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Vogelwijk
Al vele jaren presenteren we u dit blad met enige trots, en 
met reden. Het geeft altijd weer een goed gevoel als we erin 
geslaagd zijn dit ‘clubblad van de wijkvereniging’ met de be-
perkte middelen en menskracht die ons ter beschikking staan 
een zo groot mogelijke kwaliteit mee te geven. Dit nummer 
maakt ons echter nog een tikkie trotser omdat het – u hebt het 
vast al gemerkt – voor het eerst in de 62-jarige geschiedenis 
van het wijkblad geheel in kleur is uitgevoerd. Bovendien zijn 
ook op enkele andere fronten enige renovaties aangebracht. 
Als je dan bedenkt dat wat u nu in handen hebt in het voorjaar 
van 1958 begon als een simpel stencil (wie onder de vijftig 
kent het woord nog?) wordt het wonder der evolutie nog beter 
invoelbaar. We pakken daarom wat de inhoud betreft ditmaal 
ruim uit. Hier past overigens ook een woord van grote dank 
aan onze drukkerij Pasmans!  
Intussen zit de eerste maand van het nieuwe jaar er al op. Hier 
er daar wordt gediscussieerd over de vraag of je tweeduizend
twintig zegt of twintigtwintig. Degenen die voor de tweede 
optie kiezen, hebben wel een sterk punt: we zeiden in de vo-
rige eeuw immers ook negentientwintig. Dan is twintigtwintig 
dus logisch. Ondergetekende heeft dat echter nog niet uit z’n 
mond kunnen krijgen. De oorzaak daarvan is dat de uitspraak 
daarvan telkens de associatie oproept met Donald Trump, 
die al lange tijd orakelt over twentytwenty als het jaar waarin 
hij naar eigen zeggen zal worden herkozen als president. Nu 
voorspellen tal van zwart- en piskijkers dat eveneens, maar 
daar willen we liever niet aan denken. Het is nog lang geen 
november. Overigens lijken de Fransen en Duitsers ook liever 
respectievelijk deux mille vingt en zweitausendzwanzig te zeg-
gen dan vingtvingt of zwanzigzwanzig.
Het nieuwe jaar heeft meer in petto dan alleen de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. Om dicht bij huis te blijven: we zullen 
herdenken dat het land 75 jaar geleden na vijf jaar onderdruk-
king en terreur weer in vrijheid voort kon. Wie nog herinne-
ringen heeft aan de bevrijding in Den Haag neme contact op 
met de redactie! Nog dichter bij huis: binnenkort komt de 
nieuwbouw op de vroegere kerklocatie aan de Sportlaan van 
de grond en later dit jaar wordt ook begonnen met de bouw 
van appartementencomplex Hellasduin op het voormalige 
HALO-terrein. Maar ongetwijfeld zal er in onze wijk nog veel 
meer gebeuren. 
Tot slot: vergeet niet zo snel mogelijk uw ledencontributie voor 
dit jaar naar onze nieuwe penningmeester Adam Braithwaite 
over te maken. Een paar pagina’s verderop stelt hij zich aan 
u voor.

 Van de Redactie
Door Dick van Rietschoten
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Welkom in 2020!
Dat we dit nog mogen meemaken: na decen
nia lang grotendeels een zwartwitbestaan te 
hebben geleid, verschijnt ons wijkblad nu op
eens geheel in kleur! Als dat geen mooi begin 
van het nieuwe (schrikkel)jaar is, weet ik het 
ook niet meer. Dank aan allen, niet in de laat
ste plaats aan de redactie en aan onze drukker, 
die deze stap mogelijk hebben gemaakt. We 
beginnen het nieuwe decennium aldus met 
nieuw elan. 

Onrust in 2019
Dat laatste is maar goed ook, want de laatste 
dagen van het voorbije decennium verliepen 
nogal onrustig. Het afblazen van de traditio
nele brandstapels op het strand en elders in de 
stad leidde tot relletjes en brandstichtingen. 
Dit werd groots opgepikt door de (landelijke) 
media. Met name Duindorp werd een natio
naal begrip. Niet geheel ten onrechte overi
gens, want even sloeg daar de vlam behoorlijk 
in de pan. Daar kregen we in onze wijk ook 
een en ander van mee. Een paar avonden ach
ter elkaar hoorden en zagen we een rondcir
kelende politiehelikopter en bekroop ons de 
vrees dat het op oudjaarsavond helemaal uit de 
klauwen zou lopen, waarbij ook de Vogelwijk 
door relschoppers op de korrel zou worden 
genomen. In de aanloop naar de jaarwisse
ling werd onze wijk zelfs opgeschrikt door 
het opblazen van een auto op de parkeerplaats 
bij de strandopgang aan de Kwartellaan. Dat 
gebeurde met een enorme explosie, die zelfs 
de landelijke pers haalde. Op oudejaarsavond 
zelf viel het uiteindelijk gelukkig allemaal wel 
mee, althans in onze wijk. 

Vuurwerk wederom op de korrel
Inmiddels ligt al die onrust alweer ver achter 
ons, zij het dat de wederom opgelaaide vuur
werkdiscussie nog steeds voortduurt. De regels 
voor consumentenvuurwerk zullen worden 
aangescherpt, zo is mijn inschatting. Wellicht 
wordt de vrije verkrijgbaarheid wel geheel afge
schaft. Of dat laatste haalbaar en wenselijk is, 
laat ik graag in het midden. Het is niet aan mij 
om daar op deze plek een oordeel over te vellen.

Juridische procedure krijgt vervolg
Een andere zaak waar ik mij evenmin een 
oordeel over wil aanmatigen is de juridische 
procedure tussen Bakkerij Driessen en enige 
direct omwonenden. De huidige stand van 
zaken treft u beschreven in het artikel elders 
in dit veelkleurenblad. Vervelend dat wijkgeno
ten zo tegenover elkaar staan. Wellicht kan een 
gesprek onder leiding van een onafhankelijke 
bemiddelaar nog soelaas bieden. Mocht ik zelf 
in dit proces nog een rol kunnen spelen, dan 
hoor ik het graag. Het gaat dan overigens niet 
om oordelen, maar vooral om luisteren. 

Beter horen = beter luisteren?
Want wat dat laatste betreft, ben ik het nieuwe 
jaar goed begonnen. Na aanhoudende klach
ten van mijn gezinsleden, voor wie ik mij niet 
alleen OostIndisch doof tóónde maar dat ook 
werkelijk wás, heb ik eindelijk een audiolo
gisch hulpmiddel aangeschaft. Dit eufemis
tisch taalgebruik moet verhullen dat het gaat 
om een gehoorapparaat, waarvan ik de aan
schaf geruime tijd had uitgesteld. Hoe het ook 
zij, sinds kort kan ik niet alleen luisteren (of 
doen alsof), maar zal ik het gezegde ook daad
werkelijk horen. 

                De wijk in Vogelvlucht
 Door Redmar Wolf ,  voorz i t ter  wi jkvereniging De Vogelwi jk
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Nieuw, nieuw, nieuw!
Overige medische bespiegelingen zal ik u op 
deze plek onthouden. Want het gaat tenslotte 
om onze wijk. En die is aan een nieuw jaar be
gonnen dat in het teken staat van nieuwbouw: 
de huizen op de plek van de Sacramentskerk, 
het appartementencomplex Hellasduin. Ook 
de komende herontwikkeling van het voor
malige Rode Kruisziekenhuis (afbraak van het 
complex en een nieuwe invulling van het ter
rein) zal dichterbij komen, al blijft dat proces 
vooralsnog een zaak van lange adem. 
Nieuw is ook onze penningmeester Adam 
Braithwaite. Formeel moet hij nog de zegen van 
de algemene ledenvergadering van onze ver
eniging krijgen, maar het bestuur heeft hierop 
alvast een voorschot genomen. Dank, veel dank 
zelfs, komt onze scheidende penningmeester 
Dick Nell toe (zie foto). Met name rondom het 
jubileumjaar ‘100 jaar Vogelwijk’ heeft Dick 
bergen werk verzet. En altijd met goede zin en 
een fijn gevoel voor humor. Dick, ik hoop dat 

Kessler Stichting dankt
Vogelwijkbewoners

Ben Krapels, manager bij de Kessler Stich ting,  
heeft de wijkvereniging een enthousiaste 
e-mail gestuurd met een dankwoord aan de 
Vogelwijkbewoners die hebben meegeholpen 
om de kerstborrel in de daklozenopvang in het 
voormalige Juliana Kinder ziekenhuis tot een 
succes te maken. Zowel de Kessler stichting 
als de bewoners van de opvanglocatie waren 
volgens Krapels blij en beduusd over de vele 
verrukkelijke hapjes en de kerstcadeautjes 
die vanuit de wijk waren geschonken. ‘Zelden 
hebben wij na een oproep voor hulp van om-
wonenden bij onze opvanglocaties zulke be-
trokken, actieve en simpelweg lieve reacties 
gehad!’, aldus Krapels. Het werd ook zeer op 
prijs gesteld dat een groep wijkbewoners bij 
de kerstborrel op 19 december aanwezig was, 
meezong met de kerstliederen en gesprekken 
met de bewoners van de opvang voerde.

je nog vele jaren van je onlangs aangeschafte 
rijdende vakantiewoning mag genieten! 
Het wordt dus een nieuw jaar met niet al
leen nieuwbouw in de wijk, maar ook nieuwe 
functionarissen (naast de genoemde penning
meester verwelkomen we ook een nieuwe 
wijkagent, Steven van der Gaag), nieuwe ac
tiviteiten en nieuwe banden die worden ge
smeed of aangehaald. En dat alles leest u hier 
in een – zoals gezegd ook fonkelnieuw – kleu
rig blad. Wie had dat ooit gedacht!  

Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging
(mede namens de collega-bestuursleden Hans van 
Nieuwkerk, Marcella Putter en Adam Braithwaite) 
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STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

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

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

Verhuizen is nooit gemakkelijk, en brengt altijd heel 
wat rompslomp met zich mee. Wij weten dat, en helpen u graag bij 

het inrichten en decoreren van uw nieuwe thuis. 

Peter en Jetske van der Wallen staan 
voor u klaar om u te helpen met de keu-
ze van de juiste kleur verf of behang. 
Maar ook om u te helpen de juiste keu-
ze te maken als het gaat om zonwering, 
gordijnen of een nieuwe vloer. 

Dankzij de uitgebreide collecties van 
alle bekende kwaliteitsmerken is een 
keuze makkelijk gemaakt; bij ons vindt 
u alles onder één dak! Tapijt, laminaat, 
houten vloeren, overgordijnen, vitrages  
en inbetweens, zonwering, verf en  
behang. 

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

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

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

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

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

Deco Home van der Wallen is een ‘full service’ woninginrichter waar ouderwetse kwaliteit 
en service nog steeds heel belangrijk zijn. Gratis interieuradvies, persoonlijk advies en vakwerk. 

Dat zijn de pijlers van ons familiebedrijf.
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,,Het was niet mijn plan
ning, maar het is zo ge
lopen. Ik zag mijzelf aan 
het eind van mijn reis 
niet meer terug gaan 
naar Londen”, zegt Adam. 
Tijdens een verblijf bij 
een kennis in Den Haag 
raakte hij ervan overtuigd 
dat dit wel eens een plek 
zou kunnen zijn om lan
ger te blijven. Binnen twee 
weken had hij een baan en 
kon hij woonruimte krijgen in de Daguerre
straat. ,,Het ging heel makkelijk allemaal, in
eens had ik hier mijn leven.”
Enige tijd later ontmoette Adam zijn huidige 
Ne der landse vrouw Hilde en al snel gingen zij 
samenwonen in de Bomenbuurt. Twaalf jaar 
geleden verhuisde het stel naar de Nie boer weg 
en een paar jaar later werd hun zoon Samuel 
geboren. ,,Het is nog elke dag een feestje om 
hier te wonen, zo dichtbij het strand”, vindt 
Adam, die vloeiend Nederlands spreekt. ,,Het 
enige wat ik in de wijk vindt ontbreken is een 
kroeg. Dat zou misschien nog wel leuk zijn 
om mensen in je buurt nog beter te leren ken
nen”. 

Het verschil maken
Zijn carrière heeft sinds 
een jaar een nieuwe wen
ding gekregen. Na jaren 
gewerkt te hebben bij ver
schillende multinationals 
koos Adam voor een func
tie als Business Con troller 
bij een investeringsfonds 
voor ontwikkelingslanden 
van de non profit organi
satie Cord aid. ,,Het mooie 
van werken bij Cordaid is 

dat al mijn collega’s ergens het verschil willen 
maken, hoe klein ook. Dat zorgt voor een pret
tige werksfeer.”

Sinds 1 januari zal Adam in zijn rol van pen
ningmeester van het wijkbestuur het verschil 
proberen te maken voor de wijkvereniging. 
,,Hilde en ik zijn al jaren lid en we lezen in 
het wijkblad graag de verhalen van en over 
mensen uit de buurt. Soms kom je zelfs nog 
nieuwe dingen te weten over mensen die je 
al kent! Ik ben blij dat ik als penningmeester 
ook mijn steentje aan de Vogelwijk kan bijdra
gen.’’

Nieuwe penningmeester wijkvereniging

Adam Braithwaite, van Verenigd 
Koninkrijk naar de Vogelwijk

Door Marjet Steenhuisen

Met ingang van dit jaar is Adam Brainthwaite de opvolger van Dick Nell als penningmeester van 

wijkvereniging De Vogelwijk. Sinds twintig jaar woont Adam in Nederland. Zijn roots liggen in het 

Verenigd Koninkrijk, maar sinds eind vorig jaar mag hij zich officieel Nederlander noemen. Hij is 

geboren in Leeds en stak als twintiger na een studie economie en een korte carrière in Londen de 

Noordzee over voor een grote reis van een jaar, die echter na verloop van tijd onverwachts eindigde 

in Den Haag.
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Overgangsrecht
Tot nu toe heeft de betrokken buurman (met 
enkele medestanders) tevergeefs bij de ge
meente aan de bel getrokken om z’n beklag 
over de nachtelijke brood en banketproductie 
te doen. Volgens de buurman zijn de bakke
rijactiviteiten in strijd met het meest recente 

Raad van State 
fluit gemeente terug in geschil 

rond bakkerij

Door Dick van Rietschoten 

De gemeente moet een nieuw besluit nemen over de al dan niet toegestane activiteiten in de brood- 

en banketbakkerij van Victor Driessen achter de bakkerswinkel op de hoek van de Mezenlaan en 

Zwaluwlaan. Als richtlijn moet daarbij gelden de productiecapaciteit zoals die was in januari 1997. 

Dit heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak die op 24 

december jongstleden werd gepubliceerd. De raad kwam tot dit oordeel naar aanleiding van het al 

ruim drie jaar slepende conflict tussen het bakkersbedrijf en een buurman aan de Mezenlaan die 

overlast ervaart van de nachtelijke activiteiten in de bakkerij. 

bestemmingsplan voor de Vogelwijk, dat da
teert van december 2016. In februari 2017 liet 
de gemeente weten het daarmee eens te zijn, 
maar enkele maanden later werd die opvatting 
ten stadhuize weer ingeslikt nadat de bakker 
een beroep had gedaan op het zogeheten over
gangsrecht. In het vorige bestemmingsplan, 
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dat in januari 1997 van kracht was geworden, 
was het broodbakken namelijk toegestaan 
omdat er al tientallen jaren een bakkerij op 
de betreffende locatie was gevestigd. Volgens 
dit bestemmingsplan mocht het ‘bestaand ge
bruik’ van de bakkerij worden voortgezet als 
het maar niet zou worden geïntensiveerd.
Dat laatste is echter inmiddels wel degelijk 
het geval, vinden de klagende buurman en 
zijn medestanders. Naar hun mening is de 
bakkerijlocatie de laatste jaren zelfs ‘verindus
trialiseerd’. Bovendien wijzen ze erop dat het 
tussen 2001 en eind 2015 tamelijk rustig was 
in de bakkerij omdat er toen 
alleen nog maar koek en ban
ket werd geproduceerd omdat 
het brood in die periode werd 
gebakken in een pand aan de 
Badhuisstraat. 

Ontoereikend gemotiveerd
De Raad van State bleek gevoe
lig voor deze argumentatie. ,,Er 
zijn aanwijzingen dat het ge
bruik van de bakkerij mogelijk 
wel is geïntensiveerd’’, aldus de 
raadsuitspraak van 24 decem
ber. Verder heeft de gemeente 
volgens de Raad van State ,,on
toereikend gemotiveerd’’ dat het huidige 
gebruik van de bakkerij ook onder het voor
noemde overgangsrecht valt. Naar het oordeel 
van de raad moet de gemeente onderzoeken 
of de bakkerijproductie ten opzichte van ja
nuari 1997 al dan niet is geïntensiveerd. Als 
dat wel het geval blijkt, moet de productie dus 
worden verminderd. 
Mocht de bakker echter gedwongen worden 
tot productievermindering, dan zal het pro
bleem van de klagende omwonenden, die 
de bakkerij helemaal willen zien verdwijnen 
(de winkel mag wat hen betreft wel blijven) 
niet worden opgelost, want ook in dat geval 
zal er sprake blijven van nachtelijke activitei
ten in en rond de bakkerij. Niettemin zijn de 

In het wijkblad van december 
jongstleden staat vermeld 
dat omwonenden van de 
bakkerij aan de Mezenlaan 
bezwaar zouden hebben aan- 
getekend tegen de buiten-
verkoop van oliebollen en 
appelflappen tussen kerst en 
oudjaar. Deze bewering was 
echter onjuist en bleek te be-
rusten op een misverstand. 
Er is vorig jaar door niemand 
bezwaar tegen de bedoelde 
verkoop aangetekend. De 
redactie betreurt het misver-
stand.

klagers, die anoniem wensen te blijven, blij 
met de uitspraak van de Raad van State. ,,Het 
hoogste bestuursrechtelijke college heeft ons 
gelijk gegeven’’, aldus de buurman. ,,Nu is 
de gemeente wederom aan zet. Zij moet een 
nieuw besluit nemen. Wij wachten af hoe dat 
uitpakt.’’

Kernvraag
Bakker Victor Driessen en zijn compagnon 
Timo de Jong tonen zich niet ontevreden over 
de uitspraak, al betreuren ze het dat de kwes
tie nog niet uit de wereld is. ,,Het is jammer 

dat er sprake is van een open 
einde, maar in elk geval is 
de kernvraag of we kunnen 
blijven bakken positief beant
woord’’, aldus Timo de Jong. 
,,Voor ons staat nu vast dat de 
bakkerij mag worden gebruikt 
in een omvang zoals die be
stond op 16 januari 1997, de 
dag waarop het vorige bestem
mingsplan met de voor ons 
geldende overgangsbepaling 
van kracht werd. De vraag is 
natuurlijk wat die omvang 
toen was. Helaas kan die moei
lijk worden beantwoord. Het is 

lastig om die oude gegevens over de produc
tieaantallen, de afname van meel, de omzet 
en de transportbewegingen en dergelijke 
boven tafel te krijgen. Daarmee dreigt een 
patstelling te ontstaan. We zullen snel met de 
gemeente om de tafel gaan zitten. Misschien 
nodigen we de buren daarbij ook uit, maar ik 
vraag me af of dat nog zin heeft.’’

Bewijslast
,,Natuurlijk heeft dat zin’’, zegt prof. mr. D. 
Allewijn, voormalig bestuursrechter en sinds 
april 2017 bijzonder hoogleraar Mediation aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,Het is 
nooit te laat om een conflict of een bestuurs
rechtelijk probleem op te lossen.’’ Allewijn 
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heeft de uitspraak van de Raad van State ge
lezen, verbaasde zich over de ,,verwarrende 
procedurele voorgeschiedenis’’ en trekt de 
conclusie dat de kous in deze kwestie nog lang 
niet af is.
,,Zaken als deze kunnen lang duren", weet hij 
uit ervaring, ,,zeker als het een driepartijenge
ding is, zoals in dit geval: het gaat hier om de 
bakker, de klagers en de gemeente die elk hun 
eigen rol spelen. Het is nu wel duidelijk dat de 
gemeente weer aan zet is en moet uitzoeken 
of het gebruik van de locatie als bakkerij sinds 
januari 1997 al dan niet is geïntensiveerd. De 
bewijslast ligt in dit geval bij de bakker. Maar 
hierbij loopt men wel het risico dat er geen 
gedegen bewijsmiddelen meer te vinden zijn. 
Dan kan er inderdaad een patstelling ontstaan. 
Uiteindelijk zal de gemeente toch de knoop 
moeten doorhakken. Gelukkig heeft de Raad 
van State in z’n uitspraak ook bepaald dat de 
partijen bij eventuele verdere beroepszaken 
rechtstreeks bij de Raad kunnen aankloppen 
en dus niet meer de hele officiële beroepspro
cedure hoeven te doorlopen via de Ge meen

telijke Advies commissie Bezwaarschiften en 
de rechtbank. Dat scheelt een hoop tijd en 
geld.’’

Mediation
Toch is er wellicht nog een andere oplossing 
voor dit slepende conflict mogelijk, denkt 
de hoogleraar. ,,Terwijl de gemeente een en 
ander uitzoekt, kunnen de bakker en zijn 
buren alsnog om de tafel gaan zitten en pro
beren de pijnpunten weg te nemen. Gezien de 
langdurige strijd die al gevoerd is, zouden ze 
er goed aan doen daar een bekwame media
tor bij te vragen. En mede omdat ook het al
gemeen belang ermee gemoeid is, kunnen ze 
de gemeente vragen om ook aan te schuiven 
teneinde zo met z’n drieën tot een vergelijk 
te komen.’’
Ook Timo de Jong zegt – mede namens Victor 
Driessen – dat een vruchtbaar overleg uitein
delijk de beste resultaten zou kunnen bieden. 
,,Want van de huidige situatie wordt niemand 
vrolijk: wij niet, de buren niet en de gemeente 
ook niet.’’
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De inschrijving voor de 6e edi
tie van het Running Dinner 
Vogelwijk is begonnen! Ook dit 
jaar vindt dit culinaire feestje, 
waarbij je zowel wijkgenoten 
aan tafel ontvangt als bij andere 
wijkgenoten uit eten gaat, plaats 
op het overgangsmoment van win
ter naar zomertijd, namelijk op zater-
dag 28 maart vanaf 18.00 uur. Het belooft 
weer een vrolijke avond te worden van ‘rennen, 
vliegen, fietsen, stilstaan, eten en weer doorgaan’. 
Elkaar ontmoeten onder het genot van lekker 
eten en drinken staat centraal.
We mixen en matchen de adressen door de 
hele wijk, waarbij we ook rekening houden met 
de historie van de voorgaande rondes. Je gaat 
dus bijvoorbeeld geen hoofdgerecht nuttigen 
bij dezelfde deelnemers als vorig jaar. 
Hoe meer deelnemers, hoe leuker! Dus als je al 
één of meer keren hebt meegedaan, breng dan 
je enthousiasme over op (nieuwe!) buren, ken
nissen en vrienden in de wijk. Ken je iemand 
die graag mee zou doen, maar door omstan
digheden geen gasten kan ontvangen, neem 
dan even contact met ons op; dan gaan we het 
regelen. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 27 februari via een 
email naar Bernadette van Gigch, die samen 
met Karen Sjouke weer de organisatie op zich 
heeft genomen:
b.vangigch@kpnmail.nl

Wat houdt het Running Dinner in?
Iedere deelnemer maakt zelf een voor, hoofd of 
nagerecht. Wat je maakt wordt bepaald door ‘het 
lot’ en hoor je ruim van te voren. Het Running 

Dinner begint met een gezamen
lijke borrel en briefing op één 
locatie om 18.00 uur. Daar hoor 
je ook op welk adres je voor het 
voorgerecht verwacht wordt. 
Vervolgens hoor je van de eerste 

gastvrouw/heer op welk adres de 
volgende gang klaarstaat. 

Wil je erbij zijn? 
1. Meld je dan vóór 27 februari aan bij 

Bernadette van Gigch (incl. naam of namen, 
adres, emailadres, telefoonnummer en 
even tuele bijzonderheden zoals een voor
keur voor vegetarisch eten) 

2. In de week van 9 maart krijg je te horen 
welk gerecht je mag verzorgen (voorgerecht, 
hoofdgerecht of dessert) 

3. Je bent zelf gastvrouw/heer voor 4 gasten 
en maakt óf het voorgerecht óf het hoofdge
recht óf het dessert.

Doel van het Running Dinner is contact & ge
zelligheid. Je hoeft geen culinair wonder te zijn 
om mee te doen. Belangrijker is dat je het leuk 
vindt om wijkgenoten te ontvangen voor één 
onderdeel van het diner. De te bereiden gang 
moet bovenal praktisch van aard zijn. Je kunt 
immers niet uitgebreid in de keuken staan ter
wijl je gasten ontvangt. 
In het geval van singleaanmeldingen zijn we 
zo vrij deelnemers in overleg aan elkaar te kop
pelen.

Tot ziens!
Karen Sjouke (0622557061) en Bernadette 
van Gigch (0651120615)

Zaterdagavond 28 maart

Meld u aan voor het culinaire
wijkfeest Running Dinner

mailto:b.vangigch@kpnmail.nl
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Aan het woord is Danielle van der Zwan. In 
het trottoir voor het huis aan de Pauwenlaan 
11, waar zij met haar man Wim en hun vier 
kinderen woont, zal dit jaar een Struikelsteen 
(Stolperstein) worden gelegd ter herinnering 
aan de vroegere hoogbejaarde Joodse bewoon
ster van dit pand, Francisca Möller. Begin 1943 

Struikelsteen voor 
vermoorde bewoonster van 

Pauwenlaan
Door Sjaak Blom

,,Een goed initiatief. Een mooi gebaar, want deze vreselijke periode 
mogen we niet vergeten. De namen van de slachtoffers 

moeten we ons blijven herinneren.” 

werd Francisca opgepakt en via Westerbork 
weggevoerd naar concentratiekamp Sobibor, 
waar ze na aankomst direct naar de gaskamer 
werd gedreven.

Eerste in de Vogelwijk
In heel Europa zijn de afgelopen jaren op 

Initiatiefnemer Han Mulder voor het huis Pauwenlaan 11
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initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig vele duizenden van deze messing 
herinneringsplaatjes gelegd bij huizen waar 
mensen woonden die in de concentratiekam
pen van de nazi’s werden vermoord. Den 
Haag heeft er al zo’n 160, maar tot op heden 
ligt er nog geen exemplaar in de Vogelwijk. 
Vorig jaar nam wijkbewoner Han Mulder het 
initiatief om aan de Pauwenlaan een steen 
ter herinnering aan Francisca Möller te plaat
sen. Hij richtte een verzoek daartoe aan de 
gemeente en kreeg in november te horen dat 
zijn aanvraag was gehonoreerd. Han Mulder 
probeert erop aan te sturen de gedenksteen te 
plaatsen in de periode rond 5 mei, als in ons 
land de herdenking van 75 jaar bevrijding cen
traal staat.
Het onderzoek van Han naar de achtergrond 
van Francisca Möller viel geheel toevallig 
samen met het geschiedenisproject van zoon 
Willem van Wim en Danielle, die vorig jaar 
voor een project op de Heldringschool ook 
onderzoek deed naar de geschiedenis van 
de toenmalig bewoonster van hun huis aan 
de Pauwenlaan. Willem kan de woorden van 
zijn moeder alleen maar onderstrepen: ,,Het 
is goed dat we iets van de slachtoffers weten. 
Voor ons is de oorlog al zo lang geleden, maar 
we mogen die vreselijke periode nooit verge
ten.”
 
Ziekenhuis
Uit onderzoek van Han Mulder en de redactie 
van dit blad is gebleken dat de alleenstaande 
mevrouw Möller in 1940 werd opgenomen 
in het huishouden van de bevriende familie 
Kaufmann, die toen net op de Pauwenlaan 11 
was komen wonen. In februari 1943 vertrok 
de familie vanwege de gedwongen ontrui
ming van de Vogelwijk naar Amsterdam. De 
inmiddels 87jarige ziekelijke Francisca bleef 
achter. De Duitsers wilden haar wegvoeren, 
maar wegens haar slechte fysieke toestand 
werd ze eerst overgebracht naar het toenma
lige gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal. 

In maart 1943 werd ze daar alsnog door de 
Duitsers opgepakt en naar kamp Westerbork 
overgebracht, waar ze aanvankelijk ook op een 
verpleegafdeling terechtkwam. Tien dagen 
later ging ze samen met honderden andere 
Joodse gevangenen in goederenwagons op 
transport naar Sobibor, waar ze op 20 maart 
werd vermoord.

Namen
De inmiddels 72jarige Berlijnse kunstenaar 
Gunter Demnig bedacht in de jaren negentig 
het Stolpersteineproject onder het motto ‘Een 
mens is pas vergeten als zijn naam vergeten 
is’. Daarom wil hij de namen van al degenen 
die uit hun huizen zijn gehaald en de dood te
gemoet gingen in de herinneringstegeltjes bij 
de betreffende woningen vastleggen. Op de 
messing plaatjes van de gedenkstenen staan 

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig brengt veel 
Stolpersteine (onderin de foto) zelf aan
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Simon de Vogel 
Traiteur

Geeft Statenkwartier en 
Vogelwijk extra smaak!

Maaltijden, wijn, borrel, 
bezorgservice

Frederik Hendriklaan 70

www.simondevogel.nl

ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR

Een sterke betrokkenheid, met 40 jaar ervaring

Bijwerken van alle administraties

Opmaken en controle jaarrapporten

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Bijwerken loonadministraties voor alle bedrijfstakken

Verzorging aangifte inkomstenbelasting voor particulieren

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

jjvandalen@introweb.nl

Goudenregenplein 50-53, Den Haag
Telefoon 070 - 360 360 7
www.roosijzerhandel.nl

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk!

•  Brabantia  •  Sigma en De Vos verf
•  Sanitair en elektra  •  Victorinox Zwitserse zakmessen

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar
 � alle zorg en ondersteuning thuis
 � vaste zorgverlener die bij ú past
 � volgens afspraak op afgesproken tijd

Evita Zorg levert ook thuiszorg in de 
Vogelwijk, bel voor informatie met onze 
wijkverpleegkundige.

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Ook voor dagbesteding bent u 
van harte welkom in Evita Lokaal.

Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ  Den Haag  |  070-3141600
www.evitazorg.nl  |  info@evitazorg.nl

Thuiszorg die bij ú past 
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naam en geboortedatum van het slachtoffer, 
de datum van deportatie en de datum en plek 
van overlijden. 
Gunter Demnig heeft van het project z’n le
venswerk gemaakt. De afgelopen 25 jaar 
reisde hij door Europa om zelf ‘struikelstenen’ 
in trottoirs aan te brengen. Het is zo goed als 
zeker dat hij over enige tijd ook persoonlijk 
met de steen voor Francisca Möller naar de 
Pauwenlaan komt. 

Sportlaanbewoner Han Mulder is blij dat zijn 
initiatief voor het neerleggen van een steen 
met gedenkplaatje succes heeft opgeleverd. 
,,Het verhaal over de zieke mevrouw Möller, 
87 jaar oud, van wie het leven zo afschuwelijk 
eindigde, vond ik zeer indrukwekkend”, zegt 
hij. ,,Het raakte me diep. Door het plaatsen 
van de Stolperstein kunnen we de herinne
ring aan haar levend houden.”

Robuuste tweekapper 
Pauwenlaan 11 bleef, zoals alle Vogelwijk
huizen, tot aan de bevrijding leegstaan, waarna 
er nieuwe bewoners kwamen. In 2007 ver
huisde de familie Van der Zwan vanuit de 
Kanarielaan naar dit adres. Eigenlijk is dit 
nu slechts de helft van hun huis, want Wim 
van der Zwan (directeur van de gelijknamige 
Scheveningse rederij) en Danielle (zelfstandig 
adviseur en begeleider van bouwprojecten) 
kochten in feite twee huizen: de nummers 11 
en 13, die onder leiding van Danielle tot een 
robuuste tweekapper werden samengesmeed. 
Nummer 13 verdween van de kaart en num
mer 11, waarvan de oorspronkelijke voordeur 
werd hergebruikt op nummer 10, werd het of
ficiële adres. 
Als de gedenksteen van 10 bij 10 cm straks ge
plaatst is, zullen passanten er bijna over strui
kelen en zullen ze het hoofd buigen om de 
tekst te lezen, een tastbare herinnering aan de 
gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog, 
die ook de Vogelwijk niet onberoerd heeft ge
laten.

                Vogelwijkagenda
Maandag 

3 
februari 

10.30 – 12.00 uur: Houtrust Koffie, 
een ongedwongen ontmoeting 
van wijkgenoten in het paviljoen 
van Tennispark Houtrust. Elke 
wijkbewoner is welkom.

Maandag 
17 

februari

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, 
een ongedwongen ontmoeting 
van wijkgenoten in het paviljoen 
van Tennispark Houtrust. Elke 
wijkbewoner is welkom.

Maandag 
24 

februari

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

Woensdag 
26 

februari

14.00 –16.00 uur: Spelletjes middag 
voor senioren in tennis-
paviljoen Houtrust

Zaterdag 
29 

februari

11.00 – 12.00 uur: Informatie-
bijeenkomst over nalatenschappen, 
Papegaailaan 7

Maandag 
2 

maart

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, 
een ongedwongen ontmoeting 
van wijkgenoten in het paviljoen 
van Tennispark Houtrust. Elke 
wijkbewoner is welkom.

Woensdag 
4 

maart

20.00 uur: Thema-avond over 
woning isolatie in het clubgebouw van 
Quick, georganiseerd door Vogelwijk 
Energie(k)

Donderdag 
12 

maart

14.00 – 16.00 uur: Excursie naar 
Rotterdamsebaan. Verzamelen in 
gebouw Het Trefpunt, Binckhorstlaan 
340

Maandag 
16 

maart

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, 
een ongedwongen ontmoeting 
van wijkgenoten in het paviljoen 
van Tennispark Houtrust. Elke 
wijkbewoner is welkom.

Dinsdag 
17 

maart

13.30 uur: Lezing van architect Paul 
Corbey in het Museon

Zaterdag 
28 

maart

Vanaf 18.00 uur: Running Dinner 
Vogelwijk. Informatie bij Bernadette 
van Gigch, b.vangigch@kpnmail.nl

mailto:hmdemunk@gmail.com
mailto:b.vangigch@kpnmail.nl
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Tuin en auto zijn belangrijke ingrediënten in 
het leven van Anja (53) en Thijs (45), die hier 
in 2017 met twee dochters van Anja neerstre
ken. Dat ligt ook voor de hand, want Anja is 
tuinontwerpster en Thijs heeft een bedrijf dat 
draait om het repareren en restaureren van 
MG’s, de vermaarde Britse sports cars.

Duin en strand dichtbij
Lang voordat ze zich aan de Eendenlaan ves
tigden, was de Vogelwijk voor Thijs al bekend 
terrein. ,,Ik ben weliswaar in Driebergen gebo
ren, maar als kleuter kwam ik met m’n ouders 
naar Den Haag. Hier vlakbij, in de Bomen
buurt, ging ik naar de Montessorischool in 

Letterduo’s AF en MG in Eendenlaan vervlochten

Tuinstadwijk 
als snoepwinkel

Door Dick van Rietschoten

Het is nog winter, maar over een paar weken verschijnt het voorjaar al boven de horizon en worden 

we besprongen door de eerste lentekriebels. In hun huis aan de Eendenlaan kijken Anja Figee en Thijs 

de Groot er reikhalzend naar uit. Lekker buiten zitten, in de tuin bezig zijn en goedgemutst met je kop 

in de wind rondrijden in een klassieke automobiel met open dak. 

Anja, Babette, hond Skippy, 
Thijs en Claire
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de Cederstraat en daar had ik een klasgeno
tje, Ties, die in de Vogelwijk woonde, op de 
Kraaienlaan. Later verhuisde hij naar de Laan 
van Poot. In de jaren tachtig heb ik hier heel 
veel rondgestruind. De ouders van Ties waren 
bevriend met de mijne en zodoende mocht ik 
vaak bij hem logeren. Geweldig vond ik dat, zo 
dicht bij de duinen en het strand. We hebben 
nog steeds contact met elkaar. Ties woont hier 
vlakbij, op de Ooievaarlaan.’’
Ook Anja had in haar jeugd de 
zee binnen handbereik. ,,Ik ben 
geboren in Rotterdam, maar 
groeide op in Oostvoorne’’, 
zegt ze, waarna ze vertelt hoe 
ze als tiener naar het vwo in 
het nabijgelegen vestingstadje 
Brielle fietste. Na haar eindexa
men ging ze op kamers wonen in Maastricht, 
waar ze zich had aangemeld bij de Hogere 
Hotelschool.

Des Indes
,,De wereld van de hotels fascineerde me al 
lange tijd, dus ik wilde graag de opleiding 
hotel management doen’’, aldus Anja. ,,Toen 
ik die achter de rug had, solliciteerde ik met 
succes op een baan bij Des Indes. Een buiten
kansje toch, om deel uit te maken van zo’n 
chic en beroemd Haags hotel? Maar toen ik er 
zeven jaar had gewerkt, wilde ik wel eens wat 
anders, zij het in dezelfde branche. Ik stapte 
over naar een bedrijf dat werving en selectie 
voor hotelpersoneel deed. Daar ben ik tien 
jaar aan verbonden geweest.’’
Intussen trouwde Anja, kreeg twee dochters 
en ging in de Bankastraat wonen. Maar zo’n 
twaalf jaar geleden kwam voor haar de omslag 
naar een totaal andere wereld: het ontwerpen 
van tuinen. ,,Dat ging overigens niet zo van 
patsboem hoor, want het had al jaren in mij 
gesluimerd’’, legt ze uit. ,,Bij wijze van hobby 
had ‘alles wat groeit en bloeit’ al heel lang m’n 
interesse.’’

Jongensdroom
Terwijl Anja nog reserveringsmanager bij 
Hotel Des Indes was, deed Thijs – van wiens 
bestaan ze toen nog niet wist – een kilometer 
of acht verderop een poging tot het studeren 
van bouwkunde aan de Hogere Technische 
School aan de Laakkade. ,,Ik hield het al na 
een jaar voor gezien, hoewel ik er wel een 
levenslange liefde voor architectuur aan heb 
overgehouden’’, resumeert hij. ,,Vervolgens 

probeerde ik nog een hboop
leiding Communicatie en 
Vormgeving, maar dat werd 
het ook niet.’’
,,Dat had trouwens wel een 
duidelijke oorzaak. Ik had een 
vriendin, die later mijn vrouw 
werd, van wie de vader achter 

het Westeindeziekenhuis een garage had 
waar oude MG’s werden gerepareerd. Daar 
was ik vaak te vinden. Sleutelen aan een Puch 
had ik altijd al leuk gevonden, maar dit vond 
ik helemaal het einde. Een jongensdroom, 
mede doordat ik zo ook in aanraking kwam 
met MG’s die meededen aan races! M’n 
schoonvader leerde me alles over die auto’s en 
ik hielp hem vaak bij het reparatie en restau
ratiewerk. Van studeren kwam dus niks meer, 
dat snap je. Het eind van het liedje was dat ik 
bij het bedrijf in dienst kwam. Na een aantal 
jaren verhuisden we de garage naar Monster, 
waar mijn vrouw en ik uiteindelijk het bedrijf 
van m’n schoonvader overnamen. Beter ge
zegd: mijn voormalige schoonvader. Want net 
als bij Anja liep mijn huwelijk helaas ook op 
een scheiding uit.’’

Wedstrijden 
In 2012 kregen Thijs en Anja een relatie, 
waarna Thijs bij Anja introk in de Bankastraat. 
,,Maar eigenlijk kenden we elkaar al vóór die 
tijd’’, zegt Anja. ,,Dankzij de MG’s’’, vult Thijs 
aan. In antwoord op de vragende blik van de 
verslaggever onthult Anja lachend: ,,Mijn ex 

'Denk nou niet 
dat ik elke 

klassieke auto kan 
repareren'
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had ook een MG en ik ging wel eens met hem 
mee naar de garage.’’
Gaandeweg het gesprek wordt duidelijk dat de 
twee behalve liefde voor elkaar ook een geza
menlijke liefde voor de MG delen. Thijs: ,,We 
hebben zelf een MG J2 uit 1932, waar we gere
geld rally’s of andersoortige wedstrijden mee 
rijden, vooral in Engeland. Kijk, hier heb je 
een foto van ons tijdens een zogeheten trial, 
een wedstrijd tussen klassieke auto’s over on
verharde wegen. Mooie belevenissen zijn dat.’’
,,Denk nou niet dat ik elke klassieke auto zou 
kunnen repareren, want dat is niet waar. Ik 
weet alleen alles van MG’s. Naarmate ze ouder 
worden is het natuurlijk steeds lastiger om er 
onderdelen voor te pakken te krijgen, maar 
meestal lukt het prima. Het is een betrekke
lijk klein wereldje en ik heb daarin veel con
tacten met andere restauratiebedrijven. Als er 
niks origineels meer te vinden is, een bepaald 

tandwieltje bijvoorbeeld, proberen we dat pre
cies na te maken. Ook op andere manieren 
speelt de moderne tijd een rol bij het rijdend 
houden van die mooie oude klassiekers. Vorig 
jaar heb ik bij wijze van experiment een MG 
uit 1968 omgebouwd naar elektrisch!’’

Leuke mensen
Zo’n tweeënhalf jaar geleden wilden Anja, 
Thijs en de twee meiden hun bovenwoning 
in de Archipelbuurt graag verruilen voor 
een huis met een tuin. Mede doordat Thijs 
de Vogelwijk al kende, kwam de zoektocht 
al gauw in die groene buurt aan de duinrand 
uit, voor tuinliefhebster Anja een eersteklas 
snoepwinkel. Het geluk werd gevonden in de 
Eendenlaan. Anja: ,,Een schitterend huis met 
een tuin die veel mogelijkheden bood.’’ Thijs: 
,,En toen wisten we nog niet eens hoeveel 
leuke mensen in dit laantje wonen.’’

De tuin van Anja en Thijs in zomertooi
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Geestdriftig stortte Anja zich op het omtove
ren van voor en achtertuin in natuurlijke pa
rels die het hele jaar door iets te bloeien laten 
zien. ,,Sinds 2009 werk ik zelfstandig als ont
werper van tuinen. Mijn bedrijf heb ik Tuin AF 
genoemd, waarbij AF verwijst naar mijn initi
alen: Anja Figee. Maar ik probeer er uiteraard 
ook voor te zorgen dat een tuin er ‘af’ uitziet. 
Ik heb diverse cursussen tuinarchitectuur ge
volgd, waarbij Thijs me vaak overhoorde bij 
het leren van Latijnse en Nederlandse plan
tennamen. Haha, weet je nog Thijs? Nee, ik 
mag mezelf geen tuinarchitect noemen, want 
dat is een beschermde titel, maar ‘ontwerper’ 
is een goed alternatief toch?’’

Onderhoudsarm
Het aantal tuinen waarin de hand van Anja 
is te zien, nadert langzamerhand de vijftig. 
,,Ook hier in de wijk heb ik er al enkele mogen 
doen’’, zegt ze. En passant beklemtoont ze dat 
ze zich enkel tot het ontwerpen beperkt – ui
teraard in nauw overleg met de klant – en dat 
de daadwerkelijke aanleg wordt uitbesteed 
aan een hoveniersbedrijf, waarbij ze vanzelf
sprekend het aanlegproces wel begeleidt.

Over het antwoord op de vraag welke tuin
trends ze de laatste jaren ziet, hoeft Anja geen 
seconde na te denken. ,,Heel veel mensen wil
len wat je noemt een ‘onderhoudsarme tuin’. 
Oké, zeg ik dan, maar daarvoor hoef je de tuin 
niet vol te gooien met tegels of grind, zoals 
je helaas de laatste tijd vaak ziet gebeuren. Je 
kunt prima een mooie kleurige tuin maken 
waar je niet zo gek veel aan hoeft te doen. Dat 
heeft ook te maken met de wijze van beplan
ten. Het is sowieso belangrijk om zo min mo
gelijk gaten in de beplanting te laten ontstaan. 
Dan geef je onkruid veel minder kans!’’

Siergrassen
,,Een tuin waarin het hele jaar door planten 
en struiken in bloei staan, zoals wij zelf heb
ben, is ook populair. Veel mensen hebben 

geen idee hoeveel winterbloeiers er zijn! Een 
tuin hoeft ’s winters echt geen doodse aanblik 
te hebben. Zo gebruikt de internationaal be
roemde Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf 
vaak een mooie combinatie van diverse soor
ten siergrassen, waar je ook het overgrote deel 
van het jaar plezier van heb. Verder raad ik 
m’n klanten soms aan een waterplekje in de 
tuin op te nemen, want dat trekt vogels aan. 
Het hoeft geen gigantische vijver te zijn; een 
klein plasje is ook prima. Ik probeer trouwens 
altijd al om in een tuin zo veel mogelijk ele
menten op te nemen die aantrekkelijk zijn 
voor vogels, vlinders, bijen en andere insec
ten. En als dat ergens een must is, dan is het 
wel hier, want we wonen niet voor niks in een 
tuinstadwijk.’’

�
Meerwaarde

(vrij naar Sonnet 91 van Shakespeare)

De een pronkt met zijn afkomst of met zijn dure wijk
de ander met zijn lichaamskracht, statuur of volle kluis
hij met zijn hautecouturepak of creatieve kijk
zij met haar hond, de auto of haar schitterende huis

zo heeft eenieder zijn behaaglijk plezier
waarin hij vreugde vindt boven de rest
maar om dit alles geef ik zelf geen zier
en overtref dat: voor mij geldt als allerbest

jouw liefde  mooier dan de mooiste namen
meer waard dan goud, bekoorlijker dan rijke kledij
een grotere vreugde dan huis en auto samen
verheven boven ieders trots ben jij

maar op één punt ellendig en voor ‘t gevolg zo bang:
dat jij mij alles weer ontnemen kan.

Olga Millenaar
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Het volledig energieneutraal maken van onze 
Vogelwijkwoningen zal in de meeste gevallen 
een kwestie van lange adem zijn. Veel wijk
bewoners zijn echter al goed op weg om hun 
stroomvoorziening te vergroenen met zonne
panelen op eigen dak of door deel te nemen 
aan collectieve projecten zoals Coöperatie 
ZonneVogel, met panelen op daken van derden. 
Wat dat laatste betreft: Vogelwijk Energie(k) is 
op zoek naar mogelijkheden om het beschik
bare arsenaal uit te breiden met andere grote 
daken in de wijk, zoals de sporthallen bij 
Hout rust en bij het voormalige HALOterrein. 
Laat ons (vrijblijvend) weten als u belangstel
ling heeft hier in de nabije toekomst in te par
ticiperen: info@vogelwijkenergiek.nl

Verwarming 
Een hardnekkig probleem bij onze huizen uit 
de jaren twintig en dertig is de verwarming. 
VwE heeft daartoe de werkgroep WarmteVogel 
ingesteld, bestaande uit bestuursleden en des
kundigen uit de wijk. De doelstelling is om in 
samenwerking met de gemeente een wijkplan 
op te stellen voor de warmtevoorziening en 
intussen met kleinschalige acties en projecten 
de nodige ervaring op te doen. 

van hun CVinstallatie op 70 graden laten zet
ten om te zien of er gas kan worden bespaard 
terwijl hun woning toch comfortabel wordt 
verwarmd.

Thema-avond 4 maart: 
‘Isoleren is altijd goed!’
Op korte termijn kan iedereen het energiever
bruik al terugschroeven door zijn of haar huis 
(beter) te isoleren. Zelfs in onze huizen van 
bijna een eeuw geleden zijn daartoe vaak nog 
legio mogelijkheden, bijv. door het dichten van 
kieren en gaten. 

                                          Nieuwsflitsen
             Door Guus Mei jer                 www.vogelwi jkenergiek.nl    -    info@vogelwi jkenergiek.nl

Door een warmtescan van uw huis te laten maken, is goed 
te zien (aan de rode vlekken) waar warmte van binnenuit 
weglekt en waar dus isolatie kan worden aangebracht. 

Onze eerstvolgende bijeenkomst, op 4 maart, 
is dan ook helemaal gewijd aan isolatie en 
alles wat daarbij komt kijken, van dubbel en 
triple glas tot (spouw)muurisolatie, ventilatie 
en het voorkomen van vochtproblemen. 
Laat deze kans niet liggen!Alle aspecten van 
woningisolatie zullen aan de orde komen, 
waarna enkele door hun werk in de Vogelwijk 
bekende installateurs openstaan voor speci
fieke vragen. Uiteraard is er ook ruime gele
genheid voor plenaire vragen en discussie.

Het lopende project ‘Zet ‘m op ’70!’ is daarvan 
een voorbeeld. Zo’n 70 huishoudens hebben 
deze winter de maximale watertemperatuur 

mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
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                                          Nieuwsflitsen
             Door Guus Mei jer                 www.vogelwi jkenergiek.nl    -    info@vogelwi jkenergiek.nl

Datum en tijd: woensdag 4 maart 20.00 uur
Plaats: clubgebouw Quick, De Savornin Loh
man laan 215.
Aanmelden gewenst i.v.m. ruimte en con
sumpties, maar niet noodzakelijk: 
info@vogelwijkenergiek.nl

Tweede elektrische deelauto
Sinds begin dit jaar beschikt de Vogelwijk 
over een tweede elektrische auto die met on
dersteuning van Vogelwijk Energie(k) als 
‘deelauto’ is te huren. Naast de Renault Zoe 
van Nancy Arkema, die sinds maart verleden 
jaar als deelauto functioneert, heeft nu ook 
Dick Tielrooij (Pauwen laan) zijn elektrische 
BMWi3 als zodanig beschikbaar gesteld. Voor 
€60 per dag kunt u een unieke rijervaring op
doen. Dick legt u graag de ins & outs van de 
auto uit. Per dag is 100 km bij de huurprijs 
inbegrepen en daarboven betaalt u 15 cent per 
kilometer. Reserveren via www.snappcar.nl

enthousiaste verduurzamers uit de wijk met 
een schat aan ervaring in eigen huis. We 
horen graag van andere wijkbewoners die 
ook de rol van Duurzame Buur willen spelen! 
Meld u hiervoor aan via ons mailadres. Wilt u 
eens ‘aan de keukentafel’ met een ervarings
deskundige uit de buurt bespreken wat de 
mogelijkheden zijn voor verduurzaming van 
uw huis, wat het kan gaan kosten en waar u 
vooral op moet letten, laat ons dat dan weten. 
Dan zorgen wij ervoor dat er een Duurzame 
Buur bij u langskomt.

‘Duurzame Buur’
In navolging van o.a. Statenkwartier, Benoor
den hout en Scheveningen introduceren we 
ook in onze wijk het concept van wijkgenoten 
die elkaar adviseren en helpen bij verduurza
mingsvraagstukken. We hebben daartoe de 
naam ‘Duurzame Buur’ gekozen. 
We beginnen dit project met een klein clubje 

Actie koelkasten/kookplaten
Onze kortingsactie voor de aanschaf van een 
superzuinige koelkast of inductiekookplaat in 
samenwerking met de firma Stadhouder aan 
het Thomsonplein heeft sinds oktober gere
sulteerd in de aanschaf van 9 nieuwe A+++ 
koel/vriescombinaties en 4 inductiekookpla
ten. De actie loopt nog steeds! Kijk op onze 
website.

mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
http://www.snappcar.nl/
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‘Ik geloof niet in uniformeren, wel in maatwerk en het 
leveren van toegevoegde waarde’

Corona Koek van jongs af groot
geworden met kinderopvang

Tekst: Ria Luitjes - Foto’s: Corona Koek

Corona met man 
Willem-Jan  en 
dochter Lauren
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Wie is Corona Koek?

,,Ik ben getrouwd met WillemJan Sanders. 
Samen hebben we een 11jarige dochter, 
Lauren. Ik ben geboren en opgegroeid in 
Bergen op Zoom, Brabant. Mijn ouders waren 
ondernemers en hadden een kinderopvang in 
de tuin. Kennismaking met werken in de kin
deropvang gebeurde dus al op jonge leeftijd. 
In onze kindertijd hielpen mijn broer Mark en 
ik al mee met de dagelijkse werkzaamheden 
van de kinderopvang van onze ouders. Het 
regelen van het wcpapier, het poetsen van de 
toiletten en zelfs het slepen van de bakstenen 
voor het bouwen van de nieuwe opvanglocatie 
in de tuin. Voor mijn studie psychologie heb ik 
in Utrecht gewoond en voor mijn werk ben ik 
twintig jaar geleden naar Den Haag verhuisd.’’

Hoe ben je in de Vogelwijk terechtgekomen?

,,Wij woonden in het Regentessekwartier. Ik 
vond het daar niet zo fijn. Er is weinig groen 
en het is erg druk met autoverkeer. Eigenlijk 
wilden we daardoor Den Haag wel uit. In de 
Vogelwijk vonden we het groen en de rust die 
we zochten. We hebben meerdere huizen be
keken en toen we ons huidige huis te koop 
zagen staan, waren we op slag verliefd. Het 
is vrijstaand maar niet heel groot. Ik noem 
het vaak ons ‘kabouterhuisje’. We hebben het 
verbouwd en uitgebouwd. Voor ons drietjes is 
het perfect. Wij wonen hier heerlijk. Ik zie ons 
niet snel weggaan. Alles is voor ons dichtbij, 
zoals de school en de dansles en musicalles 
voor onze dochter. De bakker is om de hoek 

en we kunnen Bink onze hond uitlaten in het 
bos. De winkels in de steeds gezelliger wor
dende Fahrenheitstraat zijn een aanwinst.’’ 

Waarom ben je geen psycholoog geworden?

,,Psychologie is een erg leuke studie. Ik ont
dekte alleen gaandeweg dat ik geen roeping 
voelde voor mensen met een hulpvraag. Ik 
heb met veel bewondering naar studiegenoten 
gekeken die daar wel in gegroeid zijn. Ik ben 
te resultaatgericht en te ondernemend. Niet 
raar als je in een ondernemersgezin opgroeit. 
Het was mijn vader die zei, toen ik 26 jaar 
was en net afgestudeerd: ‘We hebben nu vier 
kinderopvanglocaties bij Zo Kinderopvang. 
Waarom neem je de leiding van het bedrijf 
in Den Haag niet over?’ Ik dacht toen: ik wil 
geen psycholoog worden. Ik voel mij onder
nemer. En ik heb ontwikkelingspsychologie 
gedaan, dus laat ik dat gewoon maar doen. 
Dat is inmiddels alweer twintig jaar geleden. 
In die periode zijn het bedrijf en ik samen op
gegroeid. Naarmate ik vaardiger werd, groeide 
het bedrijf ook mee.’’ 
,,Op een gegeven moment wilde ik graag iets 
anders opzetten. Ik heb toen de dagelijkse 
leiding overgedragen aan mijn adjunctdirec
teur en ben een advies en administratiekan
toor voor kinderopvang begonnen. Bij KEKZ, 
zoals dit bedrijf heet, bieden wij steun bij 
opschaling, krimp, detachering, werving en 
selectie en de ontlasting van backofficetaken. 
Inmiddels runt mijn voormalige sales en mar
ketingmanager uit de kinderopvang KEKZ, 

Waarschijnlijk ken je haar ondernemingen wel doordat je er gebruik van maakt, er berichtjes 

over leest of gewoon omdat je er langs fietst. Vogelwijkbewoonster Corona Koek is eigenaar van 

Samenwerkende Kinderopvang. In de regio Den Haag betreft dat Zo Kinderopvang, Kids and Carrots, 

Beach Kids en Big Ben Kids. Ook bij ons in de wijk zitten haar Zo-vestigingen: aan de Sijzenlaan en 

de ‘Outdoor BSO’ bij de scouting naast de toneelloods aan de Laan van Poot. Inmiddels zijn er 85 

vestigingen van Brabant tot en met Amsterdam met in totaal zo’n 800 medewerkers. Ook is Corona 

eigenaar van KEKZ, een advies- en administratiebureau voor kinderopvang en onderwijs. Tijd om eens 

wat meer te weten te komen over deze wijkgenoot. We spreken af bij haar thuis aan de Kanarielaan, 

in het ‘kabouterhuis’, zoals ze het zelf noemt. 
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zodat ik mij weer kan richten op nieuwe con
cepten in de kinderopvang.’’ 

Welke thema’s spelen er in jouw branche?

‘Schaalvergroting is een belangrijk bedrijfs
matig thema en tegelijkertijd een complex 
thema. Het is lastig, want kinderopvang is niet 
te uniformeren. Het is een heel persoonlijke 
dienst. De betrokkenheid van de medewerker, 
die weet hoe hij/zij pedagogisch met een kind 
moet omgaan, is het allerbelangrijkste. Maar 
ook dat de pedagogische sfeer aansluit bij 
de medewerkers en de ouders is belangrijk. 
Onze dienstverlening vraagt om maatwerk 
en lokale inbedding. Daarom laten we de lo
kale labels en de diversiteit in pedagogische 
visie intact en bundelen we onze krachten 
‘aan de achterkant’ met de organisaties van 
Samenwerkende Kinderopvang.’’

,,Die samenwerking geeft ook de kleinere 
organisaties de kans om bijvoorbeeld snel te 
kunnen inspringen op nieuw beleid van de 
overheid. Beleid waarvoor we soms maar drie 
maanden tijd krijgen om in te voeren. Met de 
Samenwerkende Kinderopvangorganisaties 
ontwikkelen we ook nieuwe opvangvormen, 
zoals ons internationale label Big Ben Kids, 
waar met de groei van het aantal internatio
nals in Nederland en zeker ook in Den Haag 
veel vraag naar is. De verschillende opvang
vormen en labels spelen in op de opvangbe
hoefte van verschillende groepen gezinnen.’’

Waar ben je trots op?
,,Ik ben trots op de groei van onze onderne
ming. Maar ook op de belangenbehartiging 
die ik naast de bouw van mijn bedrijf heb 
mogen doen tijdens mijn twaalf jaar in het 

In twintig jaar 
van 4 naar 85 
opvanglocaties
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bestuur van de Brancheorganisatie Kinder
opvang en mijn bestuurslidmaatschap van 
VNONCW. Maar ook dat ik onze branche 
heb mogen vertegenwoordigen in de media, 
bijvoorbeeld toen in 2005 bij de behandeling 
van de Kin der opvang wet in de Tweede Kamer 
het kwaliteitskader werd geschrapt. Samen 
met de sectorpartijen heb ik toen het initiatief 
genomen om alsnog een nieuw kwaliteitska
der op te stellen.’’ 
,,Namens de brancheorganisatie was ik ook 
woordvoerder in 2012, toen de grote zeden
zaak in de kinderopvang in Amsterdam aan 
het licht kwam. Een heftige periode, die toch 
veel voldoening gaf. Ik heb er in diverse 
nieuwsmedia commentaar op gegeven, onder 
meer in het tvprogramma Pauw en Witteman. 
Naast dat ik het nog steeds onvoorstelbaar vind 
dat dit heeft plaats kunnen vinden, vond ik het 
van groot belang dat wij als sector mee gingen 
praten in het publieke debat. Spannend, maar 
als sector moesten we duidelijk aangeven hoe 
afschuwelijk zo’n affaire is en niet onze kop in 
het zand steken…’’

Het is een sector waar vooral vrouwen werken. 

Komt er een quotum voor mannen?

,,Nee, een quotum komt er niet. We hebben in 
2014 wel het charter Talent naar de Top gete
kend, waarin de ambitie staat om meer vrou
wen in topfuncties te krijgen en de diversiteit 
in organisaties te verbeteren. Dat laatste was 
ons belangrijkste punt ook. Want in onze sec
tor zoeken we niet méér vrouwen. Bij ons is 
van de 800 medewerkers slechts 2% man. 
Vaak zijn dat ook nog functies in de facilitaire 
ondersteuning. Op de groepen hebben we 
denk ik maar 25 mannen. De kinderopvang 
kent een hoge vacaturedruk, dus we zijn altijd 
op zoek naar goede mensen. En we zouden 
zeker graag veel meer mannen hebben in onze 
teams. Het is goed voor de kinderen om op de 
groep een mannelijke begeleider te hebben. 
Heel kort gezegd leren meisjes door te praten 
en jongens door te doen. Mannelijke pedago

gische medewerkers geven vaak van nature 
meer ruimte aan ontdekkend leren en doen en 
brengen daardoor meer balans in begeleiding 
en ontwikkeling van jongens en meisjes.’’ 

De crisis van 2008 heeft op ondernemers veel 

invloed gehad. Welke impact had de crisis op jouw 

bedrijf?

,,Voor ons kwam de crisis iets later. Dat heeft 
vooral te maken met overheidsfinanciering 
plus dat de crisis al had gezorgd voor het ver
dwijnen van veel wankelende bedrijven. Ik 
vond het ook een boeiende tijd. In de crisis 
werden we met z’n allen veel inventiever. Wij 
zijn met alle teams, leveranciers en locaties 
gaan praten hoe wij onze dienstverlening ef
fectief konden houden, terwijl de hand op de 
knip ging. Ik ben nog steeds verbaasd, maar 
enorm trots op de creativiteit en flexibiliteit 
die onze medewerkers in die jaren hebben 
laten zien. Voor ons stopte de crisis iets later 
dan in andere branches. In 2014 begon ik te 
denken; de rek is er nu wel uit. Het moet nu 
toch wel gaan omslaan. Gelukkig gebeurde 
dat in 2015 en ging het weer de goede kant 
op. Er staan twee prachtige bedrijven, met ge
passioneerde medewerkers en daar ben ik erg 
trots op.’’
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Nieuw avontuurlijk reisboek van Karin Anema

‘In Colombia 
regeert nog altijd angst voor 

geweld en terreur’ 
Door Dick van Rietschoten

Bij het horen of lezen van de naam Colombia denken de meeste mensen ongetwijfeld direct aan 

cocaïnehandel, geweld, criminaliteit en guerrillabewegingen. Anderen associëren het land wellicht 

ook met koffie, met armoede of met het feit dat dit het geboorteland is van duizenden geadopteerde 

kinderen die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen. Wie zich er wat meer in 

verdiept, ontdekt dat Colombia ook indrukwekkend natuurschoon en schilderachtige steden en 

dorpen heeft.
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,,Al die ingrediënten fascineerden mij al 
jaren. Zozeer zelfs dat ik in 2016 besloot er 
een paar keer intensief te gaan rondreizen en 
er een boek over te maken’’, zegt schrijfster 
en journaliste Karin Anema in haar huis aan 
de Vliegenvangerlaan. Dat boek, nummer ne
gen uit haar gevarieerde oeuvre, is zojuist ver
schenen. Titel: De wet van de stilte – reis door 
Colombia. Het biedt een onthullende inkijk in 
een LatijnsAmerikaanse samenleving waar 
onder de ogenschijnlijk serene oppervlakte nog 
altijd de angst regeert.

FARC
,,Mijn belangstelling voor Colombia begon 
ruim twintig jaar geleden’’, vertelt Karin. ,,Ik 
leerde een Colombiaanse vrouw 
kennen, Con stanza, die met haar 
man tijdelijk in Nederland was ge
stationeerd. Haar zoon was een klas 
genootje van mijn jongste dochter. 
Ik raakte met Constanza bevriend. 
Ze gaf mij les in Spaans en ik hielp 
haar de Nederlandse taal onder de 
knie te krijgen. Natuurlijk vertelde 
ze veel over haar thuisland, waar 
ze na enkele jaren weer naar terug 
ging. We bleven contact houden 
en eind 2016 besloot ik naar haar toe te gaan. 
Reizen in Colombia was toen wat minder ris
kant geworden omdat in datzelfde jaar einde
lijk een vredesakkoord was bereikt tussen de 
regering en de grootste guerrillabeweging, de 
FARC, die meer dan een halve eeuw een ge
welddadig stempel op het land had gedrukt.’’
Inmiddels had Karin zich al uitgebreid in de 
voorgeschiedenis van dit alles verdiept. Tijdens 
dit ‘huiswerk’ had ze wel begrip gekregen voor 
het ontstaan van de FARC in de jaren zestig, 
zegt ze. ,,De kloof tussen arm en rijk, met 
name tussen de arbeidende klasse en de wel
varende grootgrondbezitters, was in Colombia 
gigantisch. Logisch dus dat de rebellerende 
kleine boeren die aan de wieg van de FARC 
stonden een communistisch ideaalbeeld na

streefden. Maar bij wat er verder gebeurde 
hield mijn sympathie wel op. De gewelddadige 
manier waarop de guerrilla later werd gevoerd, 
met talloze ontvoeringen en moorden en inten
sieve betrokkenheid bij de cocateelt en cocaïne
handel, maakten het land kapot. En de leden en 
aanhangers van de FARC waren niet de enigen 
die dat deden. Ook de paramilitairen, die een 
verlengstuk vormen van het leger, de politie en 
de elite, hebben vreselijke wreedheden op hun 
geweten. En de cocaïnemaffia, met jarenlang 
Pablo Escobar als topfiguur, zorgde eveneens 
voor geweld en terreur. Dat laatste is eigenlijk 
nog steeds aan de orde van de dag. Vele dui
zenden mensen worden gedwongen mee te 
werken aan het verbouwen van cocaplanten en 

aan de cocaïneproductie en handel. 
Bovendien zijn er in het land nog 
altijd allerlei kleine guerillagroepen 
actief.’’

Toerisme
In de jaren 2017, 2018 en 2019 
maakte Karin drie grote reizen door 
Colombia, met bussen van het open
baar vervoer, achterop bij gehuurde 
motorrijders of een gemotoriseerde 
priester en zelfs een paar dagen per 

fiets. Ze kwam op vele plekken buiten de ge
baande toeristische paden en sprak er met tien
tallen personen. Sommige gesprekken vonden 
plaats op voorspraak van Vogelwijkgenote 
Marianne Moor, die jaren in Colombia heeft 
gewerkt namens vredesorganisatie Pax (voor
heen Pax Christi) en andere contacten leerde 
ze al reizend kennen.
Bang heeft ze zich niet gevoeld. ,,In grote delen 
van Colombia kun je tegenwoordig redelijk vei
lig reizen en op geliefde toeristische plekken 
staan veel politiemensen en militairen paraat. 
Het toerisme neemt steeds meer toe. Op en
kele toeristische hotspots zijn het afgelopen 
jaar zelfs opnamen gemaakt voor het televi
sieprogramma Wie is de Mol? Maar denk nou 
niet dat het overal in Colombia pais en vree is. 
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Een bloeiende start maak je bij 

 stadstuincentrum Nieuw Hanenburg

hanenburglaan 266
2565 hC den haag

telefoon 070 - 3605292

Huis tuiN balkoN

 Snijbloemen
 Perkgoed
 (rouw)bloemwerk
 Zaden
 Kamerplanten
 bollen
 Vaste planten
 Potten
 Manden

 (biologische) bestrijdingsmiddelen
 heesters
 (fruit)bomen
 Sfeerartikelen
 gras
 groenteplantjes
 grond
 gereedschap
 Vijverplanten

al mEEr daN45 jaar  EEN bEgrip iN dEN Haag E.o

bEzorgEN mogElijkwww.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

Telefoon: 070 444 89 43

Zo Kinderopvang
Dagopvang en Outdoor BSO

Beleef ‘in-’ en ‘outdoor’ avonturen
  Gediplomeerde pedagogisch 
medewerkers
Ieder kind een eigen mentor
Dagopvang op de Sijzenlaan, met 
goede doorstroming naar onze 
Outdoor BSO Duinpan op de Laan 
van Poot
Uitdagend vakantieprogramma
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Meer informatie of een rondleiding?

Bel of mail op: 
Dagopvang Outdoor BSO
Sijzenlaan Duinpan
Lindsey van Daalhoff Mark Augustinus
t 070 360 87 65 t 06 252 18 989
e sijzenlaan@zokinderopvang.nl e duinpan@zokinderopvang.nl

w www.zokinderopvang.nl

Gardien Schilderwerken
erkend schildersbedrijf met garantie

www.gardienschilderwerken.nl

(070) 352 38 31
(06) 534 17 004
j.gardien@casema.nl
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Dat is maar een dun laklaagje. Mijn boek heet 
niet voor niets De wet van de stilte. Die titel geeft 
aan hoe de werkelijkheid is: bijna niemand 
durft openlijk over het geweld en de terreur 
van toen  én nu  te praten, want nog altijd is 
het zo dat wie z’n mond eerlijk opendoet een 
mes in z’n rug kan verwachten. Zelf spreken 
de Colombianen ook van La ley del silencio of
tewel De wet van de stilte. Ze noemen het de 
belangrijkste wet van het land. Je zou kunnen 
zeggen dat in mijn boek die stilte wordt door
broken doordat heel wat mensen uiteindelijk 
wél openhartig durfden te praten.’’

Tanja
Op een van haar reizen kwam Karin viavia bij 
de barak van Tanja Nijmeijer, de Twentse vrouw 
die zich als studente aansloot bij de FARC en 
daardoor haar Nederlands staatsburgerschap 
verloor. ,,In een tijdelijk kamp wordt ze met 
andere voormalige FARCleden voorbereid op  
reintegratie in de Co lom biaanse samenleving. 
Ik had haar graag willen spreken, maar ze 
was er niet en later hoorde ik dat ze absoluut 
niet met journalisten wil praten. Ik heb wel 
de dochter ontmoet van Raúl Reyes, de FARC
leider die in 2008 door het Colombiaans leger 
is doodgeschoten. Zij is geboren en opgegroeid 
bij de FARC, in de jungle, ze had geen keuze. 
Toch wordt het geweld ook haar aangerekend. 
Ze wordt bedreigd en leidt noodgedwongen 
een clandestien leven.’’
Is na lezing van Karins boek de conclusie ge
rechtvaardigd dat Colombia met het FARC
vredesakkoord eigenlijk maar weinig is opge
schoten? De schrijfster knikt. ,,Het is treurig, 
maar waar. Colombianen geloven zelf ook niet 
in een vreedzame maatschappij. Het is nog 
steeds een verziekte maatschappij. Dat laat 
ik niet alleen in het boek tot uiting komen, 
maar ook in de podcasts die ik inmiddels over 
Colombia heb gemaakt en waarin ook de stem
men van de hoofdpersonen uit mijn boek te 
horen zijn.’’

Karin Anema - De wet van de stilte – reis door Colombia 
Uitg. Scriptum, €20,99. Het boek is op 30 januari bij 
boekhandel Paagman ten doop gehouden 

Steven van der Gaag 
nieuwe wijkagent voor 

de Vogelwijk
Sinds december vorig jaar heeft de Vogel-
wijk een nieuwe wijkagent in de persoon 
van Steven van der Gaag. Voordien werkte 
Steven (49), wiens voornaam op z’n Engels 
dient te worden uitgesproken, lange tijd in 
de binnenstad, met het politiebureau Jan 
Hendrikstraat als uitvalsbasis. Aan het begin 
van zijn politieloopbaan werkte hij ook in 
het stadsdeel Segbroek, waar de Vogelwijk 
onder valt. Steven is geboren en getogen in 
Nootdorp, maar woont al lange tijd in Den 
Haag. Officieel is hij als wijkagent de opvol-
ger van Henrieke Schoenmakers, die echter 
helaas als gevolg van veelvuldig ziekteverlof 
maar relatief korte tijd in de Vogelwijk actief 
is geweest. 
Steven is bereikbaar via het mailadres 
steven.van.der.gaag@politie.nl en het tele-
foonnummer 0900-8844 (vragen naar poli-
tiebureau Segbroek Den Haag), maar voor 
dringende zaken waarbij de buurtveiligheid 
in het geding is, moet te allen tijde 112 wor-
den gebeld.

mailto:steven.van.der.gaag@politie.nl


28      De Vogelwijk . januari | februari 2020

Ook dit jaar willen we weer allerlei activiteiten 
organiseren en ondernemen, hopelijk voor elk 
wat wils. Bestaande activiteiten gaan gewoon 
door, zoals de koffieochtenden in het paviljoen 
van tennispark Houtrust (elke eerste en derde 
maandag van de maand om 10.30 uur) en de 
cultuur/natuur wandelingen. Daarnaast is er 
bijna elke maand nog een andere  steeds wis
selende – activiteit, zoals een museumbezoek 
of een informatieve bezichtiging ergens in de 
stad. Als u deze rubriek maandelijks leest, ziet 
u ze wel voorbij komen.

Terugblik december
We kijken nog even achterom naar onze laatste 
activiteiten van 2019. Voor het tweede achter
eenvolgende jaar had Trudy Oosterheert ons bij 
haar thuis aan de Spreeuwenlaan uitgenodigd 
om haar zelfgemaakte kerstboompjes, kerstbal
len en kransen te laten zien. Uiteraard waren 
die ook allemaal te koop. Ze deed goede zaken, 
maar haar ambachtelijke kunstwerkjes waren 
dan ook zeer professioneel gemaakt. Een van 
de deelnemers, Janneke Hes, nodigde Trudy 
spontaan bij haar thuis uit om aan een groep 

vriendinnen een workshop te geven. Janneke 
heeft namelijk de gewoonte om elke verjaardag 
iets leuks met haar vriendinnen te onderne
men. Op de foto ziet u haar trots met een zelf
gemaakte kerstbal.

              Van de Ouderencommissie
          Door Ine Essing   -    ouderen@vogelwi jkdenhaag.nl

En zo zijn we alweer het nieuwe jaar ingestapt. 
Ik hoop dat iedereen het fijn heeft gehad met familie, vrienden en een 

goede start van 2020 heeft gemaakt.

NIEUWE ACTIVITEITEN

Spelletjesmiddagen
Tijdens de koffieochtenden bij tennispark 
Houtrust aan de Laan van Poot is er meestal 
geen gebrek aan gespreksonderwerpen. Toch 
is er soms behoefte om ook nog iets te ‘doen’. 
Daarom hebben we bedacht om ongeveer eens 
in de zes weken een spelletjesmiddag te organi
seren. Van Jos Bakker, de vrouw die ons altijd 
zo gastvrij ontvangt voor de koffiebijeenkom
sten, mogen we ook voor de spelletjes haar 
tennis paviljoen gebruiken. De woensdagmid
dag lijkt ons hiervoor het meest geschikt. Tot 
aan de zomer gaan we drie spelletjesmidda
gen organiseren. Bij voldoende animo gaan 
we er na de zomer mee door. Marian Beer is 

Trudy te midden van haar producten
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bereid om aan deze middagen enige sturing te 
geven. Zij heeft al geregeld dat er een sjoelbak 
beschikbaar is. Verder zijn er allerlei bordspel
letjes. Maar iedereen kan natuurlijk ook een 
eigen spel meenemen en dat met anderen 
spelen. Een stok kaarten kan natuurlijk ook.

Data: woensdagmiddagen: 26 februari, 8 april en 
27 mei.
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Plaats: tennispark Houtrust, Laan van Poot 38
Kosten: geen; zelf koffie/thee betalen
Geen aanmelding nodig

Informatiebijeenkomst over nalatenschappen 
Je hoort de laatste tijd steeds meer over tes
tamenten, levenstestamenten en hoe je je 
nalatenschap regelt. Men zegt weleens dat je 
je testament iedere 5 jaar moet doorlezen en 
eventueel herzien. Aan wie laat je wat na en 
wat is belastingtechnisch het handigst? Mag je 
een schilderij of het zilver van oma weggeven 
of nalaten zonder dat in een testament te heb
ben benoemd? En wie beslist voor jou als jij 
niet meer zelf in staat bent te beslissen?
Op zaterdagmorgen 29 februari vertelt notaris 
Germaine von Bannisseht tijdens een bijeen
komst aan de Papegaailaan 7 alles wat u weten 
wilt over het erfrecht, over levenstestamenten 
en hoe je je nalatenschap vastlegt en regelt.
 
Programma in het kort:
Datum: zaterdag 29 februari
Tijd: van 11.00 tot 12.00 uur (inloop v.a. 10.30 u) 

Plaats: Papegaailaan 7.
Kosten: Bijdrage voor koffie/thee €2,50 per persoon 
(contant te voldoen).
Deelnemers: Maximaal 10 deelnemers (vol=vol).
Aanmelden: bij Yvonne Brouwer 
von.brouwer@gmail.com

Excursie Rotterdamsebaan
op donderdag 12 maart
Al vele jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe 
toegangsweg naar het centrum van Den Haag: 
de Rot ter damsebaan. Deze is ongeveer 4 kilo
meter lang en loopt vanaf knooppunt Ypen
burg onder de Vliet door tot en met de Binck 
horst. Het grootste deel van de toegangsweg 
bestaat uit een enorme autotunnel, die inmid
dels de naam Victory Boogie Woogie tunnel heeft 
gekregen. 

We kunnen in informatiecentrum Het Trefpunt 
met eigen ogen gaan zien wat er allemaal 
moest gebeuren om de tunnel aan te leggen. 
Er is een grote maquette aan de hand waarvan 
dit wordt verduidelijkt. Ook de archeologische 
vondsten die bij het graafwerk zijn gedaan, zijn 
te bezichtigen. De planning was dat de weg op 
1 juli aanstaande open zou gaan, maar dat is 
inmiddels verschoven naar december. 

mailto:von.brouwer@gmail.com
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Excursie  Rotterdamsebaan
Datum: donderdag 12 maart
Verzamelen: in de hal van gebouw Het Trefpunt, 
Binckhorstlaan 340, 1e etage (bereikbaar met lift)
Bereikbaarheid: met auto, fiets en OV; er is een 
(gratis) parkeerterrein achter het Trefpunt en een 
fietsenstalling. Met bus 28 kun je vanaf Den Haag 
Centraal richting station Voorburg naar de halte 
Zonweg. Daar uitstappen en nog een paar minu
ten lopen.
Kosten: geen

Programma in het kort:
14.00  14.15 uur: ontvangst met koffie/thee 
14.15  15.30 uur: toelichting in Het Trefpunt, met 
o.a. een virtual reality film. 
15.30  16.00 uur: rondkijken in het informatiecen
trum en archeologisch museum.
16.00 uur: einde programma
Aanmelden: per mail vóór 9 maart bij Ine Essing:
ouderen@vogelwijkdenhaag.nl o.v.v. naam, adres 
en tel.nummer. Als dat niet mogelijk is telefonisch: 
0703460604

In maart hernieuwde kennismaking met 
architect Paul Corbey
Vorig jaar hebben we een aantal wandelingen 
gemaakt met architect en bouwadviseur Paul 
Corbey. Die werden druk bezocht. 
Aan het einde van de ‘architectuurwandeling’ 
van 11 september hebben we Paul de belofte 
ontfutseld om nog een keer met ons op pad 
te gaan. Toen ontstond het idee om een ‘wan
deling door nieuw Den Haag’ te maken, maar 
dan grotendeels per tram. Dat idee hebben we 
op twee manieren verder uitgewerkt. 
Op dinsdag 17 maart om 13.30 uur kunnen we 
in het Museon een lezing van Paul bijwonen 
onder de titel Haagse Sporen. 
In aansluiting hierop gaan we op maandag 23 
maart met hem de voor velen nog onbekende 
nieuwe stukken van de stad bekijken. In het 
maartnummer van dit blad staat meer info.

Van de Ouderencommissie
     vervolg Na strandseizoen 

graag rust aan 
onze (stille) kust 

Door Bert Bruning, 
lid kustcommissie Vogelwijk

Den Haag prijst zich gelukkig met ca. 11 
km strand langs de Noordzeekust, ge-
meten vanaf het Zwarte Pad tot aan de 
Zandmotor. De bewoners van de Vogelwijk 
hebben op loopafstand het Stille Strand, 
tussen de zuidelijke havenpier en Kijkduin. 
Langs de Scheveningse boulevard zijn 
sinds een paar jaar enkele strandtenten 
het gehele jaar geopend. Wet houder Revis 
liet vorig jaar zomer weten te willen onder-
zoeken of dat aantal enigszins kan worden 
uitgebreid. 

In een door de gemeente verspreide vra-
genlijst wordt gemeld: “De gemeente Den 
Haag denkt dat een beperkte uitbreiding 
van de jaarrondexploitatie meerwaarde 
heeft voor het gebied en de stad.” Verder is 
te lezen dat het gaat om “het leefbaar en le-
vendig houden van ons strand.” Weliswaar 
heeft de wethouder gezegd het Stille 
Strand van ‘vierseizoenenstrandtenten’ te 
willen uitsluiten, maar wellicht wordt daar 
over een paar jaar wel anders over gedacht. 
Daarom is waakzaamheid voor bewoners 
van de Vogelwijk geboden. 

Het is dus van belang dat Vogelwijk-
bewoners aan de enquête van de gemeente 
deelnemen. U kunt dit doen door de vra-
genlijst te downloaden en in te vullen via 
de volgende (beveiligde) link:

https://wbkmo.datacoll.nl/ulksrdohlw?l=nl 

mailto:ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
https://wbkmo.datacoll.nl/ulksrdohlw?l=nl
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Herinrichting groenzone rond Haagse 
Beek bij Bosjes van Pex
De gemeente wil dit jaar de groenzone rond 
de Haagse Beek in het zuidelijk deel van de 
Sportlaan, bij de Bosjes van Pex, opnieuw in
richten. De beek wordt breder gemaakt en op 
de oevers komen meer verschillende soorten 
planten en struiken. Voor deze herinrichting is 
het nodig ongeveer 260 bomen en boompjes 
weg te halen. Er komen ongeveer 480 jonge 
bomen en struiken voor in de plaats. Op dit 
moment is er veel wildgroei van iep, esdoorn 
en els in de groenzone. Deze bomen staan te 
dicht op elkaar. Daardoor zijn de toppen met el
kaar vergroeid en hebben andere plantensoor
ten te weinig zonlicht om te groeien. 
Door de herinrichting komt er langs de beek 
meer ruimte voor een gevarieerde planten
groei en wordt het gebied voor verschillende 
diersoorten (vogels, bijen, amfibieën) aan
trekkelijker. Naar verwachting zal ook het vis
bestand in de beek er profijt van hebben. Na 
het regelen van de benodigde vergunningen 
wil de gemeente na de komende zomer met 
de werkzaamheden beginnen. De gemeente 
organiseert vóór die tijd nog een informatie
avond voor buurtbewoners. 
Heeft u vragen of opmerkingen over de werk
zaamheden? Stuur dan een email naar 
kijkduinhoutrust@denhaag.nl 
Via dit emailadres kunt u ook de kaart opvra
gen met daarop de plannen voor de bomen in 
het gebied. 

Lezing Saskia Gras: De Passies van 
Johan Sebastiaan Bach
Enkele dagen voor Goede Vrijdag krijgt u begin 
april de mogelijkheid om Bachs Mattheus en 
Johannes Passion te doorgronden. In gebouw 
Ken u Zelven aan de Laan van Poot 292 legt 

kunsthistoricus Saskia Gras op maandagmid
dag 6 april uit hoe Bach zijn Passies muzikaal 
verbeeldde. Prachtige aria’s als het beroemde 
‘Erbarme dich’, het overdonderende ‘Sind 
Blit ze, sind Donner in Wolken verschwunden’ 
uit de Mattheüs Passion en het tedere ‘Ich 
folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten’ 
uit de Johannes Passion worden verklaard en 
beluisterd.
Datum: Maandag 6 april van 15.0016.45 uur
Locatie: Laan van Poot 292
Kosten: € 15
Aanmelden: saskiagras@hccnet.nl of telefoon: 
(070) 4481054 (antwoordapparaat inspreken).

Afscheid directeur Heldringschool
Ria Schoonenboom, directeur van de O.G. 
Heldringschool aan het IJsvogelplein, neemt 
in de derde week van februari afscheid van de 
school, haar collega’s, de leerlingen en hun 
ouders omdat zij met pensioen gaat. Ze is 
twintig jaar aan de school verbonden geweest, 
waarvan veertien jaar als directeur. Op woens
dag 19 februari luiden kinderen en ouders 
haar feestelijk uit en op vrijdag de 21ste is er 
in besloten kring een afscheidsfeestje met het 
schoolteam. Ria wordt opgevolgd door André 
Hogervorst uit Lisse. In het komend nummer 
van dit blad is meer over het afscheid te lezen.

Teken- en schilderles in de wijk bij 
Simone Kappeyne
In haar huis aan de Laan van Poot 414 ver
zorgt Simone Kappeyne teken en schilderles
sen, zowel voor beginners als gevorderden. De 
tekenlessen, zes in totaal, zijn altijd op don
derdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Naast 
het opbouwen van zelfvertrouwen en durf 
leren de cursisten diverse technieken, stijlen 
en onderwerpen (portretten, mensen, dieren, 

   KortOm
    Korte  ber ichten en aankondiging van evenementen in de buurt

mailto:kijkduinhoutrust@denhaag.nl
mailto:saskiagras@hccnet.nl
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stillevens) Kosten, inclusief materialen: een 
strippenkaart van € 100 voor 6 lessen óf € 20 
per afzonderlijke les. Men kan ook een gratis 
kennismakingsles volgen. 
De schildercursus (met acrylverf) is op 
dins dagochtenden van 10.00 tot 12.30 uur. 
Iedereen werkt aan zijn eigen onderwerp en 
krijgt individuele begeleiding. Je kunt op elk 
moment instromen. Kosten, inclusief materi
alen: strippenkaart van € 125 voor 6 lessen óf 
€ 25 per les. Ook hier is dus voor ‘strippen
kaarthouders de zesde les gratis en ook wat 
het schilderen betreft is een gratis kennisma
kingsles mogelijk. 
Voor meer informatie en aanmelden:
simonekappeyne@ziggo.nl of 0638149134

Expositie over teloorgang
van de Sacramentskerk
Onder de titel Kinderen van de koster is van 23 
februari tot 23 maart in de voormalige Jeru
za lemkerk aan het Pomonaplein een foto
ten toonstelling te zien over de sloop van de 
Sacramentskerk aan de Sportlaan.
Twee fotografen, Annelies Schouten en Brigitta 
Maes, hebben de sloop van deze kerk op de voet 
gevolgd. Annelies is de dochter van de vroegere 
koster en organist van de Sportlaankerk, Theo 
Schouten. Zij groeide in de Vogelwijk op in een 
gezin met 15 kinderen. Haar broer Frank zorgt 
voor historisch materiaal en de andere broers 
en zussen dragen herinneringen en voorwer
pen aan die te maken hebben met de kerk. 
Brigitta is fotograaf met een fascinatie voor 
sloop en verval.
Annelies en Birgitta mochten eind 2018 in 
de kerk fotograferen voordat de slopers kwa
men. Vanaf dat moment waren beiden vrijwel 
dagelijks te vinden op de locatie waar zij veel 
exparochianen en andere belangstellenden 

spraken, die vroegen of hun foto’s nog ergens 
te zien zouden zijn. Zo ontstond het idee voor 
een expositie. Wie nog voorwerpen heeft die 
met de Sacramentskerk te maken hebben 
gehad, is van harte welkom om deze ook ten
toon te stellen. Neem contact op met Annelies 
via 06 50542496 of 
anneliesholscherschouten@gmail.com
Via crowdfunding bij het platform Voor de 
Kunst proberen de twee vrouwen de benodigde 
middelen bij elkaar te krijgen om de expositie 
te financieren. Elke bijdrage is nog welkom! 
Kijk op de website www.voordekunst.nl, klik 
op 'Vind een campagne', vul bij het vergroot
glasicoontje bovenin de woorden Kinderen van 
de koster in en druk op de Enterknop.

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

Woensdag 5 februari: Monique van Haastrecht ver-
zorgt een avond met handlijnkunde. U kunt uw hand 
laten lezen en een boodschap meekrijgen.
Woensdag 12 februari: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
nummers die worden uitgedeeld bij binnenkomst. 
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door 
diverse magnetiseurs.
Woensdag 19 februari: Rietje Schillemans verzorgt 
een avond met psychometrie a.d.h.v. een meege-
brachte foto van een overleden persoon.
Woensdag 26 februari: Medium Petra verzorgt een 
avond psychometrie aan de hand van een foto of 
voorwerp van een levend persoon
Woensdag 4 maart: Netty Koele verzorgt een avond 
met psychometrie aan de hand van een voorwerp 
Woensdag 11 maart: Martin Reul verzorgt een avond 
met helderziende waarnemingen a.d.h.v. een briefje 
met uw eigen geboortedatum. Na de pauze kunt u 
worden gemagnetiseerd door diverse magnetiseurs.

Alle vermelde bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur

mailto:simonekappeyne@ziggo.nl
mailto:anneliesholscherschouten@gmail.com
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Anja Knoope kwam in 2018 in de Vogelwijk wonen. 
Ze is met vervroegd pensioen na een loopbaan in de gezondheidszorg en het HBO-onderwijs. 

Geregeld schrijft zij een column over haar ervaringen in de wijk. 

Het jaar 2020 is al op streek. We 
hebben elkaar een gelukkig nieuw-
jaar toegewenst, zijn overgegaan 
tot de orde van de dag en glijden 
nu februari alweer in. Bij mij is het 
begrip geluk nog wat blijven han-
gen. Al was het alleen maar omdat 
er zoveel nadruk op wordt gelegd 
in onze maatschappij. Genieten 
lijkt een plicht, actief nastreven van 
geluk wordt opgelegd en proble-
men worden liever gladgestreken.

De kunst van het ongelukkig zijn
Geluk najagen zie je ook terug op 
sociale media en op tv verbeeld 
in succes of het zoeken daarnaar. 
De groep waarbij je wilt behoren 
is hierbij de norm. Geluk, schoon-
heid en gezondheid worden ge-
etaleerd alsof het maakbaar is en 
te koop. Als dat geldt voor geluk, 
dan gaat dat ook op voor ongeluk. 
In dit denken wordt ongeluk ook 
op je eigen conto bijgeschreven. 
Domweg pech bestaat hierin niet.
Dit denken wordt een halt toege-
roepen door de Vlaamse psychi-
ater Dirk de Wachter en anderen 
die een pleidooi houden voor het 
toelaten van verdriet en ongeluk. 
De veelzeggende boektitel van De 
Wachter (De kunst van het onge
lukkig zijn) verwijst naar het gege-
ven dat we ons in deze tijd liever 
afwenden van ongeluk, afleiding 
zoeken en graag snel de draad 
weer oppakken als we verdrietig 
zijn of rouw ervaren. Stilstaan bij 
ongeluk en verlies en dit delen met 
anderen helpt om hier betekenis 
aan te geven. Dit maakt mogelijk 
de weg vrij om ook weer geluk te 

ervaren. Op de achterkant van het 
boek van De Wachter staat dat 
streven naar geluk een vergissing 
is: ‘Streven naar zin en betekenis 
daarentegen is waar het leven om 
draait.’

Potvis
Geluk is nu eenmaal niet af te 
dwingen. Het lijkt er vaak op alsof 
geluk als een schaduw naast je 
loopt. Probeer je erop te trappen, 
dan wijkt het. Waarom is geluk 
zo moeilijk te grijpen? Misschien 
wordt het duidelijk door het ver-
haal van de potvis.
De eenzame potvis in Wij alleen 
van Toon Tellegen wordt uitge-
nodigd voor een feestje bij de 
meeuw. Hij gaat hierop in en 
nadat hij samen met de meeuw 
in het maanlicht heeft gedanst 
en daarna in het zand ploft, denkt 
hij: ‘Misschien ben ik wel gelukkig 
nu.’ De tijd mocht wat hem be-
treft wel stilstaan.
In deze metafoor valt op dat geluk 
een kans krijgt door contact met 
iemand anders. Herkenbaar is dat 
we bij geluk de tijd wel willen stil-
zetten, maar geluk is nu eenmaal 
geen duurzaam gevoel. Je kunt 
niet overal en altijd gelukkig zijn, 
zoals je in de regel ook niet al-
tijd alleen maar ongelukkig bent. 
Soms is er twijfel: ‘Misschien ben 
ik wel gelukkig.’ Het definiëren 
van hoe geluk voelt is individueel, 
wordt mede bepaald door de situ-
atie waarin iemand zich bevindt 
en is gerelateerd aan eerdere erva-
ringen en wensen. Zo komen we 
op het gegeven dat geluk, maar 

ook ongeluk, iets is wat ieder als 
uniek persoon beleeft. En ja: iets 
samen doen met anderen geeft 
verbinding en de mogelijkheid om 
je verhaal te delen en er betekenis 
aan te geven. 

Wijkagenda
Dat délen is waar ik nadruk op wil 
leggen. In het alledaagse leven 
aandacht hebben voor elkaar. Om 
maar eens iets te noemen: door 
aan te sluiten bij activiteiten van-
uit de wijkvereniging, zoals de 
Houtrustkoffie iedere eerste en 
derde maandagochtend van de 
maand. Of het maandelijkse diner 
van De Vrije Vogels. En niet te ver-
geten het succesvolle Running 
Dinner dat op zaterdag 28 maart 
weer plaatsvindt. Deze en andere 
activiteiten zijn speciaal bedoeld 
om wijkbewoners te ontmoeten. 
Zelf ben ik ook gehecht aan onze 
‘wijkwandelclub’. Iedere dinsdag-
morgen om 10.30 wandelen vanaf 
de duinopgang bij de Fuutlaan. 
Een rondje van zo’n anderhalf uur 
door het duin en langs het strand. 
Dit gebeurt in wisselende samen-
stellingen, want het is los-vast. 
Tijdens de wandeltocht komen 
gesprekken gemakkelijk op gang. 
Je leert elkaar beter kennen en zo 
hoor je over elkaars wederwaar-
digheden. Kleine gesprekjes met 
soms grotere impact. Over geluk-
kige en verdrietige ervaringen, over 
vogels op het strand en schapen in 
de duinen. En over gewone dingen 
van alledag, want daarin zit vaak 
geluk verscholen, waar je jezelf dan 
op betrapt.

COLUMN 
door Anja Knoope

Geluk in het gewone van alledag
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Tijdens hun verblijf in Tanzania leerden ze de 
eveneens Belgische fotograaf Wim Demesse
maekers kennen. Hun vriendschap leidde het 
afgelopen jaar tot een majestueus boekwerk: 
A taste of Tanzania, een ‘koffietafelboek’ met 
zo’n 250 schitterende foto’s van de natuur en 
het wildlife in het Afrikaanse land, gelardeerd 
met verhalen en recepten. 

WTC The Hague Art Gallery
Om de hoek bij Dirk en Inneke, op de 
Kwartellaan, woont Axel Lemmens, eigenaar 
van WTC The Hague Art Gallery in het World 
Trade Center aan de Prinses Beatrixlaan in 
het Bezuidenhout. Toen Axel over het boek 
hoorde, besloot hij in zijn kunstgalerij een 
expositie te organiseren met een rijke selectie 
van de foto’s van Wim Demessemaekers. De 

Welkom bij foto-expositie en 
boeklancering over Tanzania 

foto’s zijn van 30 januari tot en met 9 februari 
te bezichtigen, maar er is nog een extra eve
nement aan verbonden, want op zaterdag 1 
februari van 16.00 tot 19.00 uur wordt in The 
Hague Art Gallery het boek A taste of Tanzania 
voor het eerst in Nederland gelanceerd. 
Fotograaf Wim en coauteur en Tanzaniafan 
Stephen Walckiers zullen aanwezig zijn om te 
signeren.  
Bij dezen nodigen Axel Lemmens en Dirk 
Janssens hun medebewoners uit de Vogelwijk 
van harte uit om de tentoonstelling gratis te 
komen bekijken en eventueel op 1 februari de 
boekpresentatie bij te wonen. Indien mogelijk 
graag uw komst aankondigen in een mailtje 
naar axel.lemmens@wtcthehague.com
Locatie: WTC The Hague Art Gallery, 
Prinses Beatrixlaan 582.

De van oorsprong Vlaamse Pauwenlaanbewoners Dirk Janssens en Inneke Onsea hebben begin deze 

eeuw gedurende een reeks van jaren in Tanzania gewoond. Inneke werkte daar in de stad Arusha 

voor het Internationaal Rwanda Tribunaal van de Verenigde Naties en Dirk exploiteerde er een Bed & 

Breakfast: Onsea House. 

mailto:axel.lemmens@wtctehague.com
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Samen voor  
uw gezondheid!

persoonlijk advies van onze apothekers

altijd open op zaterdag van 9-13 uur

wij bezorgen gratis aan huis

wij verzorgen uw herhaalmedicatie  
en uw recept

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
www.akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
www.apotheekvanlaaren.nl

Kaas- en wijnspecialiteiten
Fahrenheitstraat 625  |  2561 DC  Den Haag

Telefoon 070 3631819
kaasspeciaalzaak@gmail.com  |  www.kaasspeciaalzaak.nl

ED BOELE

kaasspeciaalzaak

25 JAAR

DOE EEN GRATIS 
EN VRIJBLIJVENDE 

PROEFLES

TAI CHI
 Een gezonde manier van bewegen

 Nieuwe groepen in februari en september

 Vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur

 Ingang Sportpark Laan van Poot 353E

Voor meer informatie over andere 
tijden, lokaties en contributie:

Ben Lochtenbergh  
06-24752557
www.healingtaichi.nl
FB: healingtaichi.nl
b.lochtenbergh@gmail.com
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Op weg naar een traditie: het Vogelwijk kerst
koor. Al een aantal jaren kent de Vogelwijk 
rondom kerst een projectkoor, gevormd door 
bewoners die graag zingen. Zo ook het af
gelopen jaar. Na de herfstvakantie kwamen 
ruim 20 vrouwen en 10 mannen, bekende 
en nieuwe gezichten, een keer of tien bijeen 
in de Heldringschool. Daar oefenden ze elke 
maandag onder deskundige leiding van diri
gente Marieke Stoel een uurtje nieuw en oud 

Kerstkoor 
Vogelwijk had opnieuw 

succes

repertoire en sloten die bijeenkomsten gezel
lig af met een glaasje. In december volgden 
enkele succesvolle, drukbezochte optredens, 
onder meer in verzorgingstehuis Duinhage 
en bij Parnassia. Dit jaar kent ongetwijfeld 
een vervolg. 
Wie even lekker wil zingen, vaak authentieke 
Duitse, Engelse, Franse en Italiaanse meer
stemmige kerstliederen, moet de oproep in dit 
blad na de zomervakantie in de gaten houden.
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OPPAS AANGEBODEN - Hallo, ik ben Ylse (15), wo-
nend in de Spotvogellaan. Ik zou graag oppassen in de 
middag of avond. Ik heb ervaring met het oppassen op 
kinderen van 1 tot 10 jaar. Heeft u mij nodig, bel dan 
06 21209473.

AANGEBODEN - Mijn zeer betrouwbare en goede 
schoonmaakhulp kan nog enkele adressen gebruiken. 
Inlichtingen via H.L. van Balen. Tel. 06 47 64 9144.

GEVONDEN - Voor mijn huis aan de Krams vogel laan 
staat al enige weken een nieuwe zwarte damesfiets, 
Sparta, met bagagerek voor en kinderzitje achter. Hij 
staat op slot. Tel 06 27 74 3650.

AANGEBODEN - Flinke, goed werkende huishoudelijke 
hulp, bekend met de Vogelwijk, heeft nog tijd over. Voor 
inlichtingen bel 44 80 842 of 06 43 23 9349.

KOORLEDEN GEZOCHT - Wij zoeken nog bassen  
en tenoren voor een koorproject dat zal beginnen in  
februari, mits we genoeg van deze man nen(stemmen)  
gevonden hebben. We oefe   nen een uurtje op maandag-
avond. ‘Kom ook gezellig; van zingen wordt een mens 
blij’. Inlichtingen via Ellis: 06 46 40 5692 of José: 
06 28 44 7943.

GRATIS AF TE HALEN - 1 Sealed rechargeable batterij 
(12 V; 12 AH) met lader en 1 CSB lead batterij (12 v; 17 
AH). Tel. 32 36 333 of ramboer23@zonnet.nl.

Plaatsingsvoorwaarden               
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

MAATJE GEVRAAGD - Ik ben op zoek naar iemand die 
wekelijks, in overleg, met mij het spelletje rummikub wil 
spelen. Bij voorkeur in de middag. Ik woon aan de Seg-
broek laan. U kunt mij bereiken op tel. 06 505 46 993.

OPPAS GEZOCHT - Welke lieve, ervaren gastouder/
oppas kan op donderdag (evt. ruilen met ma/di) onze 
dochters van 8 en 4 jaar oud van school halen (De 
Parkiet) en hen van 15.00 - 18.00 bij ons thuis opvan-
gen? Bent of kent u iemand met interesse, dan horen 
wij het graag! Tel. 06-25 28 9356.

HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn betrouwbare huishou-
delijke hulp haalt uw strijkgoed op en brengt het binnen 
1 à 2 dagen gestreken bij u terug. Prijs nader overeen te 
komen. Meer informatie bij mij via 070-364 32 50.

TE KOOP - Sneeuwkettingen, ongebruikt, Merk PEWAG. 
Ook voor vw. aandrijving en ABS. Band breedte: 175/65 
R15. Prijs: € 35. E-mail naar: jwmvgent@gmail.com

OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken een lieve oppas voor 
onze vrolijke dochter van 4 jaar voor donderdagmiddag 
15.00 tot 18.00 uur. Bij interesse graag bellen/appen 
naar Friedolien: 06-83629722.  

BIJLES WISKUNDE - Ik ben zesdeklasser op het gym-
nasium Haganum en geef  bijles wiskunde en andere 
bètavakken in overleg. Esther Wit, 06-57 46 55 55. 

             Kwettertjes
 Kleine gratis advertenties over vraag en aanbod, afkomstig van leden van de wijkvereniging

SCHEVENINGSE MAKELAARS
voor regionaal onroerend goed
makelaars@devilee.nl Prins Willemstraat 31
Telefoon 070 352 42 01 2584 HT Scheveningen

mailto:ramboer23@zonnet.nl
mailto:jwmvgent@gmail.com
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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: Steven van der Gaag. 
Tel. 06 - 101 65 792.
e-mail: steven.van.der.gaag@politie.nl 
Werkdagen: ma t/m donderdag en weekends.

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 maan-
dag, dinsdag, 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 per kwartaal) 
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 vol-
wassen 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 thuis-
zorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05, 
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl

http://www.denhaag.nl
mailto:instroom@hwwzorg.nl
http://www.hwwzorg.nl
http://www.evitazorg.nl
mailto:info@babzorg.nl
http://www.babzorg.nl
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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 
Rita Reimer
e-mail: rita.reimer@kpnmail.nl

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

Jeu de boules
Sportveld Laan v. 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
Adam Braithwaite
Nieboerweg 224
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

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

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

Activiteiten 
& Clubs

Wijkvereniging
De Vogelwijk

mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:2566sb7@hetnet.nl

