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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.

Ja natuurlijk, u hebt helemaal gelijk! De kleurige
winterse omslagfoto van dit gecombineerde januarifebruarinummer is geen afspiegeling van de werkelijkheid die we de afgelopen maanden in onze wijk
hebben beleefd. Zeer zacht winterweer, waardoor
de natuur zelfs danig van slag raakte, heeft tot nu
toe zijn stempel op dit seizoen gedrukt. Hier in het
Westen althans, want in de noordelijke provincies en
Limburg heeft men in januari al een aardige portie
winterverschijnselen – met bijbehorende codes oranje
en rood – voor de kiezen gehad.
De foto van schaatsende kinderen op de Buizerdvijver
is genomen op 11 februari 2012, bijna vier jaar
geleden dus. Aangezien februari volgens het KNMI
statistisch gezien de koudste maand van het jaar is,
heeft de winter wellicht deze maand nog iets voor ons
in petto. Mocht dat het geval zijn, dan houden we ons
aanbevolen voor sfeerfoto’s uit de wijk, die we dan
in het maartnummer zouden kunnen afdrukken. Dat
laatste zal wel in zwart-wit moeten worden uitgevoerd, want zo zit ons blad nu eenmaal in elkaar:
alleen het schutblad heeft kleur.
U kunt leuke, opmerkelijke en mooie foto’s uiteraard
ook altijd sturen naar de webmaster van onze onlangs
vernieuwde en uitermate kleurige wijkwebsite
www.vogelwijkdenhaag.nl
Dat geldt trouwens niet alleen voor foto’s, maar ook
voor teksten, zoals aankondigingen van activiteiten
of reacties op gebeurtenissen of ontwikkelingen in de
wijk. Misschien heeft u zelfs wel een filmpje waarin
de wijk de hoofdrol speelt. U kunt overigens op de
website ook door het aanklikken van het labeltje
‘Forum’ meningen en gegevens ventileren over zaken
als grondwateroverlast en parkeerproblemen. Alleen
moet je je dan even registreren. Dit is het mailadres
van webmaster Ruud van der Hoofd, bij wie u relevante foto’s, filmpjes en teksten kwijt kunt:
webmaster@vogelwijkdenhaag.nl
Er is trouwens ook een Facebookpagina van de
Vogelwijk. Fanatieke Facebookgebruikers kunnen
dat domein ongetwijfeld moeiteloos vinden en er
hun ervaringen als wijkbewoners delen. Over ‘sociale
media’ gesproken: het is opvallend dat velen die term
tegenwoordig niet meer op z’n Nederlands uitspreken, maar praten over ‘soosjelmidia’, de Engelstalige
variant. Waarom eigenlijk? Nergens voor nodig toch?
Voortaan zeggen we dus met z’n allen gewoon wat er
staat: ‘sociale media’. Op de valreep nog iets om toe te
voegen aan het lijstje met goede voornemens.
Betaalt u alstublieft ook zo snel mogelijk uw jaarcontributie? Namens de penningmeester bij voorbaat
dank.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

De wijkvereniging is het nieuwe jaar begonnen met een vernieuwde website. Vanaf eind
december zijn we gestopt met ‘vogelwijkonline’.
Nu is het www.vogelwijkdenhaag.nl. Het bestuur beseft hoe belangrijk online-communicatie de afgelopen jaren is geworden. We moeten
er zelfs op voorbereid zijn dat op termijn dit
vertrouwde wijkblad wellicht op papier ophoudt te bestaan. De nieuwe website is (achter
de schermen) goed in staat een alternatief
nieuwsmedium te zijn. Nu moeten de bewoners van de wijk daar nog rijp voor worden
gemaakt. Ik vind het overigens zelf nog steeds
prettig om met een papieren exemplaar in de
knuistjes gezellig op de bank te zitten. Zou ik
me misschien ook kunnen laten ‘upgraden’?
Vacature voorzitter
De wijkvereniging mag de komende tijd in
elk geval op zoek naar een nieuwe, verse,
ge-upgrade voorzitter. Na 3,5 jaar voorzitterschap heb ik deze functie namelijk per 1
februari neergelegd. Het komt voor u wellicht
als een verrassing; mijn excuses daarvoor. Bij
insiders was het al langer bekend. Ik ben niet
afgetreden wegens onvrede of onenigheid,
maar puur uit praktische overwegingen. De
enige reden om te stoppen is dat ik met ingang
van deze maand in Den Haag een baan krijg
die mij geregeld in contact zal brengen met het
Haagse stadsbestuur. Ook als voorzitter van
de wijkvereniging kom je geregeld op de koffie
bij burgemeester en/of wethouders, en soms
moeten er dan harde noten worden gekraakt.
Dit kan leiden tot ongewenste botsingen. Ik kan
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niet in twee hoedanigheden contact hebben
met het stadsbestuur. Ik hoop dat u er begrip
voor hebt dat de functie waarmee ik mijn geld
verdien dan voorgaat.
Ik vond en vind deze beslissing oprecht jammer en moeilijk. Niet alleen heeft het voorzitterschap mij persoonlijk veel gebracht, ook
de samenwerking binnen het bestuur van de
wijkvereniging is altijd een groot genoegen
geweest. Ik kan het werkelijk iedereen aanraden. Er is dus, kortom, een vacature voor het
voorzitterschap ontstaan. Wie zich geroepen
voelt deze nuttige en verrijkende taak op zich
te nemen, nodig ik hartelijk uit contact met
mij of de achterblijvende bestuursleden op te
nemen.
Op de Algemene Ledenvergadering in mei zal
ik formeel afscheid nemen. Achter de schermen
hoop ik voorlopig nog wel iets voor de vereniging te kunnen blijven betekenen, maar feitelijk
is mijn voorzitterschap op 1 februari beëindigd.
Henk Eleveld, onze secretaris, neemt tijdelijk
het voorzitterschap waar.
HALO en Sacramentskerk
Na de ledenvergaderingen in de maanden
november en december over de toekomst van
het HALO-terrein en de Sacramentskerk is er
weinig nieuws te melden over de voortgang ten
aanzien van beide projecten. Over de toekomstige bebouwing van het HALO-gebied zijn
we in gesprek met wethouder Wijsmuller, met
name over de vraag in hoeverre de beperkingen die de wijkvereniging in november heeft
geformuleerd daadwerkelijk in de voorstellen

worden meegenomen. Zelfs voor een wethouder van de Haagse Stadspartij lijkt het soms
moeilijk écht naar de burgers te luisteren.
Eind januari wilde het college van B&W de
HALO-knoop door hakken.
Verantwoordelijkheid
Het zal vast te laat zijn voor goede wensen,
maar ik ben toch zo vrij: ik wens u een verantwoordelijk 2016 toe. Verantwoordelijk in de zin
van: dat u verantwoordelijk omgaat met onze
wijk. Met oog voor het karakter van de omgeving en de gevoelens van andere wijkbewoners.
Een voorbeeld: het bestuur en diverse commissies uit de wijkvereniging knokken al jaren
voor behoud van het karakteristieke tuinstadkarakter van de wijk. Voor veel bewoners is dat
karakter een belangrijk argument om deze wijk
lief te hebben. Met onder meer dit argument in
de hand verzetten wij ons bijvoorbeeld tegen
initiatieven rond Sacramentskerk en HALO die
strijdig zijn met het tuinstadkarakter. Het is dan
jammer om te zien dat sommige bewoners zich
niets van dat karakter aantrekken: zij plempen
hun tuin vol met steen of beton of bouwen hoge
schuttingen rond hun voortuin, terwijl oorspronkelijk bedoeld is dat we juist van elkaars
tuinen kunnen genieten. Natuurlijk brengt deze
tijd andere veiligheidseisen met zich mee dan
in de jaren ’20, maar combineer verantwoordelijkheid met creativiteit en je komt heel ver.
Ander voorbeeld: hebt u echt de politie nodig
om de verplichte rijrichtingen in de wijk te respecteren of lukt het u zelf ook, zonder controle
van buiten? Mij valt op dat steeds meer buurtbewoners zich niet storen aan de verkeersregels. Bij de Kwartellaan, op de Laan van Poot
ter hoogte van de dr. Van Welylaan en zo zijn er
wel meer plekken. Ik begrijp het ongemak van
omrijden (soms zelfs heel ver omrijden) maar
besef u welke onverwachte verrassingen u met
uw rijgedrag andere weggebruikers aandoet?
Zeker rond schooltijd.
Zo kan ik nog wel even doorgaan, bijvoorbeeld
over bomen kappen, verbouwingen en honden-

poep) maar dat doe ik niet. Ik ben de laatste
om de Vogelwijker zijn regelruimte en vrijheid
te ontnemen. Maar ik ben er de afgelopen 3,5
jaar wel achtergekomen dat de argumenten
om onze wijk de grandeur en uitstraling te
laten behouden die zij nu heeft, in onze eigen
handen liggen. Daarom: ga er verantwoordelijk mee om, ook voor het collectief belang.
We hebben de toekomst van onze wijk zelf in
handen.
Het ga u zeer goed!
Chris van Dam
(mede namens de collega-bestuursleden Anja
Jager, Ilonka Sillevis Smitt, Peter Arends, Henk
Eleveld en Christian Pick)

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag
5 februari

10.30 uur Koffieochtend voor
50-plussers bij Ilonka Sillevis
Smitt, Papegaailaan 32. Liefst van
tevoren aanmelden (ilonkasbnb@
gmail.com of tel. 06-18813144).

Vrijdag
12 februari

17.30 uur Vossenjacht voor
de jeugd. Verzamelen aan de
Sijzenlaan 13, bij kinderopvang
Zo.

Zondag
21 februari

14.30 uur Huiskamerconcert (gratis), Papegaailaan 32

Maandag
29 februari

17.30 uur Borrel en diner voor
wijkgenoten in restaurant Berg en
Dal, Bosjes van Pex. Inlichtingen
en aanmeldingen bij Antoinette
van der Valk, tel. (070)3688820

Vrijdag
4 maart

10.30 uur Koffieochtend voor
50-plussers bij Ilonka Sillevis
Smitt, Papegaailaan 32. Liefst van
tevoren aanmelden (ilonkasbnb@
gmail.com of tel. 06-18813144).

Vrijdag 18
maart

12.00–15.00 uur Voorjaarslunch
voor senioren ten huize van Mieke
Douma, Eendenlaan 6.
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Toekomst kerkterrein Sportlaan
nog steeds in nevelen gehuld
Door Dick van Rietschoten
Het precies negentig jaar oude lege gebouw van de voormalige rooms-katholieke
Sacramentskerk aan de Sportlaan zal zeker dit
jaar nog doelloos overeind blijven staan. Er is
op dit moment nog geen helder zicht op spoedige afbraak van het bouwwerk en de creatie
van iets nieuws op deze plek.
Vooralsnog blijft de toekomst van het kerkterrein omgeven door mist. Het meest waarschijnlijke scenario is dat projectontwikkelaar Kavel
Vastgoed BV uit Rijswijk, die met het bisdom
Rotterdam een inmiddels onherroepelijk
koopcontract voor de grond heeft afgesloten,
in het voorjaar van 2017 gaat beginnen met
de bouw van twaalf eengezinswoningen in
‘Vogelwijkstijl’, opgetrokken uit roodbruine
baksteen en voorzien van rode pannendaken.
Extra ledenvergadering
Op 10 december belegde de wijkvereniging
een extra algemene ledenvergadering om de
balans op te maken van de ontwikkelingen

rond de leegstaande kerk. Wijkvoorzitter Chris
van Dam riep daar in herinnering hoe Kavel
Vastgoed aanvankelijk een plan had ontworpen
om twee appartementengebouwen van vier en
vijf lagen op de plaats van de kerk te doen verrijzen. ,,Tegen deze twee blokkendozen hebben
we ons met succes verzet’’, aldus de voorzitter.
,,Vervolgens kwam Kavel in februari 2015 met
een ontwerp voor achttien grondgebonden
woningen, maar het bedrijf realiseerde zich op
basis van de reacties gelukkig al vrij snel dat dit
een te krappe opzet was. Deze kippenhokvariant werd daarom verlaten, waarbij Kavel zich
bereid toonde met een lagere grondopbrengst
genoegen te nemen.’’
Eengezinswoningen of appartementen
Dit resulteerde afgelopen zomer in een plan
dat voorziet in twaalf eengezinswoningen die
aansluiten op de omringende bebouwing, dus
in de stijl van de jaren twintig en dertig. Max
Reitsma, buurman van de kerk en lid van de

Impressie van het Kavelplan
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wijkcommissie die zich met de toekomst van
de kerk bezighoudt, liet in een diapresentatie
zien wat de bedoeling is. Het te bebouwen oppervlak is hierbij overigens uitgebreid met het
voorplein van de kerk voor de hoofdingang aan
de Sportlaan. Verder zal het na uitvoering van
dit Kavel-ontwerp niet meer mogelijk zijn om
als fietser of voetganger langs de zijkant van de
kerk de doorsteek te maken tussen Sportlaan
en Sijzenlaan.
Naast het plan voor dit twaalftal woningen
(twee maal 3 onder 1 kap, twee maal 2 onder 1
kap en twee vrijstaande huizen),voorzien van
tuinen en in totaal tien garageboxen, werd op
10 december een alternatief gepresenteerd.
Ernst-Jan Cornelis, Vogelwijkbewoner en
architect, heeft met zijn architectenbureau
Atelier Pro een schets gemaakt voor een appartementencomplex van drie of vier verdiepingen
waarin de contouren van het kerkgebouw
zichtbaar blijven. Bovendien zou in dit ontwerp
de toren als ‘landmark’ blijven bestaan. Op de
plek van het huidige schip van de kerk kan een
gezamenlijke binnenplaats worden gecreëerd,
met daaronder een parkeerkelder.
Ruilverkaveling
Het probleem met dit ontwerp is echter dat
Atelier Pro langs de zijlijn staat en niet – zoals
Kavel – over de grond kan beschikken. Dit plan
zou alleen uitvoerbaar kunnen zijn als Kavel de
grond doorverkoopt aan Atelier Pro, maar zo’n
scenario komt pas in beeld wanneer je, zoals
Chris van Dam het verwoordde ,,met succes
zou kunnen stoken in het goede huwelijk tussen Kavel en het bisdom.’’
Als een duveltje uit een doosje diende zich
tijdens de bijeenkomst van 10 december op de
valreep nog een derde variant aan. Peter-Paul
Akkermans, directeur van de achter de kerk gelegen basisschool De Parkiet, opperde een idee
in de sfeer van ruilverkaveling. ,,Wij zijn hard
toe aan nieuwbouw. Zo’n nieuwe school zou op
de plek van de kerk kunnen worden neergezet,
een strategisch goede en makkelijk bereikbare
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Plattegrond Kavel-plan

ligging voor een school. Vervolgens breek je de
oude school af en op dat terrein kan Kavel dan
zijn eengezinswoningen neerzetten.’’
Peiling
Een peiling onder de aanwezige leden van
de wijkvereniging wees aan het slot van de
vergadering uit dat het ontwerp van Atelier Pro
de voorkeur genoot van 22 personen en dat 16
leden meer sympathie koesterden voor het plan
van Kavel. Het Parkiet-scenario telde evenveel
voor- als tegenstanders. Ter afsluiting benadrukte Chris van Dam dat de wijkvereniging
weliswaar mag vinden wat zij wil, maar dat de
geuite voorkeuren geen besliskracht hebben.
,,Wij zijn namelijk niet aan de bal. Dat is Kavel.’’
Geen dissonant
Inmiddels beweegt Kavel Vastgoed, nog altijd
in balbezit, zich duidelijk in de richting van
het doel. ,,We hebben ons uiterste best gedaan
om, rekening houdend met de omwonenden
en de omringende bebouwing, een plan op
te stellen dat optimaal in de omgeving past’’,
zegt ir. Floris van Wissen, ontwikkelingsmanager bij Kavel Vastgoed. ,,Niemand kan meer
zeggen dat hier sprake is van een dissonant.
Omdat we er bovendien van uitgaan dat de
gemeente geen bezwaren zal hebben, willen we
nu zo snel mogelijk ons ontwerp in procedure
brengen. Dat wil zeggen dat we binnenkort een
zogeheten beginselplan bij de gemeente zullen
indienen, waarna de gemeente na goedkeuring
voorbereidingen zal treffen om het bestem-

mingsplan te wijzigen. De kerkbestemming
wordt immers woonbestemming. Als dat
geregeld is, kunnen we in juli of augustus een
aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning, zoals de bouwvergunning-nieuwe-stijl
tegenwoordig heet. Die vergunningprocedure
neemt ongeveer een halfjaar in beslag. De lijn
doortrekkend kan de kerk dan in maart 2017
worden gesloopt. Tel daar nog een jaar bouwtijd bij op, dan zouden we in het voorjaar van
2018 de woningen kunnen opleveren.’’
Onherroepelijk
Van Wissen is op de hoogte van de alternatieven voor de toekomst van het kerkterrein. ,,We
hebben de andere voorstellen voor kennisgeving aangenomen. Met het plan van Atelier Pro
kunnen en willen we niets, temeer niet daar
we inmiddels aan de koopovereenkomst met
het bisdom vastzitten. Gedurende een paar
jaar zijn er ontbindende voorwaarden van
kracht geweest, dus toen konden we er onder
bepaalde omstandigheden nog van af, maar
sinds vorig jaar is er geen ontsnappingsclausule
meer. Bovendien wil het bisdom niet ineens
met een ander partner in zee.’’

Parkiet
Het ‘Parkietplan’ kwam voor Kavel, net als
voor de wijkvereniging, ook als verrassing uit
de lucht vallen. ,,Op zich is het niet eens zo’n
vreemde gedachte en we zouden er ook best
over willen praten’’, aldus Floris van Wissen.
,,Het zou wel meer tijd in beslag nemen, maar
in procedureel opzicht is het makkelijker te
realiseren omdat je geen bestemmingsplanwijziging nodig hebt. Zowel een kerk als een
school heeft een maatschappelijke functie, en
daar draait het om. Maar we zijn noch door
de gemeente, noch door De Parkiet benaderd
met een serieus voorstel in deze trant. De
gemeente wist zelfs van niets toen we ernaar
informeerden.We blijven dus gewoon ons
eigen plan trekken.’’
In het bouwplan van Kavel is ook nog een
rol weggelegd voor de oude pastorie die op
de Sportlaan aan de rechterkant van de kerk
staat. Het is de bedoeling dat dit pand grondig
wordt opgeknapt en uiteindelijk wordt verhuurd of verkocht. ,,En tijdens de bouw kan de
pastorie mooi dienen als werkkantoor van de
aannemer’’, blikt Van Wissen vooruit.

Chris van Dam teruggetreden
Na bijna drieënhalf jaar het voorzitterschap
van de wijkvereniging te hebben bekleed heeft
Chris van Dam zich per 1 februari teruggetrokken uit het wijkbestuur. Hij kondigde zijn afscheid op 16 januari aan tijdens de nieuwjaarsreceptie van de wijkvereniging in de hal van
de Heldringschool. ,,Ik ga niet weg omdat ik
ruzie met iemand heb of uit rancune tegen wat
dan ook’’, zei hij. Het is gewoon een praktisch
probleem dat tot deze beslissing heeft geleid.
Binnenkort krijg ik een functie in het justitieapparaat in Den Haag. Daarbij zal ik geregeld te
maken krijgen met het stadsbestuur, met name

de burgemeester. Dan kan ik niet tegelijkertijd
voorzitter zijn van een orgaan dat bijvoorbeeld
tegen het stadsbestuur in opstand komt of met
leden van B&W over bepaalde problemen in
onderhandeling gaat.’’
Pittige dossiers
Het is een publiek geheim dat Chris van Dam,
die in het najaar van 2012 Peter Duisenberg als
voorzitter opvolgde, de afgelopen jaren in het
dagelijks leven plaatsvervangend hoofdofficier
van justitie in Haarlem en later Amsterdam
was. Per 1 februari dit jaar is hij echter be-
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Voorzitter
wijkvereniging
Het bestuur van wijkvereniging de
Vogelwijk is op zoek naar een nieuwe
voorzitter.

Chris van Dam kondigt tijdens de nieuwjaarsreceptie
zijn vertrek aan.

noemd tot plaatsvervangend hoofdofficier in
Den Haag, waar hij dus deel gaat uitmaken
van de lokale/regionale gezagsdriehoek:
burgemeester Van Aartsen, de hoofdofficier
van justitie en de korpschef van de politie. Hij
wil daarvoor de handen geheel vrij hebben en
niet het risico lopen verwikkeld te raken in een
verstrengeling van belangen.
Chris van Dam, die ooit zijn loopbaan begon
als politie-inspecteur in Den Haag, kreeg de
afgelopen jaren als voorzitter van de wijkvereniging enkele pittige dossiers op zijn bord,
zoals de toekomst van het HALO-terrein. Hij
werd geprezen om zijn bedachtzame, invoelende, oplossingsgerichte en tegelijk laconieke
en relativerende optreden. Met name voor de
wijze waarop hij omging met de bezetting van
het kerkgebouw aan de Sportlaan door een
groep uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak en
Afghanistan verwierf Chris van Dam alom respect. Achter de schermen zal de ex-voorzitter
overigens nog wat kleine ‘onbeladen’ klusjes
voor de wijkvereniging blijven verrichten.

De beoogde kandidaat is een wijkbewoner, man of vrouw, die bereid en in staat is
om vergaderingen te leiden, een antenne
heeft voor de grote en kleine problemen
in de wijk en ‘gezicht van de wijkvereniging’ wil zijn. Liefst ook iemand die
bekend is met - of zich wil ontwikkelen
in - de omgang met het lokale bestuur, de
lokale politiek en het stadsdeel Segbroek.
De voorzitter geeft leiding aan een informeel, toegewijd en prima functionerend
wijkbestuur dat weinig woorden nodig
heeft om elkaar te begrijpen.
Geboden wordt ook een wijkvereniging
met bijna 1800 leden, waarvan velen als
vrijwilliger actief zijn in commissies en
werkgroepen of betrokken zijn bij diverse
activiteiten voor jong en oud.
Het voorzitterschap is op die manier een
dankbare klus.
Bent u geïnteresseerd?
Laat u niet te snel afschrikken door ideeën
over de tijd die het u zou kunnen kosten of
door wat er allemaal bij komt kijken. Kom
gewoon eens praten!
Neem vrijblijvend contact op met de secretaris van het bestuur, Henk Eleveld, via
bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
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Tegenvallers bij rioolproject
Nieboerweg leiden tot uitloop
De aanleg van een nieuw riool in het Vogelwijk
deel van de Nieboerweg heeft door een paar
tegenvallers zo’n tien weken vertraging
opgelopen. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat dit sluitstuk van de grootscheepse rioolvernieuwing in de wijk (begonnen in september
2007) enkele dagen voor Kerstmis klaar zou
zijn. Voor de gemeentelijke opzichters en de
medewerkers van het Haagse aannemersbedrijf
Meeuwisse, waaraan het project-Nieboerweg
was uitbesteed, zat het drinken van een afsluitend glas glühwein er zo vlak voor de feestdagen echter niet in. Na nieuwjaar moest er nog
weken worden doorgewerkt.
Oude buis
Twee obstakels gooiden tijdens het karwei roet
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in het eten. Eerst ontstond er een probleem
rond het wegpompen van het grondwater bij
de kruising Nieboerweg-Sijzenlaan (aan de
zuidwestelijke kant) waardoor al bijna een
week vertraging optrad. Een ernstiger kink in
de kabel was echter het opruimen van tientallen meters betonnen rioolbuis uit 1929.
Deze voormalige hoofdpersleiding, met
een doorsnee van ongeveer een meter, zou
volgens oude tekeningen grotendeels onder
de tramrails liggen. De gemeente had daarom
besloten hem ongemoeid te laten – zodat de
tram kon blijven rijden - en langs de trottoirs
een geheel nieuw rioolsysteem aan te leggen.
Bij verrassing bleek in december echter dat de
oude persleiding zich ter hoogte van de bocht
in de Nieboerweg bij de Papegaailaan al niet

meer onder de tramrails bevond maar over een
afstand van 170 meter langs de trottoirs naar
de Mezenlaan liep. Dit betekende dus dat hier
eerst de oude buis uit de grond moest worden verwijderd voordat men op dezelfde plek
nieuwe buizen kon aanleggen.
Materieel
Een vervelende bijkomstigheid was dat de
loodzware antieke persleiding met eenvoudig
materieel uit de straat moest worden verwijderd (na eerst in stukken te zijn gehakt) omdat
het gebruik van een grote kraan niet mogelijk
was. Een kraan zou immers de bovenleiding
van de tram kapot trekken.

Ouders en
kinderen opgelet:

Vossenjacht!
op 12 februari !
Op vrijdag 12 februari organiseert de
Commissie Kinderactiviteiten in de wijk
de traditionele jaarlijkse vossenjacht voor
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Een spannende voettocht door de wijk, op
zoek naar merkwaardige personen aan wie
je een vraag moet stellen en van wie je een
stempeltje krijgt.
De tocht begint net als vorig jaar tussen 17.30
uur en 18.00 uur bij Kinderopvang Zo aan de
Sijzenlaan (Sijzenlaan 13) en na afloop zijn
alle deelnemertjes en eventueel hun begeleidende ouders welkom in de hal van de
Heldringschool aan het IJsvogelplein voor een
drankje en versnapering.

Als de oude buis geheel is verwijderd en
vervangen, moet een deel van het kruispunt bij
de Laan van Poot weer even worden opengemaakt om nog enkele noodzakelijke nieuwe
ondergrondse rioolverbindingen aan te leggen. Ten tijde dat ook deze ‘afhechting’ klaar
is, zal het volgens de gemeente halverwege
maart zijn. De vernieuwing van het rioleringssysteem en de gelijktijdige herbestrating in de
Vogelwijk heeft daarmee in totaal achtenhalf
jaar geduurd.

Net als vorig jaar kunnen de ouders tijdens
deze nazit wijn kopen, waarbij een deel
van de prijs bestemd is voor het Juliana
Kinderziekenhuis, dat vorig jaar verhuisd is van
de Sportlaan naar de Leyweg. De wijn kan niet
alleen per glas worden aangeschaft, maar ook
per fles en per doos.
Tot ziens op vrijdag de twaalfde! En trek een
goede winterjas aan, want misschien wordt het
wel erg koud.
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Bouwen naar eigen smaak op
HALO-terrein
Gemeente overweegt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Door Bert Bruning,
lid HALO-commissie wijkvereniging
De gemeente Den Haag overweegt bij de
in 2017 beginnende ontwikkeling van het
HALO-terrein een zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk te maken.
Particulieren kunnen daarbij de mogelijkheid
krijgen een appartement in eigen beheer te
(laten) ontwerpen en ontwikkelen. Dit in plaats
van een projectontwikkelaar die kant en klare
woningen oplevert en verkoopt.
Zo kunnen particulieren meer invloed uitoefenen op het ontwerp en de afwerking van
de te bouwen woningen, waardoor die beter
aansluiten bij de eigen woonwensen. Ook kunnen de toekomstige eigenaren samen besluiten tot het opnemen van bepaalde algemene
voorzieningen in het complex en het toepassen
van duurzame en energiebesparende maatregelen. Voorts kunnen kosten worden bespaard
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doordat men gezamenlijk als opdrachtgever
optreedt.
Voorbeeld: De Groene Mient
In het periodiek overleg tussen de partijen
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het
HALO-terrein (de gemeente, wijkvereniging
De Vogelwijk, Haag Atletiek en handbalvereniging Hellas) heeft de gemeente eind vorig jaar
het collectief particulier opdrachtgeverschap
voorgesteld. De andere overlegpartners hebben
daar welwillend op gereageerd. De afgelopen
tijd is binnen de gemeente het voornemen
verder uitgewerkt. Binnenkort zal B&W een
definitief besluit moeten nemen. Waarschijnlijk
zal dat nog in februari gebeuren.
Den Haag geeft al langer bouwkavels uit aan
particulieren ten behoeve van ‘zelfbouw’. Dit

geschiedt vanuit de Kavelwinkel die is gevestigd
in het Atrium van het Stadhuis. Aan de Mient
is onlangs een groep zelfbouwers die zich De
Groene Mient noemt begonnen met de bouw
van een kavelproject op basis van collectief
particulier opdrachtgeverschap, kortweg CPO.
Er verrijst hier een woningbouwproject met appartementen, eengezinswoningen en maisonnettes (zie: www.groenemient.nl ).
Aan elk project wordt vanuit de Kavelwinkel
een koperscoach gekoppeld, die fungeert als algemeen aanspreekpunt voor alle gemeentelijke
zaken en vragen.
Kijk voor meer informatie over zelfbouw in Den
Haag op de website: www.ikbouwindenhaag.nl
Ervaringen
In Den Haag is nog geen ervaring opgedaan
met een appartementencomplex in CPO, maar
elders in het land zijn die ervaringen er wel.
Als er genoeg belangstelling bestaat voor een
CPO-project op het HALO-terrein, kan een initiatiefgroep van gegadigden worden geformeerd
die een planontwikkeling wil onderzoeken.
Voorbeelden uit o.a. Amsterdam en Almere
laten zien dat dan al spoedig tot de oprichting
van een rechtspersoon wordt besloten, waarbij
men een bouwgroep vormt die verplichtingen kan aangaan en besluiten neemt. In een
dergelijke vereniging of coöperatie zullen alle
deelnemers, als lid, vertegenwoordigd zijn en
kan men als opdrachtgever optreden. De bouwgroep kan gezamenlijk verdere stappen nemen
en de nodige verplichtingen aangaan t.b.v. de
voortgang van het project, zoals het maken van
afspraken met de gemeente, adviseurs, architect, bouwer enzovoorts.
Uitwerking
Voor een daadwerkelijke start moet de bouwgroep een optie op de grond krijgen. Die geldt
voor een beperkte periode (ca. een half jaar).
De optieperiode moet worden benut voor het
maken van een schetsontwerp dat aan alle
uitgangspunten voldoet en natuurlijk ook aan

de wensen van de opdrachtgevers (leden van de
vereniging/coöperatie). In deze fase moet ook
duidelijk worden hoeveel woningen er zullen
komen en wie deze appartementen gaan kopen.
Voor de optie moeten kosten worden betaald,
afhankelijk van het aantal op te leveren woningen.
Belangrijk voor een succesvol project is de keuze
van een architect. Voorts zullen ook eventueel
adviseurs moeten worden aangetrokken voordat
een schetsontwerp kan worden gemaakt. Is dat
gereed, dan kan een grondreservering worden
verkregen. Ook daarvoor moet worden betaald
(10% van de grondkosten).
Het zal duidelijk zijn dat er, gelet op het aantal
verplichtingen dat men aan moet gaan, een
goed functionerende organisatie (vereniging of
coöperatie) moet zijn. Ook de financiering moet
vooraf goed geregeld zijn. Het tijdig kiezen van
professionele ondersteuning, zowel technisch
als financieel, zal dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de bouwgroep moeten zijn.
Planning
Als alles loopt zoals nu wordt verwacht, kan de
planontwikkeling dit jaar zijn beslag vinden en
in 2017 tot een afronding komen. Dat sluit aan
bij de te verwachten ontruiming van het terrein,
medio 2017, als de HALO is verhuisd naar de
sportcampus in het Zuiderpark. Zodra de gemeente een bouwvergunning heeft afgegeven,
kan de bouw komend jaar van start. De oplevering van de woningen zou begin 2019 mogelijk
moeten zijn.
De gemeente zal de randvoorwaarden voor
de bouwplanontwikkeling (o.a. te bebouwen
oppervlak, maximale hoogte, kwaliteitseisen
e.d.) vastleggen in een zogeheten kavelpaspoort.
Voorts moet dan de grondprijs bekend worden
en het na te streven aantal woningen.
Als de gemeente naar verwachting definitief
kiest voor een CPO, zou nog dit voorjaar een
initiatiefgroep van start kunnen gaan.
In het volgende nummer van dit blad wordt u
nader geïnformeerd.
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Maatregelen tegen stuifzand
duinpaden Westduinpark
Door Dick van Rietschoten
Foto: Ruud van de Hoofd
De gemeente onderneemt binnenkort actie
tegen het voortdurend onderstuiven van duinpaden met zand, waardoor sommige paden
zelfs nauwelijks meer zichtbaar of te belopen
zijn. ,,We worstelen hier al heel lang mee’’,
zegt Hans Kruiderink, groenbeheerder van het
stadsdeel Segbroek. ,,Het heeft geen zin meer
om het stuifzand geregeld met een shovel weg
te laten halen, want zodra het even flink waait,
ligt er alweer een nieuwe hoop zand. Het is
niet te stuiten. Toen een paar jaar geleden veel
duinbeplanting was weggehaald en de duinen
een natuurlijker aanzien kregen, heeft niemand
voorzien dat het stuiven deze proporties zou
aannemen. Mede aan de hand van luchtfoto’s
hebben we het afgelopen jaar samen met het
hoogheemraadschap Delfland de problemen in

kaart gebracht. Het is nu tijd voor structurele
maatregelen.’’
Nieuwe paden
Die maatregelen bestaan uit twee onderdelen.
Eerst wordt de plek aangepakt waar duinwandelaars de meeste last hebben van het stuifzand: op het doorgaans drukke duinpad dat
aan het eind van de De Savornin Lohmanlaan
naar zee loopt. ,,Dit pad wordt gedeeltelijk
verlegd, zodat het meer in de luwte komt
te liggen’’, kondigt Kruiderink aan. ,,Verder
wordt overal waar het stuift een reeks dode
duindoorns in de grond gestoken. Die zullen
het stuifzand voor een belangrijk deel tegenhouden, net als vroeger het helmgras deed.
Uiteraard houden we goed in de gaten of de
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situatie door deze maatregelen verbetert. Als
het niet zo is, zullen extra maatregelen nodig
zijn.’’
De groenbeheerder heeft komend voorjaar
nog een ander duinpadenproject in zijn
agenda staan. ,,Als je bij de T-splitsing Duive
landsestraat- Pluvierstraat in Duindorp de
duinen in gaat, heb je een breed fietspad
omhoog in de richting van de strandslagen 9 en
10, en twee voetpaden. Dat is een beetje veel
van het goede. Het brede fietspad zal daarom
binnenkort verdwijnen en als het ware aan de
natuur worden teruggegeven. De andere paden
worden herschapen tot een goed fietspad,
zónder de door velen gehate deukdrempels,
en een mooi wandelpad. Een eindje verderop
komt er dan zowel een afslag naar zee als een
geheel nieuw fietspad annex wandelpad dat
leidt naar het duinterrein waar tot voor kort
het zenderpark van Scheveningen Radio stond.
Dat gebied is nu immers ook voor bezoekers
vrijgegeven.’’
Rode Kruisplantsoen
Sprekend over de geplande ‘groene’activiteiten voor dit jaar somt Hans Kruiderink nog
meer aandachtspunten op. Er gaat namelijk
ook het één en ander veranderen in het Rode
Kruisplantsoen. De afgelopen weken is daar
tussen Goudenregenstraat en Fahrenheitstraat
al stevig gewerkt om de oevers van de Haagse
Beek een natuurlijker karakter te geven. Begin
februari zou dat project klaar moeten zijn.
Verder zullen in de loop van dit jaar alle oude
populieren in het Rode Kruisplantsoen worden
gekapt (,,die zijn aan het eind van hun leven
en vormen steeds meer een risico voor de mens
door afbrekende takken’’) zoals dat ook elders
in de stad gaat gebeuren.
,,In plaats van de populieren gaan we in het
najaar zomereiken terugzetten’’, verklapt
Kruiderink alvast. ,,Die blijven een stuk lager,
dus de bewoners van de Sportlaanflats zullen
aan de achterkant van hun woning meer zon
kunnen vangen. Het Rode Kruisplantsoen zal

overigens in maart aanstaande al een andere
aanblik krijgen, want een voormalige tuinontwerper van De Keukenhof heeft afgelopen najaar een plan gemaakt om met een paar duizend
bollen het hele plantsoen in de lente een vrolijk
gezicht te geven. Ik heb die bollen volgens zijn
plan in de grond laten stoppen en ik verheug me
erop hoe het eruit gaat zien. We willen sowieso
de recreatieve gebruikswaarde van het plantsoen vergroten. Daarom gaan we vanuit het
stadsdeel samen met de omwonenden een actieplan opstellen om overlast en troep in het Rode
Kruisplantsoen tegen te gaan.’’
Haanplein
Enkele jaren geleden is op het Haanplein na afloop van het rioolvernieuwingsproject een serie
boompjes geplant met de naam Cercidiphyllum
japonicum, ook wel hartjesboom genoemd. ,,Die
zijn niet goed aangeslagen’’, zegt de groenbeheerder, ,,en het zal ook niks meer worden. Ze
gaan er dus uit en het Haanplein krijgt nieuwe
boompjes: een meerstammig sierappeltje.
Ik denk dat ze eind maart kunnen worden
geplant.’’
Tot slot van zijn uiteenzetting over het groene
jaarmenu voor de Vogelwijk en omstreken wijst
Kruiderink nog op de zogeheten ‘duinwerkdagen’. Om de zoveel weken kan iedereen die dat
wil (en ook groepjes vrienden, vriendinnen of
complete gezinnen) als vrijwilliger in de duinen
aan de slag om bepaalde natuurwerkzaamheden te verrichten: bladeren en rommel opruimen, struikjes snoeien, een paadje zandvrij
maken, enzovoorts. Wie dat eens wil meemaken, moet contact opnemen met Eric Wisse:
ericwisse@hotmail.com
Inmiddels is er een apart groepje vrijwilligers
dat de omgeving rond de duinplas aan het eind
van de Laan van Poot heeft ‘geadopteerd’ en
daar af en toe werkzaamheden verricht. Deze
groep staat onder leiding van Gijsbert Pellikaan.
Wie wil meedoen, kan hem bereiken via
070-3231264.
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Jubileumjaar voor twee scholen
Door Dick van Rietschoten
Twee basisscholen in de wijk vieren dit jaar
een bijzonder jubileum. De Eerste Nederlandse
Montessorischool aan de Laan van Poot
bestaat 100 jaar en de Houtrustschool aan het
Nachtegaalplein bereidt een feest voor ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag. Die specifieke
dag heeft in feite al plaatsgevonden, want de
Houtrustschool – het oudste schoolgebouw in
de Vogelwijk - ging op 1 november 1915 open.
Jubileumcomité
De Houtrustschool, onder directeurschap
van voormalig gymleraar Eelco Brune, houdt
de festiviteiten beperkt tot een jubileumweek van 30 mei tot en met 3 juni, maar de
Montessorischool pakt flink uit met een reeks
activiteiten, verspreid over het hele jaar.
Een jubileumcomité onder aanvoering van
Haviklaanbewoner Marco Zoon is al maanden
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bezig met de voorbereidingen hiervan. Het
afgelopen najaar publiceerde het achtkoppige
jubileumteam voor ouders en leerkrachten
een overzichtelijk gidsje waarin alle feesten en
projecten staan vermeld. De meeste activiteiten,
waaronder een cultuurproject, een historisch
project en uiteraard een reünie voor oud-leerlingen (in mei) vinden plaats tussen maart en november. De officiële viering van het eeuwfeest is
voorzien in september.
Statenkwartier
De Eerste Nederlandse Montessorischool
(ENMS) staat niet al 100 jaar aan de Laan van
Poot, want in 1916 bestond die laan nog niet
eens; het was nog louter duin- en poldergebied.
In september 1916 opende de school, gebaseerd
op de vernieuwende onderwijsdenkbeelden
van de Italiaanse arts en pedagoge Maria

Montessori, zijn deuren in de Ten Hovestraat in
het Statenkwartier. De school, de allereerste in
Nederland die op basis van Montessori’s inzichten werkte, was verdeeld over twee herenhuizen op de nummers 64 en 66.
Eigenlijk bestond de school al eerder, zij het
niet als officieel erkende onderwijsinstelling.
Begin 1914 volgde de Haagse onderwijzeres
mevrouw J.J. Prins-Werker een cursus bij Maria
Montessori in Rome. In datzelfde jaar begon ze
in een huis aan de Parkweg aan een klasje van
vijf leerlingen les te geven volgens de beginselen van Montessori, waarbij het ‘zelf ontdekken
in eigen tempo’ de hoofdrol speelde. Enkele
maanden daarna werd het geleidelijk uitdijende klasje verplaatst naar het woonhuis van
mevrouw Prins aan de Van Hoornbeekstraat
59, die grensde aan de Ten Hovestraat waar de
school in september 1916 werd gevestigd.
Verhuizing
Pas in januari 1937 vond de ENMS onderdak
in het symmetrische scholencomplex aan de
Laan van Poot, dat in 1931 was verrezen als
schepping van architect ir. W.P.C. Knuttel. De
linkerhelft van het spiegelbeeldige scholenduo was (en is nog steeds) het domein van de
Nutsschool. In de rechtervleugel was aanvankelijk een Daltonschool gevestigd, maar toen die
eind 1936 naar een ander pand verhuisde, kon
de ENMS de leemte opvullen. Overigens werd
niet het gehele pand door Montessorileerlingen
bezet, want een deel ervan was en bleef in
gebruik bij de opleiding voor gymleraren, de
voorloper van de HALO.
In de loop der jaren is het schoolgebouw enkele
malen intern verbouwd, onder meer na een
brand die op zaterdagavond 10 december 1978
enkele lokalen had verwoest.
Het is zo goed als zeker dat Maria Montessori
‘haar’school aan de Laan van Poot een keer met
eigen ogen heeft gezien. Ze woonde namelijk
van 1936 tot 1939 en van 1946 tot haar dood
op 6 mei 1952 in Nederland. Ze ligt begraven
op het r.k. kerkhof in Noordwijk.

Wilt u advies over
inbraakpreventie?
De wijkvereniging helpt u!
Zoals eerder al gemeld, bestaat de mogelijkheid dat een ervaringsdeskundige (een
ex-inbreker) bij u langskomt om uw woning
te onderzoeken op inbraakrisico’s en adviezen
te geven over maatregelen die u zou moeten
nemen om die risico’s zo klein mogelijk te
maken. Willem Ruitenberg, die optreedt als
contactpunt buurtveiligheid in de Vogelwijk,
kreeg het afgelopen najaar al een aantal
aanmeldingen voor een persoonlijk preventieadvies, maar dat waren er net te weinig om
de betreffende deskundige vanuit het midden
des lands een dag naar de Vogelwijk te laten
komen. De reiskosten zouden het adviestarief
daardoor te veel opschroeven.
Inmiddels heeft het bestuur van de wijkvereniging besloten de reiskosten van de adviseur voor rekening van de vereniging te laten
komen. Zo wordt de drempel voor het laten
opstellen van een preventieadvies verlaagd.
Als u zich nu opgeeft voor een advies, betaalt
u slechts 42,25 euro. Hiervoor is de deskundige twintig minuten bij u aan huis. Het
voordeel van deze adviseur is dat hij geen
vervolgwerk doet, dus hij heeft geen belang
bij zijn adviezen, iets wat bijvoorbeeld een
beveiligingsbedrijf wel heeft. Dat zal toch
bijvoorbeeld graag een alarminstallatie en
hang- en sluitwerk van het keurmerk Veilig
Wonen willen verkopen.
Wilt u een persoonlijk advies over inbraak
preventie? Meld u dan spoedig aan bij
Willem Ruitenberg:
ruitenbw@xs4all.nl of 070-3230694.
Bij voldoende belangstelling kiest hij vervolgens een dag waarop de deskundige naar de
Vogelwijk komt. U krijgt dan precies te horen
wanneer en hoe laat u aan de beurt bent.
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Afrika, hou(d)t moe(d)t!
Houthandelaar Jip Margadant:
‘Ik kan gewoon niet binnen zitten!’
Door Mischa Vos

Hij is ondernemer, kende ups-en-downs, spreekt vloeiend Afrikaans, verblijft zes
maanden per jaar in Zuid-Afrika, is getrouwd met Mieke, vader van Ann, Ronald
en nakomer Emma (,,zij is een laatlammetjie!”), groeide vanaf zijn babytijd op in
de Vogelwijk en woont sinds 1999 aan het Leeuwerikplein. Hij draagt bijna altijd
een hoed, zelfs in huis, heeft een ‘braai’ in zijn achtertuin en drinkt bier uit een
wijnglas. Zijn naam is Jip Margadant, houthandelaar.
Gemakkelijk was het niet om een afspraak te
maken voor een interview, want Jip verblijft
nu eenmaal voor zijn werk veelvuldig op het
zuidelijk halfrond. Het eerste contact werd in
april van vorig jaar gelegd en na veelvuldige
uitwisseling van mails en telefonische berichtjes tussen Nederland en Zuid-Afrika lukte het
uiteindelijk om Jip op een zaterdagmiddag
in november te spreken. Vragen stellen hoeft
nauwelijks. ,,Ik praat graag!”, erkent hij. In
bijna twee uur tijd vertelt Jip honderduit over
zijn levensloop, over zijn avonturen en de
zoektocht naar zijn passie: Afrika. Dat laatste
ging niet zonder slag of stoot, maar het lukte.
Vandaag de dag runt hij samen met zijn echtgenote, zijn zoon en diens vrouw het bedrijf
Wood Solutions.

verkering toen ik 15 was. Zij was toen 14 en
woonde in de Cypresstraat.”

Jeugdliefde
,,Ik ben in 1951 geboren in het huis van mijn
grootouders aan de Oude Haagweg, net
nadat mijn ouders waren teruggekeerd uit
Soerabaya. Mijn vader zat bij de Marine en
was na de oorlog naar Indië gestuurd. Ik ben
de jongste van vijf kinderen: drie broers, één
zus. Een aantal maanden na mijn geboorte
verhuisden wij naar de Kwikstaartlaan. Daar
groeide ik op. Ik was vrijwel nooit thuis, maar
altijd buiten met vrienden. Mieke en ik kregen

Van school gestuurd
,,School was niet wat je noemt een succesverhaal’’, zegt hij lachend. ,,Ik was geen jongen
die binnen kon zitten. Ik zat op het Grotius
Lyceum in de Klaverstraat, maar werd van
school gestuurd omdat ik vaak spijbelde, zeker
als het mooi weer was! Ik ging vervolgens naar
het lyceum van de Haagsche Schoolvereeniging
in de wijk Willemspark, maar ook daar liep het
niet. Ik weet nog goed dat mijn vader naar een
ouderavond ging, waar hem verteld werd dat ik
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Jip en Mieke

een goed stel hersens had, maar dat ik helaas
zo vaak ziek was. Daar begreep mijn vader
niets van, want ik was nooit ziek! De rector liet
hem een stapel absentiebriefjes zien met zijn
eigen handtekening erop, die ik vakkundig
had vervalst. Ik werd weer van school gestuurd
en mijn vader heeft een half jaar niet tegen mij
gesproken.”
Gelukkig kon Jip uiteindelijk nog terecht
op de toenmalige Tijmstra HBS aan de
Sweelinckstraat, destijds bekend als school
voor leerlingen waarmee niemand raad wist.
Daar lukte het wel. Op twintigjarige leeftijd
behaalde Jip er het HBS-B-diploma.
Stellenbosch
Al snel wist Jip wat hij wilde studeren: tropische bosbouw. ,,Dan was de kans groot dat ik
niet binnen hoefde te zitten, maar de natuur in
kon! Ik moest naar Wageningen, ware het niet
dat ik te laat was met inschrijven. Ik natuurlijk
balen, totdat een oom mij vertelde dat je ook
bosbouw kon studeren in Stellenbosch, ZuidAfrika. Dat klonk mij als muziek in de oren. Ik
schreef mij in en werd toegelaten.”
,,Zo ging ik dus studeren in Zuid-Afrika. Maar
hoe moest het dan met Mieke, met wie ik al
vijf jaar verkering had? Ik vroeg haar of ze
meeging en voordat zij überhaupt iets kon
uitbrengen zei ik: ik ga in ieder geval! Mieke
wilde wel mee, maar alleen als haar zwarte
poedel ook mee mocht. Dat vond ik een goede
deal. En zo, in 1973, begon ons avontuur in
Zuid-Afrika, waar we toen in totaal elf jaar
hebben gewoond.”
,,Voor mij betekende die stap een ommezwaai:
ik vond eindelijk iets leuk! Studeren kostte
mij ineens geen moeite meer.” Jip volgde
dan ook trouw de lesuren en Mieke kon gaan
werken in een kledingboetiek. Als ongetrouwd
stel moesten zij echter wel apart van elkaar
wonen. Daarmee kreeg de Zuid-Afrikaanse
apartheidspolitiek voor hen nog een extra
vervelende dimensie. Geen ideale situatie
als je samen een nieuwe start maakt in een

vreemd land. Om daar een einde aan te maken,
trouwden zij in 1974.
Middle of nowhere
Na zijn studie tropische bosbouw vertrokken
Jip en Mieke naar het noorden van Zuid-Afrika,
niet ver van de grens met Zimbabwe, naar een
plek in de buurt van het stadje Louis Trichardt.
Jip ging als ‘management trainee’ werken in
een houtzagerij, gesitueerd in de bergen, met
hordes apen in de omgeving en talloze mangobomen: het ‘buiten zijn’ waar Jip altijd van
had gedroomd. ,,Ik runde een houtzagerij met
300 medewerkers afkomstig uit vijf verschillende stammen, die elkaar onderling niet eens
konden verstaan! Ik wist mij ieder van die talen
een beetje eigen te maken, in elk geval de basiswoorden. Zo kon ik toch contact maken met de
werknemers. Dat hielp enorm.”
Delicatesse
Jip leerde veel van het werken met de ZuidAfrikanen. Lachend illustreert hij dat met een
smakelijke anekdote. ,,Eén keer ging ik de fout
in. We aten bij de lunch altijd een allegaartje
van afvalvlees. Op een dag dacht ik er goed aan
te doen om in plaats van die gebruikelijke kost
een keer kippenvlees te serveren, een betere
lunch vanuit mijn optiek. Niet dus! Ze gingen
bijna staken! Zij wilden geen kip, maar dat
afvalvlees! Dat heb ik dus wel geleerd: dat je je
niet te veel vanuit je eigen denken moet laten
leiden.”
Apartheid
Het was 1973 toen Jip in Zuid-Afrika kwam,
nog volop de tijd van de Apartheid. ,,In het
begin werden we er niet echt mee geconfronteerd. Stellenbosch was een witte enclave en
ik was vooral met mijn studie bezig. Maar
toen wij naar het noorden vertrokken, werd
dat anders. Zwarten werden niet toegelaten
in ‘witte’ restaurants, het postkantoor had een
aparte ingang voor blanken en voor zwarten en
de omgang tussen blank en zwart was not done.
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Jip (met hoed) bij een houtbedrijf in Zuid-Afrika

Maar de voorman met wie ik samenwerkte in
de houtzagerij, de zwarte Caleb Makela, werd
een goede vriend van mij en kwam in het weekend vaak bij mij ‘braaien’, zoals barbecueën op
z’n Afrikaans heet. Dat lag gevoelig en werd
mij door de blanken niet in dank afgenomen.
Ik werd beschouwd als een ‘kafferboetie’, een
vriend van de zwarte bevolking, maar ik heb
mij daar nooit iets van aangetrokken.”
Back home
Na twee jaar op de houtzagerij in het noorden
en nog eens twee jaar als R&D-manager bij een
grote deurenfabriek nabij Johannesburg, keerden Jip en Mieke terug naar Stellenbosch, waar
Jip een baan als researchmedewerker kreeg
aan de bosbouwfaculteit van de universiteit.
Hier kreeg hij de gelegenheid om zijn masterdiploma te halen (M.Sc.Wood Science), met als
specialisatie houtdroging. ,,Een heel belangrijk
aspect’’, zegt Jip, ,,want zoals je weet, gaat
hout werken als het niet goed is gedroogd. Dat
proces luistert nauw.’’
Gaandeweg begon Mieke steeds meer heimwee
te krijgen naar Nederland. Daarom besloten ze
in 1984 terug te gaan. Drie honden, twee katten en twee kinderen rijker.
Jip: ,,Wij kochten een huis aan de Kwartellaan
13. Ik had geluk, want wij konden het voor

200.000 gulden kopen.” Het vinden van een
nieuwe baan duurde niet lang. ,,Ik kwam
terecht bij Dekker Hout in Vianen en vroeg de
eigenaar of hij werk voor mij had. Het hoofdkantoor van het bedrijf stond in Den Haag, aan
de Zichtenburglaan, waar ze ook een grote
schaverij hadden. Daar kon ik aan de slag als
bedrijfsleider.”
Na zeven jaar aan de Kwartellaan te hebben
gewoond kochten Jip en Mieke het huis van
Jips ouders aan de Kwikstaartlaan, dat destijds
nog altijd een huurwoning was.
Amerikaans bedrijf
,,Na elf jaar werken bij Dekker had ik het daar
wel gezien’’, zegt Jip. ,,Afrika bleef aan mij
knagen en ik besloot een bedrijf op te zetten
in houtproducten, zodat ik weer geregeld naar
Afrika kon. Terwijl ik daarmee bezig was, werd
ik benaderd door een groot Amerikaans houtbedrijf met de vraag of ik voor hen European
Marketing Manager wilde worden. Dat zag ik
wel zitten, want ik kon vanuit huis werken,
ik kreeg een dikke Audi, een laptop, een toen
uiterst moderne mobiele telefoon en… ik kon
veel reizen!”
Werkzekerheid is niet iets waar Amerikaanse
bedrijven bekend om staan. Jip kan erover
meepraten. ,,Na drie jaar werd ik ontslagen,
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want de Europese markt werd afgestoten. Ik
moest naar München en kreeg daar te horen
dat ik op non-actief werd gezet. Daar gingen
mijn baan, mijn laptop en mijn auto... Nee, dat
was niet leuk.”
Terug
Het was 1999. Jip, die met Mieke net verhuisd was van de Kwikstaartlaan naar het
Leeuwerikplein, moest wederom nadenken
over een vervolgstap in zijn loopbaan. Hij vloog
ter oriëntatie naar Zuid-Afrika en daar legde
hij de basis voor zijn huidige bedrijf Wood
Solutions. ,,Ik kende er inmiddels de weg en
het lukte me een business op te zetten in brede
grenen vloerdelen en grenenhout dat een
zogeheten Plato-behandeling had ondergaan,
een door Shell ontwikkeld proces waarmee
grenenhout op milieuvriendelijke wijze uiterst
duurzaam kan worden gemaakt. Het beste
alternatief voor tropisch hardhout. Ook ging ik
eucalyptussoorten met hoge natuurlijke duurzaamheid en van verantwoorde plantages naar
Nederland exporteren. Ik leverde die onder
meer aan Rijkswaterstaat, die ze gebruikt in
de grond-, weg- en waterbouw. Het gaat om
onverwoestbare houten palen, die ook gebruikt
worden in havens en bij strandopgangen.”
Op vele plekken in Nederland vindt men
inmiddels Jips hout, ook dicht bij huis, zoals in
het nieuwe Pannenkoekenhuis bij Meijendel,
surfshop en surfschool Hart Beach aan de
Scheveningse boulevard en strandtent De
Waterreus.
Familiebedrijf
Het ging goed met Wood Solutions. Jip: ,,Ik
kreeg steeds meer werk en ging nadenken
over de toekomst van het bedrijf. In 2008 heb
ik mijn zoon gevraagd of hij mee wilde doen.
Ronald werkte in de horeca als bedrijfsleider
bij Byblos aan het Plein en deed het daar heel
goed. Gelukkig heeft hij toch de overstap gemaakt en nu werken wij al jaren samen. Ronald
doet de verkoop, ik doe de inkoop en logistiek.

Mieke helpt ook mee en Ronalds vrouw Lisette
heeft haar baan bij een ministerie opgezegd om
ook toe te treden tot ons bedrijf. Het is dus een
echt familiebedrijf!”
Samen met Ronald gaat Jip geregeld op zakenreis naar Zuid-Afrika. ,,Op ‘houtsafari’ noemen
we dat’’, gniffelt hij. ,,In het weekend gaan wij
dan altijd vissen. Ronald is namelijk een hele
goede karpervisser. Zo zitten we daar, midden
in de natuur aan een groot meer, tentje erbij
en ik zorg voor de catering, voor de braai! Heel
gezellig.”
Wij ronden af. Jip heeft inmiddels ruim anderhalf uur vol enthousiasme verteld over zijn
Afrikaanse avonturen en over zijn bedrijf waar
hij veel werk in stak en dat inmiddels kantoor
houdt aan de Sweelinckstraat. Jip zet zijn
hoed recht, kijkt me aan en zegt triomfantelijk: ,,Mooi toch? In mijn jeugdjaren had ik de
grootste moeite op school en nu heb ik een paar
deuren verder mijn eigen bedrijf!”

Voorjaarslunch senioren
vrijdagmiddag 18 maart
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar
stelt Mieke Douma van de Commissie
Seniorenactiviteiten in het zicht van de
lente haar huis aan de Eendenlaan 6 open
om er de altijd gezellige voorjaarslunch
voor 60-plussers te houden.
Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom. De
maaltijd, 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.
Deelnemers kunnen zich nu alvast opgeven
bij Mieke via het e-mailadres visserdouma@
hetnet.nl of telefonisch bij Ria Zonneveld:
(070) 3452268.
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Vogelwijk
Cultuurfonds
B E R I C H T VA N D E C U LT U U R C O M M I S S I E

Plan voor ‘herinneringsmoment’ in
Vogelwijk aan het eind van dit jaar
De cultuurcommissie van de wijkvereniging heeft het eerste jaar achter de
rug, waarin verschillende culturele activiteiten werden gestimuleerd,
ontplooid en bekostigd.
Zo heeft een groepje bewoners mozaïek
tegels gemaakt met afbeeldingen van vogels
die in onze wijk zijn vernoemd. De tegels zullen in de betreffende lanen een plek krijgen.
Het jaar werd welluidend afgesloten met
een muzikaal project. Op zaterdagmiddag
19 december waren in het winkelcentrum
aan het De Savornin Lohmanplein en op
de Goudsbloemlaan de stemmen te horen
van zo’n 25 mannen en vrouwen die een
Vogelwijk-kerstkoor hadden gevormd. Onder
leiding van Marieke Stoel zongen zij een
aantal kerstliederen, waaronder Engelse
Christmas carols en een oud Frans chanson
de Noël. Over belangstelling van het winke-
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lende publiek had het koor niet te klagen. Op
bijgaande foto’s een impressie van de uitvoering in het overdekte winkelcentrum.

Nieuwe projecten
Voor dit jaar 2016 heeft de cultuurcommissie
enkele nieuwe projecten op stapel staan. Zo
begint er deze maand een muziek-op-schootcyclus voor (groot)ouders en peuters (informatie via: 06-34148837), krijgen de vogeltegels en
het Kerstkoor wellicht een vervolg en wordt in
oktober aangehaakt bij de al jaren bestaande
Parelroute, de cultuurroute langs huizen of
ateliers van kunstenaars, verzamelaars en hobbyïsten in de Haagse ‘Flora- en faunawijken’.
Daarnaast wil de commissie een nieuw initiatief aan de wijkbewoners presenteren: het Pad
van Herinnering.
Herinneren en herdenken
Het Pad van Herinnering zou een evenement
van één avond moeten worden dat aandacht en
ruimte biedt aan herinneren en herdenken. Dit
kan gaan om overleden familieleden, wijkbewoners en/of vrienden, maar net zo goed om
andere herinneringen waaraan u gedurende
die avond extra aandacht wilt schenken. Voor
alle duidelijkheid: het betreft hier géén religieus evenement!
Behalve wijkbewoners die hieraan willen
meedoen, willen de organisatoren ook graag
kunstenaars uit alle disciplines uitnodigen om
hun kijk op herinneren/herdenken te geven.
Wellicht dat er mooie muziek gemaakt kan
worden of misschien kan er een installatie worden gemaakt waarin herinneren vorm krijgt.
Ook zouden er kleine voorstellinkjes kunnen
worden gespeeld met aandacht voor herinneren. Of nog mooier: u bedenkt een interactieve
vorm waarin kunst de bezoekers ruimte biedt
om zelf vorm te geven aan hun herinnering/
herdenking.
Inspiratie
Hoewel het evenement geen religieus karakter
draagt, is het idee onder meer geïnspireerd op

het katholieke feest ‘Allerzielen’ en op natuurreligies, die vaak mooi vormgeven aan momenten van herdenken en herinneren. Onze
samenleving is sterk geseculariseerd, waarmee
ook betekenisvolle rituelen - zoals herdenken hun plek zijn verloren. Op verschillende plaatsen in het land worden daarom op begraafplaatsen nieuwe vormen gevonden voor vaste,
jaarlijkse momenten van herdenken, waarbij
niet langer de religie, maar juist verschillende
kunstdisciplines de vorm mede bepalen.
De Vogelwijk heeft geen begraafplaats, maar
uiteraard wel haar eigen doden en herinneringen. Een geschikte en sfeervolle plek om een
Pad van Herinnering gestalte te geven, zou een
deel van de middenberm van de Kwartellaan
kunnen zijn.
Iedereen die het een mooi idee vindt om
gedurende een avond, ergens begin november,
extra aandacht aan herdenken en herinneren
te besteden, kan aan het Pad van Herinnering
meewerken. Dat kan op vele manieren: u kunt
bijvoorbeeld een eigen monumentje maken en
plaatsen, u kunt wellicht een vuurkorf vullen
met hout en gedurende de avond laten branden, u kunt een slingerpad van kleine kaarsjes
maken, u kunt een grote pan met glühwein
leveren of misschien een gedicht voordragen.
Uitnodiging
Een evenement als dit kan alleen slagen bij
voldoende inbreng vanuit de wijk, dus de
Cultuurcommissie nodigt de wijkbewoners bij
dezen van harte uit met haar mee te denken.
Ook als u het een onnodig of onzinnig idee
vindt, schroom dan niet dat te laten horen.
Stuur uw reacties naar:
cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Voor meer inspiratie verwijzen wij u naar de
website: www.allerzielenalom.nl waar bijzondere voorbeelden staan om herdenken en
herinneren op seculiere wijze vorm te geven.
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Elke 1ste vrijdag van de
maand: koffieochtend
Vogelwijkbestuurslid Ilonka Sillevis Smit heeft
bij haar aantreden in het afgelopen najaar
aangekondigd dat ze graag geregeld bij haar
thuis aan de Papegaailaan (nummer 32) koffieochtenden voor 50-plussers wil organiseren en
zelfs een podium wil bieden voor maandelijkse
huiskamerconcerten. Ze heeft woord gehouden. De eerste bijeenkomsten waren direct al
zeer geanimeerd en smaakten naar meer.
Voortaan kunnen – met uitzondering van de
zomervakantie – elke eerste vrijdag van de
maand 50-plussers uit de wijk vanaf 10.30
uur bij Ilonka op de koffie. De eerstvolgende
ochtend is op vrijdag 5 februari en vervolgens
is er weer een bijeenkomst op vrijdag 4 maart.
Ilonka stelt het wel op prijs als bezoekers zich
van te voren even aanmelden per e-mail (ilonkasbnb@gmail.com) of telefoon: 06-18813144.
Datzelfde geldt voor de gratis huiskamerconcerten, die onder de naam Papegaaiconcert
in principe elke derde zondagmiddag van de
maand om 14.30 uur zullen plaatsvinden
(alleen in mei op de 4e zondag).

Herbouw Kijkduin gaat
in de zomer van start
Al vele jaren wordt er gesproken en geschreven
over plannen om badplaats Kijkduin te vernieuwen, maar het bleef bij ideeën en schetsen. De
economische crisis van 2008 legde alle ambitieuze voornemens lam en intussen verpauperde
en verloederde het winkelgebied zienderogen.
Intussen werden de plannen wel wat bijgesteld.
Minder nieuwbouwwoningen en een streep
door het onzalige idee om het Atlantic Hotel op
te hogen tot 50 meter.
Nu is dan eindelijk de kogel door de kerk. Het

bedrijf Fortress Real Estate Developers (FRED)
uit Amsterdam gaat vanaf komende zomer
beginnen met een rigoureuze vernieuwing van
het winkelcentrum (met daarboven woningen),
gevolgd door het herscheppen van de boulevard en het plein. Een ander bedrijf, beleggingsmaatschappij BOHA, gaat tezelfder tijd
het Atlantic Hotel een metamorfose bezorgen.
Het hotel krijgt een ‘transparanter’ uiterlijk en
wordt voorzien van meer sport- en wellnessruimten en mooiere terrassen te. Bovendien
wordt tegen de achterkant van het hotel een
complex met vijftig luxe appartementen gebouwd.
Een woordvoerder van ontwikkelingsbedrijf
FRED heeft al met de hand op het hart verzekerd dat Nieuw Kijkduin géén Vegas aan
zee wordt, maar een kleinschalige badplaats
blijft, die echter wel ,,bijna alles heeft wat de
moderne mens wenst.’’ Het maakt in elk geval
nieuwsgierig.

Voedselbank Haaglanden
zoekt nieuwe hulpkrachten
De Voedselbank Haaglanden (gevestigd aan
de Boomaweg 101 in de wijk Madestein) is een
groot bedrijf waar 2100 ton voedsel per jaar in
omgaat en waar vele euro’s mee gemoeid zijn.
De vestiging aan de Boomaweg functioneert tevens als distributiecentrum voor de 11 voedselbanken in de Haagse regio. Wekelijks worden
zo’n 2000 pakketten verspreid.
Gezien de flinke groei van het aantal cliënten
kan de Voedselbank goed versterking gebruiken. De organisatie is daarom dringend op zoek
naar nieuwe vrijwilligers voor diverse vacante
functies, zoals die van bestuurder logistiek,
IT-medewerker, diverse coördinatoren en administratief medewerkers.
Wilt u daar misschien enkele uren of dagen per
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week aan besteden? U bent meer dan welkom!
Als u geïnteresseerd bent of meer informatie
wenst, neem dan contact op met Rik van Dorst
via het mailadres
rik.vandorst@voedselbankhaaglanden.nl
U kunt ook mailen naar:
info@voedselbankhaaglanden.nl

Ga honk- of softballen op
vernieuwd Stokroosveld
Er zijn maar weinig Vogelwijkbewoners die
weten dat je dichtbij huis uitstekend kunt
honkballen en softballen. Dat is mogelijk
bij de kleine en gezellige honk- en softbalvereniging Power 66 die al 33 jaar op het
Stokroosveld speelt. Onlangs is dit sportveld,
dat wordt begrensd door de Stokroosstraat en
Ranonkelstraat, in een nieuw jasje gestoken,
wat het voor de diverse sportclubs (korfbal,
handbal, rugby, beachvolleybal en honk- en
softbal) nog aangenamer heeft gemaakt er te
spelen.
Power 66 verwelkomt graag nieuwe leden,
zowel jong als wat ouder. Er zijn bijvoorbeeld
honkbal-jeugdteams, in de leeftijd van 13 tot en
met 21 jaar, en heren- of dames-seniorenteams
voor softbal. Deze teams komen op verschillende niveaus uit in de competitie van de
KNBSB.
De jeugdteams spelen overdag in het weekend. Afgelopen seizoen zijn twee aspirantenteams elk kampioen geworden in hun klasse.
Binnenkort begint de club ook met het aanbieden van beeball (een simpele vorm van honken softbal) voor kinderen van 5 tot 7 jaar.
De seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden
op doordeweekse avonden. Elk team heeft
een andere, vaste speelavond. Ook hier wordt
getraind om zo goed mogelijk de wedstrijden te
spelen. Op dit moment zijn er 2 damesteams, 1

herenteam en 1 gemengd team. Het sportjaar
loopt bij honk- en softbal van half april tot eind
september. Het is dus een echte ‘mooiweersport’.
Voor meer informatie en inschrijving als lid, zie
de website www.Power66.nl

Deel uw levensverhalen
via het platform Sagaam
Wie kent niet de verhalen van grootouders
over ‘vroeger’of van een familielid dat veel
heeft gereisd en op verjaardagen altijd vertelt
wat hij of zij heeft meegemaakt? Misschien
heeft u zelf ook wel mooie en interessante
verhalen die u met anderen zou willen delen.
Als al deze verhalen en gebeurtenissen niet
worden vastgelegd, worden ze vergeten en dat
is zonde. Daarom heeft een groep mensen met
liefde voor taal en historie eind vorig jaar een
internetplatform opgericht waarop iedereen
verhalen kwijt kan. Het platform heet Sagaam
(een oud woord voor verhalenverteller) en is te
vinden via www.sagaam.com.
Bijzonder is dat vier van de zes initiatiefnemers
van Sagaam afkomstig zijn uit de Vogelwijk, te
weten Tom Blok, Claudia Leue, Danny Gorter
en Martha Seinstra.
Doelstelling van Sagaam is dé plek te worden
waar iedereen bijzondere herinneringen en
gebeurtenissen uit zijn of haar leven kan delen
met anderen. Zo ontstaat er een groot collectief geheugen. De verhalen op de website zijn
gerangschikt op thema’s, zoals liefde, sport,
natuur of oorlog. Voor mensen die moeite
hebben met het schrijven van een verhaal biedt
Sagaam vrijwilligers aan die kunnen helpen
het verhaal te componeren. Anderzijds kunnen
bijvoorbeeld ouderen samen met hun kinderen
of kleinkinderen allerlei bijzondere belevenissen opschrijven.
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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

KINDERSPEEN VERLOREN – Tijdens
het Sint Maartensfeest op 11 november is in
Vogelwijk-Noord een kinderspeen verloren. Aan
het speentje hangt een bruin aapje. Het wordt
erg gemist. Heeft u het gevonden, dan kunt u
contact opnemen met Lidi, tel. 06-24 29 3771.
GEZOCHT - Huurhuis met drie slaapkamers in
of rond de Vogelwijk vanaf mei of juni aanstaande. Referenties op verzoek. Neem s.v.p.
contact op met Esseline, 06-54756052.
AANGEBODEN - Wij hebben een gepensioneerde oppas, een moeder en oma die jarenlang
als kraamverpleegkundige op de afdeling neonatologie van het Rode Kruisziekenhuis heeft gewerkt. Zij zou het leuk vinden wat meer oppas
adresjes in de wijk te hebben. Het liefst op vaste
dagen en dan bij voorkeur op dinsdag en/of
donderdag. Meer informatie bij Brenda Verkes:
brendaverkes@gmail.com of 06-51097734.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze lieve en
betrouwbare hulp heeft nog tijd over. Ze is altijd
op tijd en doet haar werk met plezier. Voor referenties kunt u bellen 06 23 661176 (P. Loeven) of
070-34 69 738 .
GEZOCHT - Een HP 460-printer (deskjet).
Graag bellen naar (070) 323 63 33.
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GEZOCHT - Een pied à terre voor gemiddeld
enkele dagen per week. Liefst een ruime kamer
met gebruik van sanitair en keuken. Ik ben een
man van zestig, woonachtig in het midden van
het land en van plan om geleidelijk naar Den
Haag te verhuizen. Mijn vriendin woont hier
al, maar we willen niet meteen permanent bij
elkaar gaan wonen. Tel. 06 -54 97 5644.
TE HUUR - Frans kasteeltje uit 1868 in de
Corrèze, op 11 km afstand van de plaats
Argentat en de rivier Dordogne. Grote woonkamer met open haard, eetkamer, woonkeuken en
zeer ruime serre, computerkamertje met wifi, 5
slaapkamers, 3 badkamers. Grote tuin van 4000
m2. Negen slaapplaatsen (2x2, 5x1), eventueel
uit te breiden tot 11. Eerste week € 2000 en iedere aansluitende week € 1500,-. Tel. 44 81 051.
GRATIS AANGEBODEN - Een 4 in 1 HPprinter, type J6410, waarvan waarschijnlijk de
voedingskabel stuk is; tevens een Proline G2105
kleuren-tv, oud model, met afstandsbediening.
Tel. 06- 24 96 9911.
BIJLES FRANS - Voldoende halen voor je paasrapport? Kom voor bijles Frans bij gediplomeerd
lerares (MO-A). Ze kan ook bij jou thuis komen.
Ook voor conversatielessen Frans. Bel of mail:
06-27092150 of roost46@ziggo.nl
COMPUTERHULP - Ik kan u helpen met
computerproblemen, bijvoorbeeld met traag geworden laptops of andere pc’s. Ook weet ik veel
over diverse Microsoftprogramma’s zoals Word
en Excel. Tel 06 - 37 61 4780.
NIET KLETSEN, MAAR POETSEN! - Onze
eerlijke Bulgaarse huishoudster heeft nog tijd
over. Haar naam is Didi. U kunt mij (Liesbeth)
bellen op tel. 06-84 182 109, dan kan ik voor u
een afspraak regelen.
GASTOUDER GEZOCHT - Voor onze zoon
van zes jaar zijn we op zoek naar een gastouder,
die hem van maandag tot en met donderdag

van school kan ophalen en maximaal een uur op
hem kan passen. Hij gaat naar de Heldringschool
(groep 2). Reden dat we op zoek zijn naar een
gastouder voor onze zoon, is dat vanaf maart
onze dochter naar een school in Rijswijk gaat,
met dezelfde schooltijden. Voor nadere informatie: Herbert Kruizenga, H_Kruizenga@hotmail.
com of tel. 06-42 05 6511.
GEZOCHT - Ter overname gevraagd: een babybox. Tel. 06 24 87 55 54.
AANGEBODEN - Tijdelijk te huur gemeubileerde eengezinswoning. Recentelijk geheel gerenoveerd met behoud van authentieke details.
Drie slaapkamers, twee wc’s, inloopkast, zonnige
kamer en suite, open keuken en moderne badkamer. Voortuin en zonnige achtertuin, 12 meter
diep. Om de hoek: Eikstraat, Europese school en
Randstadrail. Huur € 2.200,- (gemeubileerd).
Per 1 mei beschikbaar.
Tel. 06 47232332.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 3 februari: Brigitte Goudsmith verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto
of voorwerp van een levend of overleden persoon.
Woensdag 10 februari: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
nummers die uitgedeeld worden bij binnenkomst.
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door
diverse magnetiseurs.
Woensdag 17 februari: Sandra Koper verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. foto of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 24 februari: Ilse Louwerman verzorgt een avond met helderziende waarnemingen.
Woensdag 2 maart: Sonja Cornelisse verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 9 maart: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. een
briefje met uw geboortedatum. Na de pauze kunt u
gemagnetiseerd worden door diverse magnetiseurs.
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar 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 wijkvereniging: 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 08.0014.00 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

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

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 kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen 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 huisgenoot 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.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 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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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
WIJKVERENIGING

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl
Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur

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

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

Commissie toekomst HALO-gebied
Bert Bruning: hjj.bruning@gmail.com
Tel: (070) 3684568

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

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

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

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

Overige bestuursleden
- Anja Jager (Cultuurfonds en algemene zaken)
Wildhoeflaan 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
Tussenpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664

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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Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Speelplekken
Kalinka Bekker , e-mail: kalinka.bekker@hotmail.com
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

