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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.

Van de redactie
Omdat dit geen dagblad is, lopen we op het gebied van
de nieuwsvoorziening wel eens achter de feiten aan. Eind
februari hadden we weer zo’n gevalletje bij de hand. Het
maartnummer was nog maar net gedrukt – de inkt was nog
niet droog, aldus het bekende cliché – of er verschenen in
de nieuwsmedia berichten over enkele Vogelwijkbewoners
die in het geweer waren gekomen tegen de nachtelijke
broodbak-activiteiten van Victor Driessen en de zijnen aan
de Mezenlaan/Zwaluwlaan. Bij de Raad van State hadden
ze beroep aangetekend tegen het gemeentelijk ‘gedoog
beleid’ inzake de bakkerij.
Wij wisten van niets. Niemand had ons ooit van het al
enkele jaren slepende conflict tussen de bakker en een
aantal omwonenden op de hoogte gesteld. Bovendien
ontvangen we de zittingsagenda van de Raad van State
niet. Maar afgezien daarvan was het nu toch te laat om nog
in het maartnummer aandacht aan deze kwestie te kunnen
besteden. Toch bezorgde de gedachte dat tien dagen later
het nieuwe wijkblad zou verschijnen zonder zelfs maar een
regel aandacht voor de controverse rond de bakkerij ons
een ongemakkelijk gevoel. Wat zouden de lezers wel niet
denken? Uitgerekend over het onderwerp dat onder veel
wijkbewoners dagenlang the talk of the town was geweest,
bleek in het blad geen letter te vinden!
Hoeveel wenkbrauwen hierover zijn opgetrokken, weten
we niet, maar we hebben in elk geval geen klacht over
het ontbreken van het bakkerijnieuws vernomen. In dit
nummer wordt de omissie ruimschoots goedgemaakt. We
hadden nu immers alle tijd om in plaats van een paar haastig op de deadline getypte zinnen een artikel te schrijven
waarin alle kanten van de zaak worden belicht. Wel is het
jammer dat we de uitspraak van de Raad van State, die
een dezer dagen wordt verwacht, pas in het meinummer
kunnen publiceren. Ook dat is dan weer mosterd na de
maaltijd, maar dat is nu eenmaal het risico dat elke maandbladredactie loopt.
Hier en daar hoorden we de afgelopen weken in de wijk
naar aanleiding van de ‘broodbakkwestie’ opmerkelijk vaak
geluiden als ‘Kan een mediator hier niet helpen?’ of ‘Is dit
misschien iets voor de Rijdende Rechter?’ Het antwoord op
beide vragen is helaas ‘nee’ omdat de controverse al te veel
is geëscaleerd en de klagers dergelijke mogelijkheden als
een gepasseerd station beschouwen. Ze willen een officiële
rechterlijke uitspraak.
In het stadsdeel Escamp is vorig jaar met succes geëxperimenteerd met een ‘wijkrechter’ die niet alleen als conflictbeheersend bemiddelaar optreedt, maar ook serieuze vonnissen kan uitspreken. Ook andere stadsdelen zouden zo’n
rechter moeten krijgen, is het idee nu. Voor de Vogelwijk
komt deze mogelijkheid echter te laat.
DvR
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De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf,
voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Rondvliegende uilen en hamerende
spechten
Het is weer de tijd van uitvliegende uilen, al
dan niet beladen met wijsheid. Dat laatste
begrip lijkt tegenwoordig relatief, of in elk
geval: subjectief. Ik laat de wijsheid dan ook
maar in het midden en richt mij liever op de
Vogelwijkse vogelstand. Want niet alleen uilen
worden in deze tijd van het jaar actief. Het is
ook de tijd van hamerende spechten. Ga maar
eens luisteren in de duinen en de Bosjes van
Poot. Hoor het voorzichtig vogelgekwinkeleer
in de ochtend. Voel de zon die al aan warmte
wint. Kortom, het voorjaar komt eraan!
Waren vroeger de krokusjes op het Voorhout
de voorbode van het einde van de winterperiode, tegenwoordig kunnen we het verstrijken
van de equinox dichter bij huis ervaren. Ik
doel hier op de bloemenzee op het Eiberplein.
Het stond er helemaal vol met krokussen en
tête-à-tête narcissen. Een werkelijk prachtig
gezicht. Ik heb mij bovendien laten vertellen
dat het allemaal biologisch geteelde bollen
waren die daar hun kopjes uit de grond staken.
Dus ook nog ecologisch verantwoord. Maar
blijkbaar was niet iedereen gelukkig met deze
bloemenpracht. Ik begreep dat bij sommigen
de kortdurende afwezigheid van een grasveld
(met bijbehorende recreatiemogelijkheden)
niet in goede aarde viel. Voor hen maken de
Vogelwijkse voorjaarsbloemen andere gevoelens los. Ach ja, en zo kent iedere medaille
een keerzijde. Ik hoop dan maar dat we in een
wijk als de onze met elkaar blijven praten. En
met elkaar toch van onze medailles blijven
genieten.
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See you in court?
Dat met elkaar blijven praten is duidelijk niet
gelukt in de Mezenlaan en de Zwaluwlaan. Een
meningsverschil tussen Vogelwijkbakker Victor
Driessen en enkele omwonenden is hoog opgelopen en wacht nu op het Paris-oordeel van
de Raad van State. Jammer dat het zo ver heeft
moeten komen. Het zou mooi zijn als partijen
elkaar vroeg of laat toch nog weten te vinden.
Voor het overige verwijs ik naar het evenwichtige artikel elders in deze uitgave, waar de
standpunten van beide partijen helder uiteen
zijn gezet. Ik hoop er maar het beste van. Maar
wellicht hebben partijen elkaar nog ontmoet
tijdens het afgelopen, en naar ik aanneem, wederom uitermate geslaagde Running Dinner.
See you at Dégradé?
Waar ik ook het beste van hoop, is onze
Algemene Ledenvergadering op 23 mei in het
hoofdkwartier van theaterbroedplaats Bureau
Dégradé aan de Laan van Poot, voor de meesten van u nog altijd bekend als de Appel-loods.
Het bestuur leek het een goed idee om naast de
gebruikelijke agendapunten een aantal onderwerpen extra te belichten. Waaronder een evergreen: de verkeerssituatie. Onze verkeerscommissie spreekt graag met u over de parkeerdruk
in de wijk. Ik kan me bovendien voorstellen
dat de reconstructie van de Segbroeklaan en
Sportlaan eveneens de revue passeert. Verder
leek het ons een goed moment om met u van
gedachten te wisselen over de duinen en het
strand. Wat vinden onze leden voor dit gebied
belangrijk?
Napraten onder het genot van een gepaste

consumptie kan in ieder geval ook. En wellicht
is dat nog wel het belangrijkste onderdeel van
zo’n ledenvergadering: het op ongedwongen
wijze ontmoeten van wijkgenoten. Het zou
helemaal mooi zijn als u hierbij elkaar enthousiast weet te maken om ‘iets’ te doen in de wijk.
Neem bijvoorbeeld het stokje over van Alphons
Jacobs, die jarenlang met enkele wijkgenoten
kinderactiviteiten in de wijk heeft georganiseerd. Zie de maart-editie van dit blad. Ook
voor de Koningsdagviering op 27 april op het

IJsvogelplein zoeken we nog enkele vrijwilligers. Want het wijkleven bloeit met ideeën
en met vrijwilligers die een en ander ‘handen
en voeten geven’. Neem asjeblieft contact op
met bestuurslid Marcella Putter. Zie de laatste
pagina van dit blad. Tot ziens bij de vrijmarkt
op Koningsdag en op de ledenbijeenkomst van
23 mei!
Redmar Wolf (ook namens Hans van
Nieuwkerk, Marcella Putter en Dick Nell)

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag 12 april

14.00 uur: Wandeling langs de Scheveningse boulevard (vanaf eindpunt lijn
11) o.l.v. voorzitter IVN.

Zondag 14 april

11.00 – 17.00 uur: Expositie bij Vergader@Home, Papegaailaan 7

Maandag 15 april

10.00 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust. Vandaag staat de bijeenkomst
in het teken van Pasen. Elke wijkbewoner is welkom.

Weekend 20/21 april 14.00 – 17.00: Expositie amateurkunstenaars, Rietzangerlaan 2A. Vrije toegang.
Maandag 22 april

15.00 – 17.00 uur: Paasconcert door jazzkwintet Q-Five in de toneelloods aan
de Laan van Poot.

Zaterdag 27 april

10.30 – 14.00 uur: Koningsdag-vrijmarkt op het IJsvogelplein.

Maandag 29 april

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels, een gezellige groep
wijkbewoners waarbij iedereen kan aanschuiven. Vandaag komt men bijeen in
restaurant De Dagvisser aan de tweede binnenhaven. Aanmeldingen en nadere
informatie bij Bernadette van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Donderdag 2 mei

10.30 – 13.00 uur: ‘Renovatie-rondleiding’ op het Binnenhof

Maandag 6 mei

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

Woensdag 8 mei

13.00 uur: Wandelexcursie door het ‘Doorenbos Arboretum’ in het Zuiderpark

Woensdag 15 mei

20.00 uur: Jubileumbijeenkomst 10 jaar Vogelwijk Energie(k) in de toneelloods
aan de Laan van Poot (t.h.v. de Nachtegaallaan)

Maandag 20 mei

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust. Vandaag staat de bijeenkomst
in het teken van Pasen. Elke wijkbewoner is welkom.

Donderdag 23 mei

20.00 uur: Algemene ledenvergadering van de wijkvereniging in de toneelloods
aan de Laan van Poot.

Maandag 27 mei

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels, een gezellige groep
wijkbewoners waarbij iedereen kan aanschuiven. Vandaag komt men bijeen
in restaurant La Fontaine aan de boulevard van Kijkduin. Aanmeldingen en
nadere informatie bij Bernadette van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Zondag 23 juni

Vanaf 09.30 uur: Vogelwijk Classic & Sports Car Rally. Start bij Houtrust Squash
en parkeerterrein Westwood aan het begin van de Laan van Poot.
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‘Broodproductie aan Zwaluwlaan moet ophouden’

Spannende tijden voor bakkerij
Door Dick van Rietschoten

Kan Victor Driessen met zijn bakkersteam in de nachtelijke uren brood blijven produceren
achter zijn winkel op de hoek van de Mezenlaan en Zwaluwlaan?
Voor de 51-jarige bakker is dat geen vraag,
maar als het aan een aantal omwonenden ligt,
moet hij op zoek naar een andere baklocatie. Ze
hebben last van lawaai en stank en van vrachtwagens met meel en gist die enkele malen per
week op het pleintje bij de bakkerszaak een
verkeersobstakel vormen. Dezer dagen velt
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State een oordeel over het beroep dat
enkele buurtgenoten hebben ingesteld tegen
het besluit van de gemeente om de nachtelijke
activiteiten in de bakkerij ongemoeid te laten.

Victor Driessen (links) en mede-eigenaar Timo de Jong
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‘Winkel mag blijven’
De klagers, die hun namen liever niet in
dit blad vermeld zien, wonen zowel aan de
Zwaluwlaan (waar de ingang van het brooden banketfabriekje is gevestigd) als aan de
Mezenlaan. Tijdens een gesprek met drie
van hen zeggen ze niet de enigen te zijn met
bezwaren tegen de nachtelijke productie van
tientallen soorten brood. ,,We hebben wel
medestanders. In totaal gaat het om een stuk of
tien buurtbewoners.’’
Bij herhaling benadrukken ze dat de bakkers-

winkel ,,uiteraard’’ mag blijven. Ook hebben
ze niets tegen de overdag plaatsvindende
productie van koek, taart, croissants, banketstaven, paasstollen en soortelijke lekkernijen.
,,Maar het grootschalig bakken van brood in de
nachtelijke uren moet wat ons betreft voortaan
maar ergens anders gebeuren, want dat veroorzaakt echt overlast. We horen de ovens en het
smijten met broodkratten, we ruiken vooral in
de zomers als de deuren openstaan een doordringende bak- en gistlucht en rond een uur
of vijf ’s morgens wordt er met veel lawaai een
bestelwagen geladen die brood gaat brengen
naar een bakkerszaak in de Gentsestraat en een
winkel in Leiden waar Victor ook voor bakt.’’

Maatregelen
Victor Driessen en de mede-eigenaar van de
zaak Timo de Jong vinden dat de klagers hun
bezwaren grotelijks overdrijven en betreuren het dat zij de zaak zo op de spits hebben
gedreven. ,,De afgelopen jaren hebben we juist
diverse maatregelen genomen om overlast
tegen te gaan’’, aldus Victor. ,,We hebben
bijvoorbeeld dempers onder de deegmachines
aangebracht waardoor er nauwelijks meer trillingen waarneembaar zijn en we hebben een
stillere koelmotor gekocht. Bovendien halen we
binnenkort een generator van het dak af; die
verplaatsen we naar de kelder.’’
Timo vult aan: ,,Een onafhankelijk bureau
heeft geluidsonderzoek gedaan en geconcludeerd dat al het geluid dat hier wordt
geproduceerd onder de norm ligt. Voor de
Omgevingsdienst Haaglanden vormen we dan
ook geen probleem. En wat de geur betreft:
we hebben ook geurfilters laten aanbrengen.
Tegen omwonenden hebben we altijd gezegd:
als er iets is waar je je aan ergert, zeg het ons
en we proberen het op te lossen. We kunnen
alleen weinig veranderen aan het laden van de
bestelwagen in de vroege ochtend. Dat moet nu
eenmaal gebeuren.’’ Victor: ,,We nemen ons altijd voor het zo zachtjes mogelijk te doen, maar
dat lukt helaas niet altijd. Sorry. En de vracht-

wagens die overdag meel komen brengen, ach,
die staan er hooguit drie kwartier. En als ze dan
een stukje straat blokkeren, loopt het verkeer
hier heus niet vast. Er zijn altijd mogelijkheden
om eraan te ontkomen.’’

‘Niet zeuren’
Naar aanleiding van perspublicaties over de zitting van 27 februari bij de Raad van State, waar
de klagers hun bezwaren hadden uiteengezet,
kregen de appellanten via diverse kanalen emmers kritiek over zich heen. De teneur was:
‘Als je bij een bakkerij gaat wonen, weet je
wat je kunt verwachten, dus dan moet je niet
zeuren.’
,,Maar dat is nou juist het punt waar het om
draait’’, zeggen de klagers. ,,Tussen eind 2001
en eind 2015 is hier helemaal geen brood
gebakken, alleen maar koek en banket. De
broodproductie was toen verplaatst naar
de Badhuisstraat. In de tussentijd breidde
Driessen z’n winkelbestand flink uit en uiteindelijk moest hij wegens klachten van omwonenden ook uit de Badhuisstraat vertrekken.
Hij wilde de bakkerij toen in het bedrijvengebied Zichtenburg vestigen, maar daar kreeg hij
financiële tegenslag. In november 2015 ging hij
failliet, waarna hij vijf van zijn filialen afstootte
en alleen de zaak aan de Mezenlaan overhield.’’
,,En zo begon hier het broodbakken weer.
Niet alleen voor de klanten in de Vogelwijk
maar ook voor de winkel van z’n schoonvader
aan de Gentsestraat en later ook voor de zaak
in Leiden. Dat betekende dus dat hier opeens
sprake was van grootschalige broodproductie.
In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het
zelfs om meer dan 2000 broden. Volgens ons
past dat niet in het bestemmingsplan voor de
Vogelwijk. Daarom hebben we bijna drie jaar
geleden bij de gemeente aan de bel getrokken.’’
Overgangsrecht
Aanvankelijk leek de gemeente in de protesten
van de klagers mee te gaan, maar daar kwam
zij vorig jaar van terug. Weliswaar is grootscha-

De Vogelwijk . april 2019

5

De ingang van de bakkerij aan de kant van de Zwaluwlaan

lig broodbakken volgens het huidige bestemmingsplan niet toegestaan, maar op grond van
‘overgangsrecht’ mag de broodproductie toch
worden gecontinueerd. De bakkerij bestaat
immers al sinds 1926. Op 24 juli van dat jaar
stond in de Haagse dagbladen het volgende berichtje: B en W hebben vergunning verleend aan
W.H. van Houdt tot het oprichten van een brood-,
koek- en banketbakkerij met door electromotoren
gedreven werktuigen in het in aanbouw zijnde
perceel hoek Meezenlaan en Zwaluwlaan.
Lang voordat er sprake was van een bestemmingsplan gold hier dus al het recht op het bakken van brood. In het eerste bestemmingsplan
voor de wijk (van 1947) stond dat het pand
zowel een bedrijfs- als woonfunctie had. Zo is
dat decennialang gebleven. Bovendien heeft
Victors vader Leo in 1988 met goedkeuring
van de gemeente zijn bedrijf uitgebreid door
het naastgelegen pand aan de Mezenlaan erbij
te betrekken, waarin voorheen het echtpaar

Herman en Els Zondag een herenkapperszaakje
runde waar ook speelgoed en kantoorartikelen
werden verkocht. Pas in de bestemmingsplannen van na de eeuwwisseling komt de bakkerij
als productiebedrijf niet meer voor, wel als
detailhandel.
Victor ontkent met klem dat er tussen 2001
en 2015 (toen er brood werd gebakken in de
Badhuisstraat) helemaal niets meer aan de
Zwaluwlaan gebeurde. ,,Toen zijn er hier nog
volop banketproducten en kleine broodjes
gemaakt. Daarvoor hadden we in die tijd zelfs
het Kurhaus, het Carlton Beach Hotel en de Ibishotels als klant.’’

Slapeloze nachten
Ondanks het feit dat er zo’n veertien jaar in de
bakkerij achter de winkel geen grote broden zijn
gebakken, blijft Driessen vanwege het opgebouwde verleden het recht behouden om brood
te produceren, zo redeneert de gemeente. Dat
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vonden de klagers te gortig. Daarom tekenden
ze tegen deze gemeentelijke zienswijze beroep
aan bij de Raad van State.
Victor en zijn compagnon Timo zien de
uitspraak van dit rechtscollege met vertrouwen tegemoet. ,,Ik kan er ook geen slapeloze
nachten van hebben, want behalve op zaterdag slaap ik ’s nachts toch al nooit. Dan werk
ik immers’’, grapt Victor. Het tweetal voelt zich
ook moreel gesteund door de vele meelevende
en opbeurende reacties vanuit de wijk. ,,Het
doet me weer denken aan de periode rond dat
faillissement’’, zegt Victor, ,,toen er via crowdfunding in no time 90.000 euro voor ons op
tafel lag om hier een doorstart te maken.’’

Munitie
,,Het blijft treurig dat het zo ver heeft moeten
komen en dat we het niet met overleg onder

een kop koffie hebben kunnen oplossen’’, aldus
Timo de Jong. ,,Een van de klagers heeft een
keer tegen ons gezegd dat hij er alles aan zal
doen om de bakkerij hier weg te krijgen. Dat
blijkt ook wel, want ze zoeken steeds weer een
nieuwe stok om de hond te slaan. Sinds kort beschuldigen ze ons er ook van dat onze schutting
30 centimeter te ver over de stoep staat. Nou,
vooruit dan maar, dan breken we hem af en
zetten ‘m een stukje terug. Weer een probleem
opgelost.’’
Maar stel nu dat de appelanten in het gelijk
worden gesteld? ,,Dan hebben we nog wel
wat munitie achter de hand’’, reageert Victor.
Eenzelfde reactie echter laten de heren van de
tegenpartij horen als de vraag klinkt ‘Wat als
Driessen wint?’ Met andere woorden: ook na de
uitspraak, hoe die ook zal luiden, is het pleit nog
niet beslecht.

Verbod langparkeren caravans,
campers e.d. op Houtrustweg
Door Fred van der Burg en Stef Tours, Verkeerscommissie Vogelwijk
De bewoners van de Houtrustflats, maar ook veel andere ingezetenen van de Vogelwijk, kunnen
een zucht van verlichting slaken. Na een jaar of zeven van beloften heeft de gemeente eindelijk
een begin gemaakt met het weren van ongewenste parkeergasten aan de Houtrustweg.
De potpourri van (vaak oude) campers,
caravans, kleine vrachtwagens en aanhangers
geven het aanzien van de Houtrustweg al
vele jaren een morsig aanzien. Vorige maand
plaatste de gemeente op de parkeerstrook langs
het kanaal en op de ventweg langs de flats
gele borden met de waarschuwing dat dergelijke voertuigen daar volgens de Algemene
Plaatselijke Verordening niet meer langdurig
mogen worden geparkeerd.

Extra hoge en lange voertuigen
Het gaat in dit geval om artikel 5:6 van de
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APV. Opmerkelijk genoeg blijft artikel 5:8 van
de APV nog wel van toepassing. Dit houdt in
dat het parkeren van grote voertuigen (hoger
dan 2,40 m of langer dan 6 m) gedurende
maximaal 28 dagen nog wel mogelijk is. De
omwonenden zijn van mening dat ook dat
moet worden verboden en dat de parkeerruimte een ‘gewone’ parkeerstrook wordt.
Van oorsprong was alleen de strook langs het
Verversingskanaal bedoeld voor het langdurig
(maximaal 4 weken) stallen van bijzondere
voertuigen. In de loop van de tijd werden echter ook de parkeerplaatsen ter weerszijden van

de ventweg hiervoor gebruikt. Het is natuurlijk
merkwaardig dat langs deze ventweg – vooralsnog - ook extra hoge of lange voertuigen mogen
worden geparkeerd.

Verplaatsing van het probleem
De vrees lijkt gerechtvaardigd dat de eigenaren
van campers, busjes en dergelijke hun voertuigen voortaan elders in de Vogelwijk zullen
proberen te parkeren. Er staan nu al regelmatig
aanhangwagens en campers langs de Laan van
Poot ter hoogte van de squashhal en het tennispark. Ook het parkeerterrein op het dak van de
zuiveringsinstallatie bij discotheek Westwood
wordt hiervoor in toenemende mate gebruikt.
Strenge handhaving en alerte bewoners kunnen
dit probleem wellicht tot een minimum beperken. Wordt vervolgd!
Sportlaan
Naar aanleiding van het artikel in het maartnummer over de toenemende parkeerdruk in de
wijk ontving de verkeerscommissie enkele reacties over de parkeersituatie op het noordelijk
deel van de Sportlaan, in de buurt van het ziekenhuis. Deze reacties bevestigen het beeld dat
er hier sprake is van een zo hoge parkeerdruk
dat bewoners hun auto ver van huis moeten
parkeren (bijvoorbeeld aan de Laan van Poot)

of dat elders een garage moest worden gehuurd.
Ook zijn er ergernissen over het vaak langdurig parkeren van grote bestelbussen op de
Sportlaan en de Nieboerweg. De gemeente zou
hier veel strenger en consequenter de parkeerregels uit de APV moeten handhaven.

Voetpad langs kanaal
Een geheel ander, maar wel onder het hoofdstuk ‘verkeer’ vallend punt waarover werd geklaagd is het smalle trottoir langs de Houtrust
weg aan de kant van het Verversingskanaal.
Dit is een verschijnsel waarvoor al zeker tien
jaar regelmatig bij de gemeente aandacht is
gevraagd. De ruimte is daar echter zeer beperkt.
De oevers van het kanaal zijn in beheer bij het
Hoogheemraadschap Delfland, dat niet staat te
springen om langs het kanaal een mooi wandelpad aan te leggen. Een pasklare oplossing en het
benodigde geld liggen hier helaas niet voor het
oprapen.
Wij blijven benieuwd naar reacties uit de wijk
op de parkeerproblematiek. Uw signaleringen
en opmerkingen kunt u sturen naar
verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Bij de komende algemene ledenvergadering
van de wijkvereniging op donderdag 23 mei in
de toneelloods aan de Laan van Poot willen wij
graag over deze kwestie(s) met u in gesprek.
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De erfenis van Vogelwijkbewoner Jim Pikaar

Een zebrapad met een verhaal
Door Dick van Rietschoten
Op de Daal en Bergselaan ligt ter hoogte van
woonzorgcentrum Uitzicht en de Bergkerk
sinds november 2014 een zebrapad. Aan
beide kanten wordt dit geflankeerd door een
driehoekig bord dat verkeersdeelnemers
attent maakt op overstekende ouderen. Wat
weinigen weten, is dat deze oversteekplaats
er is gekomen dankzij Vogelwijkbewoner
Jim Pikaar, die vorig jaar op 82-jarige leeftijd
overleed. Gertie Pikaar-Duistermaat, die ruim
55 jaar met Jim getrouwd was, woont nog
altijd in het huis aan de Ooievaarlaan, waar ze
met Jim en drie dochters vele jaren van vooren tegenspoed heeft beleefd. Het verhaal rond
de oversteekplaats is een klein maar niettemin
belangrijk onderdeel van haar leven met Jim,
een leven waar ze graag over vertelt.

Oss
,,Ik kende Jim al vanaf m’n achtste jaar’’, zegt
Gertie. ,,Ik woonde toen in Oss, waar ik in
1940 was geboren. Jim kwam als vijf jaar oudere buurjongen in 1948 tegenover mij wonen.
Hij was geboren en opgegroeid in Engeland,
in de plaats Littleborough vlakbij Manchester.
Dat vond ik natuurlijk heel interessant. In het
begin sprak hij Engels en maar een klein beetje
Nederlands. Zijn ouders waren Nederlanders,
maar z’n vader werkte bij geneesmiddelenfabrikant Organon en was in de jaren dertig uitgezonden naar een vestiging in Manchester.’’
De ouders van Jim en Gertie konden het goed
met elkaar vinden en dat gold ook voor de
beide jongelui. ,,Jim en ik speelden toevallig
allebei blokfluit en we traden ook wel eens
samen op.’’
Londen
Halverwege de jaren vijftig vertrok Jim opnieuw naar Engeland, ditmaal in z’n eentje.
Hij ging in Manchester chemical engineering
studeren en uiteindelijk promoveerde hij in
Londen op een proefschrift over warmte- en
koudetechnieken in industriële processen.
,,Ik had steeds contact met hem gehouden’’,
vertelt Gertie. Twee keer heb ik hem in Engeland bezocht en bij die tweede keer, toen ik
inmiddels in Schiedam woonde en de opleiding Kinderverzorging en Opvoeding deed,
sprong tussen ons de vonk over. We hebben
in die tijd veel brieven naar elkaar geschreven
en ik herinner me zelfs een telegram dat ik
stuurde toen ik geslaagd was voor m’n rijbewijs. Ik hield het goedkoop. Eén woord was
genoeg: Passed! Zo hadden we een paar jaar
verkering, gescheiden door de Noordzee. Natuurlijk wilde ik dolgraag bij hem in Engeland

10
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Engeland weg te gaan, besloten we in 1971 om
toch maar naar Den Haag te verhuizen. In eerste instantie woonden we een paar maanden in
een Shell-appartement aan de Landréstraat en
intussen gingen we op huizenjacht. Zo belandden we op de Ooievaarlaan. Van het begin af
aan vonden we het een heerlijk huis, maar er
ontbrak volgens Jim één ding: er moest ter
verhoging van de gezelligheid een open haard
in. En zo geschiedde. Ook buiten het huis viel
er nog wel wat werk te doen, want toen we
het kochten, was zowel de voor- als achtertuin
helemaal betegeld. Afschuwelijk! We hebben er
in de loop der tijd weer iets moois van kunnen
maken, waar ik nog steeds trots op ben.’’

Jim Pikaar in 2014 bij de officiële ingebruikneming van
de oversteekplaats, samen met toenmalig wethouder
Karsten Klein

gaan wonen, maar die wens kwam pas in 1962
uit. Toen trouwden we, in Schiedam, en kort
daarna kregen we een huis aan de zuidkant van
Londen.’’

Ooievaarlaan
,,Jim werkte voor verschillende bedrijven, maar
kwam na enige tijd bij Shell terecht, waar hij
specialist werd op het gebied van vloeibaar gas.
Ook hield hij zich veel bezig met de veiligheid
van allerlei gasinstallaties. Geregeld werd hij
voor bepaalde klussen voor een paar weken
naar het buitenland gestuurd. Toen onze kinderen nog klein waren, gingen we wel eens met
hem mee. We hebben bijvoorbeeld een paar
maanden in Algerije gewoond.’’
Begin jaren zeventig deed Shell een beroep
op Jim om in Den Haag te komen werken.
,,Hoewel we het allebei niet leuk vonden om uit

Nederlands leren
De twee oudste meisjes uit het gezin gingen
naar de Heldringschool, maar dat leverde
in het begin wel een probleem op, want ze
spraken nauwelijks Nederlands. ,,Thuis hadden
we altijd vooral Engels gesproken’’, verklaart
Gertie. ,,Het toenmalige schoolhoofd, Wim
Oskam, raadde Jim en mij toen dringend aan
om voortaan thuis alleen nog maar Nederlands
te praten. Dat werkte goed en in no time waren
de meisjes helemaal vernederlandst. We
lieten ze ook altijd meedoen aan de kinderactiviteiten van de wijkvereniging, zoals de
gebruikelijke verkleedpartijen en de optocht op
Koninginnedag.’’
Hersenbloeding
,,Ook Jim aardde hier snel. We tennisten samen
veel, hij was actief in de Pauluskerk, we musiceerden met z’n tweeën, hij op z’n klavecimbel
en ik op de blokfluit, hij deed met een MG mee
aan autorally’s en toen hij gepensioneerd was,
ging hij ook golfen. Maar helaas gebeurde er in
2009 na een golfwedstrijd iets wat z’n leven radicaal veranderde. Hij kwam thuis met hevige
hoofdpijn, die almaar erger werd. Hij belandde
in het ziekenhuis en daar werd een zware
hersenbloeding geconstateerd. Een levensreddende hersenoperatie bleek noodzakelijk,
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maar toen hij daardoorheen was gekomen,
kon hij niet meer lopen en ook nauwelijks
praten. Hij kreeg intensieve fysiotherapie en
spraaktherapie, ons huis werd aangepast met
onder meer een traplift en we kregen heel veel
hulp. Maar zijn fysieke situatie verbeterde niet
noemenswaard en uiteindelijk kwamen we tot
de conclusie dat thuis wonen geen goede optie
meer was.’’

Uitzicht
Opeens verscheen er een lichtpunt in de
duisternis van het opgestapelde verdriet. In
woonzorgcentrum Uitzicht, niet ver van huis
dus, kon Jim een eigen appartement krijgen
vanwaar hij de Vogelwijk en de duinen kon
zien en zelfs de tennisbanen waar hij ooit had
gespeeld.
Met groot doorzettingsvermogen oefende hij
veel met de rolstoel, waar hij na een poosje
goed mee kon omgaan. Later kreeg hij ook de
beschikking over een scootmobiel, waarmee
hij in de weekends naar huis kwam en tochtjes
door de buurt maakte. Door de week bezocht
Gertie hem elke dag en vaak at ze in Uitzicht
met hem mee. ,,Hij probeerde alles om nog
zo veel mogelijk van z’n leven te maken en hij
bleef een positieve levensinstelling houden,
inclusief z’n Britse humor. Echt bewonderenswaardig’’, zegt ze met liefdevolle trots.
,,Communiceren deed hij voornamelijk met
een laptop, want praten was bijna onmogelijk,
hoewel m’n dochters en ik wel wijs konden uit
de klanken die hij maakte.’’
Wethouder
Op z’n tochtjes met de scootmobiel, bijvoorbeeld naar de Bosjes van Pex, ervoer Jim de
Daal en Bergselaan vaak als een niet makkelijk
te nemen obstakel. Hij miste een veilige oversteekplaats. Gertie: ,,Daarom stuurde hij op een
dag een e-mail naar de gemeente waarin hij
zo’n oversteekplaats bepleitte. Na veel heen– en
weergeschrijf kwam er een ambtenaar kijken
en zowaar: niet veel later kreeg Jim te horen

Gertie Pikaar in haar voortuin met het bord
Littlebrough aan de gevel van het huis

dat z’n wens zou worden vervuld. Toen het eenmaal zo ver was, werd er in Uitzicht een feestje
gebouwd en de toenmalige wethouder Karsten
Klein kwam de oversteekplaats persoonlijk
samen met Jim in gebruik stellen. Er kwam
zelfs een foto van hen tweeën in De Telegraaf
terecht.’’
Nog ruim drie jaar heeft Jim van ‘zijn’ oversteekplaats gebruik kunnen maken. Vorig
jaar januari overleed hij, na een fatale nieuwe
hersenbloeding. Maar de zebra is een van de
dingen die de herinnering aan hem levend
houden. Evenals de klavecimbel die nog altijd
bij Gertie in de huiskamer staat, evenals de vele
foto’s die Gertie nog van hem heeft, evenals
het boekje dat hij (in het Engels) in Uitzicht
over z’n leven heeft geschreven en last but not
least: evenals het plaatsnaambord Littleborough
dat al vele jaren de gevel van het huis aan de
Ooievaarlaan siert.
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Hoe wijkbewoner Max via Small Business in Big Business terechtkwam

‘Ik haal vliegtuigen uit elkaar’
Tekst: Ria Luitjes - Foto’s Max Lutje Wooldrik en Ria Luitjes

‘Ik haal vliegtuigen uit elkaar! Prachtig werk hoor.’ Wellicht herkennen sommigen deze tekst van
de tv-reclame van een grote Nederlandse bank. Het verhaal in deze spot is gebaseerd op het
beroepsleven van een Vogelwijkbewoner: Max Lutje Wooldrik. Een rondvlucht boven Rotterdam,
Utrecht, Amsterdam, Schiphol, de kustlijn en zelfs de Vogelwijk betekende mijn kennismaking met
piloot Max. Het levensverhaal van deze piloot en ondernemer is inspirerend. Redenen genoeg om
later nog eens verder te praten.
Na de havo ben ik Small Business & Retail management gaan studeren. Eerst aan de Haarlem
Business School en later aan de Hogeschool
Rotterdam. Waar een studie bedrijfskunde zich
vooral richt op het besturen van een bestaande
onderneming, is de studie ‘Small Business’ gericht op het zelf opzetten van een eigen bedrijf.
Dat is mij op het lijf geschreven.’’

Wie is Max?
,,Ik ben 39 jaar, getrouwd met Suleika en
trotste vader van een zoon en dochter van
respectievelijk 9 en 6 jaar. Ik ben geboren in
Den Haag. Mijn vader werkte voor Shell en dat
betekende veel reizen. Toen ik een half jaar oud
was, zijn mijn ouders verhuisd naar Thailand,
vervolgens naar Nieuw-Zeeland en later naar
de Dominicaanse Republiek. Sinds mijn achtste
woon ik weer in Nederland, hier in Den Haag.
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Hoe kwam je in de Vogelwijk terecht?
,,Mijn vrouw is er opgegroeid. Ik heb altijd
tegen haar gezegd: ik ga nooit in de Vogelwijk
wonen, veel te rustig daar! We zijn toen gaan
wonen in de voor mij hippere Zeeheldenbuurt,
aan de Barentszstraat. Als student vond ik
dat een prachtige plek, maar als jonge ouders
ligt dat toch iets anders, hebben we gemerkt.
Vooral als je pasgeboren dochter ’s nachts wakker wordt, en jij dus ook, omdat er lawaaierige
studenten door je straat lopen. We hebben toen
toch een huis gekocht in de Vogelwijk en als het
aan ons ligt, gaan we hier nooit meer weg. We
vinden het hier heerlijk!’’
Je was al jong ondernemer
,,In 2001, ik was toen 21, heb ik tijdens mijn
studie al mijn eerste onderneming opgericht:
WilJeBellen.nl. Dat was een bedrijf dat mobiele abonnementen tegen gunstige tarieven
verkocht aan studenten. Mijn medestudenten maakten lange dagen met werken op het
strand. Ik hoefde bij wijze van spreken alleen

maar soms een faxje door te sturen in verband
met een binnenkomende bestelling en ik was
alweer klaar voor de week. Tegen het eind van
mijn studie heb ik het bedrijf verkocht aan een
vriend/medestudent.’’
,,In 2005 was ik klaar met de studie. Voor mijn
afstudeeropdracht had ik een businessplan
geschreven en direct na de studie heb ik dat
plan ten uitvoer gebracht en Lenix Telecom
BV opgericht. Dit was ook een bedrijf dat zich
bezighield met telefonie, maar specifiek gericht
op de zakelijke markt. In 2011 verkocht ik Lenix
aan een concurrent. Het bestaat, zij het onder
een nieuwe naam, nog steeds. De afspraak was
dat ik daar nog twee jaar zou aanblijven. Zo
kreeg ik in 2013 de kans om eindelijk iets met
luchtvaart te gaan doen, wat ik al jaren graag
wilde.’’

Je hebt toch ook een sofwarebedrijf gehad?
,,Ja, in die periode was ik met wat compagnons
nog twee andere bedrijven begonnen die software (lieten) ontwikkelen. In 2009 brachten
we software op de markt voor huiswerkbegeleidingsinstituten en in 2012 SelectTheDate.com,
een voorloper van de huidige ‘datumprikker’,
met bijbehorende smartphone-applicaties. De
successen, mislukkingen en uitdagingen van
die softwarebedrijven hebben me enorm geholpen bij de opzet van mijn huidige bedrijf APOC
Aviation in 2014. Ik wist precies wat ik wel en
niet moest doen. In 2016 heb ik mijn aandeel
in die softwarebedrijven verkocht zodat ik mij
geheel kon richten op APOC.’’
Vanwaar die liefde voor de luchtvaart?
,,Eigenlijk is dat de schuld van mijn vrouw. Zij

kreeg ooit een vliegles cadeau en aangezien ze
daar geen behoefte aan had, kreeg ik die les
van haar. Dat was voor mij de eerste kennismaking met zelf vliegen. Ik was direct verkocht. In
2009 heb ik mijn vliegbrevet gehaald en zoals
gezegd verkocht ik later mijn bedrijf om iets in
de luchtvaart te gaan doen.’’
,,In eerste instantie wilde ik iets gaan doen
in de sfeer van de ‘airtaxi’: het heen- en weer
vliegen van zakemensen met privévliegtuigen.
Door een interview dat ik las met een ondernemer uit Zoetermeer, liep het toch een beetje
anders. Die man handelde in vliegtuigonderdelen. Ik heb hem op de bonnefooi gebeld, we
hebben een kop koffie gedronken en aansluitend ben ik een jaar met succes voor hem als
freelancer aan de slag geweest. In die tijd heb
ik heel veel over de vliegtuigindustrie geleerd.
Ik blijf natuurlijk ondernemer, en toen bleek
dat een 50:50-partnerschap nooit mogelijk zou
worden, ben ik in augustus 2014 voor mezelf
begonnen met APOC Aviation, oftewel Aircraft
Part-Out Company.’’

Wat houdt het in?
,,APOC Aviation is met behulp van een wijkgenoot ontstaan. Mede dankzij hem konden
we van start gaan, een pand regelen, software
laten ontwikkelen, de hardware aanschaffen
en de eerste personeelsleden in dienst nemen.
Vliegtuigen kopen konden we alleen nog niet.
Daarvoor moesten we eerst meer investeerders
aantrekken. We hebben veel tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van ons softwarepakket, het kloppend hart van ons bedrijf. Om het
eenvoudig uit te leggen: ik zie ons als een soort
Amazon of een Bol.com, alleen staan er bij ons

De Vogelwijk . april 2019

15

op de website vliegtuigonderdelen te koop in
plaats van bijvoorbeeld boeken. Daarnaast is
ons platform niet voor iedereen toegankelijk.
Wij verkopen niet zomaar vliegtuigonderdelen aan iedereen, want we zijn gebonden
aan internationale regels. Zo mogen wij niet
verkopen aan bijvoorbeeld landen als Iran of
Noord-Korea.’’
,,Onze industrie is niet echt bekend onder het
grote publiek. Bijna iedereen vergist zich in
de omvang ervan. Het is echt gigantisch: circa
70 procent van alle vliegtuigonderdelen die
wereldwijd worden verhandeld, zijn gebruikte
onderdelen!’’

Worden die onderdelen gecontroleerd?
,,Voor ieder vliegtuigonderdeel geldt: zodra je
het van een vliegtuig afhaalt is het niet meer
luchtwaardig en mag je het onderdeel niet zonder meer gebruiken. Het moet dan gecontroleerd worden door een gecertificeerde instantie. Dat kan de fabrikant van het onderdeel zijn,
zoals Honeywell of Liebherr, maar ook een gerenommeerde partij als Lufthansa Technik, een
divisie van de Duitse luchtvaartmaatschappij.
Het vliegtuigonderdeel doorloopt verschillende
checks, die veel strenger zijn dan de controles
die worden uitgevoerd als het onderdeel nog
aan het vliegtuig vastzit. Voldoet het onderdeel
nog steeds aan de juiste eisen en is het op een
correcte manier gereviseerd, dan krijgt het een
luchtwaardigheidscertificaat. Pas dan mag het
opnieuw aan of in een ander vliegtuig worden
gemonteerd.’’

Nu en dan verzorgt Max rondvluchten met een Cessna.
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Wat voor vliegtuigen koop je zoal?
,,Wij richten ons vooral op twee type toestellen:
de Boeing 737 en de Airbus A320. Met onze
eigen software kunnen wij heel goed bepalen
welk vliegtuig wij wel of niet willen kopen. We
hebben een algoritme ontwikkeld waardoor we
aan elk individueel onderdeel de juiste waarde
kunnen geven. Zijn er aanpassingen nodig, dan
doen onze programmeurs dit direct, zodat we
altijd up-to-date in de markt opereren.’’
Hoe zit het met financiering?
,,In vier jaar tijd hebben we zeventien vliegtuigprojecten, zoals wij dit noemen, afgerond.
We hebben nu zelfs acht projecten tegelijkertijd
lopen. Dat financieren we allemaal met behulp
van verschillende bronnen. We hebben een
investeringsfonds aan boord gehaald, werken
met diverse informele investeerders en hebben
meerdere projecten via crowdfunding gefinancierd. In het begin werd hier binnen de industrie
heel lacherig over gedaan, maar vanwege onze
successen op dit gebied worden we inmiddels
door concullega‘s geïmiteerd. Bij onze laatste
campagne hebben we € 2.6 miljoen opgehaald
binnen 90 minuten! Ik kan je verzekeren dat
dit sneller is dan dat we naar de bank waren
gegaan. Het mooie van onze crowdfunding is
dat je ook voor lage bedragen kunt meedoen.
Mensen kunnen voor € 100 al meewerken aan
de verduurzaming van de luchtvaart.’’
Zit er nog steeds groei in?
,,We groeien netjes conform ons businessplan.
Daar ben ik erg trots op. Het aantal personeelsleden neemt toe en ook de diensten die
we nationaal en internationaal aanbieden.
Inmiddels hebben we ook kantoren in Litouwen
en Zuid-Florida. In Colombia hebben we een
Nederlandse collega met een thuiswerkplek,
die zich richt op de Zuid-Amerikaanse markt.
Met de toename van activiteiten in onder meer
China zijn we nu aan het kijken of we een kantoor in Azië kunnen openen, waarschijnlijk in
Hong Kong.’’

,,Vorig jaar hebben we een lease-tak opgericht
waarbij klanten grote kostbare onderdelen
zoals landingsgestellen nu ook van ons kunnen
leasen. Ook hebben we vorig jaar een tradingtak opgericht waarbij onderdelen verhandeld
worden van andere vliegtuigtypen dan onze
eigen projecten. Tot op heden kochten we alleen vliegtuigen aan zonder motoren. Motoren
zijn de kostbaarste onderdelen van een
vliegtuig en die vereisen hele specifieke kennis.
Maar sinds kort hebben we ook een motordivisie, dus we zijn nu in staat om hele vliegtuigen
aan te schaffen, inclusief motoren.’’

Hoe kwam je in een tv-commercial terecht?
,,De luchtvaart is heel duurzaam. Zoals ik

eerder al zei, wordt 70 procent van alle vliegtuigonderdelen hergebruikt. Ik ken weinig
industrieën waar dat percentage van recycling
ook zo hoog is. Mede omdat wij een duurzaam
bedrijf zijn, heeft ABN-AMRO ons benaderd.
Zij vroegen of wij het leuk vonden om mee te
werken aan hun duurzaamheidscampagne. Er
is toen bij ons op kantoor een bedrijfsfilmpje
gemaakt, dat nog steeds op de website van
ABN-AMRO te vinden is. Toen ze klaar waren
met filmen lieten ze weten: ‘Er komt ook nog
een landelijke tv-reclame, gebaseerd op jouw
bedrijf. Jullie zullen niet getoond of genoemd
worden, maar dit vind je waarschijnlijk wel
leuk.’ Nou, dat klopte ook wel. Ik vond het hartstikke leuk, want vliegtuigen uit elkaar halen is
inderdaad prachtig werk!”

Strandtenten
De overgang naar de zomertijd (die we nog
wel een jaar of twee zullen meemaken)
betekende voor veel horecagelegenheden
op het Zuiderstrand ook de opening van
het strandseizoen. Begin maart arriveerden langs de duinenrij de zeecontainers
waarin de onderdelen van de demontabele
strandtenten gedurende de najaars- en

wintermaanden waren opgeslagen. De
stormachtige periode tussen 8 en 14 maart
legde de opbouw van de strandpaviljoens
echter tijdelijk lam, waardoor in de resterende maartweken extra hard moest worden
gebuffeld om de bouwsels voor begin april
gebruiksklaar te hebben. Dat lukte niet alle
strandtenthouders.

Toch zullen naar verwachting ruim voor Pasen de teams van etablissementen als De Zuid,
De Staat, De Kwartel, De Fuut, Pier 32, Millers Beach, Beachclub Leef en @theBeach (bij het naaktstrand) weer gastvrij met drank en spijzen voor het zonneminnende publiek klaarstaan.
Op de foto de opbouw van paviljoen De Staat in de laatste week van maart.
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Paasconcert Jazzkwintet QFive
22 april in de ‘toneelloods’

Twee wijkgenoten, Rita Reimer van de Cultuurcommissie en Ine Essing van de Ouderencommissie,
hebben de handen ineengeslagen om weer – net als enkele jaren geleden nog het geval was –
zondagmiddagconcerten in de wijk te organiseren.
Als binnenkomer staat een swingend concert gepland van het Haags (en deels Vogelwijks)
jazzkwintet QFive. Niet op een zondagmiddag maar op tweede paasdag, maandagmiddag 22 april.
Locatie: de ‘toneelloods’ aan de Laan van Poot, ter hoogte van de Nachtegaallaan (voorheen van De
Appel, nu beheerd door Bureau Dégradé).
Tijdstip: 15.00 uur. Entreekosten: slechts 5 euro per persoon.
Bij voldoende belangstelling wordt er vóór de zomer nog een andere muziekmiddag georganiseerd, waarna een concertreeks zal worden voorbereid voor de maanden vanaf september.
U bent van harte voor genoemd paasconcert uitgenodigd. Onder het genot van een drankje kunt u
tot ongeveer 17.00 uur van de klanken van QFive genieten en andere wijkbewoners ontmoeten.

De geschiedenis van QFive
De eerste repetitie van QFive vond plaats aan
de Kwartellaan op 17 maart 2006. De in de
Vogelwijk gewortelde band bestaat dus inmiddels 13 jaar. Sopraan- en altsaxofonist Leon
Monné, drummer Henk Eijgendaal en bassist
Doron Nagan zijn leden van het eerste uur.
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Tenorist Hans Schönau en pianist Han van der
Rhee voegden zich later bij de band, maar zijn
inmiddels al jaren lid van QFive.
De groep heeft een sterke band met de
Vogelwijk. Saxofonist Leon Monné en bassist Doron Nagan wonen al heel lang in de
wijk en pianist Han van der Rhee heeft jaren-

lang als dermatoloog in het Juliana
Kinderziekenhuis gewerkt. De repetities vinden nog steeds plaats in
huize Monné aan de Kwartellaan. De
band met de Vogelwijk komt zelfs tot
uitdrukking in de naam van QFive,
want de Q komt van Quail, het Engelse
woord voor kwartel.
Pianist Han van der Rhee is tevens
bekend als de jarenlange begeleider
van de in 2017 overleden saxofonist
Bob Rigter. Als lid van het Bob Rigter
Kwartet begeleidde Han ook verschillende jazzgrootheden van internationaal niveau, zoals Philip Harper, Gary
Kavanagh en Deborah Carter.

Modern, maar licht verteerbaar
QFive speelt moderne, maar licht
verteerbare jazz. Tot het repertoire
behoren ‘standards’ uit het American
Songbook (nummers die vaak afkomstig zijn uit musicals en films en door
de jazzversie naar een ander niveau
zijn getild), maar ook minder bekende
jazzcomposities en bossanova’s. Het
repertoire wordt voortdurend ververst.
Bebop en mainstream, de stijlen
waarin QFive vooral speelt, zijn
jazzstromingen die respectievelijk in
de jaren veertig en vijftig van de 20ste
eeuw ontstonden en nog springlevend
zijn, ook onder jongere jazzmuzikanten. Tijdens het optreden op 22 april
zal, als daar belangstelling voor is,
tussen de stukken door wat meer uitleg
worden gegeven over hoe jazz wordt
gespeeld.
Nota Bene: In verband met de planning
is het handig als belangstellenden zich
voor het bijwonen van het paasconcert
aanmelden via
ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

Lieveheersbeestje
Wonderlijk dat een klein rood schild met stippen
dat stakerig zijn vleugels uitklapt, een naam
draagt die hemelse vergezichten opent
een mirakel dat deze soort hangt tegen plafonds
in huis, in schuur, talrijk als familieboom
opeengepakt in opstijgende warme lucht en
in rust en meditatie het koude jaargetijde overleeft
volgens een binnenhuisplan, slim bedacht
door deze overlever: de fitste kever volgens
de wet van Darwin of, zoals anderen zeggen,
naar ontwerp van hun goddelijke naamgenoot
en dat alles - in het leven noodzakelijk - met wat geluk
de kever moet met lotgenoten als ademende
grillige vlek op het stucwerk blijven zitten
bestrijdt ze niet met bezems, doeken of doodslag
opdat ze in het voorjaar hun hoge plaats
levend kunnen verlaten en vrij uitvliegen
de bloemen en struiken in als vlijtige luizenhoeders

Olga Millenaar
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Vogelwijk Classic Car Rally wordt
dit jaar verreden op zondag 23 juni
De organisatoren Carine Smith en Eric van
der Maarel zijn al enkele weken bezig met het
voorbereiden van de 15e editie van de Vogelwijk
Classic Car Rally. Aan de hand van een gedetailleerde kaart van Zuid-Holland en hun jarenlange
praktijkervaring zoeken ze opnieuw aantrekkelijke routes en opdrachten voor de deelnemende
equipes uit.
Dit altijd gezellige en spectaculaire evenement
vindt dit jaar plaats op zondag 23 juni. Equipes
kunnen zich nu al inschrijven!
Zoals gewoonlijk zijn er weer twee deelnemersklassen: de toerklasse (voor degenen met geen
of weinig rally-ervaring) en de sportklasse (voor
ervaren rallyrijders die graag wat meer uitdaging
en competitie aangaan).
De start vindt wederom plaats bij het parkeerterrein van Westwood aan het begin van de Laan
van Poot. Verzameltijdstip: 09.30. Vertrek vanaf

10.15 uur. De kosten voor deelname bedragen
90 euro per equipe. Dit is inclusief koffie/thee,
de rally-bescheiden, autoschild, professionele
begeleiding en bezemwagen met monteur, een
lunchbuffet en een borrel met hapjes bij de finish
vanaf plm. 16.30.
Voor diegenen die graag mee willen doen, maar
niet zelf beschikken over een geschikte auto,
biedt het bedrijf Chrome een keuze uit verschillende klassieke huurauto’s aan: zie www.chrome.nl.
Inschrijving graag bij Carine Smith via:
info@rally-cd.nl
Vermeld naam chauffeur en bijrijder, merk en
type auto, adres, telefoonnummer en e-mailadres en natuurlijk de klasse waarin u deelneemt.
Voor inlichtingen/vragen: Carine Smith
06-51.15.23.73 of Eric van der Maarel (Chrome):
06-28.22.80.98
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Vogelwijkers boeren goed met
horeca bij Scheveningse haven
Door Sjaak Blom
,,Ik heb wel vijf reacties gehad. Deze week ga ik
met de kandidaten in gesprek.” Aan het woord
is Liane Dierckx. Samen met haar zoon Rick exploiteert deze Vogelwijkse de lunchroom en ijssalon Dierckx & Dierckx aan de Hellingweg in
Scheveningen, vlakbij het Zuiderstrandtheater
en het nieuwbouwproject op het voormalige
Norfolkterrein. In het maartnummer van dit
blad plaatste ze een Kwettertje waarin ze jongeren uit de wijk een baantje in de bediening
aanbood. En dat werkte!

België
Liane Dierckx is afkomstig uit het Belgische
Brasschaat. Net over de grens aan de noordoostkant van Antwerpen. Toen de kinderen
nog op de basisschool zaten, koos ze voor
Nederland en acht jaar geleden kwam ze in
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de Vogelwijk terecht, aan de Sprietlaan. Van
huis uit is ze binnenhuis- en tuinarchitecte. De
metamorfose van menig tuin en interieur is van
haar hand. De laatste tijd heeft ze zich vooral
op de herinrichting van winkels gericht. Dat
doet ze nu overigens nog.
Ze vindt het ,,prachtig wonen in de Vogelwijk”,
maar toch hebben Liane en haar man onlangs
hun huis aan de Sprietlaan verkocht. ,,Toen de
kinderen uitvlogen werd het echt veel te groot.”
Ze zijn op zoek naar een alternatief in de wijk.
,,Liefst een hoekwoning met een tuin.”

Horecalocatie
Een paar jaar geleden ontstond het idee om
samen met haar kinderen iets in de horeca te
beginnen. ,,In de binnenstad is het al bezaaid
met horecazaken en iedere winkel die leeg

komt te staan, wordt ook weer een café of
lunchroom. Daarom zochten we een locatie
waar dat nog niet aan de orde is”
Dat werd de Hellingweg 274, midden in een
omgeving die zich in een razendsnel tempo
ontwikkelt van industriële bedrijvigheid naar
een unieke locatie voor nieuwe bewoners, toeristen en zeilsporters. Het was een spannende
uitdaging. ,,Je bent daar starter, dus je loopt
wel kans dat je een paar jaar minimaal draait.”
Aanvankelijk samen met haar dochter en later
met haar zoon Rick rolde Liane in haar nieuwe
zaak een concept uit dat iedere verwachting te
boven ging.

IJssalon
De lunchroom voorziet in een behoefte. De toeristen van de vakantiewoningen in de haven, de
opvarenden van de zeilboten en bewoners van
Duindorp, het Statenkwartier en de Vogelwijk
wisten de accommodatie al vrij snel goed te
vinden.
,,Het is een levendig gebied, er gebeurt altijd
wat, dus het is leuk om eens naartoe of doorheen te wandelen.” Verderop in de straat is een
ruimte gehuurd om de terrasstoelen en -tafels

in de winter op te slaan. Vorig jaar zijn ze daar
een ijssalon beginnen, geopend van Pasen tot
oktober. Ze troffen het, de mooie lange zomer
bracht veel ijs aan de man. De zeilboten vormen
ook een belangrijke clientèle, zeker bij grote
evenementen. Team Brunel - van de Volvo
Ocean Race - heeft het etablissement gebombardeerd tot uitvalsbasis. ,,Groepen die de boot een
dagje afhuren, beginnen de dag hier, krijgen een
lunch mee en sluiten hier af.”

Ontbijt, lunch en borrel
Belangstellenden kunnen bij Dierckx & Dierckx
terecht voor ontbijt, lunch en borrel. In de
zomermaanden is de kaart wat uitgebreider
en staat er bijvoorbeeld ook een daghap op het
menu. Catering of picknick is ook mogelijk,
evenals vergaderingen en feestjes, want er is
ook nog een ruimte op de eerste verdieping. ,,Al
onze producten zijn vers en glutenvrij en zijn
huisgemaakt of worden betrokken bij kleine
ondernemers uit de buurt. Het brood nemen we
af van onze wijkgenoot Victor Driessen.”
Bij Dierckx & Dierckx reserveren kan telefonisch
via 06 24741472 of via
info@dierckx-dierckx.nl

Het hoekpand met de l unchroom aan de Hellingweg.
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Anja Knoope kwam in 2018 in de Vogelwijk wonen. Ze is met vervroegd
pensioen na een loopbaan in de gezondheidszorg en het HBO-onderwijs.
Geregeld schrijft zij een column over haar ervaringen in de wijk.

Culinair succes verzekerd!
Op zaterdag 30 maart vond voor
de vijfde keer in onze wijk een
Running Dinner plaats. Ik heb
goede herinneringen aan iets vergelijkbaars met kennissen, vroeger
in Schiedam. Met zeven stellen
trokken we er een hele zondag
wandelend op uit om bij iedereen
thuis iets te doen wat te maken
had met de cultuur of hobby’s
van de bewoners. Zo hebben we
bloemen geschikt, een kunstwerk
geschilderd, een verhaal beluisterd
enzovoort. Afhankelijk van het
tijdstip van de dag werd er van
alles geserveerd. We noemden de
wandeltocht De Drankeling. Ja, de
wijn vloeide rijkelijk op zo’n dag.
Het heeft vriendschappen verdiept.
Schuif aan, eet mee
Het Running Dinner in onze wijk
heeft een iets andere opzet, maar
een soortgelijk karakter: de samenhang verstevigen. Dat begon in
mijn geval al toen ik in februari de
‘Houtrustkoffie’ bezocht. Hier kwam
ik namelijk in gesprek met Herma
van Die. Zij vertelde me dat ze als
vrijwilligster kookt voor het maandelijkse maaltijdproject Schuif aan,
eet mee van de Bethlehemkerk. Het
aantal deelnemers varieert, maar
bedraagt soms wel negentig (!)
personen, vertelde zij en passant.
Ik kon het me bijna niet voorstellen
hoe zij dat voor elkaar krijgt. Toen
ik Herma vertelde dat ik wel wat
voelde voor het Running Dinner en
vroeg of ze het samen met mij zou
willen doen, reageerde ze positief.

Kookliefde
Zodoende zaten we een tijdje later
bij Herma thuis over onze ‘gang’
te brainstormen: het dessert. Voor
mij een mooie gelegenheid om
nader met haar kennis te maken.
Ze vertelde hoe ze ertoe was
gekomen om voor zo veel mensen
te koken. Haar liefde voor koken
gaat terug naar haar vroege jeugd.
,,Mijn moeder was ziekelijk en zo
begon ik al rond m’n dertiende met
het bereiden van maaltijden, eerst
alleen in het weekend. Ik maakte er
een kunst van om het er aantrekkelijk uit te laten zien en mijn ouders
genoten daarvan.’’
Het kokkerellen en de verfijning van
haar kookkunst zijn zo in haar leven
geslopen. Herma woonde bijna
haar hele leven in de Vogelwijk
en werkte als secretaresse van de
medische staf van het Leyenburg/
Haga Ziekenhuis. Na haar pensionering begon ze samen met anderen
het eetproject. Na veel onderling
overleg over de opzet regelde
Herma pannen uit een Zeeuws

Door Anja Knoope
hotel dat was gestopt. ,,Ik zie mezelf
nog zitten tussen de rammelende
pannen in de auto”, lachte ze. ,,In
het begin was het best spannend,
want ik wist niet wat er nodig was
om voor zo veel mensen tegelijk te
koken.’’ Intussen heeft Herma veel
ervaring opgedaan en gelukkig is
er een tweede vrouw als kok bijgekomen en soms is er een derde.
,,Ook krijg ik hulp van vrijwilligers
die groenten snijden, pannen tillen,
tafels dekken en last but not least
afwassen.’’ Ze doet het nog altijd
met heel veel plezier en vooral de
complimenten zorgen ervoor dat ze
haar best doet om elke maand weer
iets origineels op tafel te zetten.
Het mag duidelijk zijn dat een dessert bedenken voor het Running
Dinner Herma niet in verlegenheid
bracht, hoewel ze nog zocht naar
iets dat past bij de trifle met fruit
die ik zou bereiden. Voor mij is dat
namelijk het enige dessert dat ik
zomaar kan maken met enige kans
van slagen. Maar met Herma samen
is succes verzekerd!

Anja en Herma
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten

Een kijkje bij de kapper en een gezellig
lesje vitaliteit
Iedereen kent de kapperszaak Etienne
Coiffure op het Distelvinkenplein. Al ruim
35 jaar een begrip. Eind januari waren we
uitgenodigd voor een kop koffie en een kijkje
in de keuken, waarbij ook Frederique van
schoonheidssalon ZKINN aan de overkant
op de Nieboerweg gastvrouw was.

Het hele team van Etienne was aanwezig, en één dame kreeg een uitgebreide
make-over waarbij het haar werd gekleurd,
geknipt en geföhnd. Etienne liet ook nog
zijn specialiteit zien: het opsteken van lang
haar. Een vrouw die voor de koffie binnenkwam met een vlechtje op haar hoofd
werd ter plekke omgetoverd tot ‘moeder
van de bruid’. Het was een druk bezette
koffieochtend, waarbij ook een paar heren
aanschoven. Nogmaals dank aan Etienne en
Frederique voor hun gastvrijheid!
In februari brachten we onder meer een
bezoek aan THUIS Vogelwijk.
Vorige maand gingen we op bezoek bij de
‘huiskamer’ (met de naam THUIS Social
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Hub) in de Health & Sports Club Westduin
aan de Laan van Poot.
Ingmar van Oeveren gaf er uitleg over zijn
vitaliteitsprogramma voor ouderen, een lesprogramma dat er speciaal op gericht is om
ouderen te laten bewegen en hen daarmee
zo lang mogelijk fit en vitaal te houden. Na
de uitleg, met koffie/thee en koek, gingen
we naar beneden naar de trainingsruimte,
waar we een verkorte versie kregen te zien
van het beweegprogramma, ingeleid door
Michel.
Een aantal ouderen had zich speciaal in
sportkleding gehesen om aan den lijve
te ondervinden hoe het voelt om weer in
een sportschool mee te draaien. En ook te
ervaren dat dit niet alleen een plek is voor
afgetrainde jongeren. Hopelijk zullen velen
zich inschrijven voor het programma. Er is
nog steeds plek.
Vanwege het stormachtige weer met harde
wind en veel regen hebben we de geplande
architectuurwandeling met Paul Corbey op
donderdag 14 maart afgelast en verplaatst
naar vrijdag 22 maart. In het volgende wijkblad een verslag hierover.

Mailadres vereenvoudigd
Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om het
mailadres van de ouderencommissie correct
in te tikken. Daardoor kwamen mails vaak
niet aan. Het was ook eigenlijk een onnodig
lang mailadres. We hebben dan ook besloten
het te vereenvoudigen tot:

ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

Mocht u het oude adres nog in uw computer,
laptop of telefoon hebben staan, verwijder
dit dan en hanteer voortaan het nieuwe.

Schrijf u snel in om verzekerd te zijn van een
plaatsje. Maar wie niet meedoet, is natuurlijk van harte welkom om koffie te komen
drinken en de deelnemers aan het werk te
zien.
Inschrijven: per mail:
ouderen@vogelwijkdenhaag.nl (gewijzigd
mailadres) of als dat niet lukt, telefonisch bij
Ine Essing tel. 070-3460604, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Boulevardwandeling

Komende activiteiten
HoutrustKoffie met Paasthema
Op maandag 15 april staat de gebruikelijke
HoutrustKoffieochtend in het teken van het naderende paasweekend. Zo rond Pasen maken
we vaak het huis weer gezellig. Het voorjaar
lonkt, alles begint weer te bloeien en we krijgen
weer meer zin om naar buiten te gaan. Wat is
er dan leuker om je huis en je tafel in paassfeer
om te toveren, eieren te kleuren en die in de
tuin te verstoppen als de kleinkinderen komen?
En als die er niet zijn: om ze een mooi plaatsje
te geven op tafel of in de vensterbank.
Bij deze bijzondere koffieochtend in het paviljoen van tennispark Houtrust zijn vanaf 10.00
uur alle ingrediënten aanwezig om eieren te
kleuren, eierdopjes te beschilderen en te vullen
met kleurige eitjes of om ‘nep’-eieren te voorzien van een mooi stofje en aan de tak van een
hazelaar te hangen. Denise van den Anker en
Monique van der Knaap begeleiden ons bij het
maken van al dit moois.
Let wel: deelname aan deze creatieve sessie
kost 3,50 (graag contant te voldoen).

Er zijn nog plaatsen voor de wandeling
langs de Scheveningse boulevard op vrijdag
12 april onder leiding van IVN-voorzitter
Chrit van Ewijk. Chrit neemt ons mee over
het stuk boulevard tussen de keerlus van
lijn 11 en het noordelijk havenhoofd. Het is
ongelooflijk hoeveel er te vertellen is over dit
korte traject. Wat doet de zee met onze kust,
welke vogels vliegen er over en wat heeft
de mens gedaan om ons tegen het water te
beschermen. En je zult ervan versteld staan
hoeveel natuurlijke begroeiing er is op dit
stukje Scheveningen, dat eigenlijk heel erg
versteend lijkt, nog te vinden is. Na afloop is
er koffie! Als het een frisse dag is, denk dan
aan warme kleding en eventueel een muts!
Programma in het kort:
Datum: vrijdag 12 april 2019
Tijd: 14:00 uur
Verzamelen: eindpunt lijn 11, aan de boulevard
Duur: 1,5 à 2 uur, daarna wat drinken
Kosten: geen
Aanmelden: per email bij:
marjanscheeres@gmail.com
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Bericht van de Ouderencommissie (vervolg)
Rondleiding op het Binnenhof
voor de renovatie begint
Vrijwel iedereen zal wel eens op en rond
het Binnenhof zijn geweest en velen zullen
de parlementsgebouwen en de Ridderzaal
hebben bezichtigd. Vanaf komend jaar gaat
dit regeringscentrum voor een jaar of vijf
dicht voor een grote renovatie- en restauratiebeurt die bijna 500 miljoen gaat kosten.
Technische installaties zijn verouderd, er zijn
bouwkundige problemen en de (brand)veiligheid is niet meer up to date, al zou je dat
niet zeggen als je over het Binnenhof loopt.

Wij hebben nu het buitenkansje om een
speciale renovatierondleiding mee te
kunnen maken, ontwikkeld door o.a. het
Rijksvastgoedbedrijf, dat eigenaar is van
het Binnenhofcomplex. We bezoeken de
Eerste en de Tweede Kamer, lopen over
het Binnenhof en mogen ook in de Mary
Stuart-kamer kijken, die in zeer slechte staat
verkeert en normaal nooit toegankelijk is. Er
zal uitleg gegeven worden over de mankementen en wat eraan gedaan gaat worden.
We drinken vooraf koffie met iets lekkers in
restaurant Dudok en gaan daarna naar de
buurman, de organisatie Pro Demos aan de
Hofweg, waar de rondleiding begint.
Programma in het kort:
Datum: donderdag 2-5-2019,
Tijd: 10:30 voor koffie met iets lekkers

Verzamelen: restaurant Dudok, Hofweg 1A,
Rondleiding: van 11.15 tot 13.15 uur
Kosten: € 10,-- ter plekke te voldoen, voor
rondleiding incl. koffie.
Aanmelden: per email bij Ine Essing,
ouderen@vogelwijkdenhaag.nl of als dat
niet lukt, telefonisch 070-3460604, onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Arboretum Doorenbos, een verrassing
in het Zuiderpark
Op woensdag 8 mei gaan we met wijkgenoot en bomendeskundige Herbert Plokker
een wandeling maken in het Doorenbos
arboretum in het Zuiderpark.
Als directeur van de Plantsoenendienst en
dendroloog plantte Simon Doorenbos in
1930 de eerste bijzondere bomen en struiken in een deel van het Zuiderpark, rondom
de Karpervijver, dat hij het ‘Landengebied’
noemde. Zijn initiatief groeide uit tot een
unieke en zeer waardevolle collectie van
ca. 3500 bomen en struiken afkomstig
uit China, Japan, Himalaya, Voor-Azië,
Noord-Amerika, Noord- en Zuid-Europa.
De Haagse bomentuin is nu bijna 90 jaar
oud en is al jarenlang een verrassend mooi
arboretum en aantrekkelijk wandelgebied.
Programma in het kort:
Datum: woensdag 8 mei
Tijd: 13:00 uur
Verzamelen: voor het zwembad, parkingang Melis Stokelaan (daar is een parkeerplaats)
Duur: max. anderhalf uur
Kosten: geen
Opgeven: per e-mail bij:
marjanscheeres@gmail.com
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Kortom
Feestelijke expositiedag bij
Yvonne op Papegaailaan 7

Nog meer vrijwilligers voor
jeugdactivititeiten nodig

Om te vieren dat bij Vergader@Home van
Yvonne Brouwer aan de Papegaailaan 7 de
nieuwe tuinkamer voor vergaderingen en
meetings is geopend, wordt u van harte uitgenodigd voor een expositie. Op zondag 14 april
gaat de deur om 11.00 uur open (tot 17.00 uur)
en kunt u genieten van keramiekbeelden van
wijkgenote Debbie van Bruggen en pentekeningen van Jacqueline Kervezee. Bovendien is er
om 15.30 een kort muzikaal intermezzo waarin
Eduard Bekker op zijn trekzak muziek ten
gehore brengt uit verre landen en daar ook nog
verhalen bij vertelt.
Kom vrijblijvend langs! De kunstwerken zijn
ook te koop. Zie ook: www.vergaderathome.nl
Meer informatie: 06 – 14658979

De noodkreet van Alphons Jacobs in het
maartnummer over het schrijnend gebrek
aan vrijwilligers voor kinderactiviteiten in
de wijk is niet geheel onopgemerkt gebleven. ,,Twee wijkgenoten hebben zich bij mij
aangemeld om activiteiten voor de jeugd
te helpen organiseren’’, zegt Alphons, die
het enig overgebleven lid van de Commissie
Kinderactiviteiten is. ,,Dat is in elk geval
hoopgevend. Eigenlijk is het te weinig om
mee door te gaan, maar ook te veel om met
alle activiteiten te stoppen. Daarom probeer
ik het nog een keer. We hebben nog meer
mensen nodig. Beter te veel dan te weinig.
Want vele handen maken nu eenmaal licht
werk.’’
Alphons benadrukt het nog maar eens:
,,Echt waar: het is hartstikke leuk om met een
clubje enthousiaste mensen voorbereidingen
te treffen voor bijvoorbeeld een paaspuzzeltocht of een vossenjacht en op de dag van de
uitvoering tientallen blije kinderen te zien.
Door de hoge opkomst bij dergelijke activiteiten in het verleden zou je toch zeggen dat er
genoeg ouders in de wijk rondlopen die hun
eigen kinderen én die van heel veel leeftijdgenootjes meer van dat soort evenementen
gunnen!
Kom op, stuur een mail naar mij via:
alphonsjacobs@gmail.com
Dan beleggen we binnenkort met alle gegadigden een gezellige avond om kennis te
maken en te brainstormen.
Een paaspuzzeltocht zit er dit jaar evenals
vorig jaar niet in, maar misschien kan er in de
nazomer wel een vossenjacht komen en kan
het uitdelen van oliebollen bij de lampionnentocht op Sint Maarten ook doorgaan.’’
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Kortom
Vrijwillige chauffeurs
voor senioren gezocht
De welzijnsorganisatie van het stadsdeel
Segbroek zoekt met spoed extra chauffeurs
voor haar vervoersdienst voor senioren:
Begeleiden en Rijden Segbroek. Er zijn nu 16
vrijwillige chauffeurs (m/v), maar er wordt
steeds vaker een beroep op hen gedaan.
Als chauffeur rijd je met je eigen auto tegen
een onkostenvergoeding van 40 cent per km.
senioren die niet zo mobiel zijn naar afspraken, meestal binnen de regio Den Haag. Het
gaat bijv. om ziekenhuisbezoek, de kapper, de
opticien of een bezoek aan een bekende die in
een zieken- of verpleeghuis verblijft.
De dienstverlening kan overdag zijn maar
ook in de avond. De chauffeur biedt naast
vervoer ook ondersteuning aan de klant waar
dat nodig is. Behalve een eigen auto moet de
chauffeur ook een inzittendenverzekering hebben. Heeft u interesse of wilt u meer weten,
neem dan contact op met: Sandra Menken,
e-mail: s.menken@voorwelzijn.nl, tel. 0702052480 of 06-51053441.

Computerhulp aan huis voor
ouderen stadsdeel Segbroek
De welzijnsorganisatie van het stadsdeel
Segbroek, waar ook de Vogelwijk onder
valt, biedt 65-plussers die niet goed met een
computer, laptop, i-pad of mobiele telefoon
overweg kunnen deskundige hulp en begeleiding aan. Wie zich hiervoor aanmeldt,
krijgt gedurende 10 weken achtereen op een
bepaalde dag 1 uur ondersteuning aan huis.
De deelnemers worden door een uiteraard
betrouwbare deskundige thuis bezocht. Er kan
gekozen worden voor hulp op maandag tussen
12.00 en 15.00 uur of woensdag tussen 10.00
en 15.00 uur.
Aanmelding of meer informatie is te verkrijgen

via de ouderenconsulent van Segbroek: telefoon
070-2052480. Aan de ondersteuning zijn geen
kosten verbonden.

Else Krijgsman (87) viert
verjaardag met concert
De onvermoeibare pianiste Else Krijgsman, die
nog geregeld huiskamerconcerten geeft bij haar
thuis aan de Laan van Poot 298, hoopt in mei
haar 88ste verjaardag te vieren. Ter gelegenheid
daarvan verzorgt ze in haar privé-concertsalon
op zondagmiddag 19 mei om 15.30 uur een
pianorecital, waarbij ze werken van Bach,
Beethoven, Mozart en Chopin ten gehore zal
brengen. Ze vertelt er ook over en de bezoekers
kunnen er met een glas wijn in de hand naar
luisteren. Else vraagt voor dit evenement een
toegangsprijs van 12 euro, die zoals gewoonlijk
als gift naar Artsen Zonder Grenzen gaat. Graag
van tevoren reserveren via krijgsman.else@
gmail.com of tel. 070-3230958.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 10 april – Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen aan de hand
van een briefje waarop u uw geboortedatum hebt
geschreven. Na de pauze kunt u door enkele magnetiseurs worden gemagnetiseerd.
Woensdag 17 april – Monique van Haastrecht
verzorgt een avond met handlijnkunde
Woensdag 24 april – Sandra Koper verzorgt een
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp
van een overleden persoon
Woensdag 1 mei – Jock verzorgt een avond met
psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een
nog levend persoon
Woensdag 8 mei - Martin Reul verzorgt een avond
met helderziende waarnemingen aan de hand van een
briefje waarop u de naam van een overleden persoon
hebt geschreven. Na de pauze kunt u door enkele
magnetiseurs worden gemagnetiseerd.
Woensdag 15 mei – Maria Plop verzorgt een avond
met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van
een levend persoon
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Goed bezig!

verplichting en geen kosten. We hebben een
groepsapp om elkaar op de hoogte te houden.

Ook op gezette tijden sportief actief met
wijkbewoners? En wilt u daarvoor aandacht en foto in de rubriek Goed bezig!,
neem dan contact op met Sjaak Blom:
blom.bruin@hotmail.com of stuur een mail
naar redactie@vogelwijkdenhaag.nl

Wat?
We wandelen al een kleine twee jaar, per keer
ruim een uur. Altijd in de duinen, vaak over het
strand. We proberen op de terugweg altijd de
wind in de rug te hebben. Door de zuidwestenwind lopen we dus meestal naar Kijkduin, soms
richting Scheveningen. Onderweg is er tijd voor
een praatje of goed gesprek.
Waar?
We starten bij de duinopgang aan de Laan van
Poot/Fuutlaan. Wie heeft er zo n prachtige
voortuin als wandelgebied?
Wanneer?
Iedere dinsdag 11.00 uur. Meestal zijn we dan
weer om 12.15 uur terug. Het gaat altijd door,
weer of geen weer, een enkele keer uitgezonderd.
Sportieve ambities?
Geen, we wandelen louter voor ons plezier. Het
is altijd leuk om andere Vogelwijkers te ontmoeten en te spreken.

Wie?
Mannen en vrouwen, een vaste groep van 6
tot 8 wandelaars met regelmatig een nieuw
gezicht. Wie komt is welkom en wandelt mee.
Een keer overslaan is geen probleem. Geen

Contactadres?
Wie mee wil lopen, kan zich gewoon melden op
dinsdagmorgen 11.00 uur bij de opgang aan de
Fuutlaan. Meer informatie:
annekiest@gmail.com of 06 201811902.

Algemene ledenvergadering Wijkvereniging 23 mei
Op donderdagavond 23 mei bent u om 19.45 uur van harte welkom bij de algemene
ledenvergadering van de wijkvereniging. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de
‘toneelloods’ aan de Laan van Poot ter hoogte van de Nachtegaallaan.
Voorlopige agenda
• De gebruikelijke jaarstukken • Verkeers- en parkeerproblemen • Hoe gaan we om met
ons duingebied? • Toekomst voormalig Rode Kruisziekenhuis
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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

GEVONDEN - Portemonneetje, legergroen met
daarin een OV-jaarkaart met daarop een foto van
een jongen van 7 jaar oud, vergezeld van een
giftcard van Pathé. Gevonden hoek Kwartellaan/
Sportlaan. Wie dit verloren is, kan mij bellen: tel.
06 28 44 49 43.
AANGEBODEN - Memorex Auto-receiver
cassettedeck SCT-08, nieuw in doos incl. gebruiksaanw. (€ 30); Memorex Digitale Stereo
Tuner-Receiver STA 17, nieuw in doos. incl.
gebruiksaanw. (€ 50); Realistic 50 Channel
Scanner Receiver Pro-2002, nieuw, incl. gebruiksaanw. (€ 50). Nadere informatie via tel.
070-3656662.
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn betrouwbare
en ijverige huishoudelijke hulp heeft nog een
dagdeel per week beschikbaar om haar diensten
te verrichten. Voor meer informatie kunt u mij
bellen. Ward Nijgh, tel. 070-3651055.
HULP DIGITALE AANGIFTE IB - Mocht
u moeilijkheden ondervinden bij uw digitale
aangifte Inkomstenbelasting 2018, dan bied ik u
als lid van Senior Web mijn gratis diensten aan.
E-mail: jacobusderover@gmail.com
Tel 06 13 10 29 76.
BIJLES WISKUNDE - Vmbo, havo, vwo en
examentraining. Succes verzekerd! Ik kom bij u
aan huis. NK, SK, Eco in overleg. Tel. : 06 26 11
89 27, mail naar jeroenvanleeuwen@live.nl
VOOR NATUURLIEFHEBBERS – Tussen
Nunspeet en Elburg verhuren wij onze vrijstaande vakantiewoning op eigen terrein (6,3
ha) aan de rand van bos en heide. Het huisje is
van alle gemakken voorzien met 3 slaapkamers
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voor max. 6 personen. Er zijn fietsen aanwezig en één hond is toegestaan. Rust, ruimte
en privacy gegarandeerd! Afhankelijk van de
beschikbaarheid verhuren we ook voor (lange)
weekends of midweek.
Meer informatie: www.berkenstein.net
Voor beschikbaarheid en andere vragen, mail
naar mhboutkan@planet.nl
AANGEBODEN - Witte (kinder)box met speelgoedla 80/100 centimeter, gratis af te halen.
Kramsvogellaan 31.
Marja van Ede, tel 06 12 77 91 40.
GEVONDEN – Op zondagmiddag 17 maart jl.
vond ik een huissleutel bij de strandopgang van
De Kwartel. Tel: 06 41 23 35 51.
TE HUUR - In Medina Sidonia, Spanje (provincie Cadiz) staat ons prachtige Townhouse. Dit
vierpersoons vakantiehuis ligt in het centrum
van Medina Sidonia en biedt naast een zwembad, terras en ruime, moderne slaapkamers met
elk een eigen badkamer een schitterend uitzicht.
Sevilla ligt op 1,5 uur rijden, Jerez, de kust en
Cadiz (recentelijk door de NY-Times uitgeroepen
als een van de steden die u in 2019 moet bezoeken) op een half uur afstand. Meer informatie:
www.townhousethebussem.nl en bij Jeannette
Lohmann 06 10 15 07 15 of
jeannette.lohmann@outlook.com
AANGEBODEN - Gepensioneerde Vogelwijker
biedt zich aan als ervaren schilder of voor het
uitvoeren van kleine klusjes in en om het huis.
Bijvoorbeeld voordeur opnieuw schilderen, licht
tuinwerk, boom omzagen, binnen of buiten
onderhoud. Uurloon 18,50.
Telefoon: 070 - 3561586 (Stef, Haviklaan).

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
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
- Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453,
e-mail: me_schutte@hotmail.com
- Portefeuille Openbare Ruimte vacant
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

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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Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
Ouderenactiviteiten
Ine Essing, tel.: 346 06 04
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
Verkeerscommissie
Stef Tours en Fred van der Burg
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
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
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
Willem van Tuijll
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, inekecas@xs4all.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 06-83224388
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur in sportcomplex Westduin
Laan van Poot 355A.
Contact: Hans van Schuylenburch, tel. 06-29045258
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, 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

