhuis 
is ingereden. De betreffende auto was nogal 
herkenbaar in diverse media afgedrukt. Fietsers 
hebben voorrang op de rotondes, maar het blijkt 
niet vanzelfsprekend dat dit hen ook wordt 
verleend. Uitkijken dus, als fietser maar ook als 
automobilist! 

Parkeren
Tijdens het werkbezoek was ook de parkeersitu-
atie in bepaalde delen van de wijk onderwerp 
van gesprek. Onderweg kwamen we heel wat 
bedrijfswagens en andere exotische voertuigen 

De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf, 
voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
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tegen. Uiteraard kwam de onlangs in onze wijk 
uitgevoerde parkeerenquête ter sprake. Zie 
hierover het artikel van onze verkeerscommissie 
elders in dit blad. Dank aan Fred van der Burg 
en Stef Tours voor al hun inspanningen op dit 
punt. Als bestuur nemen wij in de discussie over 
het al dan niet invoeren van betaalde parkeren 
een neutraal standpunt in. Wel dringen we bij 
de gemeente aan op striktere handhaving van 
de parkeerregels die bijvoorbeeld gelden voor 
bedrijfsbusjes en campers.
Er is onze wijk gelukkig ook veel om tevreden 
mee te zijn. Zo hebben we uitgebreid stilgestaan 
op het Eiberplein, waar ik de gemeente com-
plimenteerde met de (bol)bloemenpracht die 
daar eerder dit jaar te zien was. En we bekeken 
de laatst gelegde van de 51 mozaïektegels die 
de trottoirs in onze lanen sieren: de Haagse 
ooievaar. Op de bouwlocatie van Hellasduin 
(de werkzaamheden gaan binnen afzienbare 
tijd van start) toonde Irene van Geest ons onder 
meer het verweerde kunstwerk dat sinds de 
jaren zestig voor de HALO heeft gestaan en dat 
gerestaureerd en wel deel gaat uitmaken van de 
nieuwbouw. Al met al een was het een welbe-
stede middag.

Stikstofcrisis 
Maar er is ook een wereld buiten de Vogelwijk. 
En daar is al enige tijd sprake van een stikstof-
crisis. Simpel gezegd komt het erop neer dat 
de overheid de stikstofneerslag in Natura2000-
gebieden moet beperken. Als perverse proefbal-
lon is onlangs vanuit provincie en gemeente 
geopperd om dan maar kleinere Natura2000-
gebieden, zoals ‘ons’ Westduinpark, op te hef-
fen. Een idee dat in al zijn wrede eenvoud wat 
mij betreft - excusez le mot - volkomen gestoord 
is. Deze gedachte lijkt inmiddels in een la ver-
dwenen, maar wij staan op de barricaden als het 
daar ooit weer uitkomt. 

Nieuwjaarsreceptie
Inmiddels is Sint al bijna weer het land uit en 
komen kerst en oud en nieuw in zicht. Ik wens 

u in ieder geval mooie feestdagen toe. Wellicht 
geen vreugdevuren op het strand, maar naar ik 
hoop wel vreugdevolle uren in familieverband. 

Ik zie u graag op zondagmiddag 26 januari 
van het nieuwe jaar 2020 tussen 16.00 en 18.00 
uur in de bekende theaterloods aan de Laan 
van Poot, waar we als wijkvereniging met een 
drankje en hapje onze nieuwjaarsbijeenkomst 
houden. Zet het in uw agenda, vergeet het niet 
en maak er even tijd voor vrij. Laat zien dat die 
eerder genoemde en geroemde sociale cohesie 
in onze wijk geen wassen neus is. U bent allen 
zeer welkom! 

Redmar Wolf 
(ook namens de medebestuursleden Marcella 
Putter, Dick Nell en Hans van Nieuwkerk).

Ondergrondse 
afvalcontainers aan 
begin Laan van Poot
De gemeente heeft zich in 2018 voorgenomen op 
zo veel mogelijk plaatsen in de stad de ontsie-
rende glasbakken en containers voor papier, 
plastic, blik en restafval te vervangen door 
ondergrondse afvalcontainers. Eind november 
was de containerbatterij aan het begin van de 
Laan van Poot (bij het squashcentrum en de 
Houtrustflats) aan de beurt. Eerder al ge-
beurde hetzelfde op onder meer de Tortellaan 
en de Mezenlaan. Op bijgaande foto de nieuwe 
dumpplek op de Houtrustlocatie kort voor de 
ingebruikneming. Op de achtergrond staan nog 
de oude bovengrondse containers.  
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Theater
Zo gebeurde het dat Van Asten op zondag 17 
november samen met wijkvoorzitter Redmar 
Wolf en een aantal bewoners een fietstocht 
maakte langs plekken in de wijk waar actuele 
ontwikkelingen of problemen te signaleren 
waren. De wethouder kwam overigens niet 
alleen, maar tezamen met Annette de Graaf, 
directeur van het stadsdeel Segbroek en het 
gelijknamige stadsdeelkantoor bij de kruising 
Fahrenheitstraat-Valkenboslaan-Weimarstraat. 
Namens het bestuur van de wijkvereniging was 
ook Marcella Putter van de partij.

De rondgang begon bij de loods van theater-
gezelschap Dégradé aan de Laan van Poot, waar 
Redmar Wolf kort tevoren in het bijzijn van de 
zakelijk leiders David Geysen en Carl Beukman 
een gesprek had gevoerd met enkele omwo-
nenden die nu en dan overlast van Dégradé 
ondervinden. ,,Door dit gesprek is over en weer 
meer begrip ontstaan, maar Dégradé zal haar 
plannen en projecten beter met omwonenden 
moeten afstemmen’’, rapporteerde Redmar.

Wandelpad 
De eerste fietsetappe leidde naar de 

Wethouder op zondagsvisite
Door Dick van Rietschoten

Sinds wethouder Robert van Asten begin oktober een deel van de portefeuille van zijn afgetreden 
collega Richard de Mos overnam, dreigde zijn toch al volle agenda geregeld over te lopen. Vandaar 
dat hij een kalme zondagmiddag in november uitkoos om een werkbezoek te brengen aan de 
Vogelwijk. Weliswaar was de D66-bestuurder, die ook stadsdeelwethouder van Segbroek is, vorig jaar 
even te gast geweest bij de viering van het eeuwfeest van de wijk, maar van een officiële rondgang 
door de Vogelwijkse dreven om te zien en horen wat er zoal speelt, was het nog niet gekomen.
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Houtrustweg, waar zich bij gebrek aan een 
wandelpad de situatie voordoet dat voetgangers 
gedoemd zijn over het fietspad te lopen. Van 
Asten zei het probleem te kennen, maar ver-
wierp het idee om een voetpad langs het kanaal 
aan te leggen. ,,Dat zou z’n 250.000 euro gaan 
kosten. Erg veel geld voor een wandelpad,’’ zei 
hij. Handhaving van de status quo leek hem dan 
ook de beste optie. 
Een paar honderd meter verderop werd 
halt gehouden bij het verkeersknooppunt 
Houtrustweg-Sportlaan-Segbroeklaan ter 
hoogte van de Houtrustbrug. Onoverzichtelijk, 
soms behoorlijk chaotisch en voor fietsers vaak 
riskant, luidde de algemene conclusie, waarna 
zowel de wethouder als de stadsdeeldirecteur 
de verzuchting slaakte: ‘Hoe zou je dit probleem 
dan kunnen oplossen? De mogelijkheden zijn 
immers zeer beperkt.’ Een onderzoek door 
gemeentelijke verkeersdeskundigen is volgens 
hen echter wel op z’n plaats. Op verzoek van 
de meefietsende vertegenwoordiger van de 
Verkeerscommissie uit de wijk, Fred van der 
Burg, zal Van Asten ook intern aandacht vragen 
voor het gratis ‘parasitair parkeren’ vanuit an-
dere wijken in sommige delen van de Vogelwijk. 

Ziekenhuis
De tocht ging verder via het Leeuwerikplein 
(waar Redmar de gemeente een compliment 
maakte voor het onderhoud aan de jeu-de-
boulesbaan) naar de bouwplaats voor twaalf 
woningen op de plek waar tot voor kort de 
Sacramentskerk stond. Daarbij kwamen ook de 
zieltogende gebouwen in zicht van het voorma-
lige Rode Kruisziekenhuis, die naar verwachting 
eind 2020 leeg komen te staan. Met klem on-
derstreepte Redmar de wens van de wijkvereni-
ging om na sloop van de ziekenhuispanden het 
terrein vooral te bestemmen voor de bouw van 
seniorenhuisvesting en enkele zorgvoorzienin-
gen, zoals een huisartsenpost en een centrum 
voor fysiotherapie. Over de tijdelijke opvang 
van daklozen in het vroegere kinderziekenhuis 
(tot eind 2020) klonk uit de monden van de 

wijkvoorzitter en stadsdeeldirecteur unaniem 
positieve geluiden. 

Verkeerskwesties
Aangekomen bij de Kwartellaan, met zicht 
op de ‘driekwart rotonde’ aan de kant van de 
Sportlaan en Segbroeklaan, werd uitvoerig 
stilgestaan bij de veranderingen in de verkeers-
situatie die hier de afgelopen 25 jaar hebben 
plaatsgevonden. Ooit konden auto’s ongehin-
derd de Kwartellaan oversteken naar de zuid- of 
noordkant van de wijk, zo kreeg de wethouder 
te horen, maar vanwege het toenemend sluip-
verkeer door de wijk kwam daar een eind aan. 
Hoewel er wijkbewoners zijn die sindsdien per 
auto een aardige omweg naar hun huis moeten 
maken, is het terugdraaien van deze maatre-
gel – net als het eenrichtingverkeer op een deel 
van de Laan van Poot – geen realistische optie 
meer, zo stelden de wethouder en wijkvoorzit-
ter eensgezind vast. Wel zei Redmar twijfels te 
blijven houden over nut en noodzaak van het 
verbod voor automobilisten om op de Sportlaan 
vanuit zuidelijke richting op voornoemde 
rotonde de ‘busbaan’ naar Sportlaan-noord te 
nemen. Tegelijkertijd strooide hij echter gul met 
complimenten over de recente herinrichting van 
de zuidelijke Sportlaan.
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Grondwater 
Inmiddels had Victor Koningsberger van de 
Grondwatercommissie tegenover de bezoe-
kende wethouder al zijn zorgen geuit over de 
weigering van de gemeente om het grondwa-
terpeil in de wijk beter te reguleren en liefst 
te verlagen. Van Asten kende het probleem, 
zei hij. ,,Ik heb me een paar uur in dat dossier 
verdiept.’’ Enige tijd later, toen de voorman 
van de strijd tegen natte kelders zich al uit het 
gezelschap had losgemaakt, liet de wethouder 
weten dat het zijns inziens primair de verant-
woordelijkheid van huizenbezitters is om hun 
kelder waterdicht te maken.
Bij het bouwterrein op de plek waar de sport-
academie HALO stond, sprak Robert van Asten 
woorden van lof over het project Hellasduin, 
het luxe appartementencomplex dat als initia-
tief van wijkbewoners in de loop van volgend 
jaar van de grond zal komen. Namens de 
toekomstige bewoners gaf Irene van Geest een 
kort exposé over de hindernissen die genomen 
moesten worden om het plan gestalte te 
kunnen geven. 

Bakkerij
Tot slot koerste het bescheiden peloton weer 
richting het beginpunt, waarbij echter – op 
verzoek van de wethouder – nog even een 
ommetje werd gemaakt naar de bakkerij en bak-
kerswinkel van Victor Driessen. Zoals bekend 
wil een handvol omwonenden dat er ’s nachts 
geen brood meer wordt gebakken. Deze eis ligt 
al tien maanden ter beoordeling bij de Raad van 
State. Inmiddels hebben de bezwaarden wel 
(bij de gemeente) gedaan weten te krijgen dat 
een afrastering bij de bakkerij aan de kant van 
de Zwaluwlaan is afgebroken omdat die te ver 
van de rooilijn lag. Onlangs heeft de bakker een 
nieuwe schutting laten plaatsen, iets dichter bij 
de gevel. Voornoemde omwonenden hebben 
ook bezwaar aangetekend tegen het voornemen 
van de bakker om tussen kerst en oudjaar een 
partytent op straat te zetten voor de verkoop 
van oliebollen en appelflappen. Omdat de 
kwestie rond het nachtelijk broodbakken nog 
in een juridisch traject zit, stelde de wethouder 
zich terughoudend op, maar uit zijn reacties in 
woord en gebaar viel duidelijk op te maken aan 
welke kant zijn sympathie ligt. 

Irene van Geest geeft tekst en uitleg over het bouwproject Hellasduin
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Door Dick van Rietschoten

Kwajongens waren het, maar aardige kwajon-
gens. En inventief. En ondernemend. En niet 
te beroerd om lange werkweken van desnoods 
zeventig of tachtig uur te maken. Dick Taat en 
Jaap de Regt, twee mannen die elkaar al op 
jonge leeftijd in de Vogelwijk leerden kennen 
en daar na enige omzwervingen opnieuw het 
anker uitwierpen, bouwden eind jaren zeven-
tig met kunst- en vliegwerk en een grote dosis 
bravoure een succesvol cateringbedrijf op: Taat 
& De Regt. Die zaak is al lang geleden ver-
kocht, maar de naam echoot nog altijd door de 
Haagse dreven. Eind vorige maand verscheen 
er een boek over hun avonturen van destijds: 

De Wonderjaren van Taat & De Regt, geschreven 
door journalist Casper Postmaa. Op 21 novem-
ber werd het boek bij boekhandel Paagman 
aan de Frederik Hendriklaan officieel ten doop 
gehouden, in het bijzijn van vele tientallen 
belangstellenden, onder wie veel oud-mede-
werkers van het voormalige cateringduo.

Straatvriendjes
Het moet eind jaren vijftig zijn geweest toen 
Dick (1949) en Jaap (1951) elkaar voor het 
eerst ontmoetten. Ze woonden niet ver van 
elkaar: Dick op Nachtegaallaan 3 en Jaap 
op Mezenplein 14. Nu we ruim zes decennia 

Boek verschenen over Vogelwijkduo Taat & De Regt

Wonderlijke belevenissen met een 
hip Haags cateringbedrijf
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verder zijn, bedraagt de afstand tussen hun 
huisdeuren ook weer een steenworp: Dick 
resideert aan het Fazantplein en Jaap aan de 
Zwanenlaan. In laatstgenoemd huis halen de 
heren op een natte herfstavond twee uur lang 
een aantal herinneringen aan hun gezamen-
lijke belevenissen op. 
Sprekend over zijn Vogelwijkjeugd plaatst Dick 
Taat direct al een voetnoot: ,,In tegenstelling tot 
Jaap ben ik geen Vogelwijker van geboorte. Ik 
heb het vaak geheim gehouden, maar de waar-
heid is dat ik in Amsterdam geboren ben. Maar 
toen ik nog in de wieg lag, verhuisden mijn ou-
ders al naar Den Haag, naar de Nachtegaallaan 
dus. Ik zeg wel eens dat ik in de foetushouding 
de Vogelwijk ben binnengekomen.’’
De jongens bezochten als kleuter beiden de 
Houtrustschool, maar omdat ze in verschil-
lende klassen zaten, kenden ze elkaar nog niet. 
,,Dat kwam pas later’’, zegt Jaap, ,,toen we een 
jaar of zeven, acht waren en we elk op verschil-
lende lagere scholen zaten: ik op De Parkiet 
en Dick op de Heldringschool. We werden 
straatvriendjes. We speelden bijvoorbeeld veel 
met andere buurtkinderen op een grasveld aan 
het Leeuwerikplein: voetbal en andere balspel-
letjes, maar ook cricket, want dat hadden we 
geleerd bij HBS.’’

Kikkers
Dick: ,,Ik herinner me nog dat ik als jong gozer-
tje hier de Puchs door de straten zag scheuren 
van de toenmalige jeugdbende De Kikkers, 
waarvan veel leden uit de  Vogelwijk kwamen. 
Op een dag zag ik ze vanuit mijn ouderlijk huis 
zelfs in ganzenpas over het middenpad van de 
Nachtegaallaan rijden, achtervolgd door een 
politiejeep.’’
Toen de jongensjaren waren verstreken, wer-
den de contactlijntjes tussen Dick en Jaap 
enige tijd wat dunner, maar als gevorderde 
tieners zagen ze elkaar weer vaker. In café 
Sint Joris aan het Koningsplein bijvoorbeeld, 
een etablissement dat Jaap had leren kennen 
omdat het op de route lag van een krantenwijk 

die hij als zestienjarige liep.
Na een jaar mulo was Jaap overgestapt op een 
studie autotechniek, waarvoor hij uiteinde-
lijk een mts-diploma behaalde. Ondertussen 
zwalkte Dick van de ene naar de andere hbs. 
,,Mijn middelbare schoolcarrière is niet om 
over naar huis te schrijven en eigenlijk ook niet 
in het wijkblad’’, grijnst Dick. ,,Ik was een las-
tige puber, die een hekel aan school had en veel 
spijbelde of tijdens de lessen zat te klieren. Vier 
scholen heb ik versleten en aan het eind van 
het liedje trok ik zonder eindexamen te hebben 
gedaan het zeegat uit. Ik had bij de Holland 
Amerikalijn gesolliciteerd en kon op het schip 
Nieuw Amsterdam een baantje als ober krijgen. 
Dat heb ik maar een half jaar gedaan, want 
ik moest ook nog in militaire dienst, waar ik 
uiteindelijk sportinstructeur werd. Maar echt 
waar: het enige diploma dat ik in mijn leven 
heb behaald, is een zwemdiploma. Of zou je 
een rijbewijs ook een diploma mogen noe-
men?’’

Tennisclub   
Ook Jaap kwam onder de wapenen, en wel bij 
de Marine, als korporaal-milicien op de on-
derzeebootjager HrMs Groningen. Grinnikend 
vertelt hij dat hij af en toe voor een prikkie 
witte T-shirts van de Marine (,,met een mooi 
blauw biesje’’) opkocht. ,,Dat was eigenlijk het 
eerste handeltje van Dick en mij. We lieten die 
shirts bedrukken met een geinige afbeelding en 
verkochten ze dan met een aardige winst weer 
door.” 
Na hun diensttijd deden de mannen naar eigen 
zeggen ,,hapsnap diverse klusjes’’, maar al vrij 
snel kwam het tot een serieuze samenwerking 
toen Dick – die in die tijd al zelfstandig buiten 
de Vogelwijk was gaan wonen - uitbater was ge-
worden van de kantine van tennisclub WW aan 
de Van Hogenhoucklaan in het Benoordenhout. 
,,Stel je daar niet te veel bij voor hoor’’, zegt 
Dick. ,,Het was allemaal heel simpel. Je kon er 
bij wijze van spreken alleen koffie, frisdrank, 
een gevulde koek en een reep chocola krijgen. 
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Dus ik dacht: dat assortiment moet worden 
uitgebreid en er moet een keukentje bij komen, 
waar lekkere dingen kunnen worden klaarge-
maakt. Ik kon van mijn moeder 13.000 gulden 
lenen, een enorm bedrag, waarmee ik de boel 
kon laten verbouwen. Daar heeft Jaap me bij 
geholpen. Er kwam trouwens niet alleen een 
keuken, maar ook een winkeltje. Na enige tijd 
liep het als een tierelier.’’

Horeca-exploitatie
,,En toen begonnen we met de April Group’’, 
zegt Jaap, een nieuw hoofdstuk inluidend.
Dick: ,,Dat zal ik even uitleggen. Samen met 
drie vrienden begonnen we een bedrijf dat de 
exploitatie op zich nam van diverse horecage-
legenheden, waaronder café Sint Joris, de ten-
nisclub van WW waar ik werkte, de Metsbanen 
op Scheveningen, een snackbar en een café 
in de Mallemolen en een broodjeszaak. De 
oprichting was in april 1977, vandaar de op 
z’n Engels uitgesproken naam April Group. Ik 
zal niet in details treden, maar we hadden er 
onze handen vol aan en werkten bijna dag en 
nacht.’’
Jaap: ,,Op een dag besloten we ook catering te 
gaan verzorgen. In eerste instantie alleen met 
een grote barbecue waarmee we naar feestjes 
en recepties gingen, want een barbecue was in 
die tijd nog niet zo’n bekend fenomeen. Nou, 
dat werd een enorm succes!”
Dick: ,,Toch ontstonden er problemen in de 
samenwerking, waardoor de April Group 
na twee jaar uit elkaar viel. Jaap en ik stap-
ten eruit, maar bij wijze van afkoopregeling 
kregen we wel de snackbar in de Mallemolen 
en een bijbehorende woning mee. Dat leverde 
in elk geval inkomsten op. Ter aanvulling 
daarvan hadden we nog wat anders verzon-
nen. We richtten Klusbedrijf All Service op, 
dat voor een vast bedrag bepaalde karweitjes 
opknapte. Voor 35 gulden kon je bijvoorbeeld 
de oude tv-antenne van je dak af laten halen. 
Dat tikte toch lekker aan. We hebben op heel 
wat Haagse daken gestaan.’’

Riouwstraat
Jaap: ,,Toch heeft dat allemaal niet zo lang 
geduurd, want in diezelfde tijd, najaar 1979, 
ontwikkelden we het idee om samen een cate-
ringbedrijf te beginnen. ‘Hoe zullen we dat noe-
men?’, vroegen we ons af. We hebben diverse 
namen verzonnen, zoals Médoc of een samen-
trekking van onze achternamen, TenDer of ReTa 
bijvoorbeeld, maar op een dag besloten we: het 
wordt gewoon Taat & De Regt Partyverzorging. 
What you see is what you get. We begonnen met 
de verzorging van salades en drank bij allerlei 
feestjes, en daar kwamen steeds meer hapjes bij. 
We maakten dat voedsel deels in de genoemde 
snackbar en ook wel gewoon thuis. Het was 
al snel een succes, want partycatering was tot 
dan toe een nog nauwelijks bekend fenomeen 
en opeens werd het hip. Je ontzorgde als het 

Na de presentatie van het boek op 21 november bij 
Paagman, waarbij het illustere duo werd geïnterviewd 
door journaliste en oud-wijkgenote Maaike Kraaijeveld, 
mochten vrienden en oud-medewerkers met Dick en Jaap 
op de foto. De heren droegen voor de gelegenheid het 
vroegere tenue van hun cateringbedrijf. De colberts had-
den ze opnieuw laten maken, want de oude jasjes ‘van 
vijftien kilo geleden’ pasten niet meer.   
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ware de gastvrouwen en gastheren en dat sloeg 
in. Na enige tijd konden we van een aardige 
adellijke dame voor een heel zacht prijsje een 
oud pakhuis aan de Riouwstraat kopen. Daar 
hadden we alle ruimte om, vaak samen met 
onze vrouwen, al het voedsel voor onze klanten 
te bereiden.’’
Dick: ,,We kregen steeds meer opdrachten 
binnen en zeiden nooit nee. Bij elke party of re-
ceptie waar we waren gevraagd, zorgden we dat 
alles er piekfijn uitzag. Mooi aangeklede buffet-
ten, kaarsen erbij, noem maar op. En we liepen 
in witte regatta-blazers met een blauwrode bies, 
dat maakte ook indruk.’’
Jaap: ,,Het vergde wel wat investeringen, maar 
het was het waard. In het prille begin deden we 
echt alles zelf, maar al snel huurden we steeds 
vaker hulp in, van goeie koks bijvoorbeeld, en 
na enige tijd hadden we ruim 20 personeelsle-
den in dienst en nog een zwik freelancers achter 
de hand, vaak studenten die wat bij wilden 
verdienen. Plus een aantal eigen bedrijfsauto’s 
met onze naam erop.’’
Dick: ,,We waren eigenlijk een soort cowboys. 
We gingen overal blind in. Het was gewoon wild 
ondernemen.’’
Jaap: ,,En leren van je fouten!’’

Olievlek
Dick: ,,We hadden de mazzel dat we bij de start 
al een behoorlijk brede kennissenkring hadden, 
dus onze wijze van dienstverlening werd vrij 
snel bekend. Het werkte echt als een olievlek. 
Opdrachtgevers vertelden het aan anderen door 
en hun kinderen kwamen voor een zakcentje bij 
ons werken. Op een gegeven moment werd het 
allemaal zo groot en zo druk, dat we weg moes-
ten uit de Riouwstraat, niet alleen omdat we uit 
ons jasje waren gegroeid maar ook vanwege de 
overlast die de buurt van ons begon te onder-
vinden. We verkochten de drie panden die we 
daar inmiddels hadden en namen onze intrek 
in de Rijswijkse Plaspoelpolder, in een enorm 
bedrijfspand waar een Kodak-ontwikkelcentrale 
had gezeten. We hebben daar toen ook een 

enorme afwastunnel laten neerzetten. Een 
enorme ontwikkeling als je nagaat dat we in 
de begintijd na een party tot diep in de nacht 
alle vuile vaat nog met de hand stonden af te 
wassen.’’

Toonaangevend
Nu de heren op stoom beginnen te komen, 
vliegen al snel de anekdotes door de kamer. 
,,Alles bij elkaar heeft het maar elf-en-een-half 
jaar geduurd, maar dat waren dan ook tropen-
jaren’’, stelt Jaap vast. ,,Ik heb nooit meer in m’n 
leven zo hard gewerkt en zo weinig geslapen. 
Soms hadden we in één weekend wel vijftien 
of meer partijen te verzorgen. En het bleef op 
den duur niet beperkt tot de Haagse regio. We 
werden overal in het land gevraagd, waarbij we 
wel eens hele ruige feesten meemaakten waar 
bijvoorbeeld de cocaïne van neus tot neus ging. 
We deden net of we dat niet zagen.’’
,,Altijd werden het latertjes. Ik weet nog goed 
dat ik een keer ’s nachts om een uur of vier met 
een busje vol spullen terug uit Twente reed. 
Ik kon m’n ogen haast niet meer openhouden. 
Levensgevaarlijk! Gelukkig was m’n vrouw 
erbij, dus die kon het even overnemen. Voor 
onze echtgenotes, mijn eigen Lou en Josephine 
van Dick, was het trouwens al die jaren ook 
afzien geblazen, vergeet dat niet. We waren heel 
vaak niet thuis en zij waren degenen die onze 
opgroeiende kinderen verzorgden.’’
Dick: ,,Op den duur behoorden we tot de toon-
aangevende cateringbedrijven. We werden in 
één adem genoemd met andere grote jongens 
uit die branche. En onze opdrachtgevers waren 
niet de minsten. Banken, grote ondernemingen, 
premier Lubbers die ons inhuurde voor een fa-
miliefeest bij hem thuis, prins Bernhard ook, die 
enkele keren op een chique locatie in Wassenaar 
intiem wilde dineren met een ons onbekende 
vrouw…’’
Jaap: ,,Bij de voorbereiding van het boek herin-
nerden we ons ook opeens die keer dat Dick 
tijdens een receptie in de Ridderzaal een beetje 
met vuur aan het klooien was, waarna het 
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brandalarm afging en in no time de brandweer 
binnenstormde.’’
Dick: ,,Tegenwoordig zou zoiets helemaal niet 
meer kunnen joh, in zo’n eeuwenoud mo-
nument. We hebben vaak in het Mauritshuis 
tussen de meesterwerken in staan werken, met 
kaarsen om ons heen, en overal wijn- en bier-
glazen en bordjes met eten… Vandaag de dag 
absoluut ondenkbaar! Het is zelfs voorgekomen 
dat twee medewerkers van ons ’s nachts na een 
partij in het Mauritshuis tijdens het opruimen 
onder de schilderijen hebben liggen vrijen. Ze 
waanden zich onbespied, maar de bewakingsca-
mera’s hadden alles vastgelegd.’’

Verkoop
In 1991 was de koek ineens op. ,,Jaap is een 
oermens’’, zegt Dick, opzij naar zijn bloedbroe-
der wijzend. ,,Hij heeft een enorm uithoudings-
vermogen. Maar ik kón écht niet meer. Ik was 
na al die jaren van werken, sjouwen en stressen 
gesloopt. We hebben de hele zwik in dat jaar 
verkocht aan Eugène de la Croix, een oud-
medewerker van ons, die later directeur van De 
Uithof werd. De naam Taat & De Regt was in-
middels zo ingeburgerd dat-ie gewoon gehand-
haafd bleef. Hij bestaat nog steeds trouwens, 
maar het bedrijf maakt na diverse overnames nu 
onderdeel uit van de zogeheten Dudok Groep. 
We hebben er geen enkele bemoeienis meer 
mee.’’
,,Na de verkoop hebben we even rust genomen, 
maar toen zijn we weer andere horeca-achtige 
dingen gaan doen, zij het niet meer samen’’, 
besluit Jaap. ,,Ik ging me onder meer bezig-
houden met Aqua-System, het bedrijf dat koel 
drinkwater voor kantoorpanden levert. Je kent 
die doorzichtige tanks vast wel. En Dick ging in 
de weer met mobiele bier- en watervoorziening 
bij festivals, waar het bedrijf Major Tom uit voort 
is gekomen. Later raakten we nog wel enige tijd 
samen betrokken bij de exploitatie van strand-
tent De Fuut.’’
Dick: ,,Maar dat zijn weer heel andere verhalen. 
Daar zou je natuurlijk ook weer een boek over 
kunnen maken, haha!’’

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag 
13 december 

13.00 – 15.00 uur: Kersttaarten 
versieren in de ‘huiskamer’ Thuis 
Vogelwijk van sportcentrum 
Westduin achter de Nutsschool. 

Maandag 
16 december 

10.30 – 12.00 uur: Houtrust-
Koffie, een ongedwongen ont-
moeting van wijkgenoten in pa-
viljoen van Tennispark Houtrust. 
Elke wijkbewoner is welkom.

Donderdag 
19 december 

16.00 – 18.00 uur: Kerstborrel 
in daklozenopvang Sportlaan 
(voormalig Juliana kinderzieken-
huis) Wijkbewoners welkom!  

Maandag
6 januari 

10.30 – 12.00 uur: Houtrust-
Koffie, een ongedwongen ont-
moeting van wijkgenoten in pa-
viljoen van Tennispark Houtrust. 
Elke wijkbewoner is welkom.

Maandag 
20 januari 

10.30 – 12.00 uur: Houtrust-
Koffie, een ongedwongen ont-
moeting van wijkgenoten in pa-
viljoen van Tennispark Houtrust. 
Elke wijkbewoner is welkom.

Zondag 
26 januari 

16.00 uur: Nieuwjaarsborrel 
wijkvereniging in theaterloods 
Dégradé aan de Laan van Poot bij 
de Nachtegaallaan. 

Maandag 
27 januari 

17.30 uur: Borrel en driegangen-
menu van De Vrije Vogels, een 
gezellige groep wijkbewoners 
waarbij iedereen kan aanschui-
ven. Locatie nog niet bekend. 
Informeer bij Hedy de Munk, 
hmdemunk@gmail.com

Zaterdag 
1 februari 

11.00 uur: Spinozawandeling in 
het stadscentrum o.l.v. een gids. 
Verzamelen bij het Spinozahuis, 
Paviljoensgracht 72.

Maandag 
3 februari 

10.30 – 12.00 uur: Houtrust-
Koffie, een ongedwongen ont-
moeting van wijkgenoten in pa-
viljoen van Tennispark Houtrust. 
Elke wijkbewoner is welkom.

Zaterdag 
28 maart

Vanaf 18.00 uur: Running 
Dinner Vogelwijk. Informatie 
bij Bernadette van Gigch, 
b.vangigch@kpnmail.nl
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Resultaten parkeerenquête
Door Stef Tours en Fred van der Burg, Verkeerscommissie Vogelwijk

Op zondagavond 3 november is de enquête van de verkeerscommissie over het al dan niet ervaren 
van parkeerproblemen in de Vogelwijk gesloten. Wijkbewoners hebben ruim twee maanden de tijd 
gehad om aan te geven of – en zo ja, hoe – ze parkeerdruk in de wijk ervaren. In totaal zijn er 765 
reacties binnengekomen. De verkeerscommissie dankt iedereen die de moeite heeft genomen de 
enquête in te vullen. De volledige enquête is terug te vinden op de website van de wijkvereniging:
www.vogelwijkdenhaag.nl

Uitkomsten van het onderzoek

1. 62% geeft aan een toegenomen parkeerdruk in de Vogelwijk te ervaren. 

2. In 48,8% van de reacties wordt aangegeven dat men hier overlast van ervaart. 
 Daarentegen zegt 51,2% geen overlast te hebben.

3. De vraag of een bepaalde situatieschets van toepassing is geeft het volgende beeld:

Ik ervaar géén overlast van de toegenomen parkeerdruk 41%

Ik kan bij mijn woning overdag moeilijk een parkeerplaats vinden 20%

Ik kan bij mijn woning na 18:00 uur moeilijk een parkeerplaats vinden. 34%

Bij mijn woning staan campers, ‘hobby-’ of buitenlandse auto’s langdurig geparkeerd 33%

Bij mijn woning parkeren aan het eind van de dag en in het weekend auto’s en 
busjes uit omliggende wijken

39%

De parkeerdruk is bij mij hoog, maar ik denk niet dat het met betaald parkeren in 
andere wijken te maken heeft

 6%

Geen van bovenstaande  7%

(n.b. meerdere antwoorden waren mogelijk)

4.  Alles bijeengenomen ervaar ik: 5.  Bent u vóór betaald parkeren in uw laan?

6. Bij het invullen van de postcode is 69 keer een onvolledige postcode of een postcode buiten de wijk 
opgegeven (8x). Als we deze 69 apart bekijken, komen de reacties op een tiende na overeen met het 
totale beeld van vraag 5.

7. Bij de open vraag is een keur aan reacties gegeven, variërend van pleidooien voor betaald parkeren tot 
onverbloemde bezorgdheid of boosheid over eventuele invoering van betaald parkeren.
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Nadere analyse
De verkeerscommissie heeft geanalyseerd waar de meeste parkeeroverlast ervaren wordt. De 
overlast komt vooral voor in het deel van de wijk dat wordt omsloten door de Bloemenbuurt, 
Bomenbuurt, Statenkwartier en Duindorp. De grootste problemen worden ervaren door bewoners 
van de Houtrustweg, de Sportlaan, Mezenlaan/-plein, Houtrustlaan, Nachtegaalplein, Sijzenlaan 
en Nieboerweg. Ten zuiden van de Patrijslaan neemt de overlast duidelijk af, al zijn er nog enkele 
reacties over hinder door dagjesmensen op de De Savornin Lohmanlaan en Laan van Poot. 

Betaald parkeren?
Tegenstanders van betaald parkeren vinden we in de gehele wijk, maar vooral in de nu nog parkeer-
luwe lanen. Als we de wijk opsplitsen, waarbij de Kwartellaan als scheidslijn fungeert, dan versterkt 
dit het beeld dat er in het zuidelijk deel van de wijk van een heel andere parkeersituatie sprake is 
dan in het noordelijke deel. (De 69 onvolledige postcodes zijn hierbij buiten beschouwing gelaten).

Uit de antwoorden op de vraag ‘Bent u voor betaald parkeren?’ is dan deze uitkomst af te lezen:

In het noordelijke deel speelt de kwestie meer, hetgeen is af te leiden uit het grote aantal reacties 
(500). De stemmen voor of tegen betaald parkeren staken hier nagenoeg!

Conclusies
De verkeerscommissie benadrukt dat de 
enquête een inventariserend karakter heeft. 
Het is aan de gemeente om beleidsmatige 
keuzen inzake dit onderwerp te maken. Dit 
zal de gemeente overigens nooit doen zon-
der daar zelf onderzoek naar te verrichten 
en het draagvlak te meten. De huidige door 
veel Vogelwijkbewoners ervaren parkeerdruk 
is echter onmiskenbaar een gevolg van het 
parkeerbeleid van de gemeente. De gemeente is 
zich ervan bewust dat ze hierbij een probleem 
van de ene naar de andere wijk verplaatst. 
Bewoners die hiervan de dupe zijn, kunnen zich 
hier nauwelijks tegen verweren.
De Vogelwijk is een wijk met een van de laagste 
aantallen woningen per hectare van Den Haag. 

In theorie zou er ruim voldoende parkeerge-
legenheid moeten zijn. Met het invoeren van 
betaald parkeren in de ons omringende wijken 
is dat beeld erg aan het veranderen, al hebben 
delen van de Vogelwijk nog nergens last van.
Overigens wordt een deel van de parkeerdruk 
ook veroorzaakt door het relatief grote autobe-
zit van Vogelwijkbewoners en mede doordat op 
veel plaatsen maar aan één kant van een laan 
mag/kan worden geparkeerd.

Theorie en praktijk 
Specifieke delen van de wijk ervaren echter 
serieuze parkeeroverlast. Dit wordt vooral ver-
oorzaakt doordat het bekende ‘waterbedeffect’ 
uit omringende wijken vooral optreedt op plek-
ken in de Vogelwijk waar al een hoge parkeer-
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druk bestaat, zoals rondom de sportvelden op 
Houtrust, bij de flats langs de Sportlaan, bij het 
(eind volgend jaar te sluiten) Haga Ziekenhuis 
en bij De Jutters aan de Dr. Van Welylaan/
Nieboerweg. 
Als de bewoners van de omliggende wijken 
evenwichtiger gebruik zouden maken van de 
parkeergelegenheid in de Vogelwijk, zou er op 
dit moment mogelijk een voor iedereen redelijk 
aanvaardbare situatie zijn. Maar zo werkt het in 
de praktijk niet. De verkeerscommissie maakt 
zich ernstige zorgen dat op dit punt de lasten 
zo ongelijk verdeeld zijn. Als de parkeerdruk 
toeneemt tot boven de 100% heeft dit namelijk 
een groot effect op de verkeersveiligheid. Op 
met name de noordelijke Sportlaan en op de 
Nieboerweg worden de hoogste rijsnelheden 
gemeten en wordt de overzichtelijkheid van 
zijstraten en uitritten negatief beïnvloed door 
geparkeerde busjes, campers of auto’s die half 
voor een uitrit staan. Deze situatie zullen we 
met klem onder de aandacht van de gemeente 
brengen in de hoop dat de gemeente prioriteit 
wil geven aan het veiliger maken van deze 
routes.

Toekomst
Er is géén sprake van een stabiele situatie. De 
komende jaren zal de gemeente het betaald 

parkeren zonder twijfel uitbreiden. Van maat-
regelen in Morgenstond en Ypenburg zal de 
Vogelwijk naar verwachting geen extra hin-
der ondervinden. Wel mogen echter effecten 
worden verwacht van het uitbreiden van het 
betaald-parkeerregime in Scheveningen-
haven en Duindorp. De wijkvereniging zal zich 
verzetten tegen het uitbreiden van het betaald 
parkeren op het deel van de Nieboerweg dat 
over het duin richting de Westduinweg loopt. 
De kans dat deze strook bij de parkeerzone 
van Duindorp wordt getrokken is evenwel heel 
groot.
Daarnaast zal na de reconstructie van de Mient 
(eind 2020) het parkeren in de Bloemenbuurt 
duurder worden. Waar bewoners daar nu 
slechts enkele euro’s per vergunning per maand 
betalen, gaat dan het normale tarief gelden. 
Deze maatregelen zullen naar verwachting de 
parkeersituatie in de Vogelwijk negatief beïn-
vloeden. De verkeerscommissie blijft daarom de 
vinger aan de pols houden.

Tot slot roept de verkeerscommissie iedereen 
op om onveilige of overlast gevende situaties te 
melden bij de gemeente (denhaag.nl/nl/meldingen 
of bel 14070). Alleen zo kunnen we gericht om 
handhaving van bestaande (parkeer)regels 
verzoeken. 

Op dit plattegrondje van (een deel 
van) Den Haag geven de donker 
gekleurde gebieden aan waar 
momenteel gedurende bepaalde 
gedeelten van de dag een regime van 
betaald parkeren heerst. Duidelijk is 
hier te zien hoe de Vogelwijk als vrije 
parkeerzone inmiddels grotendeels 
wordt omsloten door gebieden waar 
vooral ’s middags en ‘s avonds voor 
parkeren moet worden betaald. 
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In de voor hem vertrouwde omgeving, de trai-
ningszaal van Westduin, vertelt hij enthousiast 
over nieuwe initiatieven, waaronder een spe-
ciaal programma voor ouderen. Ingmar: ,,We 
zijn begonnen met een vitaliteitsprogramma 
voor deze doelgroep. Ouderen kunnen op 
woensdagochtend en vrijdagmiddag bij ons 
terecht voor een groepsprogramma. Onder 
deskundige begeleiding ligt de nadruk op het 
spelelement en onder meer balans- en coördi-
natieoefeningen. Bewegen is belangrijk, maar 
het is vooral ook gezellig. De saamhorigheid in 
de groep is enorm.”

Versgebakken
Na afloop van het uur bewegen, is het tijd voor 
een kopje koffie met iets lekkers in onze Social 
Hub. Ingmar: ,,We hebben een wijkbewoonster, 
Monica Kwakkelstein van het cateringbedrijf 
Wij-Koken, bereid gevonden twee keer per 
week iets vers voor de sportgroep te bakken. 

Club Westduin biedt voor alle
leeftijden gezonde activiteiten
  
Door Madelon Kranenburg

Health & Sports Club Westduin (voorheen HALO Wellness Center) aan de Laan van Poot is sinds 
anderhalf jaar gehuisvest in het gerenoveerde sportzalencomplex aan de Laan van Poot. De ruimten 
in het complex zijn nu bijna gedurende alle beschikbare uren gevuld, want naast Club Westduin 
maken diverse sportverenigingen en scholen van de overige zalen gebruik. Eigenaar Ingmar van 
Oeveren is zeer tevreden over de verbindende functie die het centrum voor de wijk vervult. 

Zij was zo enthousiast over dit initiatief, dat ze 
het er graag voor over heeft op woensdagoch-
tend vroeg op te staan om met haar oven voor 
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ons aan het werk te gaan.” Deelname aan deze 
koffie-activiteit kost 4 euro per keer. ,,En het is 
zeker niet zo, dat men dan ook verplicht is deel 
te nemen aan het beweegprogramma dat eraan 
voorafgaat’’, aldus Ingmar. ,,Alleen aansluiten 
voor de koffie met gebak mag ook, al schept 
eerst meedoen natuurlijk wel een band.”

Theater en zwangerschapsyoga
De ontmoetingsruimte ofwel ‘social hub’ heeft 
de toepasselijke naam Thuis gekregen en is 
gehuisvest binnen het zalencomplex. ,,Er heerst 
een huiselijke, gemoedelijke sfeer. Mensen voe-
len zich er direct thuis. Ook blijkt het een ideale 
plek voor vergaderingen en brainstormsessies”, 
zegt Ingmar.

De ruimte wordt overigens ook gebruikt 
voor zang- en dansrepetities van de Haagse 
Theaterfabriek (een toneel- en musicalclub 
voor jongeren) en Ingmar vertelt dat er binnen-
kort zelfs zwangerschapsyoga wordt gegeven. 
Hij is trots op het feit dat sinds het grote reno-
vatieproject in anderhalf jaar tijd een heel di-
vers gezelschap van het sportcomplex gebruik 
is gaan maken. ,,Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om scholen die omhoog zitten met hun capa-
citeit voor gymlessen tot een volleybalclubje 
uit de wijk of een Haagse karatevereniging, en 
alles wat daar tussen zit. Er zijn bijvoorbeeld 
ook plannen voor kleuterdanslessen.”

Fysiotherapie
Het sportcomplex herbergt ook nog een aantal 
praktijkruimten. Deze worden gehuurd door 
een fysiotherapiepraktijk voor kinderen en 
volwassenen en een praktijk voor kinder- en 
jeugdcoaching.
,,De praktijk voor fysiotherapie staat los van 
ons centrum’’, zegt Ingmar. ,,In principe kan 
iedereen hier terecht voor behandelingen, 
maar de praktijk werkt wel zeer nauw samen 
met de fitnessclub. Voor ons is die fysiotherapie 
natuurlijk een prachtige aanvulling op wat wij 

hier bieden. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze 
nieuwe loopbanden. Hier kunnen speciale 
revalidatieprogramma’s van de fysiotherapeut 
op worden afgewerkt. Dankzij extra handgre-
pen zijn ze tevens zeer geschikt voor senioren. 
Bovendien zijn ze voorzien van de modernste 
snufjes en trainingsprogramma’s: je kunt er 
films op kijken en er zelfs je mail op checken.” 
Vooral deze laatstgenoemde mogelijkheden 
zullen ook de jongere generatie aanspre-
ken. Ingmar: ,,Het is goed dat ook tieners en 
twintigers de weg naar Health & Sports Club 
Westduin hebben weten te vinden. Hun ouders 
zijn hier ooit begonnen en zij introduceren nu 
hun kinderen op deze club. Dat is erg leuk om 
te zien.”

Meer informatie over het vitaliteits-
programma voor ouderen via: 
www.hscw.nl of bel 070 - 2162715
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Het atelier boven in het huis toont lichter dan 
op televisie te zien was en er hangt overal 
werk van hem. Vooral portretten en daarnaast 
ook stillevens en duinlandschappen. Vroeger 
maakte hij ook beeldhouwwerken, maar dat is 
hem te zwaar geworden. Hij vertelt rustig en 
bedachtzaam.

Bert schildert en tekent al vanaf zijn vroege 
jeugd. Hij maakte de keuze voor een carrière 
in het beroepsonderwijs en kreeg uiteindelijk 
een functie als onderwijsinspecteur. Gedurende 
zijn loopbaan drong zich af en toe de wens op 
om fulltime kunstenaar te worden, maar steeds 
koos hij toch voor vastigheid, ook omdat hij 

Kunstenaar Bert de Vries scoort bij Sterren op het doek 
‘Toen Lee aan kwam lopen, zag
ik het al: zo zie jij jezelf graag!’
Door Anja Knoope

Beeldend kunstenaar Bert de Vries, bewoner van de Kramsvogellaan, maakte onlangs voor een 
aflevering van het tv-programma Sterren op het doek het winnende portret van de hoofdgast van 
die uitzending: zanger Lee Towers. Anja Knoope, columnist van ons blad, zocht Bert thuis op en 
keek met hem op deze bijzondere ervaring terug. 



De Vogelwijk . december 2019      21

het werk leuk vond. Sinds hij gepensioneerd is, 
schildert hij iedere ochtend. Hij werkt regelma-
tig aan een portret in opdracht en het schilde-
ren is intussen een tweede carrière geworden.   

Opname in Ahoy
,,Volkomen onverwacht kreeg ik eerder dit jaar 
een verzoek van Omroep Max om aan Sterren 
op het doek mee te doen’’, zegt hij. Natuurlijk 
voelde hij zich vereerd. Glimlachend vertelt hij 
hoe de schildersessie in Ahoy in Rotterdam ver-
liep. ,,Die opnamedag bestond vooral uit veel 
scènes diverse malen opnieuw doen. Steeds 
weer aan komen lopen, schilderspullen uitpak-
ken en een palet met kleuren verf vullen, net zo 
lang tot ze tevreden waren. En verder bestond 
de dag uit veel wachten.’’
,,Ik had wel vaker met modellen gewerkt, maar 
in Ahoy wist ik van het begin af aan al dat ik de 
daar gemaakte schetsen van Lee Towers niet 
zou gebruiken om op voort te borduren. De 
afstand tot het model is te groot en de belich-
ting is goed voor televisieopnamen, maar niet 
om bij te schilderen.’’Wél probeerde Bert het 
verhaal in zich op te nemen dat Lee Towers 
aan presentator Özcan Akyol vertelde. ,,Hij 
kwam over als een gevoelige en aardige man. 
Gaandeweg het gesprek kreeg ik een beeld over 
zijn jeugd en dat hij trots was op wat hij door 
hard te werken heeft bereikt.’’
Aan het eind van de sessie kregen de drie 
deelnemende schilders nog gelegenheid om 
foto’s van de zanger te maken. ,,Gelukkig was 
er voor mij een hele bruikbare foto bij, waarop 
de gevoelige lijnen en de contrasten in zijn 
gezicht goed zichtbaar waren. Dat was wel een 
opluchting. Nu wist ik dat het zou lukken. Bij 
het portretschilderen gaat het erom heel goed 
te kijken, maar ook om te begrijpen wat je ziet. 
Het innerlijke wordt in het uiterlijk getoond. Je 
hebt dus ook mensenkennis nodig.’’

Aan de slag
Normaal werkt Bert ongeveer een maand lang 
iedere ochtend aan een portret. Nu moest het 

in iets meer dan twee weken af zijn. Daarom 
werkte hij er hele dagen aan. De eerste dag 
ging al op aan het laten zagen van een paneel 
met de juiste afmetingen zoals hij die voor 
ogen had. Hij prepareerde een zo glad moge-
lijke ondergrond en bedacht vervolgens de 
compositie en de achtergrond. ,,Ik koos voor 
rood, gemengd met wat groen om het rood te 
dempen, waardoor er diepte in het schilderij 
kwam. Zo sprong het heldere blauw van het 
pak van Lee Towers er mooi uit. Het is in zo’n 
kort tijdsbestek belangrijk om vooraf te be-
denken welke droogtijd bepaalde onderdelen 
nodig hebben, zodat je tijdens die droogtijd op 
een ander onderdeel verder kunt werken. Het is 
uiteindelijk allemaal binnen de tijd gelukt en ik 
was tevreden met het resultaat.’’

Presentatie in het Rijksmuseum
‘Dit ben ik!’, was tijdens de latere presenta-
tie in het Rijksmuseum de eerste reactie van 
Lee Towers bij het zien van Berts schilderij. 
Daarmee maakte hij z’n uiteindelijke keuze 
eigenlijk al duidelijk. Het verraste Bert niet 
dat het schilderij de geportretteerde aansprak. 

Het winnend portret van Leen Huizer alias Lee Towers
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,,Toen Lee tijdens de sessie in Ahoy aan kwam 
lopen, zag ik het al: zo zie jij jezelf graag. Dat 
heb ik in gedachten gehouden. Ik vond het eer-
vol om te winnen, hoewel de andere stukken 
zeker ook de moeite waard waren.’’
De opnamen waren al in mei, maar Bert heeft 
zelf ook pas op 22 oktober de uitzending 
gezien. Alle aandacht die hij na de uitzending 
kreeg, heeft hem overweldigd. Vanuit zijn 
directe omgeving, zoals zijn moeder van 97, 
een broer die bijna nooit belt en een neef die 
naar aanleiding van de uitzending na twintig 
jaar weer contact opnam. ,,Ook via Facebook 
heb ik enorm veel reacties gekregen, vooral 
van vakgenoten, maar daarnaast ook van veel 
onbekenden. Het heeft tot nu toe vier nieuwe 
opdrachten voor portretten opgeleverd.’’

Bij het afscheid vertelt Bert nog trots dat Lee 
Towers na de presentatie zei dat het portret 
precies is hoe hij graag door zijn kinderen 
en kleinkinderen herinnerd wil worden. 
Een mooier compliment had hij inderdaad niet 
kunnen krijgen.
  
Nieuwsgierig geworden naar meer werk van 
Bert de Vries? Bezoek dan tot en met 5 januari 
Galerie Schippers, Kazernestraat 114A. Zie ook 
Berts website www.bertschildert.expo.nl

Via de website van Omroep Max zijn de uitzen-
dingen van Sterren op het doek terug te zien:
www.maxvandaag.nl/programmas/tv/sterren-
op-het-doek

Het lijkt nog ver weg, want we hebben het 
eind van 2019 nog niet eens bereikt, maar een 
vooraankondiging is wel op z’n plaats. ,,Het 
is alweer lente voor je er erg in hebt’’, zegt 
Bernadette stellig. ,,Dus bij dezen de oproep 
aan onze wijkgenoten: Als je het leuk vindt 
om andere mensen te ontmoeten, bij anderen 
over de vloer te komen én voor zes personen 
één maaltijdgang te bereiden, aarzel dan 
niet en meld je alvast aan via mijn mailadres 
b.vangigch@kpnmail.nl 
Let wel: aanmelding is mogelijk tot 27 febru-
ari, maar wacht daarmee niet tot het laatste 
moment. Meer informatie zal te vinden zijn in 
het winternummer van dit wijkblad, dat eind 
januari verschijnt.

  Nieuw Running Dinner in maart
Het Vogelwijk Running Dinner (voor sommige 
deelnemers walking, cycling of driving dinner) 
is de afgelopen jaren voor veel wijkbewoners 
een bekend begrip geworden. Het klapstuk 
tot nu toe was natuurlijk de jubileumeditie 
van vorig jaar, ter gelegenheid van de viering 
van 100 jaar Vogelwijk. Honderd deelnemers 
bewogen zich eind maart in groepjes van zes 
personen door de wijk om verdeeld over drie 
verschillende adressen een compleet driegan-
genmenu te verorberen. 
De organisatoren Bernadette van Gigch en 
Karen Sjouke aarzelden geen moment toen on-
langs de vraag opkwam of ze in 2020 opnieuw 
zo’n culinair evenement willen doen plaats-
vinden. ,,Natuurlijk willen we dat’’, luidde het 
antwoord. De datum bleek zelfs al geprikt. 
De zesde editie van het Running Dinner zal 
plaatsvinden op zaterdagavond 28 maart, 
enkele uren voordat de klokken weer naar de 
zomertijd worden verzet. 

28|03|2020
6e editie

Vogelwijk 
Running Dinner
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Indrukwekkend Oranjehotel
Er was veel belangstelling om op 31 oktober 
het recent geopende Oranjehotel-museum 
in het Scheveningse gevangeniscomplex met 
eigen ogen te bekijken. We werden welkom 
geheten in de filmzaal, waar we al een indruk 
kregen over de geschiedenis van deze gedenk-
waardige plek. Daarna ging ieder op eigen 
gelegenheid, met een audio-guide, de gangen 
door.

De expositie is mooi opgezet, met veel infor-
matie en filmpjes. Iedereen was erg onder de 
indruk van hetgeen zich hier in de oorlogsja-
ren heeft afgespeeld. Voor een aantal mensen 
was het de confrontatie met de plek waar een 
familielid of andere bekende, dichtbij of wat 
verder weg, een poos heeft doorgebracht. Bij 
de koffie na afloop was er dan ook genoeg om 
over te praten.
Als u dit leest is 2019 al bijna voorbij. We heb-
ben dit jaar mooie wandelingen gemaakt en 
leuke en/of informatieve activiteiten onderno-
men. Het is de bedoeling om dat in 2020 ook 
weer te gaan doen. Dank aan iedereen voor 
zijn deelname en bijdrage aan de gezelligheid 
en het tot stand brengen van wat meer saam-
horigheid in de wijk! Ik wens iedereen gezel-
lige feestdagen toe en ik hoop dat we elkaar in 
2020 weer terugzien.

Saskia Gras verzorgt 
nieuwe cursussen 
kunstgeschiedenis 
In januari aanstaande begint Vogelwijkbe-
woon ster en kunsthistoricus Saskia Gras twee 
nieuwe cursusreeksen kunstgeschiedenis in 
gebouw Ken u Zelven, Laan van Poot 292.

Kunststromingen 20ste eeuw
Op tien maandagmiddagen, te beginnen 
op 20 januari, van 15.00 tot 16.45 uur, 
geeft Saskia in woord en beeld college over 
stromingen in de moderne kunst in de eerste 
helft van de vorige eeuw. Aan de orde komen 
onder meer het Expressionisme (Kirchner, 
Matisse, Kandinsky), Kubisme (o.a. Picasso), 
het Dadaïsme (Duchamps, Schwitters), het 
Russisch Constructivisme (o.a. Malevich) en 
natuurlijk ook De Stijl, Bauhaus, Art Deco, het 
Surrealisme en Magisch Realisme.
Kosten: € 150 voor tien bijeenkomsten, inclu-
sief syllabus.  
Data: 20 en 27 januari; 3, 10 en 17 februari, 
2, 9, 16, 23 en 30 maart.

Architectuur 20ste eeuw  
In de tweede cursusreeks, die acht donder-
dagochtenden beslaat (10.00 tot 11.45 uur), 
passeren de belangrijkste stromingen in de 
20e-eeuwse architectuur de revue. Daarbij 
wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan 
architecten als Gaudi, Frank Lloyd Wright, 
Le Corbusier en Walter Gropius, maar ook 
aan meer hedendaagse vakbroeders als Rem 
Koolhaas en Renzo Piano. De kosten 
De kosten bedragen € 120, inclusief syllabus. 
Data: 23 en 30 januari; 6, 13 en 20 februari; 
5, 12 en 19 maart.

Meld u aan via saskiagras@hccnet.nl of 
telefoon: (070)4481054 (antwoordapparaat 
inspreken). 

Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten - ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
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Nieuwe activiteiten
Kersttaarten versieren
Rond kerst is het de laatste jaren een gewoonte 
geworden om iets creatiefs te doen. Zo hebben 
we al een paar keer kerststukjes gemaakt en 
lange kaarsen ‘aangekleed’. Dit jaar gaan we 
op vrijdag 13 december met een klein groepje 
een taart versieren, in de sfeer van Kerstmis. 
Na afloop drinken we koffie en eten we de taart 
op. De taarten zijn al voor ons gebakken en al 
het materiaal om van de taarten iets moois te 
maken, zoals fondant, marsepein, vulling en 
poedersuiker, is aanwezig. Je hoeft dus zelf 
niets mee te nemen. En dan is het natuurlijk de 
bedoeling dat je inspiratie opdoet om thuis ook 
zo’n mooie taart te versieren. De middag wordt 
begeleid door Saja Chander, die Thuis Vogelwijk 
heeft opgezet en beheert.

Programma in het kort:
Datum:  vrijdag 13 december
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Plaats: ‘Thuis Vogelwijk’ in sportcentrum 
Westduin, Laan van Poot 355A, achter de 
Nutsschool (links het gebouw in, de gang door-
lopen tot het einde en daar de trap op)
Kosten:  € 5 voor alle materiaal, koffie en taart, 
contant en gepast ter plekke te betalen 
Opgeven: per e-mail bij Ine Essing via
ouderen@vogelwijkdenhaag.nl onder vermel-
ding van naam, adres, en telefoonnummer. Als 
dat niet lukt, telefonisch via 070-3460604.
Uiterste inschrijfdatum: 10-12-2019

Spinozawandeling in centrum
Baruch, Bento of Benedictus de Spinoza (1632-
1677) was afkomstig uit een Joods-Portugese 
koopmansfamilie uit Amster dam. Hij nam al op 
jonge leeftijd afstand van de Joodse godsdienst 

en werd een van 
de belangrijkste 
filosofen uit de 
geschiedenis. De 
kern van zijn fi-
losofie is dat God 
en de Natuur één 
en hetzelfde zijn, 
dat wil zeggen het 
grote geheel waar 
wij als mensen uit 
voortkomen en 
weer in op zullen 
gaan. Vanwege 

zijn verregaande conclusies stond hij bekend 
als atheïst en werden zijn belangrijkste werken, 
waaronder de Ethica, lange tijd verboden. 
De wandeling begint bij het Spinozahuis aan 
de Paviljoensgracht, waar Spinoza de laatste 
zes jaar van zijn leven heeft gewoond en loopt 
dan langs de Stille Veerkade (waar hij twee 
jaar woonde) via de voormalige Joodse buurt 
van Den Haag naar het grafmonument van 
Spinoza achter de Nieuwe Kerk. Onderweg 
krijgt u volop informatie over leven en werk 
van Spinoza.
De Spinozawandeling wordt verzorgd door Jos 
de Wit, historicus, filosoof en docent filosofie 
en humanistisch vormingsonderwijs.
 
Programma in het kort:
Datum:  zaterdag 1 februari 2020
Tijd: 11:00 uur
Duur: anderhalf uur (na afloop koffie) 
Verzamelen: Spinozahuis, Paviljoensgracht 72
Maximaal 15 personen
Kosten: geen
Aanmelden per e-mail bij: 
marjanscheeres@gmail.com 

Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten - ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
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Nieuwsflitsen 
van

Bij de afsluiting van dit jaar, waarin 
Vogelwijk Energie(k) zijn tienjarig 
jubileum vierde, geven we u een beknopt 
overzicht van de stand van zaken rond 
onze lopende acties en campagnes. 
In het nieuwe jaar zullen we ons 
meer richten op wat ons in de nabije 
toekomst zal bezighouden, namelijk de 
discussie en besluitvorming over een 
wijkplan voor de ‘warmtetransitie’: van 
gasverbruik naar andere vormen van 
verwarming. In dit verband is het mooi 
om te kunnen vermelden dat de twee 
nieuwbouwprojecten in onze wijk, het 
appartementencomplex Hellasduin op 
het vroegere HALO-terrein en de 12 
woningen op de plaats van de voormalige 
Sacramentskerk aan de Sportlaan, 
beide zullen worden gerealiseerd 
zonder gasaansluitingen. Het project 
De 12 Pauwen krijgt een vorm van 
bodemwarmte.

Zet ‘m op 70!
De proef om in 70 Vogelwijkwoningen 
deze winter te kijken of ook met een maxi-
male watertemperatuur van 70 graden in 
de centrale verwarming een huis comfor-
tabel kan worden verwarmd en hoeveel 
dat dan bespaart, is inmiddels van start 
gegaan. De installateurs van Energy Guards 
zijn al druk bezig met huisbezoeken om de 
deelnemers aan de proef te informeren en 
hun cv-installatie op 70 graden af te stel-

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

len. U kunt zich nog steeds aanmelden om mee 
te doen! Stuur daartoe een mailtje naar info@
vogelwijknergiek.nl Kijk voor meer informatie 
op de website van Vogelwijk Energie(k). 

Koelkasten en inductiekookplaten
In oktober presenteerden we in samen-
werking met de firma Stadhouder aan het 
Thomsonplein een kortingsactie voor energie-
zuinige koelkasten (A+++) en inductiekook-
platen van Bosch. Tot nu toe hebben ruim 10 
wijkbewoners van dit aanbod gebruik gemaakt. 
De actie loop nog de hele winter door. Kijk voor 
alle mogelijkheden en voorwaarden op
www.vogelwijkenergiek.nl/stadhouder
Vindt u niet wat u zoekt, bespreek het dan met 
Stadhouder, die u graag een aanbod doet dat 
aansluit bij uw wensen. Leden van VwE krijgen 
extra korting!

Energieadvies
Nu de winter voor de deur staat, dringt de 
vraag naar energiebesparing zich weer sterker 
op. VwE heeft een overeenkomst met energie-
adviseur Hilbrand Does die u uitgebreid en des-
kundig advies kan geven. Als VwE-lid betaalt u 
slechts €75 voor een advies op maat. Stuur ons 
een mail en wij nemen contact met u op.

Warmtescan en temperatuurmeter
Als de temperatuur voldoende zakt, kunnen er 
ook weer infraroodscans van uw huis worden 
gemaakt, waarop zichtbaar wordt waar warmte 
weglekt. Exclusief voor (nieuwe of bestaande) 
leden biedt VwE een warmtescan aan door het 
bedrijf Augustus tegen een bescheiden bijdrage 
van €25. Maak uw belangstelling kenbaar mid-
dels een mailtje naar info@vogelwijkenergiek.
nl. Wanneer er een koude nacht aan lijkt te 
komen, krijgt u het verzoek om de verwarming 
gedurende die nacht hoog te laten branden. 
Er worden dan foto’s van uw gevel gemaakt. 
U krijgt de resultaten later met toelichting 
toegestuurd.
Wilt u liever zelf aan de slag, dan kunt u een 
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met een eenvoudig te bedienen infraroodme-
ter binnenshuis de temperatuur van ramen, 
deuren, vloeren, muren en plafonds meten 
om te zien waar u eventueel (beter) kunt 
isoleren. Wij hebben nog enkele van zulke 
meters beschikbaar die u na een mailtje aan 
ons gratis kunt afhalen.

Verduurzamingsmaatregelen
Veel wijkbewoners hebben de laatste jaren, al 
dan niet met steun van Vogelwijk Energie(k), 
hun huis beter geïsoleerd of andere energie-
besparende maatregelen genomen. Toch valt 
er nog een wereld te winnen – bijv. op basis 
van eerdergenoemd energieadvies. Daartoe 
voeren we samen met het Haagse bedrijf 
Energy Guards een campagne, onder meer 
met een huis-aan-huis verspreide reclame-
kaart. In het kader hiervan worden dezer 
dagen al bij 14 huishoudens werkzaamheden 
uitgevoerd. 
Aanmelden via vogelwijk.energyguards.nl

Elektrische deelauto

Sinds maart dit jaar rijdt de eerste door VwE 
gesponsorde volledig elektrische deelauto in 
de wijk. Deze Renault Zoe wordt niet alleen 
tot volle tevredenheid gebruikt door de eige-
naresse, Nancy Arkema aan de Talinglaan, 
u kunt hem ook huren via www.snappcar.nl. 
Tot nu toe is de auto zo’n 30 keer verhuurd. 
Momenteel zijn we in gesprek over een 
tweede elektrische deelauto en eventueel kan 
er nog een derde bij op dezelfde voorwaar-
den. Maak uw belangstelling kenbaar via 
www.vogelwijkenergiek.nl 

Geachte redactie,

Naar aanleiding van de brieven van bewoonsters 
van de Kruisbeklaan in het vorige blad wil ik graag 
laten weten dat de Sportlaan in Vogelwijk-Noord 
alleen met gevaar voor eigen leven over te steken 
is. Sterker nog: fietsen kan daar alleen veilig op het 
trottoir. Omdat er vaak een snelheidsmeter voor 
onze flat staat zie ik dat zelfs bus 24 regelmatig 
harder gaat dan 50 km per uur.

Wat betreft het parkeerprobleem vind ik het niet 
normaal dat bewoners tussen de Houtrustweg en 
Nieboerweg zeker na 16.00 uur nergens in de wijde 
omtrek een parkeerplaatsje kunnen vinden. Het 
komt zelfs voor dat wij (betaald) moeten parkeren 
in de Bomenbuurt. En ik kan u verzekeren dat het  
‘s avonds geen pretje is om vijftien minuten naar 
huis te moeten lopen wanneer je uit een avond-
dienst komt of op leeftijd bent. 

We merken ook dat bewoners van de Bomenbuurt 
hun tweede auto in ons deel van de Vogelwijk 
parkeren en dan op de fiets naar huis gaan. Die 
fietsen staan overdag aan een boom of lantaarn-
paal. 

Eigenlijk zijn ook wij tegen betaald parkeren, maar 
nu moeten we daar wel aan geloven omdat in alle 
aangrenzende wijken moet worden betaald en wij 
dus het overloopputje zijn geworden. 

H. van Dalen-Schooleman, 
(Sportlaan-Noord)

In de brievenbus
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Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
Renske: ,,Dat was tien jaar geleden hier in Den 
Haag. Michel was net verhuisd naar Eindhoven 
voor een specialisatieplek, maar woonde tot 
kort daarvoor nog aan de Korte Poten en was 
nog vaak in het weekend in Den Haag. En toen 
gebeurde het!” Michel: ,,Die specialisatie bleek 
overigens niet mijn ding, dus daar ben ik uit-
eindelijk mee gestopt. Ik ben toen de opleiding 
tot huisarts gaan volgen. Omdat ik altijd al 
geïnteresseerd was in cosmetiek, ben ik parallel 
daaraan het cosmetische vak ingerold.’’ 

Renske: ,,Komende zomer is wel bijzonder voor 
ons: we zijn dan tien jaar bij elkaar en worden 
allebei 40!”

Hoe zijn jullie in de wijk komen wonen?
Renske: ,,We hebben hiervoor een paar jaar 
gewoond in het Zeeheldenkwartier, ook een 
heerlijke buurt! Drie van onze vier kinderen 
zijn daar geboren. We hadden daar een heel 
fijn huis met veel ruimte, maar we misten een 
tuin. Vandaar dat we wilden verhuizen. Het 
liefst niet naar een klushuis, want daar zijn we 

‘We hoeven hier nooit meer weg’
Door Marjet Steenhuisen

Sinds vier jaar wonen ze in de Vogelwijk, aan de Laan van Poot. Renske en Michel Korrel, samen 
met hun inmiddels vier kinderen in de leeftijd van 0 tot 7. Renske geboren en getogen in Den 
Haag en verknocht  aan HBS Craeyenhout, Michel oorspronkelijk Amsterdammer, maar door zijn 
studie geneeskunde in Leiden én de liefde in Den Haag beland en gebleven. Michel werkt fulltime 
als waarnemend huisarts in Den Haag en daarnaast één dag in het weekend als cosmetisch arts. 
Renske werkt parttime als adviseur Marketing Topsport bij de gemeente Den Haag. 

Van links naar rechts: Michel (39), Julie (5), Beau (3), Phileine (4), en Renske (39) met de jongste telg Mink (bijna 6 maanden)
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eigenlijk beiden niet voor gemaakt. We hebben 
een jaar lang rondgekeken, in onder meer het 
Statenkwartier en omgeving.’’
,,De Vogelwijk had in eerste instantie niet per 
se onze voorkeur, we wilden liever iets meer 
reuring. Maar beetje bij beetje verlegden we 
onze wensen en toen vielen we op dit huis aan 
de Laan van Poot, toch een klushuis! Het was 
vooral de sfeer en ligging van het huis waar we 
op vielen. In een half jaar tijd is het hele huis 
van onder tot boven verbouwd en we zijn nog 
steeds erg blij met het resultaat. En wat ook 
ontzettend prettig is: de oudste drie kinderen 
zitten aan de overkant op de Nutsschool, waar 
ik zelf vroeger ook op school gezeten heb.” 

Jullie hoeven hier nooit meer weg?
Michel: ,,Nee we hoeven hier nooit meer weg, 
nou ja in ieder geval niet uit de Vogelwijk. 
Misschien dat we op termijn nog iets meer 
ruimte nodig hebben voor de kinderen en een 
eventuele cosmetische praktijk aan huis.” 

Wat zijn je plannen met betrekking tot die praktijk?
,,Ik werk als waarnemend huisarts en één dag in 
de week als cosmetisch arts bij diverse klinieken. 
Wellicht kan ik over een paar jaar deze twee 
disciplines combineren in één praktijk. Ik bekijk 
nu de opties om een praktijk over te nemen en 
daar mensen te voorzien van zowel medische als 
cosmetische begeleiding.”

Op initiatief van een aantal ouders uit de kleu-
tergroepen van de Nutsschool worden er vanaf 
6 januari elke maandagmiddag na schooltijd 
danslessen voor kleuters gegeven in een van 
de zaaltjes van Health & Sports Club Westduin 
achter de school. De lessen, die duren van 
15.15 tot 16.00 uur, worden verzorgd door 
danslerares Annoushka Claassens, van wie ook 
een kind op de Nutsschool zit. 
Annoushka (zie foto) is in 2007 afgestudeerd 
aan de Fontys Dansacademie in Tilburg en ze 
woont en werkt sindsdien in Den Haag, waar ze 
dansles geeft aan verschillende doelgroepen. 
,,Bij mijn kleuterdanslessen ga ik meestal 
uit van een thema, boek of verhaal’’, vertelt  
Annoushka. ,,Soms leren de kinderen bepaalde 
pasjes te maken op instrumentale muziek die 
ik afspeel of op de wijs van een kinderliedje 
dat we zingen, en andere keren ga ik uit van de 
fantasie en creativiteit van de kleuters, waarbij 
het vooral om geïmproviseerde bewegingen 
draait.’’
Vooralsnog wil Annoushka bij wijze van proef 
beginnen met een reeks van zes lessen: op 
6, 13 en 20 januari en 3, 10 en 17 februari. 
Bij voldoende animo zullen de lessen na de 

voorjaarsvakantie worden voortgezet. De 
kosten bedragen € 60 per kind voor zes lessen. 
Meld je kleuterzoon of -dochter deze maand bij 
Annoushka voor de lessen aan via het mail-
adres contakidsdenhaag@gmail.com
Voor nadere informatie kan ook contact 
worden gezocht met een van de initiatief-
nemers, Eline Vrijland, bewoonster van de 
Spotvogellaan: elinevrijland@gmail.com

Kleuterdansles in de wijk op maandag vanaf januari
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Lampionnen aan regen ontsnapt
In de late namiddag van 11 november werd 
de Vogelwijk besproeid door een ijskoude 
regenbui. Voor alle kinderen die in de 
vooravond met hun lampionnen de straat op 
zouden gaan om het feest van Sint Maarten te 
vieren, zag het er treurig uit. Kinderen kunnen 
wel tegen een stootje, maar voor de tere 
lampionnen werd het ergste gevreesd. Maar 
ziedaar: als door een wonder hield het om 
18.00 uur even op met regenen. Precies op tijd. 
En zo konden jong en oud na de gebruikelijke 
consumptie van een oliebol van bakkerij 
Driessen een uur lang droog de lanen in, 
op zoek naar huizen met een kaars voor het 
raam. 
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      JONGE
  VOGElS

Door Marjet Steenhuisen

Manne ‘proeft’ 
allerlei sporten
Manne Walta is pas 11 jaar en gaat sinds dit 
schooljaar naar de vwo-plusklas aan het Haags 
Montessori Lyceum in het Benoordenhout, 
waar ook zijn broer Mees van 13 op school zit. 
Zijn zusje Imme is 6 en zit op de Montessori-
basisschool aan de Laan van Poot, waar hij en 
zijn broer haar voorgingen. Het sportieve gezin 
woont aan diezelfde laan, met hond Harley.

Wat is jouw meest sportieve prestatie?
,,Ik heb afgelopen zomer samen met mijn team 
van Haag Atletiek de tweede plaats behaald op 
het NK Estafette in Amstelveen.’’

Sinds wanneer doe je aan atletiek en welk 
onderdeel vind je het leukst?
,,Ik ben begonnen toen ik 6 jaar was. 
Verspringen vind ik het leukst. Maar ik hou ook 
van teamsporten. Sinds 3 jaar doe ik ook aan 
tennis. Daarvan vind ik de tactiek het leukst. Ik 
ben onlangs zelfs gestopt met atletiek omdat ik 
dat tactische element miste.’’

Waar tennis je en hoe vaak train je per week?
,,Ik tennis bij Berg & Dal en train één keer per 
week voor de competitiewedstrijden.’’

Zijn er nog andere sporten die je zou willen 
proberen?
,,Ik wil het liefst basketballen, dat lijkt me echt 
heel gaaf! Maar het is een kleine sport, dus dat 
betekent veel reizen voor wedstrijden. Voor 
nu vind ik dat geen optie. Daarom wil ik eerst 
beginnen met volleybal, dat kan bij volleybal-
club Kalinko hier in de buurt. Eigenlijk lijken 
alle sporten mij wel leuk, behalve de agressieve 
sporten zoals bijvoorbeeld voetbal. Maar ik trap 
af en toe wel een balletje met vrienden hier uit 
de buurt op straat.’’

Kom je uit een sportief gezin?
,,Ja, best wel! We gaan sinds twee jaar ook 
skiën. Mijn vader kon dat al heel goed en m’n 
moeder ook wel. We zijn op wintersport in 
Frankrijk en Oostenrijk geweest. Ik ben trou-
wens blij dat we hier in de Vogelwijk wonen, 
want er zijn lekker veel sportclubs in de buurt 
om uit te proberen!’’

Ben je ook een Jonge Vogel en heb je een 
leuke hobby of sport waarover je wilt 
vertellen? Stuur dan een mailtje naar 
marjetsteenhuisen@gmail.com 
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Bied vogels onderdak met
ambachtelijke nestkasten 
Een groeiend aantal wijkbewoners heeft één of 
meer nestkasten in de tuin opgehangen, waar 
vogels in het voorjaar dankbaar gebruik van 
maken. Gelukkig maar, want veel natuurlijke 
nestgelegenheid voor vogels verdwijnt of is 
al verdwenen. Vooral holenbroeders (mezen, 
boomklevers, mussen, spechten, uilen enz.) 
lijden onder deze woningnood. 
De herfst- en winterperiode is dé tijd om deze 
kastjes op te hangen. Dan wennen de vo-
gels er alvast een paar maanden aan en heb 
je in het voorjaar meer kans op succesvolle 
bewoning. Een werkgroep- van de Haagse 
Vogelbescherming heeft een serie ‘ideale nest-
kasten’ ontworpen, gemaakt van gecertificeerd 
grenenhout van 18 mm dik. Het dakje is van 
duurzaam gerecycled plastic. De ophanging is 
van aluminium en twee ‘afstandhouders’ zorgen 
ervoor dat de nestkast tegen elke boom of een 
andere onregelmatige achtergrond kan worden 
bevestigd. 

Diverse soorten
Voor de volgende soorten zijn nestkasten 
leverbaar: Bonte- en Grauwe Vliegenvangers, 
Boomkruipers, Koolmezen, Roodstaarten, 
Pimpelmezen, Spreeuwen, Kleine en Grote 
Bonte Spechten, Torenvalken, Bosuilen en 
Kerkuilen. Voor mussen is een speciale nieuwe 
kast ontwikkeld, met een aparte slaapruimte 
voor het mannetje, want hij is tijdens het broe-
den niet welkom bij mevrouw en het nest. 
Je kunt een kast kant-en-klaar krijgen of als 
bouwpakket. De meeste kasten hebben een prijs 
tussen 12 en 25 euro. Heeft u belangstelling 
voor een kast van een bepaald type? Stuur een 
mailtje naar info@haagsevogels.nl. 
Zie ook de website www.haagsevogels.nl 
Voor allerlei vragen op het gebied van nestkas-
ten kunt u ook contact opnemen met Foeke 
Zeilstra van de Haagse Vogelbescherming: 
f.zeilstra@zeilstra-en-partners.nl
of tel. 06 53 148 994. 



De Vogelwijk . december 2019      35

  Goed bezig!

Ook op gezette tijden sportief actief met wijkbewoners? En wilt u daarvoor aandacht in de 
rubriek Goed bezig? Neem dan contact op met redactielid Sjaak Blom: 
blom.bruin@hotmail.com of redactie@vogelwijkdenhaag.nl

Samen met wijkgenoten actief in de buiten-
lucht: Goed bezig! 
Dit keer in deze rubriek een ontmoeting 
met Marjolein Pronk (foto), eigenaar van 
DunaMar, de in mei geopende padelclub op 
sportcomplex Laan van Poot. 

Door Sjaak Blom - Foto: Robert van Stuijvenberg

Voor wie?
,,Padel, waarvan de uitspraak dicht bij ‘peddel’ 
komt, is een sport voor mensen die graag een 
balletje slaan, zoals (oud-)tennissers en squa-
shers. En voor mensen die nieuwsgierig zijn 
naar deze snelgroeiende sport. Padel is gewoon 
voor iedereen. Maar dat weten de early birds uit 
de Haagse Vogelwijk inmiddels al.’’

Wat?
,,Padel is een verslavend leuke racketsport 
en makkelijk om te leren. Je speelt padel met 
zijn vieren in een openluchtkooi van hekwerk 
en glas. De telling komt overeen met die van 
tennis. De sport is ‘geboren’ in Mexico en 
opgegroeid in Spanje en Argentinië. Het aantal 
padelspelers wereldwijd is de 12 miljoen al 

gepasseerd en groeit razendsnel. Daarom kan 
ook Den Haag niet achterblijven, met al haar 
sportieve inwoners en expats.”

Waar?
,,Er liggen 2 padel-buitenbanen op het 
multifunctionele sportcomplex achter Laan 
van Poot 353A, naast de Hellashal en HAAG 
Atletiek.’’

Wanneer?
,,Wil je kennismaken met padel? Kom dan 
naar de clubavond op donderdag tussen 
19.30 – 22.00 uur. Padelspelers uit de buurt 
ontmoeten elkaar daar: mix & match & have 
fun! Of boek gewoon zelf een baan of les op 
een tijdstip dat goed uitkomt. Er kan 7 dagen 
per week tussen 09.00 tot 23.00 uur worden 
gespeeld. Padelrackets en ballen zijn bij ons te 
huur of te koop.’’

Sportieve ambities?
,,Iedereen is bij DunaMar van harte welkom. 
Leeftijd en speelniveau doen er niet toe: de 
jeugd en mensen in hun tweede jeugd hebben 
plezier op de baan. Voor fanatieke sporters zijn 
er officiële toernooien en een competitie. Ook 
voor recreanten en beginnende padelers zijn 
er leuke evenementen. 
Padel speel je samen en dat schept een band. 
Spontane ontmoetingen leiden vaak tot 
nieuwe vriendschappen.’’

Contactadres
Naast de wekelijkse clubavond organiseert 
DunaMar regelmatig evenementen, ook op 
aanvraag. Informeer ernaar bij Marjolein 
Pronk, info@dunamar.nl of app naar 
+31611713751
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Indische muziek woensdag
11 december in Duinhage
Het woonzorgcentrum Florence Duinhage 
aan de De Savornin Lohmanlaan 202 organi-
seert geregeld een sociëteit voor bewoners en 
mensen uit de omgeving. 
U bent van harte welkom op woensdag 11 
december van 13.00-16.00 uur voor een 
lunch met aansluitend een optreden van de 
Indonesische muziekgroep Angklung
De kosten bedragen € 7,50 voor de lunch 
en het optreden. U kunt zich opgeven bij 
Evelien Hakvoort van de afdeling welzijn van 
Duinhage, tel. 070-7541621 of e-mail:
evelien.hakvoort@florence.nl

Kerstborrel in opvanglocatie
daklozen aan de Sportlaan
Zoals eerder gemeld zal op donderdag 19 
december van 16.00 tot 18.00 uur een (alco-
holvrije) kerstborrel worden georganiseerd 
voor de circa 90 bewoners van de opvanglo-
catie voor daklozen aan de Sportlaan, in 
het voormalige kinderziekenhuis. Naar 
aanleiding van de aankondiging hiervan in 
het vorige nummer van dit blad hebben zich 
bij de Kesslerstichting, die de daklozenop-
vang in Den Haag verzorgt, verschillende 
wijkbewoners gemeld die aan de organisa-
tie van dit evenement willen meewerken. 
Ook bij wijkbewoner Christian Pick, die 
namens de Vogelwijk de contacten met de 
Kesslerstichting onderhoudt, kwamen enkele 
enkele aanbiedingen voor assistentie binnen. 
Ben Krapels van de Kesslerstichting is 
opgetogen over de reacties vanuit de wijk. 
Vogelwijkbewoners die op 19 december een 
glaasje mee willen drinken, zijn van harte 
welkom. 
Wie nog iets bij wil dragen, in de sfeer van 

hapjes of kleine cadeautjes voor de bewoners 
van de opvang, kan ook nog contact met Ben 
opnemen. Hij is te bereiken via het mailadres 
bkrapels@kesslerstichting.nl

Kerstbomenverkoop op de
Nieboerweg al begonnen
Half november kwam er een berichtje binnen 
vanuit Duitsland. Afzender: Gerard Cools, de 
man die al sinds eind vorige eeuw in decem-
ber kerstbomen verkoopt op het kruispunt 
Nieboerweg-Laan van Poot–Mezenlaan. 
,,Ik ben momenteel al druk bezig stevige 
Blauwsparren en Nordmannen uit te zoeken 
om mee te nemen naar Nederland. In de weken 
voor kerst sta ik natuurlijk weer op de bekende 
plek in de Vogelwijk. Leuk als daarover een 
berichtje in het wijkblad kan komen. Groet en 
tot ziens, Gerard.’’
Vanzelfsprekend willen we hier weer aandacht 
aan besteden. Bij dezen dus. Zoals de klanten 
van Gerard gewend zijn, kunnen ze bij hem 
altijd een bekertje koffie krijgen. En als het lukt, 
serveert hij in de weekends zelfs poffertjes. 
Evenals in voorgaande jaren doneert Gerard 
een deel van zijn winst aan een goed doel. Dat 
is al een paar jaar de Stichting Kika oftewel 
Kinderen Kankervrij. Om klanten ertoe te bewe-
gen ook iets extra’s voor Kika  te doen, hangt er 
tussen zijn kerstbomencollectie een collectebus 
voor Kika.

Kerstsamenzang 24 december
in de Sint Albaanskerk
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is 
er op kerstavond, dinsdag 24 december, een 
kerstsamenzang in de Vrij-Katholieke Kerk St. 
Albaan aan de Rietzangerlaan 2A. Naast het 
zingen van kerstliederen onder begeleiding 
van de vaste organist van de kerk zullen er ook 

Kortom
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Kortom
enkele kerstgerelateerde teksten worden voor-
gedragen. Wij nodigen alle Vogelwijkbewoners 
van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te 
nemen.De aanvang is om 20.00 uur. De kerk is 
open vanaf 19.30 uur. 

Kerst- en nieuwjaarsconcert
pianiste Else Krijgsman
Zoals al vijftien jaar haar gewoonte is, zal klas-
siek pianiste Else Krijgsman in haar concert-
salon aan de Laan van Poot 298 op tweede 
kerstdag en nieuwjaarsdag weer intieme 
pianorecitals verzorgen, met Schubert in de 
hoofdrol. Deze Schubertiades beginnen op 
donderdag 26 december (tweede kerstdag) en 
woensdag 1 januari om 15.30 uur. Else vertelt 
over de stukken die ze speelt en biedt na afloop 
haar bezoekers een glas wijn aan. De huiska-
merconcerten, die een ontspannen muzikaal 
afscheid van de kerstdagen bieden of een 
sprankelend begin van het nieuwe jaar, kosten 
12 euro p.p. Dit bedrag doneert Else aan Artsen 
zonder Grenzen. Wie een concert wil bijwonen, 
dient zich wel van tevoren op te geven via het 
mailadres krijgsman.else@gmail.com of tele-
foon (070) 3230958.
Op zaterdag 25 januari en zondag 2 februari 
herneemt Else weer haar gewone concert-
ritme, waarbij ze ook vanaf 15.30 een uur 
speelt en vertelt. Daarbij brengt ze composities 
van onder anderen Bach, Beethoven, Chopin, 
Debussy, Mozart en Ravel tot leven. Kijk ook 
eens op haar website www.elsekrijgsman.com

Klassieke dansvoorstelling 
19 januari in Houtrustkerk
Op zondag 19 januari van 12.00 tot 12.30 uur 
geeft het dansduo Pop-up Dance een voorstel-
ling in de Houtrustkerk aan het eind van de 
Beeklaan. Youri Jongenelen en Julia Zuurbier 

zijn jonge professionele dansers met ruime er-
varing. Zij treden op bij bijzondere gelegenhe-
den en op ongebruikelijke plekken. Ook ieder 
apart zijn zij als danser actief en werkten daar-
bij samen met klinkende namen als Armin van 
Buuren en Herman van Veen. Youri en Julia 
maken zelf choreografieën. In de Houtrustkerk 
zullen zij dansen op de muziek van ‘Oblivion’ 
van Astor Piazzolla, zij laten een deel uit hun 
voorstelling ‘Assepoes’ op muziek van Prokofiev 
zien en hun recente choreografie ‘Niet met, 
niet zonder’ (opgedragen aan een hoogbejaard 
geworden echtpaar).
Als intermezzi zal Marieke Stoel, de vaste orga-
nist van de Houtrustkerk, enkele korte piano-
stukken spelen om de dansers de gelegenheid 
te geven zich voor de volgende dans te prepa-
reren. Ook kinderen zijn van harte welkom bij 
deze voorstelling! De toegang is vrij. Er is na 
afloop wel een collecte.

‘Stilteconcerten’ in 
St. Albaanskerk  
In de kleine intieme vrij-katholieke St. 
Albaanskerk aan de Rietzangerlaan 2A worden 
deze maand en komende maanden op zondag-
middagen weer zogeheten stilteconcerten gege-
ven door het muzikale duo Onyx, bestaande uit 
Harry van den Berghe en Wilma Diepgrond. Zij 
spelen een uur lang ontspannende meditatieve 
muziek, gebruikmakend van snaar- en blaas-
instrumenten als de alt- en sopraanlier, gitaar, 
dwarsfluit en de Japanse bamboefluit. 
De concerten vinden plaats van 13.00 tot 14.00 
uur op de volgende zondagen: 15 december, 19 
januari, 23 februari, 22 maart en 19 april. Ze 
zijn voor iedereen gratis toegankelijk. 
Na afloop kunnen bezoekers een vrijwillige 
bijdrage doneren. 
Zie ook www.onyxmuziek.nl
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FIETS GEVONDEN - Ik heb op vrijdagoch-
tend 8 november een fiets gevonden op de 
Patrijslaan. Het is een mountainbike en hij 
stond geparkeerd tegen de voorkant van een 
auto. De fiets is op te halen. U kunt contact 
opnemen met 06 21 54 20 06.

HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn betrouw-
bare huishoudelijke hulp heeft nog wat uren 
beschikbaar. Voor meer informatie kunt u mij 
bellen: Josephine Taat, 06 24 77 24 39.

TE KOOP - Omafiets, Batavus Old Dutch, 
metallic groen, 3 jaar oud en in goede staat: 
€125. Mooi konijnenhok voor buiten, met 
afgesloten buitenren. Heel ruim en slechts 6 
mnd oud: €60. Barbara Perels, 06-51358108 
of Ton 06-43000633.

GEVONDEN - Zwarte ‘hallelujafiets’ met 
rekje, op de Laan van Poot ter hoogte van de 
Nieboerweg. Informatie bij E.J. Velema, 
06-46291428

AANGEBODEN - Omdat ik tijdelijk met sab-
batical ben, heb ik veel tijd om lange wandelin-
gen te maken met uw hond. Ik ben flexibel en 
pas me aan wat bij uw hond past. Ik kom graag 
eens kennismaken. Bel mij via tel. 06 38 38 50 
52 of mail naar reginavanvliet@gmail.com

JUDO VOOR KLEUTERS - We hebben weer 
ruimte voor 4-6 jarigen om kennis te maken 
met judo (woe. 16.00 uur of zat. 09.00 uur). 
Met judospelletjes, lekker bewegen en een 
beetje stoeien leert uw kind de eerste begin-

Kwettertjes
                       Plaatsingsvoorwaarden               

Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over vraag en aanbod, afkomstig van leden van de wijkvereniging. 
Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. Aanbevelingen  voor huishoudelijke hulp 
mogen wel, maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer 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

selen van deze mooie sport. Onze dojo is 
gevestigd in de gymzaal van de Strandwacht, 
Paddepad 8. Interesse om een keer te komen 
kijken of beter nog: om mee te doen? Dan 
zorgen wij voor een judopakje om te lenen. 
Kijk op http://www.judopaddepad.nl of mail 
leokouijzer@ziggo.nl

HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn be-
trouwbare huishoudelijke hulp heeft nog 
een dagdeel per week beschikbaar om haar 
diensten te verrichten. Voor meer informatie 
kunt u met mij contact opnemen: Yves Van 
der Perren, tel. 06 10 54 51 18.

OPPAS AANGEBODEN - Hallo, ik ben 
Jikke. Ik ben 14 jaar en pas graag op uw kind. 
Ik kan bijna elke avond en ik heb een op-
pasdiploma van de GGD. Ik ben na schooltijd 
bereikbaar op dit nummer: 06 125 72 712.

CONVERSATIELESSEN SPAANS - 
Wekelijkse conversatielessen in de Vogelwijk, 
individueel of in een groep?  Ik ben Spaanse 
en ruim 25 jaar woonachtig in Nederland. 
Heeft u interesse? Kom een keer langs voor 
een proefles. 
Mail naar elisabetmorato@gmail.com of bel 
tel. 06 55 33 60 75.

DEUREN AANGEBODEN - Een set van 
twee binnendeuren, wit, in goede conditie 
met 8 facet geslepen panelen. Afmetingen 210 
x 95 cm; prijs € 200. 
Mail naar: kees.berends@inter.nl.net 
of bel 06 37 31 50 20.
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers. 
Tel. 0900-8844.
e-mail: henrieke.schoenmakers@politie.nl 
Werkdagen: ma, woe en do.

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk. 
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

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) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden: Alleen op afspraak (via www.
denhaag.nl onder ‘Contact’) op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur 
en op woensdag van 12.00 tot 20.00 uur. 
Voor paspoorten en rijbewijzen moet u naar 
stadsdeelkantoor Centrum of Escamp. 

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Informatie over het duingebied 
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

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 (25 euro per kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met (070) 368 50 70.

Telefooncirkel en oppasservice
Via ouderenconsulent Lizeth Kastelein 
(070 - 20 52 480) kunnen wijkbewoners ook wor-
den aangesloten bij een ‘telefooncirkel’ . 
Dan worden zij dagelijks op vaste tijdstippen 
gebeld om te weten te komen of alles in orde is. 
Ook kan Lizeth op verzoek de oppasservice 
voor volwassenen inschakelen. Wie enkele uren 
de deur uit moet, maar de zorg heeft voor een 
volwassen huisgenoot die niet alleen kan worden 
gelaten, kan een beroep op deze service doen.

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  - www.hwwzorg.nl

Evita Zorg Den Haag 
(ook voor personenalarmering en spreekuren 
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl

B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de 
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05, 
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl

Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Ine Essing, tel.:  346 06 04
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

Verkeerscommissie
Stef Tours en Fred van der Burg 
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Werkgroep AED Vogelwijk
aedvogelwijk@gmail.com
tel. 06-53414041

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

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

Cultuurcommissie 
Willem van Tuijll
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, inekecas@xs4all.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 06-83224388
e-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur in sportcomplex Westduin
Laan van Poot 355A. 
Contact: Hans van Schuylenburch, tel. 06-29045258

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Segbroek College, Klaverstraat
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, 
bridgevogelwijk@gmail.com

Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl

Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Overige bestuursleden
- Marcella Putter
  Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453, 
  e-mail: me_schutte@hotmail.com
- Portefeuille Openbare Ruimte vacant

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

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


