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Vogelwijk  Van de Redactie
Door Dick van Rietschoten

Een jaar of wat geleden tipte een wijkgenoot ons om eens een 
kijkje te nemen op de website www.overheid.nl en daar het on-
derdeel Berichten over uw buurt aan te klikken. Er ging een nieuwe 
wereld voor ons open. Je kon je (en kunt je) abonneren op de 
ontvangst van alle vergunningaanvragen die in je omgeving bij 
de gemeente zijn gedaan. Dan hebben we het bijvoorbeeld over 
een bouwvergunning (voor het maken van een ‘constructieve 
doorbraak’ in een woning of een ‘uitbouw aan de zijgevel’), een 
kapvergunning voor een dode of hinderlijke boom in de tuin, 
maar ook vergunningen voor het aanbrengen van een dakop-
bouw, zonnepanelen, nieuwe kozijnen (in sommige gevallen, als 
het aanzien van het huis erdoor verandert) of het organiseren 
van een straatfeestje. Tegenwoordig vallen trouwens bijna alle 
genoemde activiteiten onder de noemer ‘omgevingsvergun-
ning’. 
Als je je bij Berichten over uw buurt aanmeldt als geïnteresseerde, 
krijg je twee à drie keer per week per mail de meest recente ver-
gunningaanvragen toegezonden. Dankzij die overzichtjes (bij 
het bestuderen waarvan je je soms bijna een soort Stasi-agent 
voelt) kun je nauwgezet allerlei ingrijpende en vele maanden 
durende verbouwingen in je buurt volgen. Op Papegaailaan 8 
bijvoorbeeld wordt zo’n megaklus volbracht, ergens op de Laan 
van Poot ter hoogte van de Wildhoeflaan eveneens en datzelfde 
gebeurt nu ook bij een verwaarloosd huis rechts naast de ingang 
van de Houtrustschool, dat lange tijd onbewoond is geweest. 
Niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Soms lees je in het 
overzichtslijstje de strenge woorden ‘Beschikking geweigerd’. 
Dat overkwam bijvoorbeeld eind vorig jaar de bewoners van 
Rietzangerlaan 26. Daar sta je dan met je zorgvuldig uitgedachte 
plan voor ‘het realiseren van een aanbouw met kelder, het maken 
van constructieve doorbraken en het plaatsen van een dakkapel.’ We 
leefden met de teleurgestelden mee.
Voor degenen die inmiddels de wenkbrauwen hebben opgetrok-
ken nog even dit: de voorgaande zinnen bevatten geen vorm van 
privacyschending, want het is zoals gezegd gewoon openbare 
informatie.
Af en toe schiet ons het idee te binnen om mensen uit de lijst-
jes met vergunningaanvragen (of beter gezegd: adressen, want 
namen krijg je als buitenstaander echt niet te zien) te benaderen 
om het verhaal aan te horen over de hobbels die genomen zijn 
om de vergunning te bemachtigen, waarom ze die boom weg 
wilden hebben of waarom dat bouwplan werd geweigerd. Hebt 
u een dergelijke ervaring die u kwijt wilt? Neem contact met ons 
op! Wellicht kunnen andere lezers er lering uit trekken.
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Vogelwijk tegen betaald parkeren
Nieuws over het parkeerdossier. De gemeente 
heeft ons ingelicht over de resultaten van het 
draagvlakonderzoek inzake bepaald parkeren. 
Het bestuur heeft samen met de verkeers-
commissie een ruwe opgave gekregen van de 
resultaten. Inzage in de individuele inzendin-
gen krijgen we niet. Dat zou in strijd zijn met 
de privacyregels. Maar goed, de cijfers die wél 
zijn verstrekt (zie bijgaand) maken één ding 
duidelijk: ruim driekwart van de deelnemers 
aan het onderzoek is tegen betaald parkeren. 
Het bestuur ziet dan ook geen reden om te 
pleiten voor enige vorm van invoering van zo’n 
regiem. Betaald parkeren is niet de oplossing. 
Alleen in ‘Noord’ is een meerderheid voor be-
talen gedurende de avonduren.

Neutraal
Overigens hebben het bestuur en de verkeers-
commissie in dit dossier altijd een neutrale po-
sitie ingenomen (wat mij in het verleden niet 
altijd in dank werd afgenomen). Het invoeren 
van betaald parkeren heeft, zeker voor men-
sen met bijvoorbeeld thuiswonende kinderen 
met een auto, toch wel behoorlijke financiële 
consequenties. Betaald parkeren is ook niet zo 
gastvrij voor eventueel bezoek. En dan hebben 
we nog de POET-regeling (Parkeren Op Eigen 

Terrein) waardoor je feitelijk gedwongen wordt 
om gebruik te maken van je eigen tuin/inrit 
als daar een parkeergelegenheid aanwezig is. 
Mocht betaald parkeren ooit in onze wijk wer-
kelijkheid worden, dan zullen deze ingrediën-
ten daar zeker deel van uitmaken. 
Kortom: een regiem van betaald parkeren heeft 
ingrijpende gevolgen. Het bestuur acht het niet 
zijn taak om een dergelijke regeling op te drin-
gen. Tenzij “gans de wijk het wil” natuurlijk. 
Maar vooralsnog hebben wij enkel aanwijzin-
gen dat de overgrote meerderheid van de wijk 
het vooral niet wil. Daarmee valt voor het be-
stuur het doek voor invoering. 

Actiegroep
Het eerder vermelde draagvlakonderzoek vloeit 
overigens voort uit de inspanningen van de ac-
tiegroep Vogelwijk-Noord, een groep die los-
staat van de wijkvereniging. In een online peti-
tie uit 2021 vroeg deze groep bewoners om het 
invoeren van betaald parkeren in ten minste 
het noordelijk deel van de wijk, met een even-
tuele uitbreiding tot de gehele wijk. Volgens de 
actiegroep zouden de kosten voor een parkeer-
vergunning hierbij 13,80 euro per jaar voor alle 
auto’s op een adres moeten bedragen. 
Inmiddels is mij wel gebleken dat een parkeer-
vergunning voor € 13,80 per jaar er echt niet 

                De wijk in Vogelvlucht
 Door Redmar Wolf ,  voorz i t ter  wi jkvereniging De Vogelwi jk

NOORD Houtrustweg t/m Nieboerweg)                  Enquête: Verstuurd 2810
MIDDEN t/m Kwartellaan Reacties 1524
ZUID rest Respons 54%

Regime 18.00 - 24.00 uur 13.00-24.00 uur
Voor Tegen Voor Tegen

NOORD 57,0% 43,0% 47,3% 52,7%
MIDDEN 26,1% 73,9% 17,9% 82,1%
ZUID 11,5% 88,5% 12,2% 87,8%
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in zit. De gemeente wil best (gedeeltelijk) be-
taald parkeren invoeren, maar dan wel onder 
de reguliere voorwaarden die ook elders in 
Den Haag gelden. En die tarieven liggen fors 
hoger. De online petitie hanteerde dus wel erg 
rooskleurige en weinig realistische uitgangs-
punten. 

Waterbedwerking
In de afgelopen periode heeft onze verkeers-
commissie veel werk verricht om het draag-
vlakonderzoek tot een succes te maken. Ook 
ikzelf heb een aantal overleggen bijgewoond, 
app-groepen nauwlettend gevolgd en in coro-
na-tijd een tweetal Zoom-sessies over dit on-
derwerp voorgezeten. Maar nu is het wel mooi 
geweest. Betaald parkeren biedt (en is) geen 
breed gedragen oplossing, zo is duidelijk ge-
bleken.  
De gemeente op haar beurt, ziet bij een be-
paalde wijze van plooien van de resultaten een 
(geringe) meerderheid voor betaald parkeren 
in de Vogelwijk Noord. Hoe de gemeente pre-
cies tot dit resultaat gekomen is, is voor ons 
niet na te gaan, want we krijgen geen inzage 
in de gegevens. Hoe het ook zij: introductie 
van betaald parkeren in een gedeelte van de 
wijk zien wij als eerste stap (door de zogehe-
ten waterbedwerking) naar het invoeren van 
betaald parkeren in de gehele wijk. En daar is 
nu juist een onder alle omstandigheden on-
miskenbare meerderheid van wijkbewoners 
tegen. 
Overigens erkent het bestuur wel degelijk dat 
de parkeeroverlast in gedeelten van de wijk 
onacceptabel is. Wij zullen echter naar andere 
oplossingen moeten zoeken dan betaald par-
keren. Inmiddels heeft de gemeente een mooi 
begin gemaakt met het stelselmatig weghalen 
van autowrakken. Dat scheelt al. Ook de vele 
bedrijfsbusjes hebben onze aandacht. In sa-
menspraak met de gemeente wordt hierover 
constructief nagedacht. Strenger handhaven 
zou ook nog wel eens een positief effect op het 
geheel kunnen hebben. 

Opvang vluchtelingen
Op 12 april organiseerde de gemeente een in-
loop-informatieavond over een eventuele op-
vang van vluchtelingen en statushouders in 
het vroegere Rode Kruis Ziekenhuis en Juliana 
Kinderziekenhuis. Een goed bezochte en in-
formatieve avond. Met de gemeente is in ieder 
geval de afspraak gemaakt dat de centrale regie 
bij haar ligt. Veel bewoners van onze wijk en 
de ons omringende wijken toonden zich bereid 
een steentje bij te dragen (of droegen al de no-
dige stenen aan en wilden daarover graag met 
anderen van gedachten wisselen). Maar in ieder 
geval: wij zijn er klaar voor. Nu het bestuur van 
het Haga Ziekenhuis nog. Reikhalzend kijken 
wij uit naar witte rook vanuit de bestuurs-
kamer. En we zullen niet de enigen zijn, want 
de nood is hoog.

Aan de stekker   
Dan nog een bericht van een wat persoonlij-
ker aard. Onlangs gaf, na achttien jaar trouwe 
dienst, onze auto de geest. Er moest een ver-
vanging worden geregeld. Uiteindelijk hebben 
we gekozen voor een volledige elektrische vari-
ant. Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat bevallen. 
Je kijkt wel opeens met andere ogen naar de 
wijk. Het valt mij dan op dat er best veel laad-
punten zijn. In ieder geval is in de directe om-
geving van ons huis altijd wel een oplaadplek 
te vinden.
Wie elektrische auto zegt, zegt natuurlijk ook 
zonnepanelen. Nu we de ene stap hebben ge-
maakt, zullen we andere ook gaan zetten. Op 
ons platte dak gaan we zonnepanelen installe-
ren, gecombineerd met een auto-oplaadpunt 
en wellicht nog andere besparende maatre-
gelen. Vogelwijk Energie(k) of anderen in de 
wijk hebben daar ongetwijfeld tips over. Ik ben 
benieuwd! Op naar een klimaatneutrale toe-
komst?

Redmar Wolf 
(ook namens mede-bestuursleden Marcella Putters, 
Adam Braithwaite and Paul Lohmann)  
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Verhuizen is nooit gemakkelijk, en brengt altijd heel 
wat rompslomp met zich mee. Wij weten dat, en helpen u graag bij 

het inrichten en decoreren van uw nieuwe thuis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dat zijn de pijlers van ons familiebedrijf.

SEGBROEK 
UITVAART.NL
Vertrouwd en Dichtbij

Begrafenis
Crematie
Wensenregistratie

070-3625961
Dag en Nacht Bereikbaar

Stadhoudersplantsoen 68
2517 SG Den Haag

Welkom Kookaburra Beach!
Kooka....wattttt? Precies de reactie die we willen!

We hebben besloten De Fuut te bedanken en de 
locatie een nieuw jasje te geven. Het is tijd voor 

nieuwe kleuren en een nieuwe uitstraling! 
En daar hoort dus een nieuwe naam bij:

KOOKABURRA Beach
Kookaburra? Wat is dat?

Een (Australische) lachvogel! En lachen staat 
voor ontspanning. Dat is nou net wat je vindt bij 

Kookaburra Beach:
Gezelligheid, ontspanning, genieten van het 
strand met een goede koffie of een lekker 

speciaalbiertje in je handen je voeten in het zand.

Kortom, een prachtige locatie om lekker een 
dagje te 'stranden' of een goed (bedrijfs)feestje 

te vieren.
 Kookaburra Beach gaat 1 april open!
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In de opvangplannen gaat het om zo’n hon-
derd vluchtelingen uit Oekraïne, die in het 
hoofdgebouw onderdak zouden moeten krij-
gen, en een dertigtal voormalige asielzoekers 
uit onder meer Syrië, Afghanistan en Jemen 
die al in het bezit zijn van een verblijfsver-
gunning. Deze zogeheten statushouders, af-
komstig uit de overvolle asielzoekerscentra, 

zouden in afwachting van eigen woonruimte 
gehuisvest moeten worden in de (uit 1999 da-
terende) aanbouw aan de linkerkant van het 
complex, waar het Juliana Kinderziekenhuis 
gevestigd was. 

Inbouw-units
Het voormalige JKZ is in 2018 en 2019 al be-

Overleg over opvang vluchtelingen
in voormalig ziekenhuiscomplex

Door Dick van Rietschoten

De gemeente Den Haag is sinds eind maart in onderhandeling met de directie 
van het Haga-ziekenhuis over de mogelijkheden om tijdelijk vluchtelingen op te 
vangen in het voormalige ziekenhuiscomplex aan de Sportlaan. Bij het ter perse 

gaan van dit blad waren er nog geen harde afspraken gemaakt. Als Haga (nog steeds 
eigenaar van de gebouwen) akkoord gaat, zal het nog zeker tot de zomer duren 

voordat de eerste bewoners erin kunnen.  
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STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

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

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

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

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

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

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

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

Thuiszorg die bij ú past 

Simon de Vogel 
Traiteur

Geeft Statenkwartier en 
Vogelwijk extra smaak!

Maaltijden, wijn, borrel, 
bezorgservice

Frederik Hendriklaan 70

www.simondevogel.nl
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woond geweest door enkele tientallen Haagse 
daklozen die op weg werden geholpen naar 
een eigen woning. Deze bewoners deelden 
een aantal gemeenschappelijke ruimten. Als 
er statushouders in komen, vooralsnog voor 
anderhalf jaar, moet er voor de alleenstaan-
den, paren of gezinnen meer privacy worden 
gecreëerd. Dat gebeurt door het aanbrengen 
van vrij makkelijk te monteren inbouw-units 
waardoor alle bewoners een eigen keuken en 
sanitaire voorzieningen hebben. Die woon-
modules kunnen na afloop op een andere lo-
catie worden hergebruikt. De statushouders 
krijgen begeleiding (onder meer bij de inbur-
gering) van Vluchtelingenwerk Nederland.
In het hoofdgebouw, nu nog gedeeltelijk vac-
cinatielocatie, moet ook flink worden geklust 
voordat de eerste Oekraïense vluchtelingen er 
kunnen worden gehuisvest. 

Toekomst ziekenhuiscomplex
Op 12 april belegde de gemeente in de Hout-
rustschool aan het Nachtegaalplein een infor-
matieavond over de plannen voor het zieken-
huiscomplex aan de Sportlaan. De ruim zestig 
bezoekers toonden zich allemaal positief over 
de noodopvang. Het was een zogeheten ‘in-
loopbijeenkomst’ waar men diverse gemeen-
telijke vertegenwoordigers kon aanklampen 
met vragen en opmerkingen. Op de meeste 
vragen luidde het antwoord overigens ‘dat is 
nog niet zeker’ of ‘dat is nog niet bekend’.
Wel kregen de bezoekers te horen dat er op 
dinsdag 10 mei om 19.30 uur in het vroegere 
ziekenhuisgebouw een informatieve bijeen-
komst wordt gehouden over de verdere toe-

komst van het complex. Het is de bedoeling 
dat Haga de panden uiteindelijk verkoopt aan 
een projectontwikkelaar, die dan zal besluiten 
tot gehele of gedeeltelijke sloop en het creëren 
van nieuwbouw, zo goed als zeker voorname-
lijk in de vorm van woningen.
Op de avond van 10 mei zullen vertegenwoor-
digers van de gemeente en van het Haga-
zieken huis aanwezig zijn en ook architect/
projectontwikkelaar Niels de Vries Humèl van 
het Haagse bouwkundig ontwerpbureau De 
Mannen van Schuim, dat zichzelf afficheert als 
‘Strategisch ontwerpers in vastgoed’. De Vries 
Humèl is met collega’s bezig met het inventa-
riseren van wensen en mogelijkheden voor de 
voormalige ziekenhuislocatie.
Wie door de gemeente op de hoogte gehou-
den wil worden van de ontwikkelingen rond 
het Sportlaancomplex, kan zich opgeven voor 
een nieuwsbrief via een mail naar 
info.doorbraakplan@denhaag.nl

Vrijwilligers gezocht !
In het kader van de opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders in Den Haag 
hebben Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en het Leger des Heils een grote be-
hoefte aan vrijwilligers. Wie zich wil aanmelden, kan daarvoor terecht op de websites van 
deze organisaties.   
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Schrijver Tomas Ross over zijn jeugd in de Vogelwijk

Gelukkige jaren aan de Spreeuwenlaan
Door Sjaak Blom 

,,Ik heb er een schitterende jeugd gehad. Altijd buiten spelen en veel kinderen in de 
buurt”. Als de 77-jarige Willem Hogendoorn, die onder het pseudoniem Tomas Ross 

een populair thrillerauteur werd, eenmaal op zijn praatstoel zit, is er geen houden 
meer aan. Hij vertelt over zijn jongensjaren in de Vogelwijk, de herinneringen aan het 

werk van zijn vader bij de ‘geheime dienst’, en de naoorlogse wederopbouw.
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Het was op donderdagavond 
17 maart druk bij boekhandel 
Paagman aan de Frederik Hen-
driklaan. De presentatieruimte 
liep behoorlijk vol. En niet ten 
onrechte, want schrijver Tomas 
Ross zou komen praten over zijn 
nieuwste boek De man zonder ge-
zicht, het zoveelste werk in zijn 
omvangrijke oeuvre. De thril-
ler gaat over de infiltraties van 
Russische en Oost-Duitse ge-
heim agenten in Nederland in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, voor-
loper van de huidige AIVD) had er zijn handen 
vol aan. In het boek verwerkt Ross onder meer 
zijn persoonlijke herinneringen aan de zaak 
rond Jacques Philippa, de Nederlandse Waffen-
SS‘er, bij verstek veroordeeld tot levenslang in 
1950, die bijna 30 jaar ondergedoken zat op de 
zolder van zijn ouderlijk huis in de Vogelwijk, 
aan de Pauwenlaan 95. 

Den Bommel
Het is opletten tijdens de presentatie. Ross 
verhaalt zoals hij schrijft: altijd oog voor veel 
details en voordat je het weet ben je de draad 
kwijt. En dat is jammer, want de wirwar aan 
personages, plekken, feiten en ficties maken 
zijn boeken een lust om te lezen. Een Tomas 
Ross lezen is voor de lezer een snelweg naar de 
onthulling.
Wat een enkele Vogelwijker misschien nog 
wel weet is dat de familie Hogendoorn enkele 
tientallen jaren aan de Spreeuwenlaan heeft ge-
woond. Zoon Willem groeide er op en hij kijkt 
met genoegen terug naar zijn jeugdjaren daar. 
Hij was overigens niet in Den Haag ter wereld 
gekomen, maar in het dorp Den Bommel op 
het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. 
Zijn vader had een kort bestaan in de zee-
vaart en de verpleging achter de rug en was 
politieman geworden. Hij trouwde met Anna 
Kamman, verpleegster in psychiatrisch cen-

trum Bloemendaal in Loosduinen. 
,,Ze kwamen in de oorlogsjaren in 
Den Bommel terecht omdat mijn 
vader, die ook in het verzet zat, 
daar als politieman werd gestati-
oneerd’’, vertelt Willem. ,,Ik werd 
daar op 16 september 1944 gebo-
ren. Uiteindelijk verhuisden we 
naar de Thomsonlaan in Den Haag, 
maar in 1956 kon mijn vader ons 
huis ruilen voor een woning aan 
de Spreeuwenlaan 33. Daar woon-
den de dames Monsma, de gezus-
ters  Margaretha en Hildegard, die 

onder het pseudoniem Martin Mons popu-
laire detectives schreven. Maar ook had in dat 
huis tussen 1923 en 1927 de dichter Martinus 
Nijhoff gewoond.’’

Gereformeerd
In dit huis met zoveel literaire inspiratie moet 
de kiem zijn gelegd voor Willems schrijvers-
talent. Hij groeide er op met drie broers. Het 
dubbele bovenhuis op nummer 33 waar het 
gezin Hogendoorn kwam te wonen, telde 
zeven kamers en ze hadden ook nog een eigen 
stukje tuin. Veel huizen in dit oude stukje van 
de Vogelwijk waren aanvankelijk huurwonin-
gen. In 1962 kon vader Hogendoorn het pand 
van de woningstichting kopen voor de kapitale 
som van 33.000 gulden.
De buurt bood voldoende ruimte aan de grote 
kinderschaar aan de Spreeuwenlaan. Je kon op 
straat spelen, maar ook in de aangrenzende 
Bosjes van Poot of in de duinen en aan het 
strand. Willem: ,,Ik voetbalde graag en speelde 
ook best wel aardig, maar op zondag gaan kij-
ken naar een wedstrijd van Scheveningen/
Holland Sport op Houtrust was uit den boze. 
Ik ben opgegroeid in een streng gereformeerd 
gezin. Op zondag gingen we twee keer naar de 
kerk in de Fahrenheitstraat, de Westduinkerk, 
die begin jaren negentig werd gesloopt om 
plaats te maken voor woningen en een filiaal 
van Albert Heijn. De rest van de zondag moest 
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je binnen blijven. Op zaterdagavond hadden 
we wel een gereformeerde jongerenclub, waar 
ik graag naartoe ging, maar de zondagsrust 
was onontkoombaar, evenals de catechisatie 
op woensdagavond. Er waren trouwens ook va-
kanties met die jeugdgroep. Daar heb ik goede 
herinneringen aan.” 
Ondanks het feit dat hij verschillende dingen 
niet mocht, kon er toch heel veel wél, bena-
drukt Willem. ,,Het was een jeugdige buurt. 
Ieder gezin telde veel kinderen. En dat gaf veel 
speelplezier. Toen we in de Spreeuwenlaan 
kwamen wonen, ging ik niet in de Vogelwijk 
naar school. Ik zat al op de ‘School met de 
bijbel’ in de Acaciastraat en daar bleef ik ook 
naartoe gaan. Ik moest alleen de laatste klas 
nog. Uiteindelijk ging ik naar het Gymnasium 
Sorghvliet.’’

Geheim
Willem en zijn broers wisten dat hun vader 
‘iets geheims’ deed bij het ministerie van Bin-

nenlandse Zaken, maar dat was dan ook alles, 
want hij hulde zich daarover altijd in stilzwij-
gen. ,,Ik heb vaak geprobeerd mijn vader aan 
het praten te krijgen, over zijn verzetsverleden 
in de oorlog en over zijn werkzame leven bij 
de BVD, maar hij wilde er niet over praten en 
ook mijn moeder liet niets los.’’, zegt Willem. 
,,Ik heb Arthur Docters van Leeuwen, de la-
tere baas van de AIVD, herhaaldelijk gesmeekt 
om inzage te krijgen in het dossier van mijn 
vader. Tevergeefs. ‘Strikt geheim’, werd me 
iedere keer verteld. Op zekere dag stapte ik 
’s morgens vroeg mijn huis uit en lag er een 
dikke anonieme envelop op de stoep met een 
deel van het dossier van mijn vader. Overigens 
met veel zwart gelakte passages. Maar zo ben 
ik toch nog wel wat van zijn werk te weten ge-
komen.” 
,,In de oorlog was m’n vader lid geweest van 
de wijdvertakte Verzetsgroep Albrecht en was 
hij onder meer contactman voor de RAF. 
Na de oorlog kreeg hij een opleiding van de 

De familie Hogendoorn woonde (boven) in het rechter huis
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Amerikaanse CIA. Ik kan me nog goed herin-
neren dat ik hem met mijn moeder een keer 
mocht ophalen van Schiphol. Hij kwam toen 
uit Manchester, waar hij weer een opleiding 
had gevolgd.” 
Niemand in de Vogelwijk had daar weet 
van. Voor iedereen werkte hij gewoon bij 
Binnenlandse Zaken. Ook de kinderen had hij 
duidelijk gemaakt dat hij maar gewoon rijks-
ambtenaar was, die dagelijks lopend naar zijn 
werk ging. Wie hem zou hebben gevolgd zou 
te weten zijn gekomen dat hij via de Sportlaan 
en de Houtrustbrug dagelijks het hoofdkwar-
tier van de BVD binnenwandelde, dat toen nog 
gevestigd was aan de Stadhouderslaan, de hui-
dige President Kennedylaan. 

Russisch
Willems vader was gespitst op alles wat maar 
met Rusland te maken had. Hij maakte zich de 
Russische taal eigen, las Russische literatuur 
en leerde de Russische dissidenten al vroeg 
kennen. ,,Na de inval in Hongarije in 1956 
is mijn vader ook nog in Boedapest geweest. 
Wie kreeg dat voor elkaar in die tijd? Al zijn 
werk voor de BVD was erop gericht om Oost-
Europese infiltranten in Nederland te ontmas-
keren. De dienst kreeg daarbij graag wat hulp 
van de Amerikanen. De angst voor een nieuwe 
oorlog of een communistische overheersing 
werd er bij ons wel ingehamerd. We hadden in 
de kelder een grote voorraad ingeblikt voedsel. 
Van die groene legerblikken.”
De buurt wist er niets van. Niets mocht erop 
lijken dat huisvader Hogendoorn van nummer 
33 toch echt iemand anders was dan een geza-
pige rijksambtenaar bij Binnenlandse Zaken.
Het veiligheidsbeleid werd in die tijd geheel in 
beslag genomen door de Koude Oorlog. Willem: 
,,Angst voor de communisten werd ons met de 
paplepel ingegeven. Mijn vader was een echte 
anticommunist. Volgens hem was Stalin erger 
dan Hitler. Ik kan me zijn tranen nog herin-
neren toen de Russen in 1956 Boedapest bin-
nenvielen. Als zonen mochten wij ons ook ab-

soluut niet inlaten met de communistische en 
linkse studentenbeweging. Mijn vader bracht 
me naar Amsterdam toen ik daar begon aan 
een studie geschiedenis. ‘Als ik merk dat je je 
inlaat met dat tuig, breek ik je beide benen’, zei 
hij dreigend. Alles wat maar een beetje links 
was kon op de afkeuring van mijn vader re-
kenen. Natuurlijk was hij lid van de ARP, de 
christelijke Antirevolutionaire Partij, maar als 
wij op weg naar de kerk op zondag de sociaal-
democratische premier Willem Drees tegen-
kwamen, die op de Beeklaan woonde, tilde hij 
respectvol zijn hoed op.” 

Koninklijk Huis
In de boeken van Tomas Ross zijn tal van ver-
wijzingen te vinden naar het werk dat Willems 
vader deed. Er is altijd wel sprake van een ge-
heime operatie, geheim agenten, bekende poli-
tici uit de tijd van de Koude Oorlog en ook het 
koninklijk huis duikt vaak op. Prins Bernhard - 
Willems vader behoorde tot de kennissenkring 
van de echtgenoot van koningin Juliana - komt 
regelmatig in de boeken langs en ook rondom 
andere leden van het koninklijk huis zijn span-
nende complotten gecomponeerd. Feit en fictie 
lopen door elkaar, zodat je als lezer vaak denkt: 
‘Zou het echt waar zijn?’ 
Den Haag komt in ieder boek wel voor. De 
plekken waar het verhaal zich afspeelt kun je 
meestal op echtheid controleren. Een tunnel-
tje of paadje, een bepaalde plek of gebeurtenis, 
een huis of voorziening. Maar soms zijn er ook 
verzonnen locatiebeschrijvingen. De boeken 
dagen je uit om de waarheid zelf te achterha-
len.
In het nieuwste boek De man zonder gezicht 
is de Vogelwijk een deel van het decor. De 
auteur beschrijft het waargebeurde verhaal 
over Vogelwijkbewoner en oorlogsmisdadiger 
Jacques Philippa, die na de bevrijding 29 jaar 
op de Pauwenlaan ondergedoken zat. 
De eerste taak die Willems vader na de oor-
log voor het toenmalige Bureau Nationale 
Veiligheid moest verrichten, was het opsporen 
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Herken je dit bij je kind?
Piekeren, verdrietig zijn, gepest worden of niet lekker 
in zijn/haar vel zitten?
Als ouder wil je graag helpen, maar je weet niet hoe? 

Volg samen met je kind één of meerdere coach-
sessie(s) bij Bij-Belinda kindercoaching. Stel je voor hoe 
het zou zijn als na de coaching je kind bijvoorbeeld:

• zelfverzekerder is

  • beter omgaat met pestgedrag

• makkelijker vrienden maakt 

  • beter slaapt 

• minder piekert 

  • vrolijker wordt en goed in zijn/haar vel kan zitten
 
Nieuwsgierig geworden 
wat ik voor jullie kan betekenen? 
Bekijk de website www.bij-belinda.nl 
of maak een afspraak via 
contact@bij-belinda.nl

Bij-Belinda
kindercoaching

070 - 239 01 05
www.babzorg.nl

BabZ
biedt zorg
op maat,
in uw
eigen huis!
#wijzorgenvooru

02780_Babz_Adv 69 x 210 mm feb 2022.indd   1 09-02-2022   14:17

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

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk!

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

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl
of scan de QR-code.

Kijk hoe jij je hart kunt laten spreken 
voor vluchtelingen! 
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van nog voortvluchtige oorlogsmisdadigers, 
zoals Phi lippa. ,,Mijn vader hield van een 
stevige avondwandeling en ik kan me nog 
goed herinneren dat wij regelmatig over de 
prachtige Pau wenlaan kuierden. Ken nelijk 
is het nooit bij mijn vader opgekomen om 
eens aan te bellen bij de ouders van Philippa. 
Vanuit zijn zolderkamer heeft Philippa ons 
misschien wel eens zien wandelen. Bizar. De 
werkelijkheid is vaak fantastischer dan een 
misdaadauteur kan verzinnen.”

Nieuwjaarsfeest Fazantplein
Willem herinnert zich nog goed dat de Vogel-
wijk uit verschillende buurten bestond. 
,,Iedere buurt had zijn eigen voorzieningen 
en winkels. Wij bleven vooral in onze eigen 
buurt. Aan de andere kant van de Nieboerweg 
kwam je niet vaak, alleen met oud en nieuw. 
Na Wim Kan en de klok die twaalf uur aan-
wees, wisten we niet hoe snel we naar het 
Fazantplein moesten vertrekken. Daar was 
het altijd feest met de karakteristieke vreugde-
vuren van kerstbomen, oude matrassen en de 
duvel en zijn ouwe moer. De jeugd uit de hele 
buurt kwam daar samen. Politie en brandweer 
wisten dat ze daar moesten zijn. Ik kan me 
overigens ook nog de brand in de katholieke 
Kerk aan de Sportlaan herinneren, in 1959. 
Dat was sensatie, want er gebeurde niet veel 
in de Vogelwijk.’’ 
Na de lagere school doorliep Willem het Chris-
telijk Gymnasium Sorghvliet. Omdat hij lie-
ver voetbalde dan leerde, moest hij twee keer 
een klas overdoen. Hij werd door zijn vader 
naar het Haags Lyceum aan de Sophialaan 
gestuurd en deed uiteindelijk staatsexamen 
gymnasium alfa. Hij koos aanvankelijk voor 
een studie geschiedenis, natuurlijk aan de 
(van origine gereformeerde) Vrije Universiteit 
in Amsterdam, maar een opleiding in de jour-
nalistiek bleek toch meer bij hem te passen. 
Daarna rondde hij nog een studie niet-wes-
terse sociologie af aan de door zijn vader ver-
foeide Universiteit van Amsterdam.

Statenkwartier
Na een korte journalistieke periode, onder 
meer bij het Haagse liberale dagblad Het Vader-
land en enig werk voor de NOS en de TROS 
werd Willem professioneel schrijver. Een zeer 
productief schrijver. Talloze titels volgden: 
thrillers, een aantal kinderboeken en films-
cenario‘s. Drie keer werd zijn werk bekroond 
met de Gouden Strop, de prijs voor de beste 
Nederlandstalige spannende roman. Te veel 
om allemaal op te noemen. En nog altijd is 
schrijven zijn voornaamste bezigheid. Iedere 
dag zit hij op tijd achter zijn bureau, thuis in 
het Statenkwartier. Soms maakt hij een ritje 
door de stad, even lummelen en ruimte vrij-
maken voor nieuwe ideeën. Toevalligheden die 
zijn blik passeren, gebruikt hij soms voor een 
volgend boek. 
Na zijn jeugd in de Vogelwijk en het studen-
tenleven in en rond Amsterdam trouwde 
hij in het vijftiende-eeuwse kerkje van het 
Noord-Hollandse dorpje Beets. Zijn kinde-
ren groeiden op in Middelie bij Edam, het 
land van Johan Kieviet. Voor hen geen voetbal 
bij Scheveningen, geen fikkie stoken op het 
Fazantplein of ravotten in de Bosjes van Poot. 
Ze maakten kennis met de stier Rotzak van de 
buurman, leerden wat ze moesten doen als een 
schaap ‘verwenteld’ ligt en zagen ieder morgen 
de zon weer opkomen in het prachtige West-
Friese weidelandschap. 
Willems vader stief plotseling, tamelijk jong 
nog, op 58-jarige leeftijd in zijn geliefde tuin 
aan de Spreeuwenlaan. Hartfalen. Zijn moe-
der verliet de Vogelwijk in 1986. ,,Toen ik in 
1996 weer in Den Haag wilde gaan wonen, 
heb ik serieus overwogen om weer een huis 
in de Vogelwijk te kopen’’, zegt hij. ,,Maar ik 
vond de wijk wat stil geworden. Een prach-
tige wijk, nog steeds, maar de voorzieningen 
sloten er één voor één. Het werd de Johan 
van Oldenbarneveltlaan in het Statenkwartier. 
Mijn vrouw zou wel weer terug willen naar het 
platteland, maar ik kan de reuring van de stad 
moeilijk missen.” 
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Wijkvereniging tekent convenant over
nieuw sportpark Laan van Poot niet

Door Paul Lohmann, bestuurslid wijkvereniging

De sportverenigingen die actief zijn rond de atletiekbaan aan de Laan van Poot 
hebben grootse plannen om van het terrein het ’meest duurzame sportcomplex van 

Nederland’ te maken. Er is nu een convenant opgesteld waarin de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling staat omschreven. Wijkvereniging De Vogelwijk zal dit convenant echter niet 
ondertekenen. De impact van de huidige (bouw)plannen op het woon- en leefklimaat in 

onze wijk is te fors, vindt het bestuur.

De plannenmakers zeggen zich te realiseren 
dat de beoogde herontwikkeling van het sport-
park zal moeten plaatsvinden direct naast een 
Natura 2000-gebied én in een woonwijk. Toch 
wordt naar mening van het wijkbestuur te 
hoog ingezet. Men gaat uit van een gewenste 
uitbreiding van het huidige bebouwde opper-
vlak van 3880 m2 naar maar liefst 9760 m2; 
meer dan een verdubbeling. Een dergelijke 
uitbreiding zal in de lengte en breedte plaats-
vinden. Daarbij komt ook nog een aanzien-
lijke toename van het aantal m2 gebruiksruimte 
tot in totaal 11.875 m2 bruto vloeroppervlak. 
Een dergelijk aantal vierkante meters kan op 
de huidige locatie alleen bereikt worden als de 
bebouwing de hoogte ingaat. Het bestuur van 
de wijkvereniging heeft vanaf het allereerste 
moment over deze extreme toename van het 
aantal m2 helder aan de bel getrokken. 

Verkeersproblemen
Het bestuur wil wel graag dat het sportpark 
Laan van Poot blijft bestaan. Wij zijn er ook 
van overtuigd dat aan de gebouwen flink wat 
(achterstallig) onderhoud moet worden ge-
pleegd. Ook begrijpt het bestuur dat enige 
uitbreiding wenselijk is, en wellicht zelfs 
noodzakelijk om extra financiële middelen te 
verkrijgen voor de gewenste verbeteringen. 
Maar het gaat het bestuur te ver om daarbij 
eerst te roepen dat allerlei nieuwe sporten en 

sportverenigingen zich op het terrein moeten 
kunnen vestigen, die vervolgens ook allemaal 
ruimte nodig hebben. 
De beoogde uitbreidingen zullen, naar het be-
stuur vreest, een veel te sterk effect hebben op 
de leefomgeving van de bewoners in dit zuide-
lijk deel van de wijk. Want alle (nieuwe) spor-
ters, coaches, toeschouwers en werkenden 
zullen op de een of andere wijze van en naar 
het sportpark blijven komen. Nu al is er een 
parkeerprobleem en dat zal dat alleen maar 
groter worden.
In de tekst van het convenant gaan de plan-
nenmakers daar wel op in, maar men komt 
niet verder dan de mededeling dat er onder-
zoek zal worden gedaan naar de mogelijk-
heden om een CO2-neutraal resultaat te be-
reiken en het autoverkeer te beperken. Dat 
onderzoek zal onzes inziens niet voorbij kun-
nen gaan aan de huidige unieke ligging van 
het sportpark. Ontsluiting en verkeersstro-
men kunnen namelijk niet anders dan via de 
oostelijke liggende woonstraten plaatsvinden 
omdat het complex aan de westkant nu een-
maal begrenst wordt door duinen.
 
Hellasduin
In het convenant is ook geen rekening gehou-
den met de bewoners die vanaf dit voorjaar 
het aangrenzende nieuwe appartementen-
complex Hel  lasduin betrekken. Het bestuur 
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van de Ver eniging van Eigenaren van Hellas-
duin blijkt zelfs helemaal niet op de hoogte 
van het bestaan van een convenant. Er is ook 
geen overleg over de plannen geweest. 
Het bestuur van de wijkvereniging zal het con-
venant vanwege alle voorgaande overwegin-

gen niet tekenen. Wel hebben we de plannen-
makers laten weten het overleg constructief 
voort te willen zetten om te verkennen welke 
mogelijkheden tot modernisering en uitbrei-
ding van het sportpark er nog wel zijn, binnen 
vooraf met de wijk afgestemde grenzen.

NRC-bezorger Hans maakt nieuwe 
start als tuinder in de Filippijnen

Door Pieter Maessen

Het was zeven jaar in onze lanen een vertrouwd beeld: NRC-bezorger Hans Bos die 
in de namiddag – en op zaterdag wat vroeger – in een groot deel van de Vogelwijk 

zijn krant rondbracht. Maar daar is in twee opzichten een einde aan gekomen. 
NRC verschijnt niet meer als avondblad en Hans Bos is geëmigreerd naar de 

Filippijnen. Het één heeft niets met het ander te maken, maar het gebeurde wel in 
hetzelfde weekend van april 2022.

In 2005 maakte Hans in Scheveningen kennis 
met een mooie Filippijnse die hem vroeg of 
hij misschien wilde corresponderen met haar 
nichtje, Charmaine, in dat land. Het begon 
met brieven, dat werden e-mails en na een jaar 
ging Hans haar opzoeken. Ze bleken heel ge-
lukkig met elkaar en in 2013 werd daar, op het 
grote zuidelijke eiland Mindanao, hun zoontje 
Angelo geboren.

Klein paradijs
Het stel wilde een tuinbouwbedrijfje beginnen, 
maar er moest meer geld op tafel komen. Dus 
liet Hans zijn jonge gezin achter en trok weer 
in bij zijn moeder in Scheveningen. Hij volgde 
een tuinbouwopleiding en ging post en kran-
ten bezorgen. Met zuinigheid en vlijt kon Hans 
in die jaren één keer naar zijn gezin reizen en 
kwamen zijn vriendin en hun zoontje ook een 
keer naar Nederland. 
Nu is het eindelijk zo ver dat ze genoeg ge-
spaard hebben en dat hij met Charmaine en 

Angelo in de Filippijnen een gezamenlijk be-
staan kan opbouwen. Kort voor zijn vertrek 
vertelde Hans: ,,Stap voor stap hebben we ons 
overwoekerde landje omgetoverd tot een klein 
paradijs waarop we gewassen verbouwen als 
Chinese kool, aubergine, bataat (zoete aardap-
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Blijbouw Aannemersbedrijf 
 
Blijbouw is een allround aannemersbedrijf en biedt u alle diensten aan onder één dak. Denk hierbij aan complete 
verbouwingen en of renovaties, uitbouwen, opbouwen, elektra, timmerwerken, badkamers, keukens, toiletten, 
schilderwerken, vloeren, daken, metselwerken en sloopwerkzaamheden. Kortom een allround aannemersbedrijf! 
 
De huizen in de vogelwijk vallen onder het specialisme van Blijbouw. Renovaties en aanbouwen doen wij op dit 
moment het meest in de wijk. Wij weten precies wat wij tegen kunnen komen tijdens de werkzaamheden en kunnen er 
daarom ook rekening mee houden in het voortraject. 
 
Tevens kiest u voor Blijbouw wanneer u op zoek bent naar een totaal leverancier. Wij delen de projecten op in stukken 
zodat er voor u meer overzicht ontstaat in de verbouwing. Stapsgewijs nemen wij u mee in de verschillende fases en 
zorgen wij dat de verbouwing een feestje wordt! 
Ook het eigen personeel, 13 vakmannen in dienst op dit moment, kan een reden zijn om te kiezen voor Blijbouw. Elk 
met een eigen specialiteit maar vooral gericht op renovatie en uitbouw in het klassieke segment. 
 
Zie onze website vol met foto’s en referenties. Hier kunt u een indruk krijgen van onze manier van werken en de 
resultaten van ons werk. 
 
De vijf pijlers van Blijbouw:     Blijbouw aannemersbedrijf 

1. Betrouwbaarheid     Stevinstraat 210  
2. Ontzorgen      2687 EV Den Haag 
3. Oplossingsgericht     www.blijbouw.nl  
4. Samenwerking      Info@blijbouw.nl  
5. Tevredenheid      06-51915562 

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Sneeuwbalstraat 138a - 2565 WG Den Haag - (070) 3452137 - info@sneeuwbal.nl - www.sneeuwbal.nl

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto verzorgen. 
Wij zijn bekend met alle merken.

            • Dealer van

               Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
• haal- en brengservice
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pel), sperziebonen en pinda’s. Het is voor eigen 
gebruik én voor verkoop op de lokale markt. We 
hebben ook fruitbomen geplant zoals mango, 
citrus, cacao, kokosnoot en bananen, waarvan 
de meeste al vruchten geven. Sinds kort heb-
ben we zelfs een gedeelte beplant met bloemen 
die we vooral aan de kerk en aan bruidsparen 
verkopen.’’ 

B&B
,,Charmaine heeft echt groene vingers’’, zegt 
hij trots. ,,Alles wat ze plant gaat bloeien. En alle 
informatie die ze krijgt, zuigt ze als een spons 
op. Ook mijn schoonfamilie heeft ons veel ge-
holpen. We zijn nu bezig om een simpele B&B 
aan ons bedrijfje toe te voegen. In ons dorp is 
veel natuurschoon: watervallen, mooie bergen 
en bijzondere flora en fauna. De zeer zeldzame 
rafflesia, de grootste bloem ter wereld, groeit er 
zelfs. Ik kan niet wachten om erheen te gaan.’’
Op 26 april nam Hans het vliegtuig naar 
zijn nieuwe woonland. NRC-abonnees in de 
Vogelwijk die Hans voor zijn trouwe diensten 
willen belonen en zijn gezin een steuntje in 
de rug willen geven, kunnen een extraatje 
aan hem overmaken. Zijn rekeningnummer 
is NL86 INGB 0675 6254 91 t.n.v. H.L. Bos. 
Vermeld erbij: Paradijs.    

Kraai maakt het te bont
In de Vogelwijk zijn alle vogels welkom. Dat is de 
wijk aan z’n naam en stand verplicht. Maar als een 
vogel het te bont maakt, loopt-ie de kans een animal 
non grata te worden. Dat overkwam in februari 1968 
een agressieve kraai. De wijk had in die tijd nog een 
eigen politiepost, op de Laan van Poot 161, dus de 
Her mandad hoefde niet van verre uit te rukken om 
de zwartgevederde onruststoker in de kraag te vatten. 
Het leverde in elk geval een amusant berichtje in de 
Haagsche Courant op.

Locatie volkstuin Westerduin: Daal en Bergselaan 
tegenover nr. 38 (hoek Sportlaan) in Den Haag

Volkstuinvereniging Westerduin bestaat 50 jaar en om dat te vieren nodigen we u uit 
op zaterdag 14 mei 2022 van 11.00-16.00 uur. Bekijk de tuinen in al hun verscheiden-
heid. Bezoek de imkers en zie en hoor de bijen van dichtbij. Koop goedkope zaden en 
stekjes gekweekt door de tuinders. De gratis koffie staat klaar bij ons Tuimhuys.
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Rogier Soetekouw en Roelof Veenstra houden 
van Den Haag en delen die liefde graag met 
anderen. Daarom werken ze allebei voor de 
stichting GA Den Haag, die diverse interes-
sante excursies door de residentie verzorgt. 
Gezellige, onthullende en leerzame uitjes 
voor vriendengroepen, bedrijven, verenigin-
gen of ter opluistering van familiefeestjes. 
,,Je kunt bijvoorbeeld een leuke grachtentocht 

maken met een van onze tien boten van De 
Ooievaart’’, zegt Rogier. ,,Met natuurlijk een 
gids aan boord die tekst en uitleg geeft. Maar 
je kunt met zo’n gids ook een stadswandeling 
van een uur of twee maken, onder meer langs 
verrassende hofjes, maar een fietstocht is ook 
mogelijk. We hebben sinds kort zelfs elektri-
sche steps. En wil je een compleet Dagje Den 
Haag, te beginnen met een boottocht, daarna 

Met GA Den Haag leer je de parels 
van de stad kennen 

Door Dick van Rietschoten

Na twee magere jaren vanwege de corona-pandemie komt het toerisme in Den 
Haag weer goed op gang. Ook Hagenaars zelf en bewoners van de randgemeenten 
trekken er vaker op uit om de stad beter te leren kennen. Werk aan de winkel voor de 
organisatie GA Den Haag, gevestigd aan de Bierkade, die met zo’n 100 vrijwilligers 
rondleidingen door de stad verzorgt: per boot, te voet of op wielen. Twee heren met 

een Vogelwijk-connectie vertellen over hun werk bij deze stichting.   

Roelof en Rogier van 
GA Den Haag
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een lunch en vervolgens een fiets- of wandel-
tocht? Geen probleem. Dat kunnen we alle-
maal regelen, net als een rondleiding in het 
Engels of een andere taal.’’

Themawandelingen
,,We hebben ook themawandelingen in de 
aanbieding’’, vult Roelof aan. ,,Zoals een Oran-
jewandeling, ook wel Kroontjeswandeling ge-
noemd, die begint bij Paleis Noordeinde en 
heel populair is bij Oranjeverenigingen en 
Duitse toeristen. Of een hofjeswandeling. We 
zijn nog bezig met het uitwerken van een plan 
om ook een tocht te maken waarbij moord en 
doodslag centraal staat. Zelf heb ik een zo-
geheten Filosofische Wandeling ontworpen, 
waarin de grote voormannen van het tijdperk 
van de Verlichting centraal staan, zoals Spi-
noza, die een aantal jaren aan de Paviljoens-
gracht heeft gewoond en hier zijn belangrijk-
ste werk heeft geschreven, en de Fransman 
René Descartes. Maar je hoeft geen filosofi-
sche inslag te hebben om daaraan mee te doen 
hoor. Lichtvoetigheid staat hierbij voorop!’’
Rogier: ,,Den Haag by night is ook een leuke 
optie. Met bijvoorbeeld een beklimming van 
de Haagse Toren als het donker is, want ook 
dan heb je een schitterend uitzicht.’’
Voor hij verder gaat met een lofzang op het 
moois dat Den Haag te bieden heeft, wil hij 
eerst nog even wat uitleggen over de stich-
ting waarvoor Roelof en hij werken en waarin 
hij inmiddels een leidende functie heeft. De 
eerste twee letters van GA Den Haag staan ei-
genlijk voor GroepsArrangementen, leren we. 
Het fundament voor de stichting werd twin-
tig jaar geleden gelegd met de oprichting van 
De Ooievaart. De rondvaarten door de Haagse 
grachten, die in de loop der jaren steeds verder 
werden uitgebreid, groeiden in populariteit en 
zo kwamen er steeds meer initiatieven om-
heen. ,,Sinds 2016 is er sprake van GA Den 
Haag’’, zegt Rogier, ,,wat je ook zou kunnen 
zien als een samenwerkingsverband tussen 
verschillende activiteiten om de parels van de 

stad bloot te leggen.’’ Hij doelt daarmee onder 
meer op de Ooievaart, de beklimming van de 
Haagse Toren die de vijftiende-eeuwse Grote- 
of Sint Jacobskerk siert, rondleidingen in de 
Gevangenpoort en natuurlijk de al genoemde 
groepsarrangementen.   

Vogelwijk
Rogier (31) en Roelof (74) hebben nog iets 
anders gemeen dan hun drang om mooie en 
interessante plekken van de hofstad - zowel 
voor als achter de coulissen – aan bezoekers 
te laten zien en erover te vertellen. Ze heb-
ben namelijk beiden ook een relatie met de 
Vogelwijk.
Rogier groeide op aan de Sportlaan, vlakbij 
de begin 2019 gesloopte Sacramentskerk. In-
middels huist hij aan de Laan van Meerdervoort, 
naast het gymnasium Haganum, maar hij 
komt nog geregeld in de Vogelwijk omdat z’n 
moeder er nog altijd woont. Roelofs thuis ligt 
aan de noordrand van de wijk, in de vijftien 
jaar geleden verrezen wooncomplexen aan het 
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Tjalie Robinsonduin, in de wandeling vaak de 
‘Houtrustflats’ genoemd. Voor hij hier neer-
streek woonde Roelof op de Regentesselaan, 
maar zijn woongeschiedenis begon in het 
Friese Appelscha, waar hij werd geboren en 
z’n jeugd doorbracht. 
,,Begin jaren zeventig kwam ik naar Den 
Haag en het beviel me hier zo goed dat ik 
nooit meer weg wilde’’, zegt Roelof, die vele 
jaren als stenograaf in de Tweede Kamer heeft 
gewerkt en tussendoor ook nog een studie 
politicologie afrondde. ,,Toen ik met pensi-
oen was gegaan, meldde ik me aan als gids 
in de Gevangenpoort en bij de beklimmingen 
van de Haagse Toren. Dat laatste doe ik nog 
wel geregeld, maar rondleidingen door de 
Gevangenpoort geef ik nog maar sporadisch. 
Ik vind het veel leuker om met mensen bui-
ten te zijn, dus ik heb me in de loop van de 
tijd meer en meer op de stadswandelingen 
gestort.’’

Vaarbewijs
Rogier voltooide een studie sociale psycholo-
gie en werkte daarna in de marketing-tak van 
verschillende bedrijven, waaronder Heineken. 
,,Maar dat bevredigde op den duur niet meer 
zo. Ik houd van geschiedenis en van Den Haag 
en ik las vaak wat over de Haagse historie. Op 
een dag besloot ik me bij GA Den Haag op te 
geven als Haagse Toren-gids. Hartstikke leuk 
om in m’n vrije tijd te doen. Maar van het één 
kwam het ander. Gaandeweg werd ik steeds 
meer in de organisatie van al die activiteiten 
gezogen. Uiteindelijk zegde ik m’n baan op en 
nu ben ik als algemeen manager en coördina-
tor bij GA Den Haag in dienst.’’
,,Maar ik wil ook gewoon gidswerk blij-
ven doen hoor’’, laat hij er direct op volgen. 
,,Onlangs heb ik zelfs m’n vaarbewijs gehaald 
om ook met een boot als schipper groepen 
mensen mee te nemen door de grachten.’’
Alle gidsen, benadrukken Rogier en Roelof, 
hebben van ervaren collega’s een korte maar 
gedegen ‘opleiding’ gehad. Ze krijgen voor 

hun werk ook een bescheiden vergoeding. 
,,Als je net als gids begint, heb je een sterke 
neiging om heel veel te vertellen’’, zegt Rogier. 
,,Dat is logisch, want je bent enthousiast en 
wilt zo veel mogelijk informatie met je gasten 
delen. Maar toch moet je die neiging onder-
drukken. Je moet de mensen niet doodgooien 
met feiten en jaartallen, maar hen de gelegen-
heid geven om zelf rond te kijken, dingen in 
zich op te nemen, een foto te maken en vooral: 
vragen te stellen.’’

Hoogtevrees
In de loop van het gesprek vliegen er af en toe 
wat anekdotes over tafel. Roelof: ,,Ik heb een 
keer bij een torenbeklimming meegemaakt 
dat er een man in het gezelschap zat die ern-
stige hoogtevrees had. Onder begeleiding van 
een therapeut bij wie hij in behandeling was, 
moest hij mee naar boven, eerst naar de laag-
ste torentrans om het uitzicht te bekijken en 
daarna nog verder naar boven voor een nog 
weidser uitzicht, in totaal 288 traptreden. Hij 
heeft het gehaald en kreeg onder applaus een 
certificaat van z’n therapeut.’’
De stadsexcursies zijn voor heel veel mensen 
een eye opener, zegt Rogier. ,,Vooral voor men-
sen die hier wonen. Ze weten vaak van alles 
te vertellen over Rome, Barcelona, Parijs of 
Maas tricht, maar hun eigen stad kennen ze 
nauwelijks.’’
Helaas kan de komende jaren het Binnenhof 
vanwege de grootscheepse verbouwing en 
restauratie niet meer worden bezocht. Extra 
jammer omdat over dit historische hart van 
Den Haag veel te vertellen valt en er ook op-
merkelijke elementen aan te wijzen zijn, zoals 
de tegel waarop staat: Op deze plek bevond zich 
tussen 1500 en 1650 ’s lands eerste tennisbaan. 
,,Maar laten we daar niet te veel om treuren’’, 
zegt Rogier, ,,want behalve het Binnenhof zijn 
er nog heel veel andere interessante en mooie 
plekken om mensen mee naartoe te nemen.’’
Roelof vertelt ook nog een mooi praktijk-
voorbeeld. ,,Deelnemers aan de rondwande-



De Vogelwijk . mei 2022      21

lingen reageren steevast heel verrast en aan-
gedaan als ik bij het standbeeld van Willem 
van Oranje op het Plein vertel over Willems 
hondje Pompey dat je aan z’n voeten ziet lig-
gen. Pompey vergezelde hem overal. Hij heeft 
Willem in 1572 zelfs gered van een nachtelijke 
aanslag door Spanjaarden. Kort na de moord 
op Willem in 1584 in Delft gaf ook Pompey 
de geest, naar men zegt uit verdriet over het 
gemis van z’n baasje. Ja, dat verhaal doet het 
altijd goed!”

De Stichting GA Den Haag is blij met elke 
vrijwilliger die zich meldt. Daarbij gaat het 
niet alleen om gidsen, maar ook om men-
sen die andere klusjes op zich willen nemen, 
zoals het optreden als gastvrouw of gastheer 
bij het hoofdkwartier aan de Bierkade 19, als 
medewerker bij de verhuur van de Haagsche 
Stadsfietsen, of als hulp bij de administratie. 
Het is een leuke en dankbare vrijetijdsbeste-
ding. 
Stuur een mail met gegevens over jezelf naar 
info@gadenhaag.com ter attentie van Rogier 
Soetekouw of bel 070 - 7470102.

Word vrijwilliger bij GA Den Haag

Willem van Oranje met zijn hondje vereeuwigd

                Vogelwijkagenda
Dinsdag

10
mei 

19.30 uur: Informatiebijeenkomst in het 
voormalige ziekenhuis aan de Sportlaan 
over de toekomst van het ziekenhuister-
rein en het gebouwencomplex.    

Maandag 
16

mei

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

Dinsdag
24

mei

20.00 uur: Thema-avond ‘Samen ener-
gie besparen’, georganiseerd door  
Vogelwijk Energie(k) in kantine sport-
vereniging Quick, De Sav. Lohmanlaan 
hoek Sportlaan. 

Vrijdag
27

mei

15.00 – 16.30: Jazzconcert in de tuin 
van de Fazantflat aan de Fitislaan. Eigen 
stoeltje meenemen. Meer informatie el-
ders in dit blad. 

Maandag
30

mei

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu 
van de Vogelwijk Dinerclub, een gezellige 
groep wijkbewoners waarbij iedereen 
kan aanschuiven. Vandaag komt men 
bijeen in het restaurantgedeelte van 
Houtrust Squash aan het begin van de 
Laan van Poot. Aanmeldingen en na-
dere informatie bij Hedy de Munk via 
hmdemunk@gmail.com

Maandag 
6

juni

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

Woensdag 
8

juni

Nationale Buitenspeeldag. Eind mei 
was nog niet bekend of er in dit kader 
in de Vogelwijk bijzondere straatactivi-
teiten plaatsvinden. Eventuele mede-
delingen hierover zijn te vinden op de 
sociale media, zoals Hoplr of Facebook 
Vogelwijk.

Maandag
27 

juni

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu 
van de Vogelwijk Dinerclub. De locatie 
voor deze datum is nog niet bekend. 
Aanmeldingen en nadere info bij Hedy 
de Munk via hmdemunk@gmail.com

Elke
zaterdag-
morgen

10.00 – 11.00 uur: Senioren-fitness 
in de Heldringschool. Informatie bij 
Quintana v.d. Willigen: 06-24511063
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Plantjes, aarde en koek
Op twee plekken (Mezenlaan en 
Eiberplein) konden bewoners tuin-
tegels komen inleveren en in een 
container kieperen. In ruil daar-
voor kregen ze plantjes en zakken 
aarde. ,,De mensen kwamen hun tegels 
of klinkers op allerlei manieren brengen: met 
de auto of per fiets, maar ook op skateborden 
of in een bolderkar’’, zegt Bernadette van 
Gigch, die namens de Groenverleiders samen 
met Eva de Tombe en Nancy Arkema de in-

ruilactie op de Mezenlaan uitvoerde. 
,,We kregen van Bakkerij Driessen 
nog een leuke verrassing: een hele 
voorraad koeken van de Haagsche 
Koekmeisjes om aan onze ‘klanten’ 

uit te delen.’’ 

Niets dan lof
Dick Tielrooij, de Groenverleider die met col-
lega Ferdinand van Motman op Inruilpost 
Eiber plein stond, kreeg net als Bernadette, 
Eva en Nancy niets dan lof en andere positieve 

Vogelwijk levert veel tuintegels in
Dit voorjaar wordt in tientallen Nederlandse gemeenten de Operatie Steenbreek 

uitgevoerd, een nationale actie die al zeven jaar bestaat om mensen, instellingen en 
bedrijven te prikkelen tuintegels in te ruilen voor groen. Den Haag doet er steevast 

aan mee en dit jaar is voor het eerst de operatie ook in de Vogelwijk uitgevoerd. 
Dat gebeurde op zaterdag 9 april op initiatief van de Groenverleiders, een groepje 

bewoners dat de oprukkende ‘verstening’ van veel tuinen een halt wil toeroepen en 
de vergroening van de woonomgeving propageert.

Oogst op het Eiberplein
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Het Groenverleidersteam uit de Vogelwijk, met als belangrijkste missie het tegengaan en 
liefst terugdraaien van de verstening van onze tuinen, zoekt versterking omdat sommige 
teamleden wegens drukke werkzaamheden helaas hebben moeten afhaken. Wil je ook 
Groenverleider worden? Sluit je bij ons aan! We zoeken met name mensen die creatief 
mee kunnen denken, die kennis hebben van planten en van verduurzaming én in elk geval 
iemand die bijdragen kan schrijven voor onze wijkbladrubriek. Stuur een berichtje naar
groenverleidersvogelwijk@gmail.com
Je kunt ook bellen met Bernadette van Gigch (06-51120615), Dick Tielrooij (06-53168004) 
of Eva de Tombe (06-42597437). Welkom alvast!

De eerste tegel gaat op de Mezenlaan de container in

Koekjes!

reacties over zich heen. ,,Veel voorbijgangers 
zeiden zich ook te ergeren aan het feit dat er 
de laatste tijd steeds meer groen uit tuinen 
verdwijnt om plaats te maken voor tegels. In 
totaal hebben we in de wijk op de actiedag 
ruim 500 tegels ingezameld, dus dat is hoop-
gevend’’, zegt hij enthousiast.
De laatst overgebleven plantjes en zakken 
aarde zijn overgebracht naar de Parkietschool, 
die de schoolomgeving graag wat verder wil 
vergroenen. Volgens Bernadette heeft de 
Heldringschool laten weten binnenkort rond 
de speelplaatsen ook een ‘steenbreek-actie’ te 
willen uitvoeren.

We zoeken versterking!
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Tientallen kinderen renden op donderdag-
middag 14 april rondjes om de Buizerdvijver, 
sommigen met een rood hoofd van de inspan-
ning en de lentezon. Uit hun linker- of rech-
terhand wappert een geel formulier, waarop 
ze bij enkele stempelposten zo veel mogelijk 
stempels moeten zien te verzamelen. Hoe 
meer meters gelopen, hoe meer stempels. En 
vooral: hoe meer geld voor Oekraïne er bijeen 
wordt gebracht. 
Dit is de sponsorloop die de Nutsschool voor 
de vluchtelingen en andere slachtoffers van de 

oorlog heeft georganiseerd. Eigenlijk was de 
actie al een week eerder gepland, maar toen 
regende en stormde het ’s morgens zodanig 
dat de schoolleiding besloot het evenement 
een week uit te stellen. De kleuters van de 
‘onderbouw’ (groep 1 en 2) hoefden overigens 
niet het hele parcours rond de vijver af te leg-
gen. Zij mochten een paar rondjes rennen op 
het schoolplein, maar ook zij moesten stem-
pelen. Schooldirecteur Laura Rozendaal liet 
later weten dat de actie ruim 6000 euro had 
opgebracht.

Nutsschool en Heldringschool in
actie voor hulp aan Oekraïne

Door Dick van Rietschoten

Veel scholen in Den Haag hebben de afgelopen tijd geld in gezameld voor hulp 
aan het door oorlog getroffen Oekraïne. Dat gebeurde ook in de Vogelwijk. De 

Houtrustschool beet in maart al het spits af en in april volgden de Heldringschool 
(IJsvogelplein) en de Nutsschool (Laan van Poot). De Heldringschool kwam er 

zelfs mee op het NOS-jeugdjournaal.
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Ambulance
Op vrijdagmiddag 8 april gonsde het van de ac-
tiviteiten op het IJsvogelplein, want daar werd 
het resultaat bekendgemaakt van een bijzon-
dere inzamelingsactie. Een aantal ouders had 
een ambulance geregeld die vanuit Den Haag 
naar Polen zou rijden om daar te worden 
voorzien van allerlei medische hulpmiddelen 
en vervolgens de Oekraïense grens over te 
gaan. Het doel was om onder anderen slacht-
offers van bombardementen te verzorgen. 
De aanjagers van de actie waren twee leerlin-
gen van de Heldringschool, de zusjes Valen-
tina en Katja, oorspronkelijk afkomstig uit 
Belarus (Wit-Rusland). Hun gezin heeft ook 
familieleden en vrienden in Oekraïne.
Leerlingen van de Heldringschool hadden de 
afgelopen weken bij buren, familie en ken-
nissen op allerlei manieren geld ingezameld: 
door klusjes te doen, cakejes te bakken, statie-
geldflessen weg te brengen, auto’s te wassen 
enzovoorts.  

Houd moed
De nog lege ambulance en chauffeur Lars ston-
den al bij het schoolplein klaar om te vertrek-
ken toen Valentina en Katja een symbolische 
cheque overhandigd kregen met het bedrag 
waarvoor medische hulpgoederen konden 
worden ingeslagen: in totaal was er 5131,40 
euro bij elkaar gebracht. Extra bijzonder was 
dat een filmploeg van het Jeugdjournaal was 
uitgerukt om van deze actie een reportage te 
maken. 
In de ambulance, voorzien van twee stickers 
met het logo van de Heldringschool, ging ook 
een stapel tekeningen mee die de leerlingen 
van groep 5 hadden gemaakt. Sommigen had-
den er ook teksten in het Oekraïens bij gezet. 
,,Ik heb gewoon Google Translate gebruikt en 
de lettertekens overgeschreven’’ zei leerling 
Sem. ,,Hier staat nu in het Oekraïens de wens: 
Houd moed en blijf hopen op een betere toe-
komst.’’
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Dé apotheek in uw wijk
• Persoonlijk advies van onze 

apothekers

• Open op zaterdag 
(Bohemenwijk en van Laaren)

• Wij bezorgen gratis aan huis

• 24/7 kluis voor afhalen 
medicijnen (Bohemenwijk 
en Akelei)

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

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

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
akeleiapotheek.nl

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

Familiebedrijf
Schmale

Ouderwetse service en aandacht, zoals u al jaren van ons gewend bent

@parfumeriedenhaag

Douglas Frederik Hendriklaan
Douglas Theresiastraat
Etos Moerwijk
Etos Loosduinen
Etos Theresiastraat
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Montessorischool
In de wijk waren de afgelopen maand nog 
meer kinderen voor Oekraïne in touw. Een 
vriendenclubje uit de groepen 7 en 8 van de 
Montessorischool aan de Laan van Poot nam 
zelf het initiatief om geld in te zamelen voor 
Giro 555. Uit medelijden met de vluchtelingen 
bedachten Yldau, Tigo, Steyn, Florian, Jay, Sil 
en Floris wat ze konden doen om te helpen. 
,,Toen kwamen we op het idee om koekjes 
en cupcakes te bakken en te gaan verkopen’’, 
vertellen ze. ,,We kochten ook zelf koekjes om 
die dan duurder te verkopen, zodat de winst 
voor Oekraïne was. Van de bakkerswinkel van 
Victor Driessen kregen we zelfs een gratis rol 
koeken om te kunnen verkopen. We hebben 
ook van mensen statiegeldflessen gevraagd 

om te kunnen inleveren. Zo haalden we uit-
eindelijk 999 euro op! Wij willen alle mensen 
die wat gekocht of gegeven hebben heel erg 
bedanken.’’

Deze maand zijn er in de wijk weer enkele 
reanimatiecursussen te volgen. In anderhalf 
uur kun je een reanimatiecertificaat halen. 
Maximaal twee jaar daarna is het weer tijd 
voor een opfristraining. De geplande cursus-
sen van vorig jaar moesten vanwege corona 
helaas worden geannuleerd. De nieuwe data 
zijn:

Donderdag 12 mei 2022
Heldringschool, IJsvogelplein 10
18:30-20:00 uur  of  20:30-22:00 uur

Vrijdag 20 mei 2022
gymlokaal Sport & Health Club Westduin,
Laan van Poot 355a
18:30-20:00 uur  of  20:30-22:00 uur

Alle data en tijden zijn voor zowel beginners 
als gevorderden. Aangezien de cursussen van 

de afgelopen twee jaar wegens corona niet kon-
den doorgaan, zullen de certificaten van alle 
gevorderden uit de Vogelwijk vermoedelijk zijn 
verlopen.
De cursussen staan zoals altijd onder leiding 
van Wouter Verbeek, ambulance- en intensive 
care-verpleegkundige.
Meld je aan per e-mail bij de werkgroep AED 
Vogelwijk op aedvogelwijk@gmail.com, onder 
vermelding van: voor- en achternaam, adres 
(met postcode), je geboortedatum en de datum 
en tijd van de gewenste cursusavond.
De kosten bedragen € 25,00. Dit bedrag kan 
worden overgemaakt op 
NL07 INGB 0005226157 t.n.v. Stichting RLT-
Nederland o.v.v. Reanimatiecursus Vogelwijk 
Den Haag. Ook kan op de cursusavonden ge-
past worden betaald.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de cursus 
vanuit een aanvullende verzekering.

AED-reanimatiecursus weer van start

Reanimatie bij een hartstilstand is van levensbelang. Het kost je anderhalf uur per twee jaar en € 25,00 om 
mogelijk een leven te redden. Meld je dus snel aan!
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Linda (61) heeft maatschappelijk werk gestu-
deerd en ze heeft gewerkt in de  psychiatrie, in 
de jeugdhulpverlening en in de zorg voor men-
sen met een verstandelijke beperking. Veertien 
jaar geleden is ze bij de welzijnsorganisatie van 
Segbroek neergestreken als ouderenconsulent. 
,,Ouderenwerk was vroeger in mijn beleving 
niet spannend genoeg, maar ik heb nog nooit 
zulk leuk werk gehad als hier’’, zegt ze met een 
brede glimlach.

Huisbezoek
,,Werken met ouderen is elke dag weer an-
ders’’, aldus Linda, ,,en er is niets leuker dan 
huisbezoeken afleggen. Het is iedere keer een 
kleine documentaire die ik voorgeschoteld 
krijg over mensen met hun eigen geschiedenis 
en de waardering voor hun huidige leven. En ik 
gééf niet alleen, ik kríjg ook veel van mensen. 
Er is veel  wederkerigheid.’’
Als voorbeeld noemt ze een ouder echtpaar dat 
Auschwitz heeft overleefd en toch nog altijd 
heel positief in het leven staat. ,,Dat maakte zo 
veel indruk op mij. Het was mooi geweest als 
deze meneer zijn verhaal had kunnen doen op 
middelbare scholen. In een huisbezoek kom 
je binnen met een bepaalde vraag en in het 
gesprek blijkt er eigenlijk een andere vraag of 
behoefte onder te liggen of er zijn meerdere 
vragen. Met kleine dingen kun je het verschil 

maken. Ook in de Vogelwijk wonen veel men-
sen die de weg niet weten in hulpverlenings-
land.’’ 
Informatie geven en de weg wijzen is dan 
ook waar Linda veel mee bezig is. Zij vindt 
de cohesie in de Bomenbuurt groter dan in 
de Vogelwijk: ,,Eenzaamheid onder ouderen, 
vooral alleenwonenden, is een signaal dat ik 
in de Vogelwijk vaak krijg. De mensen wonen 
er prachtig, maar wel geïsoleerd. De kinderen 
wonen vaak ver weg en er zijn geen winkels 
meer de buurt. Veel ouderen hebben jongere 
buren die beiden de hele dag werken. Of ex-
pats. Geen buren die overdag even binnenlopen 
voor koffie en een praatje. Er is in de Vogelwijk 
ook geen vaste ontmoetingsplek zoals een wijk-
centrum. Dat alles bij elkaar maakt dat er meer 
kans is op vereenzaming.’’
 
Trots
Veel ouderen in de Vogelwijk worden volgens 
Linda ook gekenmerkt door wat ze ‘vraagver-
legenheid’ noemt. ,,Daarmee bedoel ik dat 
mensen soms te trots zijn om hulp te vragen. 
Ouderen hebben vaak een leven geleid waarin 
ze zelf gewerkt hebben en zorg hebben gege-
ven aan anderen. Zij zijn gehecht aan hun on-
afhankelijkheid. Door hulp te vragen geven ze 
voor hun gevoel ook hun zelfstandigheid op. 
Ze vinden het daarom erg moeilijk om nu zelf 

Linda Hagen, ouderenconsulent Vogelwijk, Bomen- en Bloemenbuurt 

,,Zo lang mogelijk zelfstandig wonen
maar wél met kwaliteit van leven’’

Door Anja Knoope

Het pand aan de Tweede Braamstraat 6, wijkcentrum ‘t Lindenkwadrant, waar 
ouderenconsulent Linda haar kantoor heeft, is licht en vrolijk en er zijn allerlei 

laagdrempelige activiteiten te doen. ,,Er wordt hier onder meer computerles aan 
ouderen gegeven en voorlichting op allerlei gebieden, bijvoorbeeld over babbeltrucs.’’ 

Zo steekt Linda meteen van wal zodra we het pand binnenlopen. ,,Er is zó veel 
wat we voor senioren kunnen doen!’’
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hulp te vragen. Ik probeer dat te doorbreken 
door de andere kant te laten zien: van men-
sen die het fijn vinden om hulp te géven. Het 
contact dat hieruit voortvloeit is wederkerig en 
geeft weer kwaliteit van leven.’’
,,Mensen kunnen naar mij hun zorgen uiten 
over hun toekomst, de vraag of het beter zou 
zijn te verhuizen, maar waar dan naartoe? Over 
de angst voor achteruitgang, het afhankelijk 
worden en het naderende einde. Daarnaast 
maken mensen zich soms zor-
gen over aanpassingen in huis. 
Er zijn bijvoorbeeld mensen 
die nog geen veilige inloopdou-
che hebben, maar alleen een 
bad met een douche, waardoor 
er dus een groot risico is op val-
len. Ze zien op tegen een ver-
bouwing of missen de financi-
ele middelen daarvoor. En dan 
zijn er ook nog ouderen die in 
rouw zijn door verlies van een 
partner. Daar besteed ik ook 
aandacht aan.’’
,,Ik zoek ook contact met de 
mantelzorgers rond de oude-
ren, want die raken soms over-
belast en ongewild ook geïso-
leerd. Het is lang niet zo dat ik zelf alles op 
kan lossen maar ik wijs mensen wel de weg 
naar deskundigen en vrijwilligers op allerlei 
gebied. En ik loop een stukje mee.’’
 
Hulpvragen en inloopspreekuur
De vraag is hoe Linda op het spoor van be-
hoeftige ouderen komt. ,,Dat gebeurt langs 
verschillende wegen’’, zegt ze. ,,Soms bellen 
ouderen zelf, bijvoorbeeld als het niet meer 
lukt om zelf boodschappen te doen of als ze 
niet meer met het openbaar vervoer kunnen. 
Soms zijn het de kinderen die contact opne-
men en zich zorgen maken over de gezond-
heid van hun vader of moeder. Het gaat dan 
onder andere om het risico op vallen of dat 
ze het gas aan laten staan. Ook komt het voor 

dat de huisarts het ouderenwerk inschakelt en 
soms speelt de wijkagent een bemiddelende 
rol.’’
Linda wijst ook op haar inloopspreekuur op 
iedere eerste maandag van de maand van 
11.00 tot 12.00 uur. Helaas niet in de Vogel-
wijk, omdat daar geen geschikte locatie is, 
maar wel in wijkcentrum Onder de Bolster, 
Kastanjestraat 2, achter Albert Heijn in de 
Fahrenheitstraat. De Bolster biedt ook ont-

moetingsdagen voor ouderen, 
op maandag en woensdag van 
10.00 tot 14.00. Bezoekers 
kunnen er gezellig praten met 
een kop koffie of een spelletje 
doen en er wordt een eenvou-
dige lunch aangeboden. Verder 
is er iedere dinsdag en don-
derdag van 17.30 tot 19.30 een 
gezonde en voedzame maaltijd 
te verkrijgen voor slechts 6 
euro. Een leuk alternatief voor 
oudere Vogelwijkbewoners is 
natuurlijk de altijd gezellige 
koffieochtend in het tennispa-
viljoen van Houtrust, elke eer-
ste en derde maandag van de 
maand van 10.30 tot 12.00 uur.

Er is overigens nóg een weg waarlangs Linda 
informatie over ouderen uit haar werkgebied 
krijgt. Iedere Haagse inwoner die 75 jaar 
wordt, krijgt een brief van de gemeente met 
vragen over hun leefomstandigheden en de 
vraag of er behoefte bestaat aan bezoek van 
een ouderenconsulent. Zo wordt een ‘kwets-
baarheidsscore’ vastgesteld. Elke vijf jaar 
daarna wordt opnieuw zo’n brief verstuurd. 
Hieruit komen ook hulpvragen voort.

Vrijwilligers
Linda doet haar werk niet in haar eentje. Om 
haar heen is een netwerk van vrijwilligers. 
,,Zonder die vrijwilligers zou het welzijns-
werk voor ouderen niet zo veel kunnen doen’’, 
zegt ze. ,,Er is bijvoorbeeld een boodschap-

'Zonder vrijwilligers 
zou het welzijnswerk 

voor ouderen niet 
zo veel kunnen doen'
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pendienst die ervoor kan zorgen dat ouderen 
samen met een vrijwilliger boodschappen 
kunnen doen. En als dat niet meer gaat, kan 
de vrijwilliger alleen de boodschappen doen. 
‘Begeleiden en rijden’ is ook een service die 
uitgevoerd wordt door vrijwilligers. Een groep 
particuliere chauffeurs brengt op afroep tegen 
een geringe vergoeding mensen die niet meer 
zo mobiel zijn naar bijvoorbeeld een zieken-
huisafspraak of gewoon naar een verjaardags-
visite. De chauffeurs begeleiden de mensen 
ook bij het lopen.’’ 
,,Er zijn ook vrijwilligers die hulp bieden bij 
het ordenen van administratie. Het komt bij-
voorbeeld voor dat van een echtpaar een van 
de partners overlijdt en dat de ander zich nog 
nooit met de administratie heeft beziggehou-
den en er geen weg in weet. Er is trouwens 
grote behoefte aan vrijwilligers voor vriend-
schappelijk huisbezoek en een gezellig pra-
tje met een alleenstaande oudere. Op dit mo-
ment zoek ik bijvoorbeeld een vrijwilliger die 
nu en dan op bezoek kan gaan bij een zieke 
man, waardoor diens vrouw, die mantelzor-
ger voor hem is, in staat is om een paar uur 

iets voor zichzelf te doen. En laat ik ook de 
zogeheten telefooncirkel niet vergeten, die 
ook door vrijwilligers wordt gerund. Elke dag 
belt een vrijwilliger naar een eenzame oudere 
die deel uitmaakt van de cirkel, waarna de ge-
belde persoon de volgende in de cirkel belt en 
een praatje maakt, enzovoorts. Het belrondje 
komt uiteindelijk weer bij de vrijwilliger uit.’’ 

Informatie
Linda gaat ervan uit dat mensen zo lang mo-
gelijk zelfstandig willen wonen maar wel mét 
kwaliteit van leven: ,,Daarom ondersteun ik 
mensen ook in het accepteren van hulp als dat 
de kwaliteit van leven ten goede komt.’’
Bij het weggaan geeft Linda De seniorenwijzer 
en de Informatiegids 65+ mee. Deze zijn ver-
krijgbaar in ‘t Lindenkwadrant of aan te vra-
gen bij Linda zelf. Wie meer informatie van 
haar wil, kan haar gerust bellen’’, benadrukt 
ze. Op de servicepagina’s achterin dit wijk-
blad staat een hele kolom met handige gege-
vens  over het wijkouderenwerk in Segbroek. 
Linda’s telefoonnummers zijn: 070-2052660 
of 06-81289482. E-mail: l.hagen@wijkz.nl

De redactie van dit blad wil graag de basis verbreden. Dat betekent dat we meer Vogel wijk-
bewoners zoeken die nu en dan een artikel kunnen aanleveren: een nieuwsverhaal, een in-
terview, een historische beschouwing, enzovoorts. Hoe meer handen, hoe lichter het werk!
De huidige redacteuren zitten soms erg krap in de tijd en zijn vaak niet in de gelegenheid 
om overal in de wijk in de gaten te houden wat er speelt. Vooral in het gedeelte bezuiden de 
Kwartellaan missen we ogen en oren.
Vers bloed is ook nodig omdat voor sommigen de leeftijd begint te tellen en de wens om 
meer vrije tijd te hebben sterker wordt. De oudstgediende (72) maakt al sinds eind 1997 deel 
uit van de redactie. Als het niet lukt het blad met een bredere redactie voort te zetten, komt 
de vraag in zicht of de publicatie niet beter kan worden teruggebracht tot bijvoorbeeld zeven 
of acht edities per jaar. De meeste wijkbladen verschijnen nog minder frequent (zie pag. 33).
Vanzelfsprekend moeten kandidaat-redactieleden wel enig schrijftalent hebben. Wie zich ge-
roepen voelt aan dit fraaie en informatieve blad te gaan meewerken, kan een e-mail sturen 
naar dvanrietschoten@ziggo.nl

Redactie wil graag uitbreiding 
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06 533 60 429 • INFO@HENRIDEJONG.NL

Sinds 1982 met zorg en
passie in de Vogelwijk actief

TUINEN
ONTWERP & UITVOERING

ONDERHOUD

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

De Tegelkunst
Verkoop en uitvoering:

vakmanschap voor 
restauratie, reparatie en 

onderhoudsadvies op maat

Javastraat 106
2585 AV Den Haag
070 - 3630112 of 06 51303770
e-mail: info@detegelkunst.nl
Openingstijden zie: www.detegelkunst.nl

     Waardig leven
           in gastvrij 
                   Oldael

Persoonlijke zorg voor ouderen 
Wonen in Oldeslo of Aelbrecht van Beijeren  
Als thuis wonen niet meer gaat.

Aanleunwoningen voor zelfredzame senioren 
Zelfstandig wonen met gebruikmaking van 
de faciliteiten van Oldeslo.

Kortdurend verblijf  | Voor herstel na ziekenhuis-
opname of tijdelijke ontzorging van uw mantelzorger.

Meer weten? Bezoek oldael.nl of bel 
de cliëntadviseur op 06 46341491.
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Het was een interessante avond, die de aanwe-
zigen energie gaf, al was het alleen al door het 
gevoel dat er in de stad vele ‘lotgenoten’ zijn die 
puur vrijwillig telkens weer ploeterend een le-
zenswaardig nieuwsblad voor de buurt moeten 
zien te produceren.

Buitenbeentje
Het Vogelwijkblad bleek al snel een buiten-
beentje. Niet alleen door het afwijkende for-
maat van het magazine (de andere bladen 
hebben de grootte van een A4’tje of een krant) 
maar ook door de verschijningsfrequentie. 
De monden vielen massaal open toen door 
het zaaltje de mededeling had geklonken dat 
Vogelwijkbewoners, althans degenen die lid 
zijn van de wijkvereniging, het blad tien keer 
per jaar in huis krijgen. Bijna alle andere wijk-
nieuwsmedia die in het zaaltje vertegenwoor-
digd waren, verschijnen vier à zes keer per jaar, 
met één uitschieter naar zeven. ,,Tien keer? 
Meen je dat nou? Dat legt wel een groot beslag 

op je tijd. Kun je dan eigenlijk wel eens rustig 
met vakantie?’’, vroeg men met een mengeling 
van bewondering en medeleven.

Bezorging 
Er waren nog meer verschillen tussen de Vogel-
wijk en de rest. Vrijwel in alle wijken wordt het 
blad door een legertje vrijwilligers huis aan 
huis bezorgd, soms tegen een bescheiden ver-
goeding. In de Vogelwijkse dreven ontvangen 
slechts één keer per jaar, in oktober, alle bewo-
ners het blad, in een poging om op die manier 
meer leden voor de wijkvereniging te werven. 
In de andere maanden geschiedt de bezorging 
per post, enkel en alleen bij de leden/abonnees. 
Ook de redactie-omvang is bij de meeste wijk-
bladen groter dan het viertal dat de Vogelwijk 
bedient. 
Na twee uur praten bleek het laatste woord nog 
lang niet gezegd. Er is al een vervolgsessie af-
gesproken, onder meer om te praten over mo-
gelijkheden tot samenwerking.

Wijkbladredacteuren wisselen ervaringen uit 
Redacteuren van een tiental Haagse wijkbladen kwamen vorige maand in 

wijkcentrum De Groene Eland in het Zeeheldenkwartier bijeen om ervaringen en 
ideeën uit te wisselen. De bijeenkomst was georganiseerd door de redactie 

van het wijkblad ZeeheldenNieuws. 
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Bijeenkomst 24 mei: Samen besparen
Alle Vogelwijkbewoners die geïnteresseerd zijn 
in verduurzaming van hun huis worden bij 
dezen uitgenodigd voor de thema-avond Samen 
besparen van Vogelwijk Energie(k) op dins-
dag 24 mei om 20.00 uur in het clubgebouw 
van Quick (ingang De Savornin Lohmanlaan 
hoek Sportlaan). Of u wel of geen lid bent van 
Vogelwijk Energie(k), u bent welkom om uw 
licht te komen opsteken over de vele manieren 
waarop u hulp kunt krijgen bij het energiezui-
niger maken van uw woning.
Centraal zal staan hoe in de wijk de bewoners 
elkaar kunnen helpen, zoals dat in sommige 
andere Haagse wijken al goed van de grond is 
gekomen, bijv. door het opzetten van een ‘voor-
beeldproject ‘ Duurzame buren en informele 
netwerken voor het onderling uitwisselen van 
informatie. Maar ook het inwinnen van pro-
fessioneel advies en fysieke en online adres-
sen voor technische en financiële informatie 
komen aan bod. Er zal ruime gelegenheid 
zijn voor eigen inbreng en voorstellen om de 
energietransitie in onze wijk een extra zetje te 
geven. Kijk op de website www.vogelwijkener-
giek.nl voor actuele informatie over het pro-
gramma.
Tevens wordt er op deze avond korte tijd inge-
ruimd voor de statutair verplichte jaarvergade-
ringen van de Vereniging Vogelwijk Energie(k) 
en de ZonneVogel Coöperatie. De betreffende 
stukken worden per mail aan de respectieve-
lijke leden toegestuurd.

Stap voor stap verduurzamen
Simone en Nils Kappeyne, werkzaam resp. als 
kunstdocent en als IT-manager, wonen sinds 
2005 aan de Laan van Poot, tegenover het bijna 
voltooide Hellasduin-complex. Toen ze het 
huis, gebouwd in 1949, kochten, was de woon-
kamer al met de keuken verbonden en zat er 

een serre aangebouwd in de achtertuin, maar 
verder was er niet veel aan gemoderniseerd. Ze 
vertellen graag wat ze de afgelopen jaren aan 
verduurzaming hebben gedaan. 
Als eerste hebben ze de serre laten renoveren 
met materiaal met betere isolatiewaarden, en 
nu, meer dan 16 jaar verder, zijn ze nog steeds 
stap voor stap met het verduurzamingsproces 
bezig. De recent sterk gestegen energieprijzen 
zijn daarbij niet hun voornaamste drijfveer. Ze 
zijn er immers al veel langer mee bezig en het 
is alleen maar meegenomen dat ze nu minder 
energie verbruiken dan ze anders hadden ge-
daan. Waar nodig hebben ze bij hun plannen 
de hulp ingeroepen van ervaringsdeskundigen 
uit de buurt en van energieadviseur Hilbrand 
Does, die veel bewoners van de Vogelwijk van 
advies dient. Nils: ,,Dat raad ik iedereen ten 
sterkste aan die zelf niet alle technische ken-
nis in huis heeft om lastige problemen op te 
lossen en daarbij de goede keuzes te maken.”  

Tochtprobleem
In hun geval ging het o.a. om een hardnekkig 
tochtprobleem, waardoor de vergrote woonka-
mer met open keuken nooit comfortabel warm 
te krijgen was. De aanwezige vloerverwarming 
loopt slechts tot halverwege de serre. Wel is 
onder de hele kamer de kruipruimte tot sta-
hoogte uitgegraven om repeteerruimte te cre-
eren voor hun musicerende zoon, jazzpianist 
Floris, die steeds meer bekendheid krijgt. In 
deze kelder staat een convectieradiator, waar-
door de temperatuur er altijd aangenaam is. 
Op advies van Hilbrand wordt nu in de serre 
een radiator bijgeplaatst. Vervanging van 
het oudere dubbele glas door HR+++ glas zou 
slechts een marginale winst aan comfort en 
gasverbruik opleveren.
Als vroege en enthousiaste verduurzamers 
heb ben Nils en Simone samen met een van 

                                       Nieuwsflitsen
   Door Guus Mei jer                       www.vogelwijkenergiek.nl  -  info@vogelwijkenergiek.nl
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hun buren al zo’n zeven jaar geleden zonnepa-
nelen op het dak laten plaatsen. De grote Ame-
rikaanse koelkast werd vervangen door een 
zuiniger exemplaar en inmiddels koken ze op 
inductie. 

Warmtepomp
In 2019 is er een hybride warmtepomp bijge-
komen. Nils: ,,Dat was achteraf gezien goede 
timing, want toen ik er een jaar eerder aan 
wilde beginnen, kreeg ik geen enkele positieve 
reactie. Sommige aangeschreven installateurs 
antwoordden niet eens en andere misten dui-
delijk de benodigde deskundigheid.” 

van de door de zonnepanelen opgewekte 
stroom nodig zijn en dat is technisch en finan-
cieel nog ver weg. Wel hebben we een nieuwe 
cv-ketel besteld, die de boiler overbodig maakt, 
beter moduleert en beter samenwerkt met de 
warmtepomp, waardoor we hopen nog meer 
gas te kunnen besparen.”
Nils en Simone zijn graag bereid hun ervarin-
gen te delen met wijkgenoten die bijvoorbeeld 
plannen hebben voor een warmtepomp. Een 
mailtje naar info@vogelwijkenergiek.nl is vol-
doende. 

Verbeter je huis
Er zijn vele websites die informatie geven 
over het verduurzamen van je huis. Vogelwijk 
Energie(k) beveelt de website van Milieu Cen-
traal aan, die wordt ondersteund door de rijks-
overheid: https://www.verbeterjehuis.nl
Hier krijg je tips hoe en waar te beginnen, wat 
maatregelen kosten en wat ze opleveren, en 
hoeveel subsidie je kunt krijgen. De volgende 
verbeteropties komen aan bod: isolatie (gevel, 
vloer, dak, glas), hybride en volledige warmte-
pomp, zonneboiler, zonnepanelen, ventilatie, 
koeling, verbruiksmanagers, warmte-terug-
winning bij de douche, en biomassaketel. vHet 
verdient aanbeveling vroegtijdig met plannen 
te beginnen, want installatiebedrijven worden 
bedolven onder opdrachten en de levertijden 
van ondfer meer warmtepompen zijn in veel 
gevallen erg lang. 
De site is overzichtelijk opgezet en geeft ook 
informatie voor VvE’s en bezitters van appar-
tementen. Overigens  hebben deze in april een 
brief van de gemeente ontvangen met het aan-
bod mee te doen met een isolatieactie – advies 
en offertes door geselecteerde bedrijven – toe-
gespitst op kleine VvE’s, parallel aan de soort-
gelijke actie die eerder in de wijk is gehouden 
voor ‘grondgebonden woningen’.

Nils Kappeyne bij de binnen-unit van z’n warmtepomp

Precies een jaar later had er blijkbaar een om-
slag plaatsgevonden en toen hebben ze, na 
zich nog eens goed te hebben laten voorlich-
ten, alsnog een warmtepomp van 6kW laten 
installeren. Nils en Simone zijn er na 2,5 jaar 
nog steeds heel positief over:. De binnen-unit 
staat op de vliering, naast de cv-ketel, de boiler 
en de omvormer van de zonnepanelen, en de 
buitenunit staat op de dakkapel . Geen geluid-
overlast, ook niet voor de buren, en ze besparen 
zo’n 40% aan gas. 

Boiler overbodig 
,,Echt van het gas af gaat ons voorlopig in zo’n 
huis als het onze niet lukken. Daarvoor zou, 
naast ingrijpende gevelisolatie, ook de opslag  

                                       Nieuwsflitsen
   Door Guus Mei jer                       www.vogelwijkenergiek.nl  -  info@vogelwijkenergiek.nl
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Eindelijk weer een VogelVrijmarkt!
Voor het eerst sinds zaterdag 27 april 2019 was er in de Vogelwijk weer een 

Koningsdagviering met de traditionele VogelVrijmarkt. Door de anti-coronamaatregelen 
werd dit festijn in 2020 en 2021 overgeslagen. De grote vraag was of de wijkbewoners, 

jong en oud, de Koningsdag-gezelligheid van het ‘oude normaal’ weer moeiteloos 
zouden kunnen (en willen) oppakken. En het was uiteraard maar afwachten of het weer 

ook zou meewerken om het geplande festijn op het IJsvogelplein tot een succes te 
maken. Ziehier een aantal sfeerbeelden en oordeel zelf.
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Benefietfeest op het strand ten bate
van vrouwenproject in Nepal
Sinds vijf jaar runnen Debbie Middendorp 
(Spotvogellaan) en haar vriendin Gita Pelinck 
een bijzonder ontwikkelingsproject in Nepal, 
het land waar Gita vandaan komt. Hun project, 
met de naam 6 Degrees Network for Women, is 
gericht op hulp aan sociaal achtergestelde vrou-
wen, die daardoor een zelfstandiger positie en 
een eigen inkomen verwerven. 
Op zaterdag 21 mei houden Debbie en Gita 
een actiedag om geld in te zamelen tijdens een 
benefietfeest in strandtent Kookaburra, tot voor 
kort bekend als De Fuut. De deelnemers krij-
gen een luxe diner voorgeschoteld, er is een 
interessante veiling en er is live muziek van de 
band Bought and Souled waarin onder anderen 
Vogelwijkbewoner Wouter Biemans saxofoon 
speelt.

label ‘Fundraising’ en je ziet alles wat je weten 
moet en hoe je je kunt aanmelden.
Overigens zoeken Debbie en Gita nog iemand die 
het welkomstdrankje kan/wil sponsoren. Neem 
contact op via +31 6 27014926 of 
debbie@6dnfw.org

Jazzconcert bij Fazantflat
op vrijdagmiddag 27 mei  
Als vervolg op een succesvol optreden tijdens 
de coronaperiode staat er binnenkort weer 
een jazzconcert gepland in de tuin van de 
Fazantflat aan de kant van de Fitislaan. En wel 
op vrijdagmiddag 27 mei vanaf 15.00 uur. Ook 
nu weer wordt deze vrolijke sessie georgani-
seerd door de bewoners Hans en Fongleng 
Scharis. Hans, die zelf ook meespeelt (gi-
taar en zang) heeft al vier andere musici ‘ge-
contracteerd’, te weten jazzgitarist Vincent 
Koning, contrabassist Noah Nicoll alsmede 
de jazz-zangers Monika Sykutera en Jurjen 
Donkers. 
Het vijftal speelt vooral stukken uit The Real 
Book, de (vooral Amerikaanse) jazzbijbel die 
het afgelopen jaar veelvuldig door Matthijs 
van Nieuwkerk in diens tv-programma onder 
de aandacht is gebracht. Alle jazzliefhebbers 
uit de Fazantflat en omgeving zijn welkom, 
maar de bezoekers dienen wel een eigen 
(klap)stoel mee te nemen en desgewenst een 
persoonlijk drankje en/of hapje om het luis-
teren nog meer  te veraangenamen. Verder 
wordt van alle bezoekers een bescheiden bij-
drage gevraagd om de professionele muzikan-
ten van een zakcentje te voorzien. 

NB: Mocht het op vrijdag 27 mei bar en boos weer 
zijn (regen, en/of harde wind), dan wordt het 
concert automatisch verplaatst naar zondagmid-
dag 29 mei.

Belangstellenden kunnen zich nog opgeven 
voor het bijwonen van het evenement, maar 
snel reageren is geboden omdat het aantal 
plaatsen beperkt is. 
Kijk op de website www.6dnfw.org onder het 

   KortOm
  Korte  ber ichten en aankondiging van evenementen in de buurt
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Altijd al in een klassiek ensemble
willen spelen? Dit is uw kans!
In Den Haag en Rijswijk spelen al jaren 
twee klassieke muziekensembles van de Ver-
eniging Huismuziek. Er wordt onder deskun-
dige leiding gerepeteerd en gemusiceerd. In 
beide speelgroepen is er plaats voor nieuwe 
leden. Kom gerust één of twee keer meespe-
len om zelf te ervaren hoe het is om samen 
muziek te maken en besluit daarna of je lid 
wil worden. Informatie en aanmelden kan 
via e-mail: denhaag@huismuziek.nl of telefo-
nisch: 06-10131342 (José Heemstra).

Beide groepen zijn gemêleerd van samenstel-
ling. Het Ensemble Den Haag bestaat voorna-
melijk uit gevorderde blokfluiters (sopraan, 
alt, tenor, bas) met daarnaast een cellist en 
een gitarist. Zij spelen/repeteren op woens-
dagavond eenmaal in de 14 dagen in de Noor-
der kerk, Schuytstraat 9-11, van 19.30 uur 
tot 21.30 uur. Deze groep doet o.a. mee aan 
de Monumentendagen en speelt dan in de 
Kloosterkerk. 

In Rijswijk komt het Ensemble Mozaïek bijeen 
in jeugdcentrum Don Bosco, Julialaantje 26. 
Hier spelen naast blokfluiten ook cello, kla-
rinet, viool en dwarsfluit mee. Dit ensemble 
speelt op dinsdagmiddagen eenmaal in de 14 
dagen van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Popkoor voor ‘oudere jongeren’ wil
graag nieuwe zangers/zangeressen
Het Haagse popkoor Canzone is dringend 
op zoek naar een aantal nieuwe leden, zowel 
mannen als vrouwen. Tijdens de corona-pan-
demie zijn enkele leden verhuisd of een an-
dere hobby gaan uitoefenen. Het zou mooi 
zijn als het tekort snel kan worden aangevuld, 
zodat er weer een volle koorklank ontstaat.  
Canzone bestaat sinds september 2017. Het is 
een swingend popkoor voor de ‘oudere jonge-
ren’, om met Van Kooten en De Bie te spreken. 
De leden (ook afkomstig uit de Vogelwijk) zijn 
tussen de 45 en 79 jaar. Ben je boven de 40, 
dan ben je bij Canzone van harte welkom om 
onder professionele begeleiding klassieke pop-
nummers (gouwe ouwe) te zingen, maar ook 
gospels en jazzy songs. 
Enthousiasme en kwaliteit staan centraal. 
Daar om is het belangrijk dat je enige zangerva-
ring hebt en durft te performen.
Canzone treedt ongeveer 4x per jaar op bij ko-
renfestivals en verzorgt ook zelf een optreden. 
De muzikale leiding is in handen van Wendy 
Vos, een zeer ervaren en energieke dirigent. De 
pianobegeleiding wordt kundig verzorgd door 
pianist Danny. 
De repetities zijn elke maandagavond van 19.45 
tot 21.30 uur in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. 
Het lidmaatschap kost 20 euro per maand. 
Meld u aan via info@trittico.nl of via 
06–20114913.

   KortOm
  Korte  ber ichten en aankondiging van evenementen in de buurt
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Een bloeiende start maak je bij 

 stadstuincentrum Nieuw Hanenburg

hanenburglaan 266
2565 hC den haag

telefoon 070 - 3605292

Huis tuiN balkoN

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

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

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

bEzorgEN mogElijkwww.tuiNcENtrumNiEuwHaNENburg.Nl

ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR

Een sterke betrokkenheid, met 40 jaar ervaring

Bijwerken van alle administraties

Opmaken en controle jaarrapporten

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Bijwerken loonadministraties voor alle bedrijfstakken

Verzorging aangifte inkomstenbelasting voor particulieren

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

jjvandalen@introweb.nl

S T R A N D PAV I L J O E N 

DE  STAAT   THE BEST VIEW SINCE 2010

ZUIDERSTRAND (DUINPAD DUIVELANDSESTRAAT)      WWW.STRANDPAVILJOENDESTAAT.NL

SUPERTERRAS
Relaxte sfeer 

Biokeuken 
Ontbijt, Lunch & Diner 

Klassewijnen 
Aparte ruimten voor 

privé-party’s
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YOGALESSEN – Iedere maandag yogalessen 
vanuit de Vogelwijk. Ook toegankelijk voor 
senioren. Op het strand of online. Tijd 12.15-
13.30 uur. Introductieles 10 euro. 
Meer info: Saskia van Leeuwen 06-41777963 of 
info@saskiavanleeuwen.com  

TE KOOP – Luxe caravan, merk Home Car 
Racer 45 Streamer met veel accessoires, wei-
nig gebruikt, ziet er top uit. Meer informatie: 
06-53648516.

GRATIS OPHALEN – 28 videobanden van 
Olivier Hardy en Stan Laurel. Wellicht dat er 
gegadigden zijn die nog een videorecorder 
hebben om deze zwart-wit-banden af te spe-
len. Ze kunnen worden opgehaald bij L.H. 
Thieme, Sportlaan 280 (Segbroekhof). Tel. 
070-39 73408 of 06-51.980.665.

TE KOOP – Scootmobiel, Merk Ceres 3. Er is 
heel weinig op gereden. Prijs in overleg. Dan 
kunnen we een afspraak maken om hem te be-
kijken. Hij staat hier in de wijk op u te wachten. 
Bel naar 06-17740807.

GEZOCHT – Heeft iemand voor ons (eventu-
eel tegen betaling) een exemplaar van het boek 
Vogelwijk in Beeld 1918-2018 dat vier jaar gele-
den aan alle toenmalige leden van de wijkver-
eniging is geschonken? Wij zouden het graag 
in bezit hebben. 
Ellen Blom-Moody, tel. 070-5179218.

HUISHOUDELIJKE HULP – Onze hulp Sandra 
heeft nog wat ruimte. Voor informatie kunt u 
bellen met 06 – 48 28 3244.

WOONRUIMTE GEZOCHT – Een goede 
vriend, nu nog wonend in het Statenkwartier, 
zoekt voor een langere periode nieuwe woon-
ruimte. Hij is 32 jaar, docent maatschappijleer, 
rustig in omgang en sociaal aangelegd. Hij 
zoekt een woning zonder gedeelde voorzienin-
gen en met maximaal € 850 huur per maand. 
Mocht iemand ruimte weten of zelf beschik-
baar hebben, dan verneem ik dat graag via  
06-23104006 (Leo Smit, Sportlaan).

STEKJES RUILEN ? – Ben je bezig met het stek-
ken & oogsten van zaden van je tuin- of moes-
tuinplanten? En lijkt het je leuk om die met 
buurtgenoten te ruilen tegen andere stekjes en 
zaden? Samen met een paar andere buurtbe-
woners ben ik hiervoor een appgroep begon-
nen. Doe je mee? Stuur een berichtje naar Eva, 
06-42597437.
 
HUISHOUDELIJKE HULP – Onze huishou-
delijke hulp (Desi) heeft nog ruimte om bij 
anderen in de wijk werkzaamheden te verrich-
ten. Gegadigden kunnen haar bereiken onder 
telefoonnummer: 06-43239349. Voor refe-
renties kunt u eerst bellen met 070-3973408 
(L.H.Thieme). 

Plaatsingsvoorwaarden               
Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. Aanbevelingen voor huishoudelijke 
hulp mogen wel, maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

             Kwettertjes
 Kleine gratis advertenties over vraag en aanbod, afkomstig van leden van de wijkvereniging
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Permanent te zien bij 

Gallery238 Brouwersgracht 238 Amsterdam 
www.gallery238.com 

Stutenbiss & Schnutenkuss – serie ‘Mirrors’  
Bianca Froese-Acquaye

Acryl op linnen, (160 x 100 cm) 2002

Gallery 238 Bianca Froese, Stutenbiss–Vogelwijk 170x240mm CMYK.pdf.qxp_Advertentie Gallery238  19-04-2022  11:47  Pagina 1
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of 
brand: 112

Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Chiel Lentz. 
Tel. 0900 - 8844 (vraag naar Bureau Segbroek 
Den Haag).
e-mail: chiel.lentz@politie.nl 
Werkdagen: ma, di, do, vr en vaak in weekends.

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

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden: Alleen op afspraak 
(via www.denhaag.nl onder ‘Contact’) op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 
16.30 uur en op woensdag van 12.00 tot 20.00 
uur. Voor paspoorten en rijbewijzen moet u naar 
stadsdeelkantoor Centrum of Escamp. 

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

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

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

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u contact opnemen 
met ouderenconsulent Linda Hagen via:
(070) 205 24 80 of (06) 205 26 60, 
e-mail: l.hagen@wijkz.nl.

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (€25 per kwartaal) 
en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 10.00 
uur met (070) 368 50 70.

Telefooncirkel
Via de ouderenconsulent (070 - 205 24 80 of 
070 - 205 26 60) kunnen wijkbewoners ook wor-
den aangesloten bij een ‘telefooncirkel’. Dan 
worden zij dagelijks op vaste tijdstippen gebeld 
om te weten te komen of alles in orde is. 

Nuttige adressen & 
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Thuiszorg
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 383, kunt u terecht voor alle informatie 
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66. e-mail: info@florence.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00  - www.hwwzorg.nl

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

BabZ
Begeleiding, advies en bemiddeling in de thuis-
zorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: (070) 239 01 05, 
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl
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Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl

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

Ouderenactiviteiten
Vacant
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

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

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

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

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

Cultuurcommissie 
Vacant

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

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

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur in sportcomplex 
Westduin, Laan van Poot 355A. 
Contact: Hans van Schuylenburch, tel. 06-29045258
Willem Korteweg, tel. 06-11928401

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

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

Seniorengym
Zaterdag 10.00-11.00 uur in de Heldringschool
Quintana v.d.  Willigen, qvanderwilligen@gmail.com

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Penningmeester
Adam Braithwaite
Nieboerweg 224
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Portefeuille Openbare ruimte
Paul Lohmann
Nieboerweg 228, tel. 06 14355222
e-mail: pag.lohmann@gmail.com

Portefeuille Sociale Wijkzaken 
Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453, 
e-mail: me_schutte@hotmail.com

Ledenadministratie
voor aanmeldingen, opzeggingen en 

adreswijzigingen

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een factuur 
toegezonden. 

Rek.nr. wijkvereniging: 
IBAN: NL61 INGB 0001783722

Activiteiten 
& Clubs

Wijkvereniging
De Vogelwijk


