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Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn
met de inhoud van ingezonden brieven, maar behoudt
zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele
wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te
bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het
bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen.

Aan het eind van het jaar houden veel mensen er bepaalde rituelen op na om het jaar af te sluiten. Laatst
hoorden we iemand zeggen dat je voor het nieuwe
jaar je hoofd schoon moet maken. Dat houdt ook in:
afscheid nemen van je ergernissen. Iedereen heeft
wel een aantal grote of kleinere ergernissen en die
stapel groeit gestaag. Samen vormen al die irritaties
echter een heleboel negatieve energie in je hoofd,
waar je niets aan hebt. Je kunt je tijd en je denkkracht
wel beter gebruiken. Gooi dus alles waaraan je je
stoort overboord. Enerzijds door er iets aan te doen,
waardoor ze geen ergernis meer opleveren (smeer dat
piepende deurscharnier eindelijk eens) en anderzijds
door je simpelweg niet meer op te winden over dingen
waar je bloeddruk tijdelijk van stijgt. Je moet er als het
ware boven gaan staan.
Eerlijk zelfonderzoek levert al gauw een boeketje
ergernissen op. Harde muziek in bepaalde horeca
gelegenheden, waardoor je niet meer normaal kunt
converseren. Mensen die ‘alsmaar’ zeggen of ‘hun
hebben’ of ‘zij is dikker als mij’. Mensen die samenstellingen als twee woorden schrijven, zoals: ‘tomaten
soep’ of ‘veiligheids beleid’. Mensen die zonder enige
noodzaak een zonnebril dragen. Of de onevenredige
aandacht in sommige media voor een Nederlandse
jongeman die meedoet aan autoraces, een vrij platte
vorm van vermaak uit de categorie waartoe ook motorraces en boksen behoren.
Genoeg hierover. Er zijn vast lezers die er anders over
denken, maar alleen wie zonder ergernissenlijstje door
het leven gaat, mag de eerste steen werpen.
Hoe irritatieneutraal je het nieuwe jaar ook binnengaat, je loopt natuurlijk altijd het risico dat bepaalde
ergernissen na verloop van tijd weer terugkeren.
Gewoon omdat het toch niet lukt er afstand van te
nemen. Van één jeukende situatie weet ondergetekende dat nu al. Dat is het gegeven dat nog altijd zo’n
600 huishoudens in onze wijk uit laksheid of desinteresse geen lid van de wijkvereniging zijn. Daardoor
krijgen ze dit blad, waar we altijd zo ons best op doen,
maar één keer per jaar, namelijk in oktober als het
deur aan deur wordt gedistribueerd. Nu we in 2018
feestelijk herdenken dat 100 jaar geleden de bouw van
de Vogelwijk begon, moeten we maar eens iets aan
dit euvel doen. Hier ligt bijvoorbeeld een schone taak
voor de bestaande leden. Lijf je buren die nog geen
lid zijn in! Vraag toestemming om hen aan te melden,
ga naar de website www.vogelwijkdenhaag.nl en vul
hun gegevens in. Of heeft er misschien iemand leukere
ledenwerfacties in gedachten? Laat het maar weten.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
Nu de goedheiligman aanstalten maakt ons land
weer te verlaten (of al net vertrokken is) zal ik
het u maar verklappen: ik heb een zwak voor de
lichtjes rond kerst. Vooral van die gekleurde, knipperende, lampjes. Het liefst zou ik mijn huis er
vol mee hangen. Helaas voor mij - maar wellicht
maar goed ook - is de rest van de familie daarover
minder enthousiast. Onze extra verlichting in
de aanloop naar kerst blijft dan ook beperkt en
voornamelijk monochroom. Maar gelukkig zijn
inmiddels buiten op straat al genoeg extra lichtjes
om mij aan te vergapen. Ach ja, de voorpret voor
de kerstdagen is vaak nog leuker dan de dagen
zelf, want die zijn vaak druk en zo weer voorbij.
Maar dan hebben we weer een heel jaar om ons
op kerst te verheugen.
Verheugen op een feestjaar
Over voorpret gesproken: als een mens zich al
zo kan verheugen op een feest van twee dagen,
hoe groot moet de voorpret dan niet zijn met een
heel feestjaar in het verschiet? Volgens mij begint
het her en der in de wijk steeds meer te kriebelen
van de voorpret voor ons komende eeuwfeest:
Vogelwijk 100 jaar. Steeds meer wijkgenoten
steken de hoofden bij elkaar en er worden steeds
meer ideeën bedacht, die hopelijk komend jaar
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Eind januari,
als het eerstvolgende nummer van dit wijkblad
verschijnt (in jubileum-outfit!) zult u er vast en
zeker meer over vernemen.
Verheugen op de nieuwjaarsreceptie
Inmiddels staat al één programmaonderdeel van
ons eeuwfeest definitief vast: een extra feestelijke nieuwjaarsborrel op zaterdag 13 januari
vanaf 16.00 uur (tot ongeveer 18.00 uur). Dit
keer in het zaaltje links naast de St. Albaanskerk,
Rietzangerlaan 2A. Zet het bijwonen van deze
borrel als goed voornemen in uw agenda. U kunt
nu al beginnen met de voorpret.
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Verheugen op de stembus
Maar er is meer om ons op te verheugen komend
jaar. De gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart bijvoorbeeld. Weet u al of en op wie u gaat
stemmen? En weten de lokale Haagse politieke
partijen allemaal wel wat er in en rond onze wijk
speelt?
Om de banden tussen lokale politici en wijkbewoners aan te halen en u te helpen met uw
stemkeuze wordt een politieke avond georganiseerd op dinsdag 23 januari in de Heldringschool
(aanvang 20.00 uur). Vertegenwoordigers van
verschillende fracties uit de gemeenteraad zullen
hier de degens kruisen met geïnteresseerde wijkbewoners. Beschouw het als een avondje voorpret
op het nakende feest van de democratie. U komt
toch ook?
Bestuursuitbreiding
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering
van onze wijkvereniging op 6 november hebben
wij afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde
bestuurslid Ilonka Sillevis Smitt. Helaas trok
Londen harder dan De Vogelwijk. Gelukkig heeft
zich inmiddels een waardige opvolgster aangediend: Marcella Putter. Elders in dit nummer leest
u meer over haar. Formeel zal Marcella op de
eerstkomende ledenvergadering met uw instemming moeten worden benoemd, maar met uw
goedvinden draait zij nu alvast mee. We hebben
immers een druk jaar voor de boeg. Een extra
lampje in onze bestuurskerstboom kunnen wij
dan goed gebruiken.
Het bestuur wenst bij dezen alle leden van de
wijkvereniging – en dat zijn ook zowat alle lezers
van dit blad – een aangename decembernaamd
toe. Tot ziens bij de nieuwjaarsreceptie!
Redmar Wolf
(ook namens mede-bestuursleden Hans van Nieuwkerk,
Dick Nell, Christian Pick en Marcella Putter)

Running Dinner blijft smaken naar méér
Na nog een paar kleine zomerse oplevingen in
oktober drong de herfst zich onontkoombaar
aan ons op. Daglicht verbrokkelde zienderogen
tot kleinere porties en in de nacht van zaterdag
28 op zondag 29 oktober nam de terugschakeling naar de wintertijd een extra grote hap uit
ons restantje zomergevoel. Wat kun je dan op
de drempel van die overgang beter doen dan
gezelligheid opzoeken in combinatie met lekker eten en drinken?
Zo hadden de organisatoren van het derde
‘Vogelwijk Running Dinner’, Karin Sjouke
en Bernadette van Gigch, ook geredeneerd.
Het was dan ook een schot in de roos om het
sociaal-culinaire evenement op die 28ste oktober te plannen. Nog niet eerder waren er zoveel
deelnemers geweest. In totaal deden er 34 huishoudens mee aan het ingenieuze ‘migratiespel’
waarin wijkbewoners voor hun buurtgenoten
een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht

bereidden en ook zelf voor een van deze onderdelen bij anderen aan tafel plaatsnamen.
Voorafgaand aan het ‘reisdiner’ dronken alle
deelnemers in de kantine van Haag Atletiek
een apéritief, waarna ze een briefje met
instructies ontvingen waarop stond bij wie ze
werden verwacht en aan wie ze thuis iets moesten voorschotelen. Evenals voorgaande keren
was er op de adressen waar het dessert werd
genuttigd sprake van een lange genoeglijke
nazit. Er wordt nu alweer nagedacht over een
vierde editie, komend voorjaar.

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 18 december

10.00 – 12.00 uur: Koffiebijeenkomst voor senioren in het paviljoen van
Tennispark Houtrust. Dezer ochtend worden onder deskundige leiding
kerststukjes gemaakt.

Woensdag 10 januari

13.00 uur Vogelwijk-senioren bezoeken de Egelopvang in de duinen en
wandelen daarna naar Kijkduin voor een mok warme chocolademelk.

Zaterdag 13 januari

16.00 – 18.00 uur: Nieuwjaarsreceptie wijkvereniging in het zaaltje naast
de St. Albaankerk, Rietzangerlaan 2A.

Maandag 15 januari

10.00 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust.

Dinsdag 23 januari

13.30 uur: Bezoek Vogelwijksenioren aan museum voor communicatie
COMM, Zeestraat 82.

Dinsdag 23 januari

20.00 uur: Politieke informatie- en discussieavond met gemeenteraadsleden over lokaal-politieke onderwerpen. Heldringschool, IJsvogelplein.

Maandag 29 januari

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels, een gezellige
groep wijkbewoners waarbij iedereen kan aanschuiven. Deze maandag
komt men bijeen in restaurant De Dagvisser aan de Tweede Binnenhaven.
Reserveren via Bernadette van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Maandag 5 februari

10.00 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust.
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Aandachtspunten uit de algemene
ledenvergadering van 6 november
Door Dick van Rietschoten

Door een ongelukkig gekozen datum en geringe publicitaire aandacht bezochten
op maandag 6 november slechts 32 wijkbewoners de algemene ledenvergadering
van de wijkvereniging in de hal van de Heldringschool. Toch werd het een
geanimeerde bijeenkomst. De onderwerpen die de revue passeerden zijn kort
samengevat hieronder te lezen.
Het was overigens de laatste keer dat er een
dergelijke klassieke ledenvergadering werd
belegd. Voorzitter Redmar Wolf kondigde aan
dat het bestuur vanaf 2018 nog maar één maal
per jaar een ledenbijeenkomst wil organiseren
(in plaats van twee) en dat deze dan in de vorm
van een ‘aantrekkelijk evenement’ zal worden
gegoten, met bijvoorbeeld een interessante
spreker en/of een aansprekend thema met een
boeiende presentatie.

Afscheid van Ilonka
Wegens een verhuizing naar Londen voor een
vierjarige periode werd het vervullen van haar
bestuurstaak voor Ilonka Sillevis Smitt dit
jaar gaandeweg lastiger. Ze vloog weliswaar
nog minstens één maal per maand heen en
weer naar Nederland, waar zij en haar man
hun huis aan de Papegaailaan gewoon hebben
aangehouden, maar onlangs kwam Ilonka toch
tot de conclusie dat het beter zou zijn uit het
wijkbestuur te stappen. Voorzitter Redmar Wolf
bedankte haar uitbundig voor haar inzet, met
name op het gebied van de ouderenactiviteiten,
ondersteund door een krachtig applaus van de
overige aanwezigen.
Ilonka, die zich in haar afscheidswoord lovend
uitliet over de wijze waarop Ine Essing nu al
vele maanden de ouderenactiviteiten organiseert, liet genereus weten dat ze waar mogelijk
in de toekomst graag weer iets voor de wijkver-
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eniging wil doen. Tot verrassing en blijdschap
van het ‘gehandicapte’ bestuur diende zich
een week later al een opvolger van Ilonka aan:
Marcella Putter. Meer over haar is elders in dit
nummer te lezen.

Whatsapp-groepen
Dick Wijsman, de bewoner van de Spotvogellaan die zich de afgelopen maanden zowel
figuurlijk als letterlijk het vuur uit de sloffen
heeft gelopen om het ‘wijkveiligheidsbeleid’
structuur te geven, vertelde over de recente ervaringen met de buurtpreventie via het handige
smartphone-‘programma’ Whatsapp. De wijk
kent al een aantal Whatsapp-groepen, waarin
bewoners elkaar op de hoogte houden van cri-

Dick Wijsman aan het woord over het veiligeidsbeleid
in de wijk

het antwoord zijn) en klik dan op het woord
‘Aanvragen’. Hierna krijg je direct te zien in
welke van de vier wijkgroepen je bent ingedeeld. Vervolgens komt via je telefoon een
bevestiging binnen.

Wijkagente Henrieke terug

minele activiteiten en verdachte personen of situaties, maar daar zit geen duidelijke structuur
in. Onder de naam ‘112VogelwijkVeilig’zijn dit
najaar onder de vlag van de wijkvereniging vier
nieuwe groepen in het leven geroepen. Daartoe
is de wijk opgedeeld in vier sectoren (zie de
bijgaande plattegrondjes). Het is de bedoeling
dat in elk van deze wijkgedeelten een netwerk
ontstaat waarin bewoners, die dus allemaal uit
dezelfde omgeving komen, contact met elkaar
hebben over veiligheidszaken.
Tot nu toe hebben helaas nog maar zo’n
200 wijkbewoners zich voor een van de vier
groepen aangemeld, vertelde Dick Wijsman.
Wijkgenoten die dat nog niet hebben gedaan,
worden dringend verzocht dit alsnog te doen.
Eke groep kan 250 deelnemers bevatten, dus
er is nog plek genoeg. Komen er nog meer
aanmeldingen, dan worden de groepen heringedeeld.
Aanmelden is simpel: kijk op de startpagina
van de website www.vogelwijkdenhaag.nl
en klik in de smalle gele balk bovenin de tekst
‘Aanmelden whatsapp’ aan. Vul je gegevens
in, los ten slotte ter controle een simpel sommetje op (hier kan ook een negatief getal

Gelukkig is het sinds september op een drietal
auto-inbraken na vrij rustig in de wijk, vertelde Dick Wijsman. Wel heeft de politie een
aantal malen meldingen gehad van vandalisme en agressieve jongeren in het Rode
Kruisplantsoen. Eind december gaat de politie
in de Vogelwijk fietsen of bromfietsen controleren op deugdelijke verlichting. Bezitters van
tweewielers zijn dus gewaarschuwd. Tot slot
kan worden gemeld dat wijkagente Henrieke
Schoenmakers na ruim een jaar afwezigheid weer terug is
op haar post. Ze
is op maandag,
woensdag en
donderdag telefonisch bereikbaar
via het algemene
politienummer
Henrieke Schoenmakers
0900-8844 (vragen
naar politiebureau Den Haag Segbroek) en per
e-mail via henrieke.schoenmakers@politie.nl

Extra AED’s
Han Mulder, een van de voortrekkers van
het project om de Vogelwijk uit te roepen tot
‘6-minutenzone’ (wie een hartstilstand krijgt,
kan binnen zes minuten worden geholpen) had
goed nieuws te melden. De gemeente schenkt
onze wijk binnenkort drie Automatische
Externe Defibrillators oftewel AED’s. Dit zijn
apparaten waarmee men mensen die een
hartstilstand hebben elektrische schokken kan
toedienen om het hart weer op gang te helpen.
De AED’s worden verspreid in de wijk in kastjes
met een codeslot aan buitenmuren opgehangen, zodat (vrijwillige) hulpverleners er altijd
bij kunnen. De Vogelwijk heeft er in totaal
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minimaal zes nodig. In de Heldringschool
hangt er binnen al eentje, maar die wordt binnen afzienbare aan de buitenmuur bevestigd.
Komend jaar wordt er een ‘buitenkast’aangebracht bij fitnesscentrum Westduin achter de
vroegere HALO. Verder heeft ook basisschool
De Parkiet een AED. Getracht zal worden die
eveneens naar buiten te krijgen. ,,We zijn dus
al een heel eind op weg naar ons einddoel. En
veel sneller dan we hadden verwacht’’, aldus
Han Mulder.
Inmiddels hebben dit jaar al negentig Vogelwijkbewoners in de hal van de
Heldringschool een reanimatiecursus gevolgd,
waarbij ze hebben geleerd hartmassage toe
te passen en gebruik te maken van een AED.
Al deze mensen staan centraal als vrijwillige
reanimatie-hulpverlener ingeschreven. Zodra
er via 112 een melding wordt gedaan van een
hartstilstand, krijgen hulpverleners die in de
buurt wonen telefonisch een oproep om in
afwachting van een ambulance een reanimerende hartmassage te gaan geven. Anderen
krijgen opdracht de dichtstbijzijnde AED op
te halen en ermee naar de plek des onheils te
gaan.
Overigens is de GGD alleen al in oktober drie
keer in actie gekomen wegens een hartaanval
van een Vogelwijkbewoner. Gelukkig betrof het
hier geen gevallen van hartstilstand.

Ouderencommissie
Ine Essing van de Ouderencommissie vertelde de aanwezigen over het succes van de
HoutrustKoffie: elke eerste en derde maandagochtend van de maand (behalve op 1 januari,
Nieuwjaarsdag) komen wijkbewoners tussen
10.00 en 12.00 uur bijeen in het paviljoen van
tennispark Houtrust voor een kop koffie, een
stuk koek of gebak en vooral een aangenaam
gesprek met andere Vogelwijkers. Ook de
excursies die van tijd tot tijd worden georganiseerd (zoals in november naar het Schevenings
museum Muzee) en de natuur/cultuurwandelingen (zoals onlangs op Oud Eik en Duinen)
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vinden bij de deelnemers een enthousiast
onthaal.
,,Nieuwe ideeën voor uitstapjes zijn van harte
welkom’’, zei Ine. Stuur ze naar
ouderencommisie@vogelwijkdenhaag.nl
of bel Ine zelf: 070-3460604.

Verkeersproblemen 2018
Stef Tours van de Verkeerscommissie schetste
in het kort wat de wijkbewoners volgend
jaar op het gebied van wegwerkzaamheden
en omleidingen allemaal te wachten staat.
,,We bevinden ons nu nog in de stilte voor de
storm, waarin de gemeente over alle te nemen
verkeersmaatregelen volop overleg voert met
de politie, de hulpdiensten, scholen, winkeliers
en wijkorganisaties’’, zei hij. ,,De herinrichting
van de doorgaande route tussen Kijkduin en de
Houtrustbrug is niet alleen een mega-operatie
die ruim een jaar duurt, maar ook een kolossaal
hoofdpijndossier voor alle betrokkenen.’’
In april klinkt het startsein. Dan gaat het
eerste deel van de Machiel Vrijenhoeklaan,
ter hoogte van het benzinestation, op de
schop. Gaandeweg komen de werkzaamheden dichter naar de Vogelwijk toe en wordt
ook de overlast groter. In de zomer beginnen
de werkzaamheden op de Sportlaan, bij het
kruispunt met de De Savornin Lohmanlaan dat
wordt omgebouwd tot rotonde. Tegelijkertijd
begint men dan ook met wegopbrekingen op
de Segbroeklaan tussen de Houtrustbrug en
de Fahrenheitstraat. ,,Overlast zal ongetwijfeld
tot irritaties leiden, maar is nu eenmaal niet te
vermijden,’’ aldus Stef.

Grondwateroverlast
Hein Hoogstraate van de Commissie
Grondwater stelde verheugd vast ,,dat we in
anderhalf jaar tijd het gemeentelijk apparaat
zodanig in beweging hebben gekregen, dat er
nu serieus naar de grondwaterproblemen in
de Vogelwijk wordt gekeken.’’ ,,Eerst hebben
we bereikt dat er een onafhankelijk onderzoek
kon worden uitgevoerd. Vervolgens heeft de

gemeente onlangs bij wijze van proef alle
ondergrondse infiltratiebekkens voor
regenwater in de wijk afgesloten, waardoor
overtollig regenwater gedurende dit natte
seizoen rechtstreeks op de Haagse Beek
wordt geloosd. En als klap op de vuurpijl
heeft de gemeenteraad op 2 november een
raadsbrede motie aangenomen waarin
het college van B & W om evaluatie van
het huidige grondwaterbeleid wordt
gevraagd.’’
Het probleem van de natte kelders op
vele plekken in de Vogelwijk zal ook
aan de orde komen tijdens een politieke informatieavond op 23 januari in
de Heldringschool. Met het oog op de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart zullen vertegenwoordigers
van de grotere Haagse raadsfracties met
Vogelwijkbewoners in gesprek gaan over
onderwerpen die in en rond deze wijk
leven. Meer hierover elders in dit blad.

Vogelwijk 100 jaar
Omdat in augustus 1918 de eerste huizen werden gebouwd van de ‘Tuinstad
Houtrust’ (later Vogelwijk geheten), heeft
het bestuur van de wijkvereniging het hele
jaar 2018 uitgeroepen tot eeuwfeestjaar.
Er zijn al enkele werkgroepjes bezig met
het verzamelen en uitwerken van ideeën.
,,Nieuwe suggesties voor feestelijke activiteiten en aanmeldingen van mensen die
mee willen denken en doen zijn nog steeds
zeer welkom’’, zei voorzitter Redmar Wolf.
Voorlopig heeft het bestuur 25.000 euro
beschikbaar gesteld om het wijkjubileum
aan te kleden, maar indien nodig kan dit
budget moeiteloos worden verhoogd.
Schroom niet en stuur een mail met ideeën
naar bestuurslid Christian Pick
(christian.pick@gmail.com) die samen
met voormalig wijkvoorzitter Chris van
Dam alle mogelijke activiteiten inventariseert.

Opkomst en ondergang in
de Duinstraat
(In memoriam Theatergroep De Appel)
Op een verscholen begraafplaats liggen de schrijfsters
Betje Wolf en Aagje Deken, waar aan de overkant
een jaar geleden De Appel levend begraven werd,
door de Haagse guillotine terechtgesteld
In de oude remise van de Haagse paardentram
werd adembenemend gespeeld, gedanst, gezongen
geregisseerd met vuur en vlammende hartstocht
aangrijpend, dan weer verstild, of verbijsterend grappig
De speelvloer onder water, gondels, eilanden, stellages,
kelders, levende muziek: van Shakespeare tot Brecht,
van Goldoni tot Ibsen, van Euripides tot Sobol
van Boccaccio tot Goethe - en urenlange marathons
Op de stoelen galoppeerden de harten van hen
die ademloos luisterden, lachten, huiverden en keken naar
iets dat er eerst niet was, als een schepping ontstond
en op weg naar huis leek het leven verruimd
Na Hamlet als galgenmaal waren er een jaar geleden
bij het allerlaatste slotapplaus vol gejuich en bloemen
slechts weinigen zonder tranen
De Appel ligt begraven in de Duinstraat
tegenover Wolf en Deken
maar die stierven een natuurlijke dood
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Nieuw bestuurslid Marcella Putter:

‘Toen we in de stad rondkeken
stak deze wijk er echt bovenuit’
Door Dick van Rietschoten
,,Dit is een wijk met een goede sfeer. Dat
proefde ik al snel nadat ik hier vorig jaar met
mijn man was komen wonen. Ik wil graag een
bijdrage leveren aan het behoud van die sfeer
en aan het gemeenschapsgevoel in de wijk.’’ Met
deze zinnen vat Marcella Putter kernachtig de
motivatie samen waarmee ze zich vorige maand
beschikbaar stelde voor een bestuursfunctie binnen de wijkvereniging. Ze neemt de opengevallen ‘sociale portefeuille’ over die Ilonka Sillevis
Smitt tot voor kort met verve had beheerd. Met
pijn in het hart legde Ilonka haar functie neer
omdat het vele heen en weer reizen tussen haar
tijdelijke domicilie Londen en Den Haag niet
goed meer vol te houden was.
Amsterdam, New York, Brussel
Met haar echtgenoot Stan vormt Marcella
(34) een juristenechtpaar dat sinds oktober
2016 op Sperwerlaan 7 woont. Marcella werkt
op de afdeling internationale zaken van het
ministerie van Financiën en Stan is advocaat te
Rotterdam. ,,Ik ben geboren en opgegroeid in
Purmerend’’, vertelt Marcella. ,,Daarna verkaste
ik naar Amsterdam omdat ik daar aan de UvA
rechten en Europese studies ging doen. Een deel
van mijn studietijd heb ik in New York doorgebracht. Later, toen ik al voor het ministerie
van Financiën werkte, ben ik ook nog een jaar
uitgezonden geweest naar de EU in Brussel.’’
Goede keus
In 2016 besloten Marcella en Stan dat het langzamerhand tijd werd hun Amsterdamse habitat
te verruilen voor een plek die dichter bij hun
werk lag. ,,We gingen eens rondkijken in Den
Haag. In allerlei buurten hebben we rondgesnuffeld, maar al gauw kwamen we tot de con-

clusie dat de Vogelwijk er met kop en schouders
bovenuit stak. De rust, de ligging dicht bij zee, de
architectuur, alles sprak ons aan. En nog steeds
zijn we hartstikke blij dat we deze keus hebben
gemaakt. Ik kan heerlijk op de fiets naar m’n
werk en in de duinen gaan hardlopen wanneer
ik wil. En wat een verschil met Amsterdam! Den
Haag is zoveel relaxter.’’
Inburgering
,,We ontdekten ook snel nadat we hier waren
gekomen dat onder het rustige oppervlak van
deze wijk heel wat activiteiten borrelen. Dat
merkten we vooral aan het wijkblad. De vorige
bewoners van ons huis hadden met opzet hun
abonnement op het blad gewoon voor ons door
laten lopen. We hoefden alleen maar een naamsverandering door te geven. Een paar maanden
geleden kregen we een uitnodiging om naar een
borrel voor nieuwkomers in de wijk te komen.
Een geluk dat we daarheen zijn gegaan, want
het was hartstikke leuk en gezellig. Daar maakte
ik ook voor het eerst kennis met Redmar Wolf,
de voorzitter van het wijkbestuur. Toen had ik
nog met geen mogelijkheid kunnen voorspellen
dat ik een aantal weken later weer met hem zou
praten en dat ik ‘ja’ zou zeggen op de vraag of ik
een bestuursfunctie zou willen. Inderdaad, dit
was een snelle inburgering.’’
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Trambestuurders moeten op
Nieboerweg kalmer aan doen
Bestuurders van lijn 12 krijgen binnenkort van
de HTM de opdracht om op de Nieboerweg
in de lange bocht tussen de Zwanenlaan en
de halte bij de dr. Van Welylaan niet harder te
rijden dan 40 kilometer per uur. Daarmee komt
het openbaarvervoerbedrijf tegemoet aan een
lang gekoesterde wens van een aantal omwonenden, met name degenen die ter hoogte van
de Laan van Poot wonen.
In dit deel van het traject zit in de rails aan
beide kanten (zowel heen als terug) een brede
las die bij het passeren van een hard rijdende
tram in de omringende huizen een indringend
gebonk veroorzaakt.
Herrie en trillingen
Paul Lohmann, bewoner van het hoekhuis op
de Nieboerweg dat grenst aan de Laan van Poot
en Bosjes van Poot, heeft zich acht jaar lang
tot tolk gemaakt van degenen die het lawaai
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van de trams als hinderlijke overlast ervaren.
Hij bezit een ordner van zo’n acht centimeter
dikte die vol zit met brieven en e-mails die
aan het onderwerp zijn gewijd: allemaal correspondentie met de HTM, de gemeente, de
gemeenteraad en andere betrokkenen. ,,Het
gaat niet alleen om de geluidshinder, maar
ook om de trillingen die het passeren van de
trams teweegbrengen’’, zegt hij. ,,Bij een aantal
mensen staat geregeld het servies in de kast te
rinkelen of een radiator te rammelen. Een paar
jaar geleden zijn de lassen een keer geslepen,
maar dat leverde nauwelijks verbetering op.’’
Het euvel doet zich volgens Paul Lohmann
vooral voor als de trambestuurders vroeg in de
ochtend en ’s avonds laat bij gebrek aan klandizie op de halte bij de Van Welylaan ,,flink gas
geven en met zestig kilometer per uur of meer
doorscheuren richting Duindorp of Sportlaan.’’

Herhaald slijpwerk
Pauls dringende verzoeken om effectieve
maatregelen te nemen, stuitten lange tijd
op de mededeling dat er geen budget voor
was, maar eind oktober kwam er onverwacht
beweging in de zaak. Twee nachten lang was
opnieuw een slijpinstallatie van de HTM bezig
om het oppervlak van de spoorstaven grondig glad te trekken. Vervolgens kreeg Paul
een uitnodiging van het stadsdeelkantoor
Segbroek om samen met een beleidsambtenaar en een HTM-deskundige ter plekke de
situatie te bezien en te beluisteren.
Zo stond op de ochtend van 14 november
bij de hoek Nieboerweg-Laan van Poot een
klein gezelschap, onder wie Rick van Schie
van de HTM, Twanneke Nijhuis van stadsdeel
Segbroek, Paul Lohmann en enkele omwonenden langs de rails te wachten op voorbijrijdende trams. Al snel kwam men eensgezind
tot de conclusie dat het harde ‘kedeng-kedeng’sinds de laatste slijpbeurt behoorlijk aan
intensiteit had ingeboet. Belangrijker nog was
echter de vaststelling dat het geluid bij kalm
passerende trams alleszins aanvaardbaar was.
Snelheidsbeperking
Nadat HTM’er Van Schie had betoogd dat de
optie om geheel nieuwe stukken rails aan te
leggen een enorme kostenpost zou betekenen en bovendien geen enkele garantie zou
bieden voor het oplossen van het probleem,
kwam hij met het voorstel voor een snelheidsbeperking, dat onmiddellijk door ieder werd
omarmd. ,,Als de HTM dat voor elkaar krijgt,
zou ik al heel blij zijn,’’ aldus een opgeluchte
Paul Lohmann. ,,Achteraf bezien vraag ik me
wel af: waarom heeft het zo veel jaren moeten
duren om tot deze oplossing te komen?’’
Het is nog niet bekend wanneer de tram
bestuurders een ‘raceverbod’voor het
betreffende stuk Nieboerweg krijgen opgelegd. Rick van Schie zei te hopen dat het al
voor het eind van het jaar kan worden gerealiseerd.

Nuttige
huiskamerbijeenkomst
over lokaal-politieke
kwesties
Op donderdag 16 november gingen bevlogen wijkbewoners op ontspannen wijze met
elkaar in gesprek bij Pieter Duisenberg aan de
Kwikstaartlaan over de wijkthema’s die van belang
kunnen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen
op 21 maart aanstaande.
Wethouder Boudewijn Revis (VVD) en drie andere
kandidaten van de VVD-lijst (Jan Pronk, wijkbewoner Jacco Visser en Paul Werken) waren naar
de Kwikstaartlaan getogen om met bewoners te
spreken over wijkgerelateerde thema’s.

Er werd stilgestaan bij zowel grote vragen als klein
ongemak, variërend van de grondwaterproblematiek in de wijk en de ontwikkelingen rondom
Scheveningen-Haven tot veiligheidsaspecten
(criminaliteit, hangjongeren) en bereikbaarheid (opheffing van een halte van bus 24 bij de
Kruisbeklaan en ontsluiting van de nieuwe wijk op
het vroegere Norfolkterrein), parkeerdruk, ‘schone
lucht’ en de visie van bewoners op het groene
karakter van de wijk.
Ook de voorzitter van het wijkbestuur Redmar Wolf
en afgevaardigden van de grondwatercommissie
van de wijkvereniging gaven acte de présence. Op
sportieve wijze werd met open vizier aan de keukentafel gediscussieerd. Wethouder Revis toonde
zich een kenner van zaken met een luisterend oor.
Al met al was het een nuttige avond in de aanloop
naar de verkiezingen.
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Peter Paul Akkermans na 27 jaar met pensioen

Basisschool De Parkiet zegt
muzikale manager vaarwel
Door Dick van Rietschoten
Binnenkort hoeft Peter Paul Akkermans niet
meer elke werkdag om zeven uur morgens bij
zijn huis in Delft in de auto te stappen om naar
de Haagse Vogelwijk te rijden. De directeur van
basisschool De Parkiet aan de gelijknamige laan
neemt deze maand na 27 jaar schoolleiderschap afscheid van zijn team en z’n leerlingen.
Hoewel zijn taak niet altijd even gemakkelijk
was, kijkt hij toch met een heel voldaan gevoel
op zijn onderwijscarrière terug. Op vrijdag 15
december houdt hij voor ouders, collega’s en
andere bekenden in de gymzaal een afscheidsreceptie van 16.30 uur tot 18.00 uur. Later op
de avond volgt er een groot knalfeest met zijn
schoolteam. Begin januari draagt hij dan echt
het stokje over.
Gymleraar
Peter Paul (bijna 63), zoon van een huisarts,
werd geboren in Groningen maar verhuisde als
kleuter naar Loosduinen, waar hij opgroeide.
Op de havo – toen nog een gloednieuwe
opleiding – zette zich in zijn hoofd het idee
vast dat hij gymleraar wilde worden. ,,Ik werd
daarin gesterkt door mijn omgeving, waar ik
vaak hoorde: dat is echt iets voor jou!’’, herinnert Peter Paul zich. ,,Maar helaas kwam ik
niet door het toelatingsexamen van de HALO
aan de Laan van Poot. Dat was balen natuurlijk, maar omdat ik sowieso het onderwijs in
wilde, koos ik vervolgens voor de pedagogische
academie. Jawel, de rooms-katholieke aan de
Diamanthorst, want ik kwam uit een katholiek
nest. Daar haalde ik overigens op m’n sloffen
mijn gym-akte, haha!’’
Op de academie leerde Peter Paul ook zijn la-
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tere vrouw Gertrud Peeters kennen. Ze kregen
samen drie kinderen en tussen de bedrijven
door is ook Gertrud tot voor kort nog in het
onderwijs werkzaam gebleven.
Eénpitter
Een stage als aankomend onderwijzer (‘kwekeling’ heette dat toen nog) op de Titus
Brandsmaschool in Delft leverde hem z’n
eerste baan op. ,,Er was toevallig een vacature
ontstaan in de toenmalige derde klas - nu groep
vijf geheten – en daar kon ik met mijn verse

diploma op zak direct beginnen. In totaal heb
ik dertien jaar op die school gewerkt en ik ben
daar ook adjunct-directeur geworden. Op den
duur dacht ik: nu kan ik het zelf wel. Op een
dag in 1990 zag ik een krantenadvertentie
waarin een directeur werd gezocht voor basisschool De Parkiet in de Vogelwijk, een buurt
die ik als Loosduiner natuurlijk wel kende. Ik
solliciteerde spontaan en werd aangenomen.’’
,,De Parkiet was een kleine rooms-katholieke
school met een zelfstandige status. Een
éénpitter, zoals dat in onderwijsland heette.
De school, in 1926 opgericht onder de naam
Theresiaschool, was nog steeds eigendom van
een stichting, de Theresiastichting. Het bestuur
ervan werd gevormd door een groepje ouders
en de voorzitter was destijds een rechter die
op vijftig stappen van de school woonde. Ze
vroegen tijdens het sollicitatiegesprek nog wel
of ik katholiek was. Dat was een voorwaarde,
hoewel daar verder op vrij luchtige wijze over
werd gesproken. Er is ook verder nooit sprake
geweest van enige beïnvloeding door kerkelijke
vertegenwoordigers. Wel heb ik er altijd voor
gezorgd dat in vertellingen, klassengesprekken
en vieringen de algemeen christelijke waarden
in onze school hoog zijn gehouden.’’
Schaalvergroting
,,Die éénpitterstatus die de school bij mijn
aantreden nog had, bleek overigens niet lang
meer vol te houden’’, zegt Peter Paul bij wijze
van kanttekening. ,,Schaalvergroting, samenbundeling en samenwerking waren in die tijd
in het onderwijs belangrijke modewoorden.
In 1995 zijn we onderdeel geworden van de
Willibrordus Stichting, die een groot aantal katholieke basisscholen in de Haagse regio onder
z’n hoede had. Na de eeuwwisseling ging die
schaalvergroting nog verder door en nu horen
we tot de Stichting Lucas Onderwijs.’’
,,De Parkiet is zelf ook gegroeid. Toen ik er
kwam, liet mijn voorganger Peter Knijnenburg
160 leerlingen achter. Nu zijn het er bijna
300. De Bomenbuurt en de Vogelwijk zijn de

grootste leveranciers, om het zo maar eens
te zeggen, maar we hebben ook kinderen uit
Duindorp, Scheveningen en zelfs nog verder
weg.’’
Onder zijn leiding heeft Peter Paul z’n school en
eigenlijk het gehele basisonderwijs sterk zien
veranderen. Hij somt een paar trends op: ,,Om
te beginnen de vervrouwelijking. Het aantal
mannen voor de klas is overal hard achteruitgehold. Ook hier zijn de juffen inmiddels ver
in de meerderheid. En mijn opvolger is ook al
een vrouw: Martine Boon heet ze. Ik heb veel
vertrouwen in haar.’’
Het totale kind
De verdeling der geslachten het onderwijs is
echter peanuts in vergelijking met de verschuivingen in het onderwijs zelf, zegt Peter
Paul. ,,De echt belangrijke omwentelingen
van de laatste dertig jaar zitten in de manier
van lesgeven: de methoden zijn moderner, de
computers deden hun intrede en de kijk op

Peter Paul in de jaren negentig als gitarist en zanger
tijdens een schoolfeest
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schreef en regisseerde ook altijd het muzikale
kerstspel dat we jaarlijks met de kinderen
opvoeren, eerst nog in de Sacramentskerk hier
vlakbij en nu in de Heilige Familiekerk in de
Kamperfoeliestraat. Heerlijk om te doen. In de
jaren negentig heb ik nog aparte muzieklessen
aan de hogere klassen gegeven, maar daar had
ik op den duur helaas geen tijd meer voor. Het
schoolmanagement slokt heel veel tijd op, alleen al aan administratieve rompslomp. Ik ben
wel tot voor kort blokfluitles blijven geven aan
kinderen die dat wilden.’’
Vele jaren gaf Peter Paul ook blokfluitlessen

het kind is totaal anders dan pakweg dertig
jaar geleden. Er wordt nu veel meer rekening
gehouden met individuele verschillen tussen
kinderen. Bovendien wordt tegenwoordig veel
beter het totale kind bekeken, met alle sterke
en zwakke facetten. Een omwenteling is ook
geweest dat kinderen met bepaalde handicaps
of met gedrags- en leerstoornissen niet meer
automatisch naar speciale scholen worden
gestuurd, maar zo veel mogelijk in het reguliere
onderwijs meedraaien.’’
Culturele bagage
,,En nog iets: ik heb al vrij snel na mijn aantreden met het team afgesproken dat we de kinderen zo veel mogelijk culturele bagage meegeven. We gaan met ze naar het theater, musea,
muziekvoorstellingen enzovoorts, we doen zelf
aan toneel en we halen van tijd tot tijd musici
naar school. Ook integreren we stukjes kunstgeschiedenis in de lessen. Dit jaar hebben we
uiteraard veel gedaan met Mondriaan, dat lag
voor de hand hè.’’
Ook Peter Paul zelf heeft zich bij dit alles niet
onbetuigd gelaten. ,,Ik speel gitaar en piano
en ik schrijf en componeer graag liedjes. Daar
heb ik de leerlingen bij allerlei feestelijke
gelegenheden vaak in meegenomen. En niet
alleen de kinderen, ook de collega’s. We hebben zelfs enige tijd een teamkoor gehad. Ik

Emoties
De afgelopen decennia is er op scholen ook
steeds meer aandacht gekomen voor de
emoties van kinderen. ,,Als een kind het thuis
moeilijk had of als er in de wereld schokkende
dingen gebeurden, werd daar vroeger in het
onderwijs vaak overheen gehobbeld. Nu vragen
we ons in dat soort gevallen af: hoe geven we
emoties de ruimte en hoe praten we daar over?
Je moet dat in teamverband en met leerlingen
en ouders goed zien te verwerken. Ouders die
overlijden, een kind dat ernstig ziek wordt.…
ik heb het allemaal meegemaakt. Moeilijke periodes waren dat. Maar gelukkig kan ik vooral
terugkijken op heel veel leuke dingen.’’
Het vertrekkend ‘hoofd der school’ verheugt
zich al op het avontuur dat hem als vrij man
volgend jaar te wachten staat. ,,Samen met
Gertrud, die onlangs ook met haar onderwijswerk is gestopt, ga ik naar Rome fietsen. Tentje
mee en maar zien hoe het gaat. We willen in
juni weg en we hebben er veertig dagen voor
uitgetrokken om ons einddoel te bereiken. Tja,
we moeten inderdaad de Alpen over. Maar als
het daar slecht weer is of als er te steile stukken
blijken te zijn, dan pakken we gewoon een
stukje de trein. We hebben trouwens al een
beetje ervaring, want een paar jaar geleden
zijn we naar Heidelberg gefietst, waar familie
woont. En dat verliep zonder noemenswaardige problemen.’’
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Mezenlaan was uitvalsbasis
voor Haagse radiopiraten
Door Madelon Kranenburg
Dit is het verhaal van Fred Z, Peter Laagdorp,
Hans van Houten en Jan Doedel. Om het
mysterie in stand te houden, worden in dit
artikel deze namen aangehouden. Op het
Mezenpleintje, om precies te zijn op het terras
van bakkerij Driessen, vindt op een druilerige
zaterdagmiddag een bijzondere ontmoeting
plaats tussen deze voormalige radiopiraten.
Dat zit zo: boven de winkels van (de toenmalige) kapper Zondag en bakkerij Driessen
bevonden zich ooit opnamestudio’s voor de
programmering van het piratenstation Radio
Centraal, dat vanaf 1974 in de ether te horen
was. Den Haag was in de decennia van ‘70 en
‘80 één van de grote bolwerken van illegale
radiozenders, die zich destijds zelfs in een
grotere populariteit konden verheugen dan de
landelijke publieke zenders.
Fred Z
Zoals gezegd een gesprek tussen voormalige
radiopiraten over hun mooie radiogeschiedenis. En over Fred Z, zoon van de voornoemde
herenkapper die niet alleen knipte, maar in
zijn zaak tevens kantoorbenodigdheden en
speelgoed verkocht. Fred woont al geruime tijd
in Frankrijk, waar hij in de Dordogne een Bed &
Breakfast runt.
Hans van Houten: ,,Op de kamer van Fred Z,
waar behalve een bed opnameapparatuur en
een platenkast stond, werden verschillende
programma’s opgenomen voor Radio Centraal.
Er werd uitgezonden vanuit een pand op de
Hoefkade in de Schilderswijk.’’
,,Als wij voor de opnames op de Mezenlaan
42A kwamen, werden we altijd vriendelijk begroet door meneer en mevrouw Zondag, die in
de winkel stonden. Daarna liepen we door naar
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de studio in Freds slaapkamer. Daar werden we
gastvrij ontvangen met koffie en iets lekkers.
Alles was ordelijk,” weten Peter Laagdorp (62)
en Hans van Houten (57) zich nog goed te herinneren. Hans: ,,Je had studio’s waar het echt
een ongeorganiseerde bende was. Zo niet bij
Fred. Hij regelde alles tot in de puntjes en was
van grote waarde voor het radiostation. Fred
was ook voor honderd procent te vertrouwen.
Hij deed de techniek voor de uitzendingen,
waaronder het populaire programma ‘Met
Arie op Muzieksafari’ en presenteerde diverse
programma’s.“
Tijd voor een lange nazit na de opnames was er
vaak niet. ’s Morgens ging de wekker immers
weer. ,,Dit was voor ons een hobby. Radio
maken deden we naast onze studie en reguliere
baan”, zegt Peter.
Jan Doedel
Het gesprek wordt even onderbroken, want
toevallig komt net Jan Doedel de bakkerswinkel uit. Hij is een voormalig presentator van
een concurrerende radiopiraat. De drie heren
gaan even terug in de tijd. Ze kennen de jingles
van de verschillende stations nog uit hun hoofd

en brengen deze ook nog even ten gehore.
Vervolgens praten ze over het kat-en-muisspel
met de RCD, de RadioControleDienst: ,,Als de
politie voor de deur stond, moest de zender uit
het raam worden gegooid.” Maar vooral gaat
het over het plezier van radio maken en plaatjes draaien. Want daar was het allemaal om
begonnen: de liefde voor muziek en radio.
Chocola en chef
De presentatoren van Radio Centraal hadden
allen een schuilnaam. Hans van Houten weet
nog goed, hoe hij aan zijn naam is gekomen:
,,Als student reisde ik vanuit Den Haag naar
Leiden, waar ik politicologie studeerde. Op het
station trok ik altijd een chocoladereep van het
merk Van Houten uit de automaat. Vandaar de
naam Hans van Houten.” Ook Peter Laagdorp
weet nog goed hoe zijn achternaam is ontstaan:
,,Mijn alias is een afgeleide van de naam van
een chef van mij die Hoogstad heette. Ik heb
nog wel eerst even in het telefoonboek opge-

Fred Zondag en Hans van Houten in 1981

zocht of mijn schuilnaam een bestaande achternaam was, maar dat bleek niet het geval”,
zegt hij met een lach op zijn gezicht.
Peter vertelt vol passie over zijn liefde voor
muziek en zijn tijd bij Radio Centraal: ,,Ik was
als kind altijd al bezig met muziek en zat dan
hard door de platen heen te schreeuwen. Via de
ziekenomroep ben ik bij Centraal terecht gekomen. Ik was altijd op zoek naar nieuwe muziek.
Maar ook een goede tekst vind ik belangrijk.
Een liedje moet een kop en een staart hebben.”
Oh, oh Den Haag
Hans van Houten: ,,Het nummer Oh, oh Den
Haag van ‘Harry Klorkestein’ is een hit geworden dankzij de radiopiraten. Hier werd het
nummer als eerste gedraaid. De piraten hadden
in de jaren ’70 en ’80 een hoge luisterdichtheid.
Ze stonden dicht bij de luisteraars en waren
volgens de heersende opvatting in die tijd veel
beter dan de legale zenders in Hilversum.”
Van Houten was ook van jongs af aan gegrepen
door radio, reportages en geluid. ,,Op mijn 18e
maakte ik bijvoorbeeld een reportage over mijn
eigen verjaardag.” Hij vertelt over de grote populariteit van Radio Centraal, die hij ‘de grootmoeder aller zenders’ noemt. ,,Als we live in de
lucht waren, bleef de telefoon maar rinkelen.
Luisteraars deden mee aan radiospelletjes zoals
‘35 op een rij’, een programma van Fred Z,
maar informeerden via de radioband ook naar
elkaar. Zo van: ‘Hoe is het met Annie? Ik heb
haar al een tijd niet gehoord’. Deze sociale functie wordt nu vervuld door de sociale media. We
organiseerden trouwens in die tijd ook feesten
en gaven een eigen blad uit.”
Illegaal
De piratenzenders hadden geen zendvergunning en waren hiermee illegaal.
Van Houten herinnert zich: ,,Ik weet nog dat
mijn moeder, zij was fel tegenstander van
radiopiraterij, een telefoontje voor mij kreeg en
vroeg: ‘O, ben jij één van die illegalen?’ Waarop
ze als antwoord kreeg: ‘Nee hoor mevrouw, ik
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ben in het bezit van een Nederlands paspoort’.
Jaren later, toen ik eenmaal bij Omroep West
werkte, was mijn moeder ook wel trots op mij.”
In de opgehaalde herinneringen komen ook
enkele anekdotes langs over het voortdurende kat-en-muisspel tussen de piraten en
de RadioControleDienst. Peter Laagdorp weet
dat ‘bandenwisselaars’ in die tijd grote risico’s
liepen: ,,Ze konden met hun bandopnamen op
hun route vanaf de Mezenlaan naar de uitzendlocatie aan de Hoefkade gevolgd worden en
dan werd alles in beslag genomen, dus het was
uitkijken geblazen.”
De illegaliteit was ook één van de redenen
waarom programma’s uit veiligheidsoverwegingen vooraf werden opgenomen. ,,Sommige
gasten wilden niet bij een live-uitzending
aanwezig zijn, met het risico van een mogelijke
inval”, weet Van Houten. En die invallen door
de politie kwamen met steeds grotere regelmaat. Dit tot groot ongenoegen van de trouwe
luisteraars. ,,In onvervalst Haags kregen de
agenten dan allerlei scheldkanonnades over
zich heen.”
Strakke planning
Peter over het opnemen van programma’s: ,,We
hadden een strakke planning en de band van
precies twee uur werd tussentijds niet gestopt.

Dan klonk het namelijk zo echt mogelijk.” Hij
haalt een vergeeld schriftje uit zijn binnenzak:
,,Kijk, dit is het schema van één van de uitzendingen.” Hij gaat met zijn vingers langs de regels. ,,Alles wat op de band kwam, was vooraf
van A tot Z genoteerd. Overigens werden niet
alle uitzendingen op het adres van Fred Z opgenomen. Ook boven bakkerij Driessen bevond
zich een studio. De opnamelocatie was afhankelijk van waar ruimte beschikbaar was.”
,,Ook in de Spreeuwenlaan werd in 1974 een
amateur-radiostudio gevestigd. Die bestaat
nog steeds en is volledig legaal”, aldus Hans.
Vanaf dit adres maakt bewoner Wim Zonneveld
onder andere de uitzendingen voor het
internet-radiostation Hollands Palet. ,,Dus de
Vogelwijk heeft nog steeds een radiotraditie”,
concludeert hij, terwijl hij met zijn vinger richting Spreeuwenlaan wijst.
Hoge straffen
Nadat etherpiraten, waaronder Radio Centraal,
steeds harder werden aangepakt, restte Radio
Centraal geen andere mogelijkheid dan in 1987
de uitzendingen te staken. Hans van Houten:
,,De zender werd gezien als een criminele
organisatie. Er werden boetes uitgedeeld die
konden oplopen tot tienduizenden guldens én
er hebben zelfs collega’s vastgezeten.”

Veel belangstelling voor Pietenfeest bij
November liet zich op woensdagmiddag de 22ste
van zijn beste kant zien, met een stralende zon in
een diepblauwe lucht. Dat kwam goed uit, want
bij Bakkerij Driessen op het Mezenpleintje krioelde
het van de kinderen en moeders die er een gezellig
Pietenfeest kwamen vieren, te beginnen met een
lekkere lunch, uiteraard met brood dat die ochtend
uit de nabijgelegen ovens was gekomen. En er was
nog meer lekkers, ook voor de ouders. Oliebollen
bijvoorbeeld. De kinderen genoten zichtbaar van
alles wat er verder nog te doen was, zoals knutselen, kruidnoodjes bakken en koeken versieren.

18

De Vogelwijk december 2017

Programma’s webradio
Inmiddels zijn veel voorElke zaterdag presenteert Hans van Houten op Radiocentraal.
malige piraten terug van
fm van 11.00 – 12.00 en van 15.00 - 16.00 uur Alle 13 Goed. Elke
weggeweest. Ze zijn nu
zondag is Hans op Hollandspalet.nl van 15.00 - 17.00 uur te horen
via webradio te beluismet Hans van Houten aan de keukentafel. Zondagavond is op de
teren. Dat geldt ook voor
zender Hollandspalet.nl van 20.00 tot 21.00 een programma van
Radio Centraal. Hans van
Nederlandse en Vlaamse muziek te beluisteren, gemaakt door o.a.
Houten maakt nog steeds
Vogelwijkbewoner Wim Zonneveld.
programma’s voor verschilMeer over deze radiogeschiedenis via Facebook: Haags radioarchief.
lende stations. En ook Peter
Laagdorp is nog actief als
producer van het Centraal-programma ‘Alle 13
Ook de Vogelwijk, waar hij opgroeide, verliest
goed’, dat door Hans wordt gepresenteerd.
Fred Z niet uit het oog. ,,Het verdwijnen van
de Sacramentskerk aan de Sportlaan gaat hem
Wereldburgers
zeer aan het hart”, zegt Van Houten. ,,Daarom
Hans komt nog even terug op Fred Z: ,,Als ik
heeft hij een Facebookpagina aangemaakt,
weleens in een van mijn programma’s reclame
waarop onder meer de klokken van de kerk nog
maak voor de stad Den Haag, krijg ik van Fred
te horen zijn.”
vanuit Frankrijk – waar hij mij via internet
kan beluisteren - een berichtje in de trant van:
Het begint inmiddels harder te regenen. Tijd
Hou nou eens op over Den Haag, we zijn nu
om het gesprek te beëindigen.
allemaal wereldburgers.”
Hans gaat weer een nieuwe uitzending voorbereiden van het programma ‘Hans van Houten
Fred volgt het Haagse radiogebeuren nog op
aan de keukentafel’ op de webzender
de voet, weet Peter Laagstad, en hij heeft thuis
www.hollandspalet.nl
in Frankrijk ook een eigen studio van waaruit
Peter Laagdorp gaat met de trein naar zijn
hij uitzendingen maakt. ,,Onder zijn verantwoonplaats Zoetermeer, van waaruit ook hij
woordelijkheid is bijvoorbeeld nog niet zo
de uitzendingen van Hans via de webradio
lang geleden een top 100 van de hits uit 1967
nauwgezet volgt.
uitgezonden.”

de bakker
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Vogelwijk organiseert op 23 januari
avond over lokale politiek
Wijkvereniging De Vogelwijk organiseert voor haar leden en andere belangstellende bewoners op

dinsdag 23 januari in de Heldringschool aan het IJsvogelplein
een informatieavond waar lokale politieke onderwerpen centraal staan.
Aanvang: 20.00 uur.

Het doel is, mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart komend jaar, een brug te slaan
tussen lokale politici en wijkbewoners en de bewoners
beter in staat te stellen een politieke keuze te maken.
Verwacht wordt dat vertegenwoordigers van zo’n zeven
fracties uit de gemeenteraad hun visie zullen komen
etaleren op onderwerpen die in en rond de wijk leven.
Gespreksonderwerpen
De volgende onderwerpen komen in elk geval aan bod:
• De toekomst van het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis
aan de Sportlaan (nu onderdeel van het Hagaziekenhuis) en de bestemming van het terrein waarop
dit zich bevindt. Zoals bekend zal een aantal poliklinieken aan de Sportlaan gevestigd blijven. Voor het resterende deel van het complex moet nog een bestemming
worden gevonden. De gemeente is hierover in gesprek
met een projectontwikkelaar. Vanuit de Vogelwijk zou
een kader aangegeven kunnen worden waarbinnen de
ontwikkeling dient plaats te vinden.
• De beheersing van regen- en grondwater.
Op 2 november j.l. nam de gemeenteraad een motie
aan waarin het College van B&W werd verzocht het
huidige grondwaterbeleid te evalueren en tevens
te onderzoeken of in bepaalde delen van de stad
‘gebiedsspecfieke maatregelen’ nodig zijn. Vooral dat

laatste is van groot belang voor de Vogelwijk, waar
grondwateroverlast in kelders die 2 meter onder het
maaiveld liggen al jaren op veel plekken een probleem
is. Deze motie mag in elk geval niet zonder vervolg
blijven.
Het is de bedoeling dat tijdens deze avond een ‘fictieve
motie’ aan de orde komt, opgesteld door de wijkvereniging, luidende: Al het overtollige regen- en grondwater
moet zo snel mogelijk de wijk uit via de Haagse Beek of
via een nog aan te leggen drainageleiding.
• Het groene ‘tuinstadkarakter van de Vogelwijk.
De laatste jaren zijn stenen uitbreidingen in de wijk
steeds vaker toegestaan. Ook besloten meer en meer
bewoners hun tuin met tegels te plaveien. Veel wijkbewoners vrezen verdergaande verarming van het groene
karakter van de omgeving.
NB. Vanwege de beperkte tijd van twee uur zal een strak
schema aangehouden worden met ‘tijdslots’ en een bel.

Komt u ook?

Noteer dan alvast in uw agenda bij 23 januari 2018:

Politieke avond Vogelwijk.
Locatie: Heldringschool, IJsvogelplein 10.
Aanvang 20.00 uur.
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Minder brandende kaarsen
voor Sint-Maartensfeest
Tekst: Dick van Rietschoten - Foto’s: Astrid Vrijland

Het aantal wijkbewoners dat op 11 november
een brandende kaars voor het raam zet ten
teken dat kinderen met lampionnen mogen
aanbellen om hun Sint- Maartensliedje te
zingen en iets lekkers in ontvangst te nemen,
lijkt elk jaar wat te verminderen. Vorig
jaar signaleerden leden van de Commissie
Kinderactiviteiten en sommige ouders die met
hun kinderen meewandelden al dat er minder
‘uitnodigende huizen’ waren dan voorheen en
dit jaar werd duidelijk dat die trend zich voortzet. Het aantal deelnemende kinderen – vorige
maand naar schatting 150 à 180 - lijkt echter
tamelijk stabiel te zijn.
In elk geval was het voor de lampionnen
dragers toch opnieuw een feestelijke avond,
die zoals gewoonlijk op drie plekken in de wijk
begon met het verorberen van een oliebol van
bakker Victor Driessen. Opvallend was dit jaar
overigens ook dat er een paar nieuwe, nog niet
eerder gehoorde Sint-Maartensliedjes werden
gezongen, zo goed als zeker dankzij de scholen
in de wijk. Eén groep kinderen maakte er zelfs
een spreekkoor van.

Andere opzet?
De wijkbladredactie werd er daags na het feest
op gewezen hoe Sint Maarten sinds een aantal
jaren in het Statenkwartier wordt gevierd.
Daar slingert zich op 11 november één lange
lampionnenoptocht door de wijk (waarbij ook
gezongen wordt), eindigend op een plek waar
alle kinderen een oliebol krijgen. Er wordt dus
niet meer bij huizen aangebeld en er zijn geen
kleine groepjes deelnemers meer die op enige
afstand van elkaar opereren. Men loopt gezellig
allemaal samen met ouders, vriendjes, broertjes en zusjes. Ook een idee voor onze wijk?
P.S. De Commisse Kinderactiviteiten zoekt nog
versterking, zeker met het oog op festiviteiten die
volgend jaar zullen plaatsvinden in het kader
van het 100-jarig bestaan van de wijk. Wie wil
meedoen? Het is leuk en dankbaar werk!
Stuur snel een mail naar Alphons Jacobs:
alphonsjacobs@gmail.com
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Etienne Coiffure viert in januari
zilveren jubileum
Door Marjet Steenhuisen
Weinig mensen doen het hem na, 38 jaar lang
één en dezelfde werkplek. Etienne van Loenen
begon zijn carrière aan het Distelvinkenplein
als kapper in loondienst. Dat was dus 38 jaar
terug, bij een van de toen grootste kapperszaken die Den Haag rijk was: Paul Castenmiller.
Deze kappersondernemer had toen verschillende filialen in Den Haag en was een begrip in
de stad.
Veertien jaar later, begin 1993, nam Etienne
de zaak over en sindsdien is hij de baas van
Etienne Coiffure. Aanleiding voor de redactie om bij hem langs te gaan is het feestelijke
feit dat zijn zaak in januari aanstaande al
25 jaar bestaat. Etienne en zijn toegewijde
medewerksters Angelique en Irma (nu en dan
aangevuld met een stagiaire van de Mondriaankappersopleiding) knippen, kleuren, scheren
en stylen dames maar ook heren met aandacht
en kunde.
Kappersvak in beweging
Etienne, die opgroeide aan de Haagweg op
een steenworp van Rijswijk, wist als kind al
dat hij later in zijn beroep vrouwen mooi wilde
maken. Hij ging naar de kappersacademie en
leerde het vak in een tijd dat veel mensen nog
wekelijks de kapsalon bezochten voor watergolven, föhnen en opsteken. Vervolgens ging
hij in de Vogelwijk bij Castenmiller werken.
Destijds was het al een goed lopende zaak. Voor
speciale gelegenheden, zoals Kerstmis, stonden
de klanten aan het Distelvinkenplein in een rij
voor de deur. ,,Het was een echte traditionele
kapsalon, waar ik het kappersvak nog als ambacht geleerd heb”, zegt Etienne.
,,Dat is tegenwoordig wel anders”, vult zijn col-

24

De Vogelwijk december 2017

lega Angelique aan. ,,Sinds het beroep is vrijgegeven, kan iedereen zich kapper noemen.” Het
team van Etienne heeft een vakopleiding gehad
en doet veel aan bijscholing. ,,Zo blijven we op
de hoogte van de nieuwste technieken en dat is
leuk”, zegt Angelique.
Er is door de jaren heen in het kappersvak behoorlijk veel veranderd. ,,Mensen willen geen
stijf kapsel meer en ze hebben ook de tijd niet
om wekelijks terug te komen’’, legt Etienne uit.
,,We streven nu altijd naar een kapsel dat goed
past bij wie iemand is en geven tips mee over
hoe mensen het zelf kunnen stylen.”
Ook anders dan vroeger, draait het nu veel
om kleur. ,,Mensen worden minder snel ‘oud’.
Anderzijds is ook grijs haar tegenwoordig geen
taboe meer. Het is zelfs het nieuwe blond!”,

lacht de oppercoiffeur, die zijn eigen haar als
voorbeeld neemt van ‘hip grijs’. ,,Ik heb de
kleur wel een beetje geholpen hoor, anders zag
het er niet zo uit.”
Een moment voor jezelf
Op de vraag waarop Etienne zich onderscheidt
van andere kappers zegt hij: ,,We kijken echt
naar het totaalplaatje en kunnen ook adviseren
over kleding en sieraden. Mensen weten ons
ook te vinden als ze gaan trouwen. Als de bruid
bijvoorbeeld een kapsel wil voor overdag en
iets anders voor de avond, dan denken we daar
samen met de klant over na. Ook hebben we
wel eens een uitgebreide fotoshoot gedaan: de
styling, het haar, de kleding… erg leuk.”
,,Mannen kunnen bij ons ook terecht voor klassiek scheren’’, vervolgt hij. ,,We hebben daar
een aparte ruimte voor. We vinden het trouwens belangrijk dat onze klanten hier echt even
een moment voor zichzelf hebben. Daarom
hebben we ook de ramen met folie beplakt.
Anders zit je zo in de kijk.”
Voor de laatste trends en hipsters is Etienne
Coiffure misschien niet de meest logische
keuze, maar voor mensen die een kwaliteits-

kapper zoeken die luistert naar hun wensen en
het vak uitoefent als ambacht is Etienne een
goede optie.
De meeste klanten komen uit de Vogelwijk.
,,Maar er zijn er ook een paar die van verder
weg komen. Dat zijn klanten die onze salon
hebben leren kennen toen ze hier woonden en
inmiddels zijn verhuisd. Zo hebben we nog een
klant in Zeist en een andere rijdt helemaal uit
Dokkum hierheen.’’
Jubileumaanbiedingen
Het hele jaar 2018 staat in het teken van het
25-jarig bestaan van de salon. Rond elke 25e
van de maand krijgen bezoekers een mooie
aanbieding ten waarde van 25% korting. Die
aanbiedingen zullen ook te vinden zijn op de
website www.etienne-coiffure.nl
Meer over het gouden feestjaar staat te lezen
in een jubileumfolder die Etienne voor zijn clientèle heeft laten drukken. Een evenement dat
eruitspringt is de jubileumborrel in de salon op
donderdag 25 januari van 16.00 tot 19.00
uur. Klanten en buurtbewoners zijn van harte
welkom om samen met het team een toost uit
te brengen op de toekomst.

Ideeën gezocht voor nieuwe‘look’
website en Facebook
www.vogelwijkdenhaag.nl
In de wijk gaan stemmen op om in het kader van het 100-jarig bestaan van de Vogelwijk
enkele verbeteringen en verfrissingen aan te brengen in de website van de wijkvereniging
(www.vogelwijkdenhaag.nl) en de Vogelwijk Facebookpagina. Webmaster Ruud van der
Hoofd, die de afgelopen jaren veel tijd heeft gestoken in het opzetten van genoemde digitale
informatieplatforms, wil graag met andere wijkbewoners brainstormen om te bezien wat er
beter en/of mooier kan.
,,Laat men eerst maar eens met ideeën en eventuele punten van kritiek komen’’, zegt hij.
,,Er wonen volgens mij genoeg mensen in de wijk die op dit gebied ervaring hebben en die
kunnen vertellen hoe het beter kan of misschien zelfs kunnen meehelpen om verbeteringen
aan te brengen.’’
Denk dus mee met Ruud en stuur suggesties, wensen en aanbiedingen naar
webmaster@vogelwijkdenhaag.nl
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Verbetering wandelpaden
duinen en Bosjes van Poot
Eind november is de gemeente in de Bosjes
van Poot en het duingebied dat grenst aan de
Vogelwijk en Duindorp begonnen met werkzaamheden om het wandelpadenstelsel verder
te verbeteren. De afgelopen jaren is er al veel
op dit gebied gebeurd, maar er waren nog wat
‘losse eindjes’.
In de Bosjes van Poot worden enkele paden
aangepakt die tot voor kort na flinke regenval
in modderweggetjes veranderden. Deze paden
worden gerenoveerd en bedekt met een dikke
laag schelpen.
Op de eerste dag van de werkzaamheden werd
bij het afgraven van de toplaag van een pad
ontdekt dat onder het mengsel van zand en
aarde niet alleen een dun asfaltlaagje lag, maar
ook een klinkerweggetje. Zo goed als zeker is
deze blootgelegde bestrating in de jaren veertig
van de vorige eeuw aangebracht door de Duitse
bezetters, die vaak met jeeps of zwaarder materieel door de bosjes reden. Aan de rand van de

bosjes, ter hoogte van de Nachtegaallaan, bouwden de Duitsers een garage, die er zoals bekend
vandaag de dag nog steeds staat. De afgelopen
jaren was het bouwsel in gebruik als opslagplaats
van toneelgroep De Appel, die eind vorig jaar
werd opgeheven, en in de jaren vijftig en zestig
deed de loods dienst als opslagplaats voor de BB
(Bescherming Bevolking), de toenmalige organisatie voor rampenbestrijding.
Tegelijk met het verbeteren van paden in de
Bosjes van Poot wordt ook de kinderspeelplek
tegenover de bovengenoemde loods gerenoveerd.
Datzelfde is de afgelopen weken ook gebeurd met
de speelplek aan de Laan van Poot ter hoogte van
de Wildhoeflaan.
Voormalig zenderpark
Het duingebied dat grenst aan de wijk Duindorp
heeft de afgelopen jaren al een drastische metamorfose ondergaan. Het voormalige zenderpark
van Scheveningen Radio, ooit gebouwd voor
communicatie met schepen op zee, is eind 2014
ontmanteld, waarna het tot dan toe voor buitenstaanders verboden duingebied werd opgeknapt
en opengesteld voor het publiek. Er kwamen
ook nieuwe wandelpaden. Dezer dagen worden
enkele aansluitingen tussen de nieuwe en oudere
paden gemaakt.
Meer naar het zuiden toe wordt bij de werkzaamheden het wandelgedeelte van het zogeheten
Fuutpad geasfalteerd. Hierdoor wordt Strandslag
9 en daarmee strandtent De Kwartel beter toegankelijk gemaakt. Daarentegen zal elders in het
duingebied een aantal duinpaden juist van een
asfaltlaag worden ontdaan. Tot slot worden dezer
dagen op enkele plekken in het Westduinpark
nog wat struiken en planten verwijderd die niet
in het duinlandschap thuishoren. Ook vinden
snoeiwerkzaamheden aan bepaalde struiken
plaats om de zichtbaarheid te verbeteren.
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JONGE

VOGElS

Ook wijkbewoners in de tienerleeftijd lezen en/of bladeren vaak
in dit blad. Daarom willen we hen op gezette tijden ook aan het
woord laten. In bijgaand verhaal vertellen Guus en Sabine over
het orkest waarin ze spelen.
Wil je ook in het wijkblad over je hobby of je sport praten?
Stuur dan een mailtje naar redactrice Magda van Eijck:
magda.van.eijck@gmail.com

Guus speelt cello en Sabine viool
Door Magda van Eijck
Joris en Eleonoor Creyghton, de opa en oma
van Guus en Sabine, ontmoetten elkaar in 1964
in het orkest van het Aloysius College. Eleonoor
speelde dwarsfluit en Joris fagot. Ze trouwden
en woonden jarenlang in de Rietzangerlaan,
maar toen hun kinderen Allard en Marlies het
ouderlijk huis verlaten hadden en ze merkten dat hun huis aan een opknapbeurt toe
was, besloten ze in 2007 te verhuizen naar de
Haviklaan waar nieuwe huizen gebouwd werden op de plaats van de voormalige Pauluskerk.
Hun dochter Marlies trok in datzelfde jaar met
haar man Jeroen Beishuizen en haar kinderen
Guus en Sabine in het ouderlijk huis op de
Rietzangerlaan.
Marlies speelt net als haar vader cello. Ze heeft
haar man Jeroen, die gitaar speelt, ontmoet tijdens hun studie aan de Technische Universiteit
in Delft. Ook hun kinderen zijn zeer muzikaal:
de 14-jarige Guus speelt evenals zijn opa en
zijn moeder cello en de 12-jarige Sabine speelt
viool. Ze vertellen over het orkest waarin ze
spelen.
Hofstad Jeugdorkest
,,Officieel heet het orkest eigenlijk: Vereniging
Hofstads Jeugdorkest”, vertelt Guus, ,,maar zo
noemen we het nooit. Meestal hebben we het
over het Hofstad Jeugdorkest. We repeteren
op zaterdag aan het eind van de middag in het
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Dalton lyceum aan de Aronskelkweg. Er zijn
zo’n 300 musici, verdeeld over vijf orkesten.
Het orkest waar Sabine en ik in spelen is het
grootst, dat telt negentig musici. We geven
regelmatig uitvoeringen en gaan ook naar
het buitenland. Die reizen zijn meestal in de
meivakantie. Twee jaar geleden gingen we naar
Bielefeld in Duitsland en we sliepen daar in
gastgezinnen. Komend jaar gaan we met het
orkest in de meivakantie naar Sicilië.’’
Spelen doen de jonge musici niet alleen op

zaterdagmiddag. Ook thuis moet geoefend
worden. ,,Dat doen we gemiddeld drie keer per
week’’, zegt Guus. ,,En we hebben ook één keer
per week individueel les op ons instrument.’’
Op 5 november heeft Sabine meegedaan aan
het Florence concours in Mariahoeve en op
12 november speelden broer en zus met hun
orkest in het Zuiderstrandtheater. Ook doet het
orkest ieder jaar mee aan het Festival Classique
in en bij het Kurhaus.
Gitaar en fagot
,,Ik ben ooit begonnen met gitaar, maar later
heb ik toch voor de cello gekozen,”
zegt Guus. Z’n zus heeft ook nog een ander
instrument proberen te beheersen. ,,Ik heb
naast viool ook fagot gespeeld’’, zegt Sabine,
,,maar nu blijf ik toch bij viool.” Op de vraag of
ze nog wel tijd voor andere dingen hebben dan
muziek zegt Sabine: ,,Ik zit op het gymnasium
Haganum en ik houd ook van paardrijden, surfen en hiphopdansen, dus daar maak ik ook tijd
voor.’’ En Guus? ,,Ik zit op het Hofstad Lyceum
en ik hockey bij HDM”, klinkt het antwoord.
2Cellos
Guus laat een filmpje op YouTube zien van de

cellisten Stjepan Hauser en Luka Sulic (van het
duo 2Cellos) die grandioze opzwepende cellomuziek spelen. Tot mijn verbazing begint Guus
op zijn cello met de muziek mee te spelen,
zonder bladmuziek voor zijn neus. Samen met
2Cellos vormt hij gewoon een trio. Het klinkt
geweldig. ,, Eind november treden ze op in
Amsterdam en wij hebben kaartjes”, zegt Guus
enthousiast. Hij vertelt dat de twee jongens
van 2Cellos een klassieke opleiding aan de
Academy of Music in Zagreb hebben gevolgd
en nu rock en popmuziek spelen. Hun eerste
album is uit 2011 en ze zijn enorm populair
over de hele wereld.
Sabine pakt haar viool en speelt met haar broer
mee. Viool en cello samen: een prachtige oorstrelende combinatie.
Techniek
Je zou denken dat mensen die zo schitterend
spelen, van het musiceren ook hun beroep gaan
maken, maar dat blijkt niet het geval. Zowel
Guus als Sabine denkt aan techniek: ze houden
het op de bètakant, net als hun ouders en opa.
Het zal dus wel Delft worden, maar muziek
maken zullen ze vast altijd blijven doen, dat zit
immers in de familie.
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Quick wint Marco Böcker-bokaal
Door Jan Hillenius - Foto: Iona van Vliet

U kunt het eigenlijk niet gemist hebben. In de vooravond van zaterdag 4 november
was het gejoel, gegil en gejuich tot diep in de Vogelwijk te horen.
De derby HBS-Quick werd na 14 jaar eindelijk weer eens gespeeld, en hoe!
Dik 4000 mensen trokken naar Craeyenhout
om getuige te zijn van de beladen ‘burenruzie’
in de Derde Divisie. De oudere aanhang van
HBS waande zich in deze hectische situatie
even terug op het roemruchte Houtrust, waar
ooit een stadion stond dat plaats bood aan
25.000 toeschouwers en tussen 1910 en 1969
de thuisbasis was van De Kraaien. Ook voor
de voetballers van Quick was spelen in zo’n
ambiance voor zoveel uitzinnige supporters
lang geleden.
Voor de gelegenheid had de businessclub
van HBS een grote tent geplaatst, waar een
‘hospitality event’ werd georganiseerd. Vele
Haagse gasten werden daar in de watten
gelegd, waarbij ze volop konden bijpraten met
nieuwe en bestaande contacten. Een panel met
Martijn Reuser (oud-speler Ajax, HBS veteraan
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en Vogelwijker), Kees Mol (oud-trainer HBS),
Cock Jol (oud-trainer Scheveningen) en Mario
van der Ende (oud-scheidsrechter) gaven hun
visie op de aanstaande derby, al genoten de
bezoekers vooral van het bier, de fantastische
Indische maaltijd, de live muziek en de almaar
oplopende spanning over dat wat komen ging:
HBS-Quick.
Marco
Met de derby werd ook een waardevolle traditie in ere hersteld. De wedstrijd ging niet alleen
om de punten in de Derde Divisie, maar vooral
om de Marco Böcker Bokaal: een ingelijst
shirt – half blauw (Quick), half zwart (HBS).
Veertien jaar eerder lag datzelfde shirt op een
rieten kist met daarin het lichaam van de 31-jarige Marco, omringd door honderden Quickers

en HBS’ers. Allemaal vrienden. De voetballer
van het eerste elftal van Quick, tevens voormalig HBS-speler, geboren en getogen aan de
Ooievaarlaan, had zijn moedige strijd tegen
leukemie niet kunnen winnen.
Het overlijden van Marco was destijds even
pijnlijk als onvoorstelbaar. Gek genoeg was
kanker zijn eerste serieuze blessure: Marco
was een ijzersterke jongen, kende geen pijntjes
en had van vermoeidheid al helemaal nooit
gehoord. Bij zowel HBS als Quick was hij altijd
een heerlijke teamspeler geweest.
Toen hij in 1978 als jeugdige voetballer lid
werd van HBS, had hij zijn zwaarste kwetsuur
al gehad en droeg hij het litteken daarvan zijn
verdere leven met zich mee: een zwarte nagel,
die hij ooit als peuter had opgelopen toen zijn
vinger tussen de deur kwam.
Haan op het veld
De voorpret rond de derby van 4 november
was groot geweest. Al weken ging het in de
sportkaternen en op de sociale media over niets
anders. Talloze voorspellingen volgden en in de
diepe archieven werden eerdere ontmoetingen
uitgebreid belicht. HBS, van 1893, en Quick uit
1896 speelden met de eerste elftallen voor het
eerst tegen elkaar op 16 oktober 1904. Buren
waren ze toen nog niet en HBS, de regerend
landskampioen, won op de valreep met 2-1.
Beide teams misten een strafschop.
Nu, 113 jaar later, kolkte het op het terrein
van HBS. Al lange tijd voor de aftrap stonden
toeschouwers al rijen dik langs het veld en aan
de poort bleven mensen zich maar melden. Een
parkeerplaatsje zoeken bij restaurant Pex of
aan de Daal en Bergselaan bleek al uren eerder
een zinloze opgave. Achter de doelen hingen
spandoeken, jonge Quickertjes en HBS’ertjes
wapperden met vlaggen, rood-wit aan de
Pexkant tegenover blauw aan de Sportlaan
zijde. Vuurwerkvrije zones waren schaars.
Door het matige kunstlicht hing er daardoor
een constante, mysterieuze zweem van rook
over het veld. Voordat de beide elftallen het

strijdperk betraden, moest er eerst nog worden
afgerekend met een (echte) haan, die voor de
gelegenheid was losgelaten op het kunstgras.
De (echte) kraaien keken vanuit de hoogte toe
en zagen dat de haan zich moeilijk liet vangen.
Onrustig bleef het, zenuwachtig waren de
22 spelers. Santy Hulst schoot HBS naar 1-0,
maar twee minuten later had Nabil Hadui de
Haantjes alweer op gelijke hoogte gezet. Even
lag de wedstrijd stil, omdat de rook het zicht
volledig belemmerde. Ook een enorme hoosbui
deed de aandacht voor de match echter niet
verslappen.
Na rust sloeg Quick direct toe met een fraaie
goal van Frank van der Heiden. Niet veel later
leken de Kraaien weer op gelijke hoogte te
komen, maar net als 113 jaar eerder miste een
HBS’er (Hulst in dit geval) een penalty. In de
slotfase was het wederom uitblinker Hadui die
vanuit buitenspelpositie voor de 1-3 eindstand
zorgde.
Blauw of zwart
Een paar minuten later was de eerste HBSQuick in competitieverband sinds veertien jaar
ten einde. De Quick-aanhangers bestormden
het veld alsof ze zojuist de wereldtitel hadden
veroverd. Nadat iedereen weer een beetje tot
bedaren was gekomen, werd de Marco Böcker
Bokaal overhandigd aan aanvoerder Kai van
Hese van de Haantjes.
El Clásico van de Vogelwijk mocht dan gewonnen zijn door Quick, tijdens de Derde Helft
in een overvol clubhuis, was de sfeer tussen
Haantjes en Kraaien weer optimaal.
Zo speelde Marco Böcker van de Ooievaarlaan
op 4 november 2017 weer even een hoofdrol.
’s Middags al hadden de veteranen van HBS en
Quick een wedstrijd gespeeld. In beide elftallen
voetbalden veel oude maatjes van Marco mee.
Sommige nog tamelijk fit, anderen al in een
meer oudemannentempo.
Marco Böcker
De meest onvermoeibare
(22-11-1971 – 29-05-2003)
ontbrak. In welk shirt zou
Duels voor HBS 1: 134
hij gespeeld hebben?
Duels voor Quick 1: 140
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten

Dank je wel Ilonka!
Tijdens de laatstgehouden algemene leden
vergadering heeft Ilonka Sillevis Smitt
afscheid genomen van het bestuur en ook van
de Ouderencommissie. Het wonen in Londen
kon ze niet meer met deze werkzaamheden
verenigen. Langs deze weg wil ik haar heel
hartelijk bedanken voor de mooie dingen die
zij tot stand heeft gebracht voor alle wijkbewoners, maar zeker voor de ouderen. Ik denk
daarbij aan de koffieochtenden - met altijd
een interessante spreker - en de zondagmiddagconcerten, die velen nu nog steeds missen.
Ik wens haar het allerbeste in Londen.

High Tea
In november hadden we weer twee gezellige
koffieochtenden bij tennispark Houtrust. Ook
was er veel belangstelling voor het bezoek
aan het Schevenings museum Muzee, waarbij
iedereen genoot van de rondleiding door een
‘oude’ visser, die veel saillante details wist te
vertellen. De film over het ontstaan van de
Scheveningseweg werd misschien nog wel het
meest gewaardeerd.
Op 20 november bood de gemeente Den
Haag ons in het paviljoen van genoemd tennispark een high tea aan om van gedachten
te wisselen over het thema ‘de seniorvriendelijke stad’. Er hadden zich zoveel mensen
opgegeven dat we een tweede sessie moesten
plannen en toen stonden er nóg mensen op de
reservelijst! De dames van GetOud gaven een
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presentatie met allerlei wetenswaardigheden
en cijfers. Onder het genot van een heleboel
lekkernijen keken we door een viewmaster naar
plaatjes uit onze jeugd en konden we met een
speciale bril virtual reality filmpjes bekijken.
(Zie de bijgaande foto). Aan het einde kreeg iedereen het boek Den Haag, toen en nu, op voorwaarde dat er een kaartje werd ingevuld met
ideeën over een seniorvriendelijke stad.

Kerststukjes maken op 18 december
Nadat maandag 4 december al was ingepland voor een bezoek aan Trudy Oosterheert
(Spreeuwenlaan) met haar kerstcreaties, is
er ook op maandag 18 december geen reguliere HoutrustKoffie. Wel komen we die dag
van 10.00 tot 12.00 uur in het tennispaviljoen
bijeen. We gaan daar dan kerststukjes maken
onder de bezielende leiding van onze wijkgenote Gerdie van der Kolk. Zij heeft hier veel ervaring mee en zal voor alle materialen zorgen.
Ze maakt voorbeelden, die nagemaakt kunnen
worden, maar het staat iedereen natuurlijk vrij
om zijn eigen creativiteit te gebruiken.
Per stukje moeten we haar € 6,00 betalen. Als
u het leuk vindt om iets te maken in een eigen
bakje of op een eigen schaal, kan dat ook.
In elk geval moet u een eigen (snoei)schaar
meenemen! U dient zich op te geven voor deze
bijeenkomst en aan te geven hoeveel stukjes u
wilt maken. Het aantal plaatsen is beperkt, dus
wees er snel bij. De inschrijving sluit op donderdag 14 december!
Nog even in het kort de gegevens:
Datum: maandag 18-12, van 10.00 tot 12.00
uur
Locatie: tennispark Houtrust.
Opgeven: bij Ine Essing, liefst per e-mail:
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Als dat niet lukt, telefonisch 070-3460604.
Kosten: € 6,00 per stukje.
Graag aangeven hoeveel u er wilt maken.

Meenemen: een snoeischaar en eventueel een
eigen bakje of schaal. Denk ook aan een doos of
tas om de gemaakte kerststukjes in te vervoeren!
NB De eerstvolgende reguliere koffieochtenden
op Houtrust zijn op maandag 15 januari en
maandag 5 februari.

Excursies
Bezoek aan Egelopvang en
duinwandeling, 10 januari
Omdat we midden in de winter zitten en niet
weten wat voor weer het zal zijn, kiezen we in
het kader van onze natuur/cultuurwandelingen op woensdag 10 januari voor een kleine
activiteit, deels binnen. We verzamelen bij de
Egelopvang, vlakbij het eind van de Laan van
Poot en de De Savornin Lohmanlaan. Daar zal
onze wijkgenote Loes Jalink, die er al vele jaren
vrijwilliger is, ons alle details vertellen over
de egels die daar verblijven en hoe belangrijk
het is om zuinig te zijn op de egels die er nog
zijn. Hierna lopen we in een klein half uur door
het Westduinpark, via de grenspaal van het
Koninklijk jachtdomein, de Jutterskeet en de
bunker, naar de boulevard van Kijkduin. Daar
eindigen we met een kop warme chocomel om
weer warm te worden. Het staat iedereen vrij
om daarna op zijn eigen manier naar huis terug
te gaan: met bus 24 of te voet met mij, terug
naar het startpunt bij de Egelopvang.
Programma in het kort
Datum: woensdag 10 januari, 13.00 uur.
Verzamelen: bij de Egelopvang, die eenvoudig
te vinden is. Aan het eind van de De Savornin
Lohmanlaan, waar de Laan van Poot uitkomt,
ga je links het duinwandelpad in, waar een wit
bordje met ‘Egelopvang’ de weg wijst. Het is
ongeveer 150 meter lopen.
Afsluiting: rond 15.30 uur op de boulevard

van Kijkduin (na een warme chocomel)
Kosten: geen
Opgeven: per mail bij Ine Essing.
Zie gegevens hierboven.

Bezoek Museum COMM, 23 januari
In november is na een grootscheepse verbouwing van ruim anderhalf jaar het Museum
COMM (Communicatie) aan de Zeestraat heropend. Iedereen kent het waarschijnlijk nog
onder de naam Postmuseum of PTT-museum.
Vroeger lag het accent voornamelijk op het
vertellen van de historie van de post en de
telecommunicatie. Nu is de focus verlegd naar
de impact van communicatie op het individu.
Natuurlijk zijn de oude postzegels, uniformen en oude brievenbussen er nog, maar het
accent ligt op communicatie in de huidige
tijd. Dat wordt op een zeer eigentijdse manier
gepresenteerd met filmpjes en interactief,
niet meer alleen achter glas. Een gids zal ons
rondleiden en daarna zullen we nog een film
van ongeveer 20 minuten bekijken.
Programma in het kort:
Datum: dinsdag 23 januari 13.30 uur
Verzamelen: bij de ingang van het museum,
Zeestraat 82 (bereikbaar met bus 24, halte
Alexanderplein)
13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur: begin van de rondleiding
15.00 uur: film in de newsroom
15.30 uur: napraten met afsluitend drankje
16.00 uur: afsluiting
Kosten: gratis met Museumkaart, anders
€ 14,50 entree pp
Opgeven: vóór 15-01 per mail bij Ine Essing
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
onder vermelding van naam en telefoonnummer, aantal personen en of deze wel of geen
Museumkaart hebben. Als mailen niet lukt:
telefoon 070-3460604.
NB: Het museum is rolstoeltoegankelijk.
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Nieuwsflitsen
van

www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Pionieren met alternatieven
voor verstoken van aardgas
Een flink aantal wijkbewoners is bereid
de komende jaren een voortrekkersrol te
vervullen bij de overgang naar alternatieve
warmtebronnen die de plaats innemen van
het milieu-onvriendelijke aardgas. Maar
omdat de omschakeling naar die alternatieven – zoals een warmtepomp, aardwarmteaansluitingen, zonneboilers, infraroodpanelen - nogal prijzig is en omgeven met
onzekerheden, willen deze bewoners liever
niet in hun eentje pionieren. Er is een grote
behoefte aan samenwerking, uitwisseling
van ervaringen en het delen van technische,
organisatorische en financiële oplossingen,
vooral met directe buurtgenoten. Naast
Vogelwijk Energie(k) zou ook de wijkvereniging, waarvan het overgrote deel van de bewoners lid is, hierbij een rol kunnen spelen.
Van het gas af
Dit waren enkele van de belangrijkste
uitkomsten van een drukbezochte informatie- en brainstormavond die Vogelwijk
Energie(k) op 2 november had belegd in het
clubhuis van sportvereniging Quick. Tijdens
deze bijeenkomst over het thema Van het
gas af, stond de vraag centraal welke rol de
Vogelwijk kan spelen in de onvermijdelijke
omslag die de komende jaren moet worden gemaakt om het gasverbruik tot nul te
reduceren. Het verstoken van aardgas zorgt
immers voor een grote uitstoot van kooldioxide. Bovendien raakt de Nederlandse
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aardgasvoorraad langzamerhand op, waardoor
we op den duur geheel afhankelijk zouden
worden van de invoer van bijvoorbeeld Russisch
of Noors aardgas, wat uiteraard ook een hogere
gasprijs met zich mee zou brengen.
Op nationaal niveau is het streven er op gericht
dat Nederland in 2050 niet meer op aardgas
stookt en kookt. Veel gemeenten, waaronder Den
Haag, hebben die ambitie verhoogd en zijn zich
aan het voorbereiden op een aardgasloos bestaan vanaf 2040. De Haagse programmadirecteur van dit ‘transitieproject’, Martin Andriessen,
gaf de leden van Vogelwijk Energie(k) tijdens de
bijeenkomst enig inzicht in zijn werkzaamheden.
Nieuw college
Andriessens taak heeft er de afgelopen tijd
vooral uit bestaan de geesten rijp te maken voor
het idee dat de bedoelde transitie nuttig en
nodig is. Daartoe heeft hij veel overleg met het
bedrijfsleven en allerlei andere maatschappelijke
geledingen. Maar vanaf volgend voorjaar, na
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart,
dienen er echt spijkers met koppen te worden
geslagen. ,,De overgang naar een gasloos Den
Haag moet hoog op de agenda van het nieuw
te vormen college van B en W komen’’, aldus
Andriessen.
Hij betoogde dat het jaar 2040 weliswaar nog
ver weg lijkt te liggen, maar dat de overstap
naar alternatieve warmtebronnen een vele
jaren durende megaklus is waar je het best nu
al mee kunt beginnen. Andriessen: ,,Als je 2040
als einddatum neemt, zouden vanaf nu elk jaar
ongeveer 15.000 Haagse woningen gasloos moeten worden gemaakt. Maar er zijn al stemmen
opgegaan om het proces te versnellen en te mikken op 2030. Dat zou een omschakeling van zo’n
25.000 woningen per jaar betekenen. Voorlopig
blijven we nog maar uitgaan van 2040.’’
Geothermie
Den Haag is overigens al een eindje op weg in
het overgangsproces naar gasloze warmtebronnen. Sinds een jaar worden in nieuwbouwgebieden al geen gasleidingen meer aangelegd.
Verder wordt in 2018 de aardwarmtecentrale

op de Leyweg, die door allerlei tegenslagen vier
jaar stil heeft gelegen, weer volledig in gebruik
genomen. De gemeente wil er verspreid over
de stad zelfs nog drie centrales bij bouwen,
uiteraard met de bijbehorende warmtenetten.
,,Geothermie of aardwarmte is hier aan zee
vrij gemakkelijk te winnen, want die warmte
is relatief dicht onder het aardoppervlak te
vinden. Daar moeten we optimaal gebruik van
maken’’, betoogde de leider van het transitieprogramnma. Daarnaast zal volgens hem ook
milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit (door
middel van windmolenparken op zee en zonnepanelen) een belangrijk aandeel in het omschakelingsproces hebben.

Er ontstonden levendige groepsdiscussies

Oude woningen
Paul Schlotter, bestuurslid van Vogelwijk
Energie(k), presenteerde vervolgens de uitkomsten van een onderzoek naar mogelijke
alternatieve warmtebronnen voor (doorgaans
slechts geïsoleerde) huizen uit de eerste helft
van de vorige eeuw. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het zogeheten ‘vierwijkenoverleg’, een energiebesparingsplatform
van de Vogelwijk, het Statenkwartier, de
Archipelbuurt en het Benoordenhout.
,,In de nabije toekomst wordt een doorsneewoning uit onze wijk of bijvoorbeeld het
Statenkwartier niet meer verwarmd via een
ketel die water tot 90 graden verhit en door
radiatoren pompt. Door de nieuwe technie-

ken krijgen we allemaal te maken met water
dat maar tot 40 of hooguit 70 graden wordt
verhit’’, legde Schlotter uit. ,,Maar als het flink
vriest is 40 graden Celsius in de radiatoren
niet behaaglijk genoeg. Er zijn dus in ons soort
huizen nogal wat aanvullende maatregelen
nodig, zoals isolatie en vloerverwarming of
het bijzetten van een elektrische kachel, wat
veel mensen trouwens ook nu al doen. Maar
aan al die aanvullende maatregelen hangt wel
een flink prijskaartje.’’
Goede isolatie is overigens altijd nuttig, en je
verdient het meestal snel terug, onderstreepte
de spreker. Vloerverwarming is duurder, maar
heel wat bewoners hebben dat de afgelopen
jaren uit comfortoverwegingen al laten aan
leggen.
Gretigheid
Uit de discussie in diverse groepjes die hierop
volgde, bleek al snel dat de meeste aanwezigen niet bij voorbaat voor het genoemde
prijskaartje terugdeinzen. Hier en daar viel
zelfs een zekere gretigheid te bespeuren om zo
snel mogelijk ‘van het gas af te gaan’. De meest
gehoorde trefwoorden waren echter ‘samen
doen’ en ‘kennis en ervaringen delen’. Eén
gespreksgroep sloeg echter – met hartelijke
instemming van de overige aanwezigen – nog
een andere spijker op de kop: de overgang
naar een gasloze Vogelwijk mag niet leiden
tot zodanige bouwkundige ingrepen dat ons
karakteristieke huizenbeeld wordt aangetast.
Meer informatie en follow-up
Voor meer informatie over gasloos wonen, en
over initiatieven dienaangaande in Den Haag,
en voor de tekst van rapporten en beleidsdocumenten, kijk op de websites
www.vogelwijkenergiek.nl
www.hierverwarmt.nl
Wanneer u geïnteresseerd bent in ‘samen
doen’, ‘ervaringen delen’ en verder brainstormen over de route naar een gasloze samenleving, geef u dan op bij Vogelwijk Energie(k)
via het mailadres info@vogelwijkenergiek.nl
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Kortom
Vogelwijk-kerstkoor zingt
in Dorestad en Duinhage
Voor het derde achtereenvolgende jaar treedt
deze maand weer op verschillende locaties het
Vogelwijk-kerstkoor op. Deze gelegenheidsformatie, bestaande uit bewoners en bewoonsters
van de Vogelwijk en omgeving, heeft onder de
inspirerende en kundige leiding van Marieke
Stoel sinds begin oktober opnieuw een aantal
meerstemmige Europese kerstliederen ingestudeerd.
De koorleden Irene Marx en Karin Rypma
hebben twee optredens voorbereid. Op
zaterdagmiddag 16 december is het koor te
gast bij Parnassia, in het psychiatrisch verpleeghuis Dorestad aan de Passievruchtstraat.
Het tweede concert is op dinsdagavond 19
december om 19.30 uur in verzorgingstehuis
Duinhage aan de De Savornin Lohmanlaan.
Vorig jaar was het optreden in dit zorgcentrum
zo’n succes dat het koor bij wijze van spreken
direct al voor december 2017 werd geboekt.
Overigens kunnen ook andere belangstellenden het optreden van 19 december in Duinhage
bijwonen.
Het repertoire van het koor bestaat uit
Christmas Carols uit Frankrijk, Italië, Engeland,
Amerika en Nederland. Oude en traditionele
liederen, verstild en ontroerend, maar ook enkele vrolijke populaire songs. De ruim twintig
koorleden hebben er zoveel plezier in dat ze
ook volgend jaar weer van zich willen laten
horen.

Prentenboek centraal in
muziekworkshop peuters
(gratis voor ‘Vogelwijkleden’)
Het prentenboek Ssst! De tijger slaapt is
verkozen tot prentenboek van het jaar 2018.

Het staat centraal tijdens De Nationale
Voorleesdagen, die op woensdag 24 januari
beginnen. Het boek biedt leuke aanknopingspunten voor interactie met peuters.
Voor wijkbewoonster Marieke den Duijf, die
eerder cursussen Muziek op Schoot heeft verzorgd, is dit boek aanleiding om voor peuters
(2-4 jaar) en ouders een workshop te organiseren waarin spelenderwijs met muziek het
verhaal rond de tijger wordt uitgebeeld. Deze
workshop is op woensdagochtend 24 januari
of vrijdagochtend 26 januari om 09.30 in
het Scouting-clubgebouw aan de Laan van
Poot 93 (naast de voormalige Appel-loods) en
duurt 45 minuten.
De cultuurcommissie van de wijkvereniging
stelt ouders en peuters uit de Vogelwijk in de
gelegenheid gratis aan deze workshop deel
te nemen. Op beide ochtenden is er plaats
voor een kleine groep peuters, die elk kunnen worden vergezeld door één (groot)ouder.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
een e-mail aan Willem van Tuijl van de cultuurcommissie: willemvantuijl@ziggo.nl

Vogelwijk-vrouwenkoor
zoekt nieuwe zangeressen
Wordt u ook zo blij van zingen? Dan is het
Vogelwijk-vrouwenkoor misschien wel
iets voor u. Wij komen op dinsdagmiddagen bij elkaar en zingen feelgood songs van
o.a. Burt Bacharach, Boudewijn de Groot,
Bob Dylan, Leonard Cohen, Carol King, Sting,
Stevie Wonder, Aretha Franklin, Bløf, Adèle,
Coldplay en nog vele anderen. Het zingen bij
dit koor doet ons goed, het is gezellig en we
ervaren er zelfs een paar dagen daarna nog
extra energie van.
Voor wie? Vrouwen van 50+ die het leuk
vinden om samen meerstemmig te zingen.
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Kortom
Wanneer en waar? Laan van Poot, dinsdag
13.00 - 1430 uur.
Contactpersoon: Marjan Scheeres: 06 44 35 20
62 of marjanscheeres@gmail.com

Projectzangers gezocht
voor Olivet to Calvary
Het Haags gemengd koor HagaSonare bestaat
binnenkort 25 jaar. Dit wordt in 2018 gevierd
met een aantal concerten, waarvan het eerste
zal worden gegeven op 25 maart.Uitgevoerd
wordt Olivet to Calvary van J. Maunder
Het is voor niet-leden van Haga Sonare mogelijk als projectzanger hieraan mee te werken.
De kosten voor deelname bedragen 45 euro +
5 euro borg voor de bladmuziek. Repetities zijn
op dinsdagmiddagen van 13.15 – 15.30 uur. Zij
beginnen op dinsdag 9 januari. Locatie: het gebouw Eltheto, Azaleastraat 2, Den Haag (naast
de Bethlehemkerk).
Hebt u belangstelling? Meld u dan snel aan via
hagasonare@gmail.com

Let op: gewijzigde data
voor ophalen huisvuil
Binnenkort verandert het ophaalschema voor
huishoudelijk afval in de Vogelwijk. Dat heeft

te maken met de recente introductie van een
extra afvalbak, de pmd-container, bestemd
voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (NB: géén piepschuim
en géén chipszakken!). Vanaf 8 januari worden
de containers voor pmd en gft (groente- ,
fuit- en tuinafval) en de donkergroene bakken
voor restafval nog maar om de veertien dagen
geleegd. Bovendien zijn vanwege de feestdagen
de inzameldata eind december en begin januari
afwijkend van de gewoonlijke maandagen.
Voor wie door de (kerst)bomen het bos niet
meer ziet, tonen we hierbij het ophaalrooster
van begin december tot eind januari. Zoek verder op internet bij ‘huisvuilkalender den haag’.
Ophaalschema Vogelwijk
Maandag

11 december gft, pmd en restafval

Maandag

18 december gft, pmd en restafval

Dinsdag

19 december papier en karton

Woensdag 27 december gft, pmd en restafval
Dinsdag

2 januari

idem + kerstbomen

Maandag

8 januari

gft, restafval + kerstbomen

Maandag

15 januari

alleen pmd

Dinsdag

16 januari

papier en karton

Maandag

22 januari

gft en restafval

Maandag

29 januari

alleen pmd
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Gerard Cools verkoopt al 25 jaar kerstbomen
Het schijnt dat je tegenwoordig al kerstbomen
via internet kunt bestellen, die met kruis en
al thuis worden bezorgd. Vogelwijkbewoners
zullen dat echter ongetwijfeld niet gaan doen.
Die hebben voor kerstbomen al 25 jaar hun
eigen adresje midden in de wijk, bij kerstbomenverkoper Gerard Cools, die ook nu weer
op z’n vaste stek aan de Nieboerweg tussen
Mezenlaan en Laan van Poot te vinden is.
In oktober is Gerard zijn kerstbomencollectie
zelf gaan uitkiezen in het Duitse Sauerland.
Tegen het eind van november kreeg hij ze hier
in Den Haag aangeleverd en al op vrijdag 1 december mocht hij van de gemeente met de verkoop van zijn Nordmannen en Blauwsparren
beginnen. De prijzen variëren grofweg tussen
20 en 60 euro. ,,Ik dacht vorig jaar al dat ik
mijn 25-jarig jubileum als bomenverkoper in de
Vogelwijk vierde, maar achteraf bezien bleek ik
me te hebben vergist’’, zegt hij. ,,Dit jaar is het
echt precies 25 jaar geleden dat ik hier begon.’’
Jarenlang doneerde Gerard altijd een deel van
zijn winst aan het Juliana Kinderziekenhuis,
maar de afgelopen jaren gaat zijn gift naar de
Stichting Kika oftewel Kinderen Kankervrij.
Om klanten ertoe te bewegen ook iets extra’s

voor Kika te doen, hangt er tussen zijn kerst
bomencollectie een collectebus voor Kika.
,,Vorig jaar ben ik die bus persoonlijk naar het
Kika-hoofdkantoor gaan brengen. Honderden
euro’s zaten erin. Fantastisch toch?’’
Voor alle klanten die in het weekend van 16
en 17 december een boom komen kopen,
heeft Gerard gratis poffertjes klaarstaan. Ook
degenen die vóór die tijd al een boom aanschaften, mogen die dagen een lekker hapje komen
nemen, daar doet Gerard niet moeilijk over.

Yvonne Keuls bij Quick op woensdag 13 december
Op woensdag 13 december van 16.00 tot 18.00
uur organiseert Qwiek Leven! in het clubhuis
van sportvereniging Quick voor senioren uit de
omgeving een informatiemiddag met als speciale gast de Haagse schrijfster Yvonne Keuls.
Zij zal voordragen uit haar boek Mevrouw
mijn moeder dat in 1999 verscheen. Na afloop
van de voordracht is er volop gelegenheid om
met elkaar onder het genot van een drankje te
genieten van Quick in kerstsfeer.
Yvonne Keuls werd in 1931 in NederlandsIndië geboren en kwam op zevenjarige

leeftijd naar Nederland. Ze ging wonen in het
Statenkwartier. Na de kweekschool werd Keuls
lerares, trouwde en werd moeder van drie
dochters. Na enige tijd voor toneel en televisie
te hebben geschreven, brak ze in1977 door met
de literaire sociale roman Jan Rap en z’n Maat.
In het bekroonde boek Mevrouw mijn moeder,
dat het onderwerp zal zijn van haar voordracht
op 13 december, schildert zij een liefdevol
portret van haar Indische moeder.
Het Quick-clubhuis is vanaf 15.45 open.
Koffie en thee staan klaar.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

AANGEBODEN - Mijn naam is Lilly Tours, ik
ben 15 jaar en wil graag bij u oppassen of uw
hond uitlaten. Ik heb de nodige oppaservaring
met kinderen vanaf vijf jaar. Eventuele referenties
beschikbaar. Reacties naar Lilly.tours1@gmail.
com of 06 22 66 43 55.
SPORTADVIES - Wilt u niet meer wachten tot
het nieuwe jaar en goede voornemens? Yanitsa
Bakalova, sportadvies en trainingen voor alle leeftijden. Meer info: sport.vogelwijk@gmail.com
GRATIS AF TE HALEN - Yoghurtplantjes om
zelf gezonde kefir te bereiden.
Tel.no. 06 53 77 44 37.
GEZOCHT - Voor foto- en filmatelier zoek ik een
oude oorfauteuil en een oud Perzisch tapijt, die
beide in slechte staat mogen zijn. Tegen redelijke
vergoeding of ruilen tegen kunstwerk. Bel of sms
06 27 89 89 63. (Fazantplein).
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TE KOOP - UNION damesfiets met trommelremmen , 3 versnellingen, goudkleurig. In goede staat.
Prijs : € 70. Informatie via tel. 070-365 66 62.
OPPAS AANGEBODEN - Ervaren oppas zoekt
voor de dinsdagmiddag (ongeveer van 15.00 tot
18.00 uur) nog een oppasgezin met schoolgaande
kinderen. Bel Liesbeth, tel. 06 24 66 91 55.
GEZOCHT - Voor één middag per week (na
schooltijd) een oppas voor onze zoon van 10 jaar
en zijn hondje. Hebt u belangstelling, belt u of
stuurt u dan een sms of app naar 06 25 45 22 03.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze hard werkende, betrouwbare en aardige huishoudelijke
hulp heeft tijd over i.v.m. het wegvallen van een
aantal adressen. Zij is al meer dan 15 jaar werkzaam in de Vogelwijk. Wie is op zoek naar hulp?
Voor referentie, bel naar 06 55 87 65 98.
HONDENUITLAAT - Geen tijd of gelegenheid om uw hond s‘ochtends goed uit te laten?
Gepensioneerde man uit de Vogelwijk, veel
ervaring met honden, is bereid uw hond uitgebreid
uit te laten tegen een redelijk tarief. Ik heb al ruim
10 jaar ervaring met diversen honden uit de wijk.
Ik ben beschikbaar voor 3 à 4 dagen per week.
Inlichtingen: H. de Graaf, tel. 06 40 22 41 31.
ZANGLES - Aangeboden: klassiek zangles van
een zeer ervaren gediplomeerd docente. Werken
aan ademhaling, resonantie en presentatie. Doel:
veel zangplezier met mooi repertoire. Voor beginners en gevorderden. Ook auditievoorbereiding en
groepslessen. De lessen zijn in mijn studio aan de
Sportlaan. Annemieke Klinkenberg-Nuijten
06 28 23 60 13.

WIJKOUDERENWERK

Nuttige adressen &
telefoonnummers

Segbroek / Vogelwijk

Politie

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.

Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers.
Tel. 0900-8844.
e-mail: henrieke.schoenmakers@politie.nl
Werkdagen: ma, woe en do.

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.):
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak.
Verder liefst altijd een afspraak maken via website www.denhaag.nl onder ‘Loket’.
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Informatie over het duingebied
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel en oppasservice
Via ouderenconsulent Lizeth Kastelein
(070 - 20 52 480) kunnen wijkbewoners ook worden aangesloten bij een ‘telefooncirkel’ .
Dan worden zij dagelijks op vaste tijdstippen
gebeld om te weten te komen of alles in orde is.
Ook kan Lizeth op verzoek de oppasservice
voor volwassenen inschakelen. Wie enkele uren
de deur uit moet, maar de zorg heeft voor een
volwassen huisgenoot die niet alleen kan worden
gelaten, kan een beroep op deze service doen.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66. e-mail: info@florence.nl
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00 - www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
(ook voor personenalarmering en spreekuren
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl
B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05,
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
WIJKVERENIGING

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

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com
- Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 46226224,
e-mail: me_schutte@hotmail.com
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkdenhaag.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Ouderenactiviteiten
Ine Essing en Ilonka Sillevis Smitt
Tel. Ine: 346 06 04
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com
Verkeerscommissie
Stef Tours, verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Eelco de Jongh, edejongh@xs4all.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, tel. 356 20 31, e-mail: clavi@hetnet.nl
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Nutsschool, Laan van Poot
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, ehvandijk@hotmail.com
Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

