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Jaargang 55, no. 12, december 2012

Onlangs maakte PostNL bekend dat dankzij een 
flinke reorganisatie de reguliere bezorging van 
brieven en tijdschriften met ingang van het nieuwe 
jaar weer helemaal volgens het boekje zou gaan ver-
lopen. Mooi nieuws, want je kon er de laatste jaren 
geen staat meer op maken wanneer een poststuk 
op de bestemde plek zou arriveren. Dat maakte het 
prikken van een bezorgdatum voor dit blad vaak tot 
een hachelijke onderneming. De ene keer gleden 
de bladen twee of drie dagen na het verlaten van de 
drukkerij in de brievenbussen, maar het wilde ook 
geregeld voorkomen dat Tante Pos ze nog een dag of 
vijf vasthield. 
Veiligheidshalve hielden we de laatste tijd dan ook 
bij de planning van de verschijningsdatum een 
marge van vijf dagen aan, gerekend vanaf de dag 
dat de bladen kant en klaar met plastic hoesje en 
adressticker vanuit de drukkerij bij de Post zouden 
worden aangeboden. We hielden daar rekening mee 
bij de aankondiging en verslaggeving van bijeen-
komsten, evenementen enzovoorts.
Begin vorige maand bleek echter dat de beloofde 
hernieuwde accuratesse bij ’s lands grootste post-
bedrijf al was ingegaan, althans in elk geval in Den 
Haag. Want nadat op vrijdag 2 november onze bla-
den aan de posterijen waren overgedragen, werden 
ze doodleuk de volgende ochtend al bij de leden 
van de wijkvereniging bezorgd. Ai! Dat hadden we 
niet voorzien! Vrijdag aanbieden betekende immers 
meestal woensdag pas bezorgen.
Zo kon iedereen op zaterdag 3 november in deze 
kolom lezen dat we niet alleen een nieuw kabinet 
hadden, maar ook al wisten wie de komende vier 
jaar het Witte Huis zou bewonen. Niet dus! Het 
kabinet-Rutte II moest nog worden beëdigd en de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen zouden pas 
vier dagen later plaatsvinden. Gelukkig heeft deze 
ongewilde voorbarigheid niet tot klachten geleid, 
maar alleen tot enkele lacherige reacties.
Glimlachend gaan we ook deze laatste maand van 
het jaar in. Met een nieuwe voorzitter van de wijk-
vereniging, over wie u op de volgende pagina’s meer 
kunt lezen, en met een eindejaarsnummer van een 
wijkblad dat er – in meerdere opzichten - nog steeds 
mag wezen.                                    

        DvR

   Van
de Redactie
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Door Dick van Rietschoten

Chris van Dam (49) is eind november aange-
treden als de nieuwe voorzitter van wijkvereni-
ging De Vogelwijk. Hij volgde daarmee Pieter 
Duisenberg op, die bijna zeven jaar aan het roer 
heeft gestaan. 
,,Ik vind het hartstikke leuk om deze prachtige 
wijk te mogen vertegenwoordigen,’’ zegt de 
nieuwe wijkbestuurder. ,,Gelukkig hebben veel 
mensen hier nog het gevoel dat de gemeen-
schap niet als los zand aan elkaar hangt. Dat 
is te danken aan de actieve wijkvereniging en 
het informatieve maandblad. Ik zie het als een 
uitdaging om dat gevoel samen met andere 
enthousiaste wijkbewoners vast te houden en 

waar mogelijk te versterken, tegen de stroom 
van individualisering in.’’ 

Staande magistratuur
Chris van Dam woont sinds 2008 aan de 
Nieboerweg, samen met zijn vrouw Erica, 
zoon Thomas (13) en de dochters Hanna (11) 
en Mirjam (9). In het dagelijks leven is Chris 
hoofdofficier van justitie in Haarlem, waar hij 
Schiphol en de Zaanstreek onder zijn hoede 
heeft. Voor hij in 1997 tot de staande magistra-
tuur toetrad, had hij echter al een carrière bij 
het Haagse politiekorps achter de rug.
,,Ik ben geboren in het dorp Wilp, tussen 

Nieuwe wijkvoorzitter Chris van Dam:

‘Ik vind het een uitdaging om hier het 
gemeenschapsgevoel vast te houden’

De komende en de gaande voorzitter
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Apeldoorn en Deventer, maar vanaf m’n zesde 
groeide ik op in Apeldoorn. Mijn vader was daar 
directeur van een zuivelfabriek. Na m’n vwo 
ging ik naar de Politieacademie, lekker dichtbij, 
want die staat ook in Apeldoorn. Tja, waarom 
wilde ik dat? Ik was - en ben nog steeds – hevig 
geïnteresseerd in processen tussen mensen en 
wat daarbij allemaal mis kan gaan. Het fas-
cineert me hoe mensen kunnen afglijden en 
ontsporen.´´

Rechercheur
Die combinatie van sociologie, psychologie en 
criminologie maakte de Politieacademie voor 
Chris tot het meest aantrekkelijke studieforum. 
De dagelijkse praktijk ervoer hij al vrij snel 
tijdens stages als ´straatagent´ in Leiden en 
Breda. Toen hij in 1985 na vier jaar de academie 
als inspecteur had verlaten, vond hij een baan 
in Den Haag, waar hij als rechercheur aan de 
slag ging bij het inmiddels opgeheven bureau 
Soesterbergstraat. 
,,Dat lag in de schaduw van het Zuiderpark, 
dus ik kreeg daar automatisch ook te maken 
met supportersgeweld rond het ADO-stadion. 
Aangezien ik ook commandant van een ME-
peloton werd, deed ik daar wel aardig wat 
ervaring mee op,’’ zegt hij lachend. ,,In de loop 
der jaren heb ik trouwens ook in allerlei functies 
bij andere Haagse bureaus gewerkt, zodat ik 
de stad goed heb leren kennen en ook diverse 
heftige dingen heb meegemaakt.’’

Dordrecht
Begin jaren negentig besloot Chris in de avond-
uren in Rotterdam rechten te gaan studeren 
omdat de justitiële kant van zijn werk hem 
steeds meer aansprak. Te zijner tijd zou hij 
graag een switch maken naar het beroep van 
openbaar aanklager. Eenmaal afgestudeerd 
ging deze wens in vervulling: hij werd officier 
van justitie in Dordrecht. ,,Een uitstekende 
leerschool. Een kleinschalig werkgebied, waar 
ik met van alles en nog wat in aanraking kwam.’’
Inmiddels woonde Chris met zijn liefde Erica, 

een geboren Scheveningse, werkzaam als 
onderwijzeres, in de Trompstraat. Daar werd 
hun eerste kind geboren. Later verhuisden ze 
naar de Zandzeggelaan – in wat wel eens de 
‘Pechvogelwijk’ wordt genoemd.
Na een paar jaar in Dordrecht te hebben 
gewerkt, kwam er een plek voor Chris vrij 
bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. 
,,Enige tijd later werd ik hier in het Paleis van 
Justitie teamleider jeugdstrafrecht. Zo kreeg ik 
opnieuw van doen met ADO-supporters die in 
de fout waren gegaan, maar nu op een andere 
manier dan destijds als politieman. Ik legde 
bijvoorbeeld aan relschoppers stadionverboden 
op. Desondanks ben ik op die manier toch een 
beetje ADO-fan geworden. ’’

Trein
Sinds 2007 reist Chris dagelijks per trein 
van Den Haag naar zijn huidige werkplek in 
Haarlem, waar hij hoofdofficier is. ,,Een relaxte 
manier van reizen,’’ zegt hij. ,,Je leest het één 
en ander en voor je het beseft ben je er al. Ons 
wijkblad lees ik ook altijd in de trein.’’
Naast zijn justitiële werk is Chris de afgelopen 
jaren actief geweest als voorzitter van het 
bestuur van de Stichting Exodus. Deze van 
origine Haagse organisatie zet zich vanuit 
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een groot pand aan de Frankenslag in voor de 
resocialisatie van ex-gedetineerden. ,,Ik heb dat 
werk zeven jaar gedaan,’’ zegt hij. ,,Het voorzit-
terschap draag ik deze maand over.’’ Lachend 
laat hij erop volgen: ,,Daardoor ontstaat er 
ruimte voor wijkvereniging De Vogelwijk!’’
Verder zijn Erica en Chris lid van de pro-
testantse Maranathakerk aan de 2e 
Sweelinckstraat. ,,Een heel plezierige onortho-
doxe kerkgemeenschap.’’

‘Dit is het!’
Toen Pieter Duisenberg hem benaderde met 
de vraag of hij er misschien iets voor voelde de 
wijkvereniging te gaan leiden, stond Chris van 
Dam er niet direct afwijzend tegenover. ,,Ik heb 
erover nagedacht en het ook aan Erica en de 
kinderen voorgelegd, waarna ik tot de conclu-
sie kwam dat het antwoord ´ja´ was.’’ 
,,De afgelopen 25 jaar heb ik als een soort 

VOGELWIJKAGENDA
Elke zondag
tot kerst 

13.30-16.00 uur: Kerstfair 
Leeuweriklaan 13. Op 23 
december tot 19.00 uur

Zaterdag
15 december 

19.30 uur: Vogelwijk kerst-
bridgedrive in de Bergkerk

Maandag 
17 december

20.00 uur: Kerstconcert
‘orgel en koper’ in de 
Houtrustkerk

Woensdag
9 januari 

17.00-19.00 uur: Borrel 
VogelNetwerk, Papegaailaan 7  

Dinsdag
15 januari 

10.00 uur: Informatie-
bijeenkomst over cursus 
valpreventie voor ouderen, 
Rietzangerlaan 2A

Donderdag
24 januari 

10.00 uur: Begin tiende-
lige cursus Gouden Eeuw, 
Rietzangerlaan 2A

Maandag
28 januari

15.00 uur: Begin achtdelige 
cursus muziekgeschiedenis, 
Rietzangerlaan 2A

Paviljoens De Jutters
nu beter geïsoleerd
In oktober zijn bij het jeudgpsychiatrisch 
centrum De Jutters aan de dr. Van Welylaan de 
werkzaamheden afgerond ter verbetering van 
de geluidsisolatie in de paviljoens aan de kant 
van de Laan van Poot. Zoals in het september-
nummer van dit blad werd gemeld, hadden 
enkele omwonenden nu en dan geklaagd over 
geluidsoverlast op doorgaans ‘stille’ tijdstip-
pen (’s avonds laat of ’s nachts), veroorzaakt 
door jonge patiënten in de paviljoens die op 
verschillende wijzen hun emoties en frus-
traties uitten. Na overleg met deze buren is 
de afgelopen zomer een plan opgesteld om 
de paviljoens beter te isoleren. Er is dubbele 
beglazing aangebracht, er zijn geluidsabsor-
berende rolluiken geplaatst en enkele ruimten 
zijn anders ingericht.
Informatie over De Jutters is te vinden op 
www.dejutters.com. Buurtbewoners kunnen 
ook altijd bellen of mailen naar de afdeling 
communicatie: (070) 8507850 en 
communicatie@dejutters.com

stadsnomade op heel wat adressen in Den 
Haag gewoond, eerst in m´n eentje en later 
met Erica, maar toen we drieënhalf jaar gele-
den in de Vogelwijk belandden, met de Bosjes 
van Poot pal achter ons huis en het strand 
vlakbij, dacht ik: dit is het, hier ga ik niet meer 
weg! Het is een voorrecht om hier te wonen. 
Bovendien ben ik van het begin af aan onder 
de indruk geweest van de activiteiten die hier 
allemaal worden ontplooid. Door de wijkver-
eniging, maar ook door bewoners zelf, bijvoor-
beeld met straatfeesten.’’
,,De wijkvereniging en niet te vergeten het 
wijkblad zijn volgens mij het touwtje dat de 
gemeenschap hier bij elkaar houdt. En je kunt 
wel zeggen dat 700 huishoudens geen lid 
van de wijkvereniging zijn, maar je moet het 
omdraaien: ruim 1700 huishoudens zijn wél 
lid. Het glas is dus niet halfvol maar zelfs vóller 
dan halfvol.’’ 
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Penningmeester Rob Heidt prees Pieter voor 
de wijze waarop hij de wijkvereniging sinds 
begin 2006 heeft geleid. ,,Hij heeft de ver-
eniging door een aantal moeilijke dossiers 
weten te loodsen, zoals de bebouwing van het 
Houtrustterrein en de gemeentelijke plannen 
voor een cruiseterminal bij de haven en wonin-
gen in de duinen. Bovendien heeft hij ervoor 
gezorgd dat onze statuten leesbaarder wer-
den’’,  aldus Rob Heidt. ,,Pieter beschikte over 
een groot netwerk van mensen in en buiten 
de wijk en daar maakte hij tijdens zijn voorzit-
tersperiode goed gebruik van. Nu hij inmiddels 
is bevorderd tot Tweede Kamerlid, kunnen we 

met recht zeggen dat hij bij ons het vak heeft 
geleerd.’’
Pieter werd in de bloemen gezet en kreeg de 
verzekering dat hij nog een mooi aandenken 
aan zijn voorzitterstijd zal ontvangen: een 
sculptuur van een kwikstaart, de vogel naar 
wie Pieters ‘eigen’ laan is genoemd. Helaas was 
dit cadeau nog in bestelling. In besloten kring 
zal het bestuur deze maand informeel afscheid 
van Pieter nemen.    

Jaarplan 2013
De algemene ledenvergadering stemde una-
niem in met het Jaarplan 2013 van de wijkver-
eniging. Grofweg zijn daarin twee belangrijke 
speerpunten vervat. Ten eerste  behoud en 
bevordering van de sociale cohesie in de wijk 
en ten tweede: zo veel mogelijk invloed probe-
ren uit te oefenen op processen rond bouw en 
infrastructuur in de omgeving, zoals de aanleg 
van de Noordwestelijke hoofdroute, de toe-
komst van de Sportlaankerk, de gedeeltelijke 
afbraak en herbestemming van het ziekenhuis 
aan de Sportlaan en – voor zover nog haalbaar 
– de hoogbouwplannen rond de haven waartoe 
de gemeenteraad al heeft besloten.

Workshops
De circa zestig aanwezigen splitsten zich tijdens 
de vergadering op in twee discussiegroepen, 
die zich bogen over respectievelijk de vraag 

Ledenvergadering neemt afscheid
van voorzitter Pieter Duisenberg    
Door Dick van Rietschoten - Foto: Mischa Vos

De algemene ledenvergadering van de wijkvereniging heeft op donderdagavond 
22 november met ovationeel applaus afscheid genomen van Pieter Duisenberg, 
die na bijna zeven jaar zijn voorzitterschap van de wijkvereniging neerlegde. 
Hij droeg zijn taak over aan Chris van Dam, die met algemene instemming tot 
nieuwe voorzitter werd benoemd.
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‘Aan welke activiteiten en voorzieningen voor 
wijkbewoners bestaat behoefte?’en ‘Wat willen 
we met duinen, strand en kust?’ In de eerstge-
noemde groep werd er vooral voor gepleit alert 
te zijn op ‘ouderen die buiten de boot vallen’. 
Ook klonk de suggestie een computercursus 
voor ouderen te organiseren. 
Marianne Moor, bestuurslid van de wijkvereni-
ging, vertelde dat het Ouderenwerk Segbroek 
sinds kort bezoekjes brengt aan alle zelfstandig 
wonende ouderen in de wijk wanneer deze 75, 
80, 85 of 90 jaar worden (of zelfs nog ouder). 
De leefsituatie en eventuele behoefte aan hulp 
worden dan ook geïnventariseerd.

Hulp voor Koninginnedag gezocht
Marianne deed ook een dringende oproep 
aan wijkbewoners om zich aan te mel-
den als vrijwilliger voor het traditionele 
Koninginnedagfeest. ,,Die Vogelvrijmarkt mag 
echt niet verdwijnen. Maar dan hebben we wel 
meer mensen nodig.’’
Binnen de wijkvereniging is volgens Marianne 
een plan in de maak om meer ouderen en 
jongeren tezamen op de been te brengen. De 
jaarlijkse kindersportdag in de HALO, door-

gaans in het vroege voorjaar, zal voortaan 
worden gecombineerd met de ‘lanenloop’ van 
voorheen.

Havenplannen
In de discussiegroep over de toekomst van het 
kustgebied passeerden alle standpunten en 
wensen de revue die de afgelopen twee jaar 
zijn geuit in de discussies over gemeentelijke 
bouwplannen rond de haven. De wijkvereni-
ging blijft hoogbouw aan de kust afwijzen, 
hoewel de vraag is wat daar nog tegen kan 
worden ondernomen. Het plan voor een kabel-
baan over de haven en langs de boulevard staat 
echter nog niet vast, zodat daar nog actie tegen 
kan worden gevoerd. Bovendien zal samen met 
de andere ‘kustwijken’ krachtig worden gepleit 
voor een integraal verkeersplan voor de aan- en 
afvoer van autoverkeer naar en van het ‘nieuwe 
Scheveningen’.    
Voort werd de wens uitgesproken het toezicht 
in het duingebied te intensiveren en tot slot be-
sloot de gehele vergadering dat de wijkvereni-
ging in verzet zal komen als zich in de toekomst 
strandtenten aandienen die het hele jaar rond 
open mogen (en willen) zijn.

Voor het twintigste jaar heeft Gerard Cools op de driesprong van Nieboerweg, Mezenlaan en 
Laan van Poot zijn openlucht-kerstbomenwinkel opgebouwd. Cools is de afgelopen jaren uit-
gegroeid tot een vertrouwde verschijning in de wijk. Hij verkoopt niet alleen kwalitatief prima 
bomen, maar staat er ook om bekend dat hij altijd van elke verkochte boom een euro opzij 
legt voor een goed doel. Dit jaar gaat zijn kerstdonatie naar de stichting KiKa voor kinderen 
met kanker.
Gerards bomen komen uit Denemarken. De stevige exemplaren van het type Nordmann zijn 
bij hem al te koop vanaf twintig euro. Ook levert hij desgewenst bomen met kluit.
Op het grasveldje waar Gerard staat, heeft de gemeente eind november drie zwarte dennen 
geplant. Daarmee werd een oude belofte ingelost. Jaren was het niet mogelijk iets aan dat 
plantsoentje te doen omdat er tussen 2007 en 2011 een werkkeet stond vanwege de rioolver-
nieuwingsprojecten tussen de Houtrustweg en de Kwartellaan.

‘Kerstbomenman’ Gerard viert 
20-jarig jubileum
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Door Dick van Rietschoten

Het rioolvernieuwings- en herbestratingspro-
ject Vogelwijk Fase 3 – tussen de Kwartellaan 
en de Oude Buizerdlaan – nadert zijn voltooi-
ing. Dankzij hard werken en een uitgekiende 
planning kon een achterstand, die door de 
hardnekkige vorst bij de start in februari al was 
opgelopen, tijdens het voorjaar en de zomer 
worden ingehaald en zelfs worden omgezet in 
een voorsprong.
De aannemerscombinatie BAM-Habo liet zich 
ook van haar beste kant zien door alle bewoners 
die weken in de chaos hadden gezeten een bloe-
metje aan te bieden zodra het leed geleden was. 
Dat gebaar werd zeer gewaardeerd. Degenen 
die op en rond het Eiberplein wonen, hadden 
het zonder twijfel het zwaarst te verduren, want 
daar was de situatie op straat het langdurigst 
ontregeld, vooral vanwege de constructie van 
een ondergronds bassin voor de opvang van 
overtollig regenwater. Toch kwamen er in de 
werkkeet van de opzichter en uitvoerders dit 
jaar maar heel weinig klachten binnen.

‘’We redden ’t helaas niet”
 De in oktober nog gekoesterde hoop dat 
voor Kerstmis het gehele project al zou kun-
nen worden afgerond, moesten de planners 
van BAM, Habo en de gemeente Den Haag in 

november helaas opgeven. ,,Het Eiberplein is 
op 10 december klaar en de nog braakliggende 
delen van de Kwikstaartlaan en Kiplaan wor-
den rond de 18e schoon opgeleverd,’’ zegt Peter 
Blaauw, opzichter namens de gemeente. ,,Maar 
de nieuwe bestrating van de oneven kant van 
de Wildhoeflaan tussen Sportlaan en Eiberplein 
redden we jammergenoeg niet. Ook de bestra-
ting van de noordkant van de Oude Buizerdlaan 
moet wachten tot na nieuwjaar. Het nieuwe riool 
krijgen we er nog wel voor kerst in. We leggen 
er daarna uiteraard wel tijdelijk stalen rijplaten 
voor de auto’s neer.’’

Op 7 januari verder 
Vanaf vrijdag 21 december liggen alle werk-
zaamheden stil. Pas op maandag 7 januari begint 
men aan de laatste loodjes. De werkers hebben 
rond kerst en oudjaar een aantal verplichte vrije 
dagen. In de dagen na nieuwjaar worden er 
elders enkele kleine klusjes gedaan, terwijl de 
leidinggevenden een korte bijscholingscursus 
volgen.
De volledige ploeg van BAM-Habo en de 
gemeente brengt de lezers van het wijkblad bij 
dezen via bijgaande foto een kerstgroet en wenst 
alle Vogelwijkbewoners alvast een gelukkig en 
gezond 2013.

Eindejaarsgroet van de riool- en bestratingsploeg  
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Twee vriendinnen en buren uit de Vogelwijk, 
Walda Goldbach en Anneke Malherbe, res-
pectievelijk wonend op Pauwenlaan 28 en 29, 
volgden vorig jaar samen een cursus ‘website 
maken’. ,,Dat was leuk en leerzaam, maar 
daarna vroegen we ons af: wat gaan we er 
mee doen?”, zegt Anneke. Al gauw borrelde er 
een idee naar boven. Annekes overbuurvrouw 
Walda: ,,Als we bezoek hadden, bleken mensen 
vaak te vragen waar we al die lekkere dingen 
die we voorschotelden hadden gekocht. En in 
gesprekken met anderen over eten, kwamen 
ook vaak de adressen ter sprake waar we iets 
hadden gehaald. Zo zijn we ertoe gekomen om 
samen een website op te zetten waarop je kunt 
zien welke kwalitatief goede winkels op het 
gebied van eten en drinken wij in en rond Den 
Haag hebben ontdekt.”

Het is en blijft een hobby
Op hun website www.smaakweb.nl die inmid-
dels ruim een jaar bestaat, vind je de lekkerste 
bakkers, de beste slagers, de smakelijkste 
groentewinkels, de mooiste wijnwinkels en 
diverse andere zaken waar je niet alleen uitste-
kende ingrediënten kunt kopen, maar waar je 
ook prettig en deskundig wordt geholpen. Wat 
te denken van een piepklein winkeltje aan de 
Kanaalweg, waar je je toch echt in Frankrijk 
waant. Ton Oosterhout (van de winkel Vers 
uit de Gers) verkoopt er de lekkerste knoflook 
en andere dingen uit het departement Gers in 
zuidwest-Frankrijk. 
Ook adressen voor handige kookspullen, cate-

raars en boekwinkels met goede kookboeken 
vind je op deze site, en niet te vergeten ook 
heerlijke recepten. De website ziet er verras-
send professioneel uit, maar Walda en Anneke 
doen het toch allemaal als hobby, en dat blijft 
ook zo. ,,De website staat voor iedereen open 
en men kan ook ideeën en tips aan ons doorge-
ven,’’ zegt Anneke. 

Nieuwsbrief
De ‘thuispagina’ van de website bevat actuele 
informatie, zoals: Ed Boele opnieuw de beste 
kaaswinkel van het land (in de Fahrenheitstraat 
was het zelfs dubbel feest omdat Ed ook werd 
uitgeroepen tot beste verkoper van buiten-
landse kazen). Of: Marius, Jouw Wijnvriend 
is de wijnvriend van heel Nederland geworden 
(deze zaak in de Piet Heinstraat werd onlangs 
uitgeroepen tot wijnwinkel van het jaar). 
Je kunt je op de website ook aanmelden voor 
de nieuwsbrief  Smaakzaken. ,,Die komt dan 
elke maand in je mailbox”, vertelt Walda. 
Anneke: ,,In die nieuwsbrief hebben we een 
rubriek met de naam ‘Smaakmaker van de 
maand’. Daarin staat één winkel centraal, 
die ook een recept inbrengt. De laatste tijd 
brachten we op die manier onder meer ‘De 
Vegetarische Slager’ aan het Spui en de winkel 
Olivino uit de Jacob Gillesstraat onder de 
aandacht.”
Ter illustratie van wat ze net hebben verteld, 
én natuurlijk om te proeven, zetten Walda en 
Anneke heerlijke vijgen in een jasje met een 
mooi groen hoedje (van Olivino) op tafel en 

De smakelijkste website van 
Den Haag komt uit de Pauwenlaan
Door  Magda van Eijck
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De smakelijkste website van 
Den Haag komt uit de Pauwenlaan
Door  Magda van Eijck

enkele hapjes van de Vegetarische Slager: 
‘vishapjes’ gemaakt van lupine, die echt naar 
tonijn en paling smaken. Ook zijn er heerlijke 
kleine honingtomaatjes van de Exotenwinkel in 
de Bankastraat, lekker zoet. 

Kroketten
Walda: ,,Om verschillende producten goed 
te kunnen beoordelen, hebben we geregeld 
proeverijen gehouden, bijvoorbeeld van 
varkensvlees, bloedworst, tomaten, haring en 
garnalenkroketten.’’ Anneke legt uit hoe de 
krokettenbeoordeling tot stand kwam. ,,We 
gingen langs zeven viswinkels en in elk daar-
van kochten we twee ‘rauwe’ garnalenkroket-
ten. Vervolgens werden ze gebakken en blind 
geproefd. Daarbij keken wij natuurlijk ook naar 
de vulling: hoe was de textuur van de ragoût, 
zaten er voldoende Hollandse garnalen in en 
hoe waren ze gekruid?’’ Walda: ,,We proefden 
altijd met zes personen, want over smaak valt 
soms toch wél te twisten.’’
Voor iedereen die van al dat lekkere eten 
nét iets te veel is aangekomen, hebben de 
Vogelwijkvriendinnen het Smaakwebdieet 
gepresenteerd. Walda: ,,Lekker eten en toch 
afvallen: het is echt waar! Kijk maar in de 
nieuwsbrief van september.”

Franse bakker
Walda en Anneke zijn ook vol lof over de Franse 
bakker Philippe Galerne uit de Aert van der 
Goesstraat. Philippe heeft hen ook een rondlei-
ding door de bakkerij gegeven, uitgelegd hoe 

lang een desembrood moet rijzen en allerlei 
andere interessante zaken uit het bakkersvak 
verteld. Vooral op zondag is het daar heel druk, 
dan staan de mensen tot buiten in de rij.
,,Maar laten we niet vergeten dat we in onze 
eigen wijk natuurlijk nog steeds bakker Driessen 
hebben!’’, beklemtonen de Smaakwebvrouwen. 
,,Hij verkoopt veel soorten heerlijk brood. En z’n 
desembrood is ook bijzonder lekker.’’
Walda: ,,Helaas zijn op het Mezenpleintje 
alleen Driessen en de groentewinkel van 
Ron van Arkel nog als levensmiddelenzaken 
overgebleven en natuurlijk staan die allebei op 
Smaakweb vermeld. Maar vlakbij de Vogelwijk 
vind je nog aardig wat andere kwaliteitswin-
kels, zoals de kaaszaak van Ed Boele in de 
Fahrenheitstraat en slager Nico Englebert van 
de Goudsbloemlaan.”

Recepten uitwisselen
,,Een poosje geleden zijn we op de website 
begonnen met een estafetterecept”, vertelt 
Anneke. ,,Dan komt er een recept van iemand 
op de website en die persoon moet dan het 
stokje doorgeven aan iemand anders, die de 
volgende keer een recept schrijft.’’
Sinds kort is Smaakweb ook voor Engelstaligen 
een ideale website, want na een klik op het logo 
van de Britse vlag is alles in het Engels te lezen. 
Ook de maandelijkse nieuwsbrief komt inmid-
dels in het Engels uit.
Voor degenen die meer willen weten of nu al 
lopen te watertanden: neem snel een kijkje op 
www.smaakweb.nl 
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De geschiedenis van het vroeger zo drukke win-
kelpleintje aan de Mezenlaan, zoals beschreven 
in het historische Vogelwijkboek ‘Een Haagse 
oase aan zee’ (nog altijd verkrijgbaar) heeft een 
belangrijke aanvulling gekregen. 
In het novembernummer van dit blad werd 
melding gemaakt van een reclamefoldertje uit 
1927 dat in nauwelijks geschonden staat in de 
kruipruimte van een huis aan de Roodborstlaan 
werd gevonden. In deze flyer, gemaakt van ste-
vig vloeipapier, kondigde de heer W.C.P. Jansz 
aan dat hij een Sigaren- en Cigarettenhandel had 
geopend aan de Meezenlaan 43.
We vermeldden daar abusievelijk bij dat deze 
tabakszaak was gevestigd in het pand links 
naast de huidige groentehandelaar Ron van 
Arkel. Dat klopte van geen kanten, ook in letter-

lijke zin, zo bleek een week na verschijning van 
het blad. De bedoelde tabakswinkel was name-
lijk te vinden aan de overkant van het pleintje, 
rechts van de voormalige supermarkt van Jan 
van Delft (voorheen de kruidenierszaak van 
Piet van Eig en nóg eerder van de familie Tuls) 
die anno nu na ruim een half jaar verbouwing 
is omgetoverd tot riant woonhuis van voorma-
lig huisarts Jan Wierda en diens echtgenote.

Archieven
In een uitgebreide e-mail werd de redactie 
hierop gewezen door Gerco van der Heiden, 
wonend in zijn ouderlijk huis aan de Leeuwe-
rik laan, bij de vroegere buurtsuper om de hoek. 
Gerco herinnerde zich wat z’n ouders destijds 
over het pleintje hadden verteld en was voor 

Een flyer uit 1927 met een staartje

Prentbriefkaart uit circa 1947: links de kruidenierszaak van de familie Tuls (later van Eig) op nr. 53, 
in het midden boekhandel ‘De Pelikaan’ van het echtpaar Leuven op nr. 47, met rechts nog een kamertje 
met twee vensters van de familie Leuven. Weer rechts daarvan, direct achter de middelste boom op de 
voorgrond, is nummer 43, waar de sigarenzaak en de schoenmakerij(en) ooit gevestigd waren.
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aanvullende informatie ook maar eens in de ge-
meentelijke archieven gedoken, waar de laatste 
tijd steeds meer te vinden is.  
De desbetreffende heer Jansz van de tabaks-
winkel was volgens Gerco van der Heiden oor-
spronkelijk boekhouder en vertegenwoordiger 
in rookwaren. Hij en zijn gezin waren de eerste 
bewoners van Mezenlaan 43.
In mei 1928 ging de familie wonen op 
Mezenlaan 41, boven de zaak, maar om on-
bekende redenen vertrok het gezin in oktober 
1929 naar Amsterdam. 
Enkele maanden eerder al was het winkelpand 
betrokken door de heer Theodor König (van 
Duitse komaf) met vrouw en dochter. Hij ves-
tigde er schoenmakerij ‘Modern’ in. De familie 
König verhuisde in 1936 naar Düsseldorf.

Oorlogstijd
Het is waarschijnlijk dat het pand Mezenlaan 
43 tot de evacuatie van 1942/1943 een schoen-
makerij is gebleven, meldt Gerco. De archie-
ven zijn hier echter niet duidelijk over. Wel is 
bekend dat in 1941 nog de heer C.J.H. Elstrodt 
zich op dat adres als schoenmaker vestigde. 
In juni 1943 moest hij evenals alle andere 
Vogelwijkers op last van de bezetters vertrek-
ken. Grote delen van de wijk waren toen al on-
bewoond. Na de oorlog werd de schoenmakerij 
een woonhuis en betrok de familie H. Lonsain 
het pand. In de jaren zestig/zeventig woonde 
op nr. 43 mevr. J.M.H. Sarolea-Kruse, volgens 
informant Gerco een krasse bejaarde dame. Hij 
heeft haar nog goed gekend. Op de bijgaande 
oude ansichtkaart die Gerco meestuurde is 
helaas nummer 43 niet goed te zien.

Informatie en tips voor de
periode rond oudjaar  
In de aanloop naar de jaarwisseling is het belangrijk dat er geen rommel op straat ligt dat in brand 
kan worden gestoken.

✔	Zet grofvuil alleen op straat als u een afspraak heeft gemaakt via de Grofvuiltelefoon (070-3660808)

✔	Ziet u voorafgaand aan de jaarwisseling troep op straat? Meld dit dan aan de gemeente op tele-
foonnummer 14070 (op 31 december bereikbaar van 08.00 - 20.00)

✔	Het is altijd verboden om op straat vuur te maken, dus ook tijdens Oud en Nieuw

✔	Ziet u iets verdachts of ziet u dat iemand brand sticht of iets vernielt? Meld dit dan bij de politie via 
0900-8844.

✔	Op 7 en 14 januari mogen in de Vogelwijk kerstbomen bij het huisvuil worden gezet.

Gratis parkeren 
Op 30 december vanaf 18.00 uur, 31 december en 1 januari 2013 tot 24.00 uur kunt u uw auto overal in 
Den Haag gratis parkeren. Op deze data vinden er geen parkeercontroles plaats. 

Openingstijden gemeente
Rond de feestdagen heeft de gemeente Den Haag gewijzigde openingstijden. Kijk op www.denhaag.
nl/oudennieuw voor de openingstijden per dienst.
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Door Dick van Rietschoten

Vogelwijk Energie(k) in gewijzigde
vorm enthousiast door naar 2013  

(voorheen De Wildhoef) in de Bosjes van Pex 
afscheid van Paul Lohmann. Kort daarvoor had 
Eneco-topman Jeroen de Haas een interessante 
uiteenzetting gegeven over de toekomstige ont-
wikkelingen op energiegebied. Het gebruik van 
zonne-energie zal volgens hem de komende 
jaren explosief groeien. Ook komen er binnen 
vijf jaar allerlei huishoudelijke apparaten op de 
markt, zoals wasmachines en televisies, die zelf 
aangeven hoeveel energie ze verbruiken. 
De ledenvergadering bekrachtigde de benoe-
ming van twee nieuwe bestuursleden:  Iris 
Weimar (Pauwenlaan 72) en Peter van Weereld 
(Mezenlaan 60). Ook ging de vergadering 
akkoord met de omvorming van Vogelwijk 
Energie(k) van een coöperatieve vereniging 
naar een gewone vereniging. Laatstgenoemde 
rechtsvorm biedt in de praktijk meer voordelen 
dan een coöperatie. Binnenkort worden de sta-
tuten notarieel aangepast. Daarbij zal tevens de 
ook nog bestaande (maar ‘slapende’) Stichting 
Vogelwijk Energie(k) worden opgeheven.

Windmolen
In haar nieuwe gedaante als vereniging gaat 
Vogelwijk Energie(k) volgend jaar enthousiast 
verder met het stimuleren en verbreiden van 
duurzaamheidsinitiatieven. Eneco-windmolen 
De Duinvogel bij het zuidelijk havenhoofd, het 
boegbeeld van Vogelwijk Energie(k) omdat 
zo’n honderd wijkbewoners er een aandeel in 
hebben, zal naar verwachting nog zeker een 
jaar of drie blijven draaien. Pas als de bouw-
plannen voor dat gebied (woningen en een 
hoteltoren van 100 meter ) worden uitgevoerd, 
moet de molen het veld ruimen. In 2013 loopt 
ook de proefneming door van zestig huishou-
dens uit de wijk die eind 2011 een ‘slimme 

De ideële organisatie Vogelwijk Energie(k), 
opgericht in 2009 met de bedoeling de wijk 
duurzamer te maken, heeft in november af-
scheid genomen van voorzitter Paul Lohmann. 

Huub van Rossum (rechts) bedankt Paul Lohmann.

Paul was een van de ‘founding fathers’ van 
Vogelwijk Energie(k). Hij kan de leiding van de 
organisatie, die momenteel zo’n 250 leden telt,  
tot zijn spijt niet niet langer combineren met 
zijn drukke dagelijkse werkzaamheden. Ook 
bestuurslid Willem Minderhout is opgestapt. 
Daarmee is geen van de oorspronkelijke vier 
oprichters meer in het bestuur van Vogelwijk 
Energie(k) actief.
Als interimvoorzitter fungeert momenteel 
Huub van Rossum, Kwartellaan 55, e-mail
info@thetangrampartnership.nl

Nieuwe bestuursleden, nieuwe 
rechtsvorm
Op 8 november nam de ledenvergadering van 
Vogelwijk Energie(k) in partycentrum Genieten 
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energiemeter’ hebben laten plaatsen. Inmiddels 
zijn de meters al verbeterd ten opzichte van de 
eerste versie.

Zonnepanelen
Fungerend voorzitter Huub van Rossum kon-
digde aan dat komend jaar zal worden onder-
zocht of het mogelijk is op bepaalde gebouwen 
in de wijk een grote hoeveelheid zonnepanelen 
te plaatsen ten behoeve van groepen wijkbewo-
ners die financieel in zo’n collectief energiepro-
ject participeren. Gedacht wordt bijvoorbeeld 
aan de daken van flats aan de Sportlaan, daken 
van scholen en van jeugdpsychiatrisch centrum 
De Jutters. Het aantal zonnepanelen in de 

Word lid voor maar 25 euro per jaar!
De vereniging Vogelwijk Energie(k) telt momenteel zo’n 250 leden. Dat is tien procent van het totale 
aantal huishoudens in de wijk. In 2013 wil het bestuur er minstens tien procent bij hebben. 
Wilt u een wijk die niet alleen een groen uiterlijk heeft, maar ook ‘groen’ is op milieugebied (en wie wil 
dat niet?), geef u dan op als lid. De contributie van 25 euro moet toch niet onoverkomelijk zijn. Een 
e-mailtje met uw adresgegevens en telefoonnummer naar bestuuurslid Jenneke Ringnalda is genoeg 
om u aan te sluiten:  jenneke.ringnalda@wxs.nl
Doet u al veel aan energiebesparing en hebt u misschien al zonnepanelen op uw dak, terwijl u nog 
geen lid bent? Dan hoort u er vanzelfsprekend bij! Schrijf dus even dat mailtje, want we hebben uw 
steun nodig!  Zie ook www.vogelwijkonline.nl

wijk neemt overigens volgens bestuurslid Paul 
Schlotter mede dankzij recente subsidierege-
lingen sterk toe. Komend voorjaar presenteert 
de gemeente Den Haag zo goed als zeker weer 
een nieuwe (tijdelijke) subsidieregeling voor 
bewoners die zonnepanelen willen plaatsen.
Een opkomende discussie is volgens Paul 
Schlotter de esthetische kant van het installe-
ren van zonnepanelen. Op een aantal plekken 
in de stad – en ook in onze wijk – zijn panelen 
zodanig geplaatst dat het ronduit ontsierend 
is voor de straat of zelfs de hele buurt. In zulke 
gevallen biedt het gebruik van collectieve pa-
nelen op platte daken, zo veel mogelijk uit het 
zicht, een betere oplossing.

Met pianiste Else Krijgsman oude jaar uit, nieuwe jaar in
 
Zoals elk jaar verzorgt pianiste Else Krijgsman op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag in haar 
Concertsalon aan de Laan van Poot 298 weer haar ‘Schubertiades’: genoeglijke huiskamerconcerten 
voor het goede doel, waarbij Schubert centraal staat en de bezoekers met een glas wijn in de hand 
van het pianospel kunnen genieten. 

Zowel op tweede kerstdag als op de eerste dag van 2013 begint het concert om 15.30 uur. 
U dient wel tevoren te reserveren!

Bij het kerstconcert is de entreeprijs van € 12 bestemd voor Artsen Zonder Grenzen en op nieuw-
jaarsdag bestemt Else het entreegeld voor de Stichting Hester. Deze stichting is veertien jaar gele-
den ontstaan na de dood van de jonge architecte Hester van Nierop, wier moeder in de Vogelwijk 
woont. Hester werd in 1998 in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez vermoord. Met de stichting on-
dersteunen haar ouders de strijd tegen het extreme geweld van drugsbendes in bovengenoemde 
stad. Wilt u een van de concerten bijwonen, of misschien wel beide, stuur dan een e-mail naar 
krijgsman.else@gmail.com of bel (070)3230958.
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In het pand op het Haanplein waar 
tot de late jaren tachtig drogisterij De 
Haan te vinden was, is thans Beauty by 
Lisa gevestigd. Eigenaar is de vrolijke, 
spraakzame Lisa Hillen (22). In de 
Vogelwijk geen onbekende persoonlijk-
heid, want als oppas kwam ze tot voor 
kort gedurende enkele jaren geregeld 
bij zo’n twintig adressen in de buurt 
over de vloer.  
,,Nu lopen er nog wel eens kinderen 
langs mijn raam die aan mij vragen: 
‘Wanneer kom je weer oppassen?’ 
Waarop hun moeder dan zegt: ‘Lisa 
heeft geen tijd meer om op te passen’.” 
En dat klopt, want ondanks haar jonge 
leeftijd staat Lisa nu aan het hoofd van 
een goed florerend bedrijf in schoon-
heidsverzorging, met een bijzondere 
specialiteit: ‘wimperextensions’.

Geboren en getogen
Voordat we hier verder over praten, vertelt 
Lisa iets over haar jeugd. ,,Ik ben op dit adres 
geboren en woon er nog steeds, samen met 
mijn moeder. Na het opdoeken van de drogis-
terij was hier een poosje een administratiekan-
toor gevestigd. Toen mijn ouders hier kwamen 
wonen, eind jaren tachtig, hebben ze het pand 
laten verbouwen tot woonhuis. Maar er zit nog 
steeds een winkelvergunning op.’’
,,Als kind ging ik naar de O.G. Heldringschool. 
Dat was lekker makkelijk: nog geen vijf mi-
nuten lopen. Gewoon even het Fazantplein 

oversteken. Mijn middelbare 
schooltijd heb ik doorge-
bracht op scholengemeen-
schap De Populier.” 
Jarenlang koesterde Lisa de 
wens om tandheelkunde te 
gaan studeren. Het nauwkeu-
rige handwerk sprak haar aan 
en ze vindt het leuk om met 
mensen om te gaan. Maar 
wat deze droomstudie betreft 
had ze geen geluk. Maar liefst 
drie keer werd ze uitgeloot.
Omdat Lisa een onderne-
mend type is, ging ze niet bij de pakken neerzit-
ten. In de periode tussen de lotingen volgde 
ze een opleiding tot tandartsassistente en ze 
studeerde ook korte tijd biofarmaceutische 
wetenschappen in Leiden. Daarnaast begon ze 
als hobby en bijbaantje met het aanbrengen van 
kunstwimpers oftewel wimperextensions.

Van hobby naar werk
Lisa: ,,Ik was altijd al bezig met make-up en ei-
genlijk liggen wimperextensions in het verlengde 
daarvan. Ik zag het voor het eerst bij een vriendin 
van mij en dacht: dat wil ik ook. Ik ging me erin 
verdiepen, volgde een cursus en na een poosje 
kon ik ook dergelijke extentions bij anderen aan-
brengen. Zo kreeg ik al een kleine klantenkring. 
Op een gegeven moment vroeg mijn vader zich 
af of het misschien iets voor mij zou zijn om van 
schoonheidsverzorging mijn werk te maken. Dat 
klonk wel aantrekkelijk, want gaandeweg was ik 
erachter gekomen dat de studie biofarmacie die 
ik in Leiden volgde, met al dat laboratoriumwerk, 
eigenlijk niets voor mij was.”

Een nieuwe aanblik dankzij een  succesvolle 
jonge onderneemster   
Door Madelon Kranenburg - Foto’s: Dick van Rietschoten
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Een nieuwe aanblik dankzij een  succesvolle 
jonge onderneemster   
Door Madelon Kranenburg - Foto’s: Dick van Rietschoten

En zo besloot Lisa haar studie op te geven 
en met grotendeels zelf gespaard geld een 
bescheiden ruimte in het ouderlijk pand op 
het Haanplein in te richten als beautysalon. 
Ze volgde ook enkele officiële opleidingen en 
cursussen op het gebied van schoonheidsver-
zorging en haalde de vereiste certificaten.
Nadat ze als onderneemster op het Haanplein 
was begonnen, bood haar vader aan om een 
filiaal van Beauty by Lisa te openen in een deel 
van diens bedrijfspand in Zoetermeer. Het 
resultaat was een booming business, mede 
dankzij de wimperextensions. Inmiddels heeft 
Lisa zeven medewerkers in dienst en heeft ze 
ook een groothandel en een opleidingsinstituut 
op poten gezet. Komend jaar opent ze zelfs 
een derde salon, aan het eind an de Laan van 
Meerdervoort, tegenover de ‘Chinese Muur’.

Uitstraling
Enthousiast vertelt Lisa over haar specialiteit: 
,,Wimperextensions zijn natuurgetrouwe, losse 
wimperhaartjes die stevig en veilig vastzitten 

aan je eigen wimpers. Ogen met lange volle 
wimpers lijken veel groter, openen je gezicht 
en versterken je uitstraling. Deze vinding is een 
uitkomst voor vrouwen die ontevreden zijn over 
hun eigen wimpers of weinig tijd hebben voor 
dagelijkse lange make-upsessies.”
De behandeling is niet pijnlijk, maar juist erg 
ontspannend. ,,Er zijn zelfs mensen die erbij in 
slaap vallen’’, zegt Lisa. De eerste sessie kost 120 
euro en voor de vervolgbehandelingen wordt 45 
euro in rekening gebracht. 
Lisa legt uit: ,,In een cyclus van ongeveer acht 
weken vallen alle wimperhaartjes uit en dan 
verlies je ook de extension. Ik raad mijn klanten 
dan ook aan om maandelijks terug te komen om 
de wimpers te laten ‘bijvullen’. Door die vervolg-
behandelingen ontstaat er een onderlinge band 
met de klanten. Dat is één van de leuke kanten 
van mijn werk.”

You Tube-filmpjes
,,Wat die wimperextensions betreft heb ik veel 
profijt gehad van twee filmpjes daarover, die ik 
op YouTube had geplaatst,’’ vertelt Lisa. ,,Vanaf 
dat moment hebben we klanten uit de hele regio 
gekregen en zelfs van nog verder weg. Nu groeit 
het verder via mond-tot-mondreclame, de beste 
vorm van reclame die je kunt hebben.” 
Het pand op het Haanplein heeft een kelder die 
dienst doet als opslag voor de online groothan-
del die Lisa heeft opgezet. Andere beautysalons 
kunnen via die groothandel de benodigdheden 
voor wimperextensions aanschaffen, maar 
ook bijvoorbeeld spullen die nodig zijn voor 
het aanbrengen van de tegenwoordig ook zeer 
populaire semi-permanente mascara. 
Lisa: ,,Toen ik met dit werk begon, moest ik mijn 
materialen betrekken van groothandels in Azië 
en Amerika. Dat verliep niet altijd even soepel. 
Vandaar dat ik zelf maar een groothandel heb 
opgezet. Kort geleden heb ik er nog mee op een 
beurs in Utrecht gestaan.”

Netwerk
,,De combinatie van de inhoudelijke kant van 
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het vak en het bedrijfsmatige ondernemende 
aspect spreekt mij erg aan. In mijn klantenkring 
bevinden zich veel ondernemers en dat is leuk 
en handig, want zo kun je elkaar helpen. Niet 
alleen met het uitwisselen van tips en ervarin-
gen, maar ook met doorverwijzen. Als iemand 
begint over voetproblemen, weet ik bijvoorbeeld 
een goede pedicure in de buurt. Zo ontstaat  er 
een heel netwerk.’’ ,,Ik vind het werken op het 
Haanplein altijd erg gezellig omdat ik hier veel 
bekenden spreek. En ik niet alleen, ook mijn 
klanten. Vaak is het hier echt een ontmoetings-
punt voor mensen uit de wijk.” 
Volgens Lisa is haar klantenkring rond de 
dertig jaar en ouder. Maar ze wil ook graag een 
jongere doelgroep bereiken. Daarom krijgen 
studenten die zich melden 10 procent korting 
op een behandeling.
 
Lees meer: www.beautybylisa.nl

Lezerskorting 
Lisa Hillen heeft ook een speciale aan-
bieding in petto voor de lezeressen van 
wijkblad De Vogelwijk. Op vertoon van dit 
decembernummer krijgen zij een korting 
van 25 euro op een set wimperextentions 
ter waarde van 120 euro. Wellicht een goed 
idee voor de komende feestdagen.

Herfst
O, wat vind ik het in oktober en november 
mooi in de natuur. Die mistige stilte en die 
prachtige gouden bomen, ik ben er weg van…. 
100 % herfst. Ik ben altijd al dol op de herfst 
geweest. Het zal er wel mee te maken hebben 
dat ik eind oktober jarig ben.
In de Goudenregenstraat heb je bomen in 
overvloedig geel en als de zon doorkomt, is het 
net of er lichten in zijn ontstoken. Schitterend! 
En in november is heel de Vogelwijk is één 
kleurenpalet. Genieten geblazen.
Waar ik meer moeite mee heb is dat ik ben 
aangekomen in de herfst van mijn leven. Dat is 
wennen hoor! Toch tel ik m’n zegeningen: zol-
ang ik nog kan lopen, fietsen en zelfs tennissen 
gaat het allemaal best….
Je toenemende leeftijd gaat ook gepaard met 
toenemende vergeetachtigheid en dat vraagt 
dubbele energie. Als ik boven ben, heb ik de 
krant beneden laten liggen en als ik beneden 
ben, heb ik mijn portemonnaie voor de 
boodschappen boven laten liggen. Maar het 
is niet alleen een kwestie van leefijd. Vroeger 
vergat ik ook nog wel eens wat en riep mijn 
moeder: ‘Het is maar goed dat je billen vast 
zitten, anders lagen die ook ergens…’
Over onze mooie Vogelwijk gesproken, on-
langs zag ik aan de Laan van Poot een enorm 
stuk plastic in de pas geschoonde duinen 
liggen. Ik stierde er gelijk erop af, want je 
kunt er nu makkelijk in zonder prikkeldraad 
en sleurde het enorme stuk plastic van zo’n 6 
meter naar de straat. Bah, hoe kan men nou 
zoiets achterlaten! Ik heb het netjes gebracht 
waar het hoort en voelde me als een padvinder 
die een goede daad heeft gedaan.
Nog even en de herfst is definitief verdreven 
door de winter. Weg zijn de schitterende 
hersftkleuren. Maar ter compensatie gaan we 
tot het oude jaar weer alle in huis beschikbare 
waxinelichtjes en kaarsjes branden. 
Ik wens u allen een gloedvolle en stralende 
decembermaand toe!    Lorre
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Door Mischa Vos

De datum van 11 november kan in de Vogelwijk 
niet voorbijgaan zonder de traditionele viering 
van het Sint-Maartensfeest. Naar schatting zo’n 
200 kinderen trokken in de vooravond met hun 
lampionnen een spoor van dansende lichtjes 
door de wijk om aan te bellen bij huizen met 
een kaars voor het raam, een liedje te zingen 
en iets lekkers in ontvangst te nemen. Ook dit 
jaar weer had bakker Victor Driessen ervoor ge-
zorgd dat de kinderen en hun ouders op de drie 
verzamelpunten in de wijk voorafgaand aan de 
lampionnentocht een oliebol kregen. De lekker-
nijen werden uitgedeeld door de vrijwilligsters 
van Activiteitencommissie. (Binnenkort zijn er 
enkele vacatures. Geef u op om te assisteren bij 
kinderactiviteiten!) 
Het drukst was het op het Mezenpleintje, bij 
het hoofdkwartier van de bakkerij, maar ook 
op de Tortellaan en de Kwartellaan flonkerden 
heel wat lampionnen. De foto’s zeggen genoeg.

 Een spoor van dansende lichtjes
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Door Magda van Eijck 

In februari kunnen senioren uit de Vogelwijk 
in de vergaderzaal naast de kerk aan de 
Rietzangerlaan een vierdelige cursus 
‘Valpreventie’ volgen. De cursus wordt gegeven 
op alle dinsdagochtenden van februari. Het is 
een initiatief van de gemeente Den Haag. 
In enkele andere Haagse wijken is de cursus 
al met succes gegeven. Het doel ervan is dat 
ouderen leren hoe ze val-ongelukken (en de 
vaak nare en dure gevolgen daarvan) het best 
kunnen voorkomen.
Marianne Moor, bestuurslid van wijkvereniging 
De Vogelwijk, reageerde meteen geestdriftig 
op het aanbod van de gemeente. Zij maakte 
vervolgens afspraken met Sarie Talsma, die de 
cursus Valpreventie verzorgt en al enkele jaren 
ervaring hiermee heeft. Voor de cursus hoeven 
de deelnemers niet te betalen. De gemeente 
neemt het grootste deel van de kosten op zich 
en de wijkvereniging draagt daar aan bij.

Informatiebijeenkomst
In het januarinummer van dit blad zult u meer 
gegevens over de cursus aantreffen, maar be-
langstellenden kunnen nu alvast noteren dat er 
ook een informatiebijeenkomst wordt georga-
niseerd waar de inhoud en achtergrond van de 
cursus uitgebreid aan de orde komen. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in de ruimte 
waar ook de cursus zal worden gegeven, en 
wel op: 

Dinsdagochtend 15 januari
van 10.00 tot 11.00 uur
Locatie: Rietzangerlaan 2A

Dit zaaltje is ook met bus 24 redelijk bereik-
baar. Uitstappen bij de halte ‘Kwartellaan’ en 

vervolgens de Kwartellaan in lopen tot de 
eerste zijstraat links: de Sijzenlaan. Die loop 
je in en dan direct daarna naar rechts en na 
een paar meter weer naar links. Hier ligt de 
Rietzangerlaan. Het zaaltje ligt na een paar 
meter aan de linkerkant, ietwat verscholen 
links van het kerkgebouw.

Mocht het niet lukken om er per auto, per 
fiets, te voet of met bus 24 te komen, denk dan 
ook eens aan de Wijkbus Segbroek (zie gege-
vens daarover op de voorlaatste bladzijde van 
dit blad, onder Wijkouderenwerk Segbroek/
Vogelwijk), een uitstekende servicedienst, 
waar men echter wel op geabonneerd moet 
zijn.

Gemeente biedt in februari Cursus 
Valpreventie aan voor Vogelwijk-senioren

Sarie Talsma, docente valpreventie 
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Onder het motto Vogelwijk uit de kunst manifes-
teerden bijna 25 creatieve geesten uit de wijk 
en de directe omgeving zich op zondagmid-
dag 11 november in de kantine van de HALO. 
Er heerste een gezellige drukte en hoewel er 
– zoals dat vaak bij dergelijke evenementen 
gaat – vooral exposanten en bekenden van 
de exposanten kwamen kijken, was organisa-
trice Simone Kappeyne enthousiast over de 
getoonde belangstelling. ,,Volgend jaar wil ik 
beslist opnieuw zoiets doen.’’

Geschakeerd
Het programma bood een mooi geschakeerd 
palet, waarbij het gekozen thema ‘Zee’ op ver-
schillende manieren tot leven kwam. Er waren 
schilderijen, aquarellen en foto’s te bewonde-
ren, maar er was ook een poëtische, muzikale 
en informatieve component. Zo droeg Jeanny 
van Huijstee uit de Papegaailaan gedichten van 
eigen hand voor en wist zij samen met haar 
echtgenoot alle aanwezigen mee te krijgen 
in het zingen van het klassieke zeemanslied 
Ketelbinkie, muzikaal ondersteund door 
Gertrude van Everdingen, die later op haar 
keyboard nog meer ‘shanty-songs’ ten gehore 
bracht.

Ook kreeg Loukie Levert, medewerk-
ster van het Schevenings museum Muzee 
(Neptunusstraat 90), de gelegenheid om over 
dit rijk ingerichte en interessante museum te 
vertellen. Zie ook de website www.muzee.nl
Aan de inwendige mens was eveneens ge-
dacht. Restaurant Bis (Valkenboskade, hoek 
Thomsonlaan) waarvan het eigenaarsechtpaar 
aan de Houtrustlaan woont, had smakelijke 
hapjes gemaakt, waaronder enkele vistapena-
des, en het daarbij behorende brood kwam van 
bakker Victor Driessen. Uiteraard ontbrak het 
ook niet aan consumabele vloeistoffen.

De zee blijft inspireren
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Door Dick van Rietschoten 

Het lijkt erop dat bij het jaarlijkse bezoek 
van Sinterklaas aan de Vogelwijk de 
rol van de Spaans-Turkse heilige steeds 
kleiner wordt. Zijn Pieten stelen meer 
en meer de show, zowel in woorden als 
daden. Voorafgaand aan de komst van 
de Sint had zich op het podium al drie 
kwartier een muzikaal Pietenspektakel 
afgespeeld en ook toen de bisschop op 
zijn zetel was neergezegen, bleven de 
donkere knechten het hoogste woord 
houden.
Een grote verrassing was dit jaar de 
suikerspinnenmachine, opgesteld naast 
bakkerij Driessen die ook nu weer samen 
met de wijkvereniging het feest mogelijk 
maakte. De gesuikerde lekkernijen op 
een stokje werden overigens niet door 
een Suikerspinnenpiet vervaardigd en 
uitgedeeld, maar door mensen met een 
West-Europees uiterlijk. Maar het succes 
was er niet minder om.

Opnieuw hoofdrol voor Zwar te Pieten
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Opnieuw hoofdrol voor Zwar te Pieten
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Door Dick van Rietschoten - Foto: Flip Petri

Het gebouw van de O.G. Heldringschool tussen 
het IJsvogelplein en Fazantplein zal pas vanaf 
de derde week van januari met de grond gelijk 
worden gemaakt. Dat heeft het schoolbestuur 
in een brief aan de omwonenden laten weten. 
In november is al wel begonnen met het slopen 
van een aantal binnenmuren en het verwijde-
ren van asbest uit het gebouw. 
Bovendien zal deze maand nog aan de kant van 
het Fazantplein een verkennend bodemonder-
zoek worden verricht door de archeologische 
dienst van de gemeente. Mocht dit onderzoek 
de verwachting wekken dat er in de grond 
onder de school waardevolle oudheidkundige 
sporen te vinden zijn, dan doet de dienst voor-
afgaand aan de bouw van een nieuwe school 
nog een uitgebreide opgraving.

Lente 
De totale sloop van het oude gebouw en het 
bouwrijp maken van de grond zal ongeveer 
twee maanden in beslag nemen. Dit betekent 
dat de nieuwbouw pas kort voor de lente daad-
werkelijk van start gaat.
Binnenkort zal een bouwkundig expertise-
bureau een bezoek brengen aan de wonin-
gen rondom de school om de bouwkundige 
staat ervan vast te leggen. Dit is belangrijk in 
verband met het risico op eventuele schade 
die door de sloop- en  bouwwerkzaamheden 
kan worden aangericht, zoals verzakkingen of 
scheuren, en met het oog op mogelijke scha-
declaims. Bij het leggen van de fundering zal 
overigens niet worden geheid. Er wordt gebruik 
gemaakt van zogeheten schroefpalen, die tril-
lingsvrij in de grond worden gebracht.

Pendelbussen
Inmiddels zijn de docenten en leerlingen van 
de Heldringschool al gewend aan de nieuwe 

tijdelijke locaties in oude schoolgebouwen aan 
de Gaffelstraat en het Willem Beukelszoonplein 
in Scheveningen. Elke schooldag rijden er 
tussen het Fazantplein en de twee locaties 
pendelbussen met leerlingen. Deze touringcars, 
aanvankelijk negen stuks maar nu acht, zijn 
beschikbaar gesteld door de gemeente. Alle 
banken in de bus hebben veiligheidsgordels.

Nieuwe bomen
Hoewel het IJsvogelplein het komende jaar 
vanwege de sloop- en bouwactiviteiten een niet 
bepaald fraaie en serene aanblik zal bieden, 
heeft het middenplantsoen eind november 
alvast een opknapbeurt gekregen. De boompjes 
die ten tijde van de rioolvernieuwing het veld 
moesten ruimen, zijn nu - na ruim drie jaar - 
vervangen door nieuwe exemplaren. Op de bij-
gaande foto ziet u Leoniek Brouwer en Ronald 
Helmond, hoveniers van het Groenbedrijf Den 
Haag, in de weer met het planten van zilver-
lindes (Tilia Tomentosa). Aan de zijkanten van 
het plantsoen, nabij de huizen, zijn sierappels 
neergezet van het type Malus Evereste. Omdat 
dergelijke bomen op meer plekken in ons stads-
deel staan, worden ze ook wel Malus Evereste 
Segbroek genoemd.

Sloop Heldringschool pas in januari
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Door Dick van Rietschoten

Zo’n twintig wijkgenoten maakten op vrij-
dag 23 november dankbaar gebruik van een 
aantrekkelijk Vogelwijk-museumarrangement: 
een bezoek aan de tentoonstelling Happy Days 
in het Gemeentemuseum, inclusief rondleiding 
door een terzake kundige gids, en na afloop 
een borrel in restaurant Berlage in de achter-
tuin van het museum.

De excursie was georganiseerd door de 
Seniorencommissie, bestaande uit Ria 
Zonneveld en Mieke Douma. De bezoekers kre-
gen voor de rondleiding een koptelefoon mee, 
via welke de vrouwelijke gids tot hen sprak. 
Want hoe prachtig het museum als architec-
tuurschepping ook is, de akoestiek is er belab-
berd en het is dan ook bijna ondoenlijk een 
bezoekersgroep verstaanbaar toe te spreken.
Happy Days (nog tot en met 20 januari te be-

Happy days zorgde voor happy 
afternoon 

zichtigen) geeft een impressie van het kunstle-
ven in het naoorlogse Den Haag in de jaren van 
wederopbouw tot eind jaren zestig. Den Haag 
was in die tijd, veel meer dan welke andere 
Nederlandse stad, een ‘plek waar alles kon’ en 
een broedplaats voor kunstenaars en musici die 
nieuwe wegen insloegen.
Hoewel de aankondigingen van de expositie 
anders suggereren, draait het in Happy Days 
vooral om de avantgardistische schilderkunst 
van die tijd. De sfeer van de jaren vijftig en 
zestig, het Haagse stadsleven en vooral de 
muziekcultuur (met o.a. de opkomst van de 
Haagse ‘beatgroepen’ in de jaren zestig) komen 
er jammergenoeg bekaaid af. Dat was ook het 
algemene gevoelen van de bezoekers uit de 
Vogelwijk, die overigens na afloop in ontspan-
nen sfeer naborrelden, met een bittergarnituiur 
onder handbereik.
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Kortom
Borrel VogelNetwerk op
woensdag 9  januari
In november organiseerde Yvonne Brouwer 
in haar huis aan de Papegaailaan 7 de eerste 
VogelNetwerkborrel: een bijeenkomst waar 
zzp’ers en andere ‘kleine’ ondernemers uit 
de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Ze haalde 
met het idee zelfs het dagblad AD/Haagsche 
Courant. Op woensdag 9 januari tussen 17.00 
en 19.00 uur is de volgende borrel en in het 
aanstaande januarinummer zal Yvonne zelf 
aan het woord komen.
Meer informatie: www.vergaderathome.nl   

Verkeersmaatregelen ter 
verbetering veiligheid op
tweede deel Sportlaan
Op de Sportlaan tussen de Kwartellaan en de 
De Savornin Lohmanlaan zal de gemeente 
komend jaar een aantal maatregelen treffen om 
de verkeersveiligheid te vergroten. Een aantal 
oversteekplaatsen en enkele aansluitingen van 
woonstraten op de Sportlaan zullen worden 
verbeterd. Ook zal de Sportlaan veiliger wor-
den gemaakt voor fietsers en brom- en snor-
fietsers. Voor deze ingrepen is 150.000 euro 
uitgetrokken.
De initiatiefnemer van deze maatregelen is 
VVD-gemeenteraadslid Martin Wörsdörfer, 
die op 8 november bij de behandeling van de 
gemeentebegroting voor 2013 een amende-
ment indiende om geld uit te trekken voor 
een grotere verkeersveiligheid op zowel de 
Sportlaan als de Van Boetzelaerlaan. Vorig jaar 
had Wörsdörfer tijdens een werkbezoek aan 
de Vogelwijk klachten over de verkeerssituatie 
op het tweede deel van de Sportlaan te horen 
gekregen en die in zijn achterhoofd opgeslagen, 
wachtend op een goed moment om er iets aan 

te laten doen. Hij wist voor zijn initiatief steun te 
verwerven bij PvdA, CDA en D66, waardoor het 
amendement een ruime meerderheid kreeg.
Bij een recent werkbezoek van beleidsambte-
naren van het stadsdeel Segbroek kwamen de 
verkeersproblemen op de Sportlaan ook aan de 
orde. De betrokken ambtenaren zagen wat er 
loos was, maar vroegen zich af of er gezien de 
crisis wel geld voor verbeterende maatregelen 
beschikbaar zou zijn. Die vraag kan nu positief 
worden beantwoord, in elk geval ten dele, want 
er werden vele verbetersuggesties gedaan. Hoe 
de maatregelen er precies uit gaan zien is nog 
niet bekend. De komende maanden wordt daar-
toe een plan opgesteld.

Hans Dijkstal Award voor
Vogelwijker Wim Kuijken
Wim Kuijken, voormalig topambtenaar op di-
verse ministeries en sinds begin 2010 werkzaam 
als Deltacommissaris, heeft op 19 november in 
de Ridderzaal de eerste Hans Dijkstal Award 
ontvangen. Dit is een onlangs ingestelde prijs 
voor topambtenaren die gedurende hun car-
rière een belangrijke bijdrage hebben gele-
verd aan de kwaliteit en zichtbaarheid van de 
publieke sector. Wim Kuijken, die in de eerste 
helft van de jaren negentig gemeentesecretaris 
van Den Haag was, woont sinds 2006 aan de 
Spotvogellaan. Fijnproevers uit de wijk consta-
teerden bij de toekenning van de prijs dat de 
naamgever ervan, de in 2010 overleden voor-
malige VVD-politicus Hans Dijkstal, ook aan de 
Vogelwijk verbonden was omdat hij er zijn jeugd 
heeft doorgebracht. 
Volgens de jury had Wim Kuijken de ‘oeuvre-
prijs’ onder meer verdiend ‘vanwege zijn indruk-
wekkende loopbaan, zijn persoonlijkheid en 
zijn passie voor en statuur binnen de publieke 
dienst’. Verder speelde hij ‘een belangrijke en 



De Vogelwijk december 2012   35

vaak leidende rol in beleid en discussies die de 
grenzen van departementen overschreden’. 
Geroemd wordt ook zijn ‘ondersteunende rol 
ten dienste van politieke bestuurders, zonder 
zijn kritische zin en onafhankelijk oordeel te 
verliezen’, waarbij tevens werd aangetekend 
dat de laureaat ook op internationaal niveau 
om zijn werk werd gewaardeerd.
De Hans Dijkstal Award bestaat uit een bronzen 
beeld genaamd Vertebra (ruggenwervel), 
gemaakt door kunstenares Ellen de Groot uit 
Bergen. Het stelt ook daadwerkelijk een wervel 
voor, symbool voor de ondersteunende functie 
van topambtenaren.   

Kerstklanken van jarig
orgel in Houtrustkerk
Organiste Marieke Stoel en het kopertrio 
Continuous Brass geven op maandag 17 decem-
ber van 20.00 tot 21.00 een feestelijk concert in 
kerstsfeer in de Houtrustkerk, Houtrustweg 1, 
hoek Beeklaan 535. 
Het door de Duitse firma Klais gebouwde 
orgel werd op 17 december 1937 in gebruik 
genomen, dus precies 75 jaar geleden. Om dit 
te vieren is een programma samengesteld met 
muziek van onder anderen Torelli, Guilmant, 
Brosig, en Pachelbel. Continuous Brass zal en-
kele kerstbewerkingen laten horen en ook ‘Trio 
for Brass’ van de Tsjechische componist Vaclav 
Nelhybel uitvoeren.
De toegang is gratis, met een collecte bij de 
uitgang.

Kerstbridgedrive op
zaterdag 15 december
Een decembermaand in de Vogelwijk is niet 
compleet zonder de vermaarde Vogelwijk 
Kerstbridgedrive. Op zaterdagavond 15 decem-

Kortom
ber om 19.30 is het weer zo ver. De locatie is als 
vanouds het souterrain van de Bergkerk aan de 
Daal en Bergselaan.
Kosten: nog altijd slechts 4 euro per persoon. 
Liefhebbers kunnen zich nog tot 10 december 
opgeven bij organisatrice Lucie Nijmeijer, tele-
foon 3230181. Per e-mail mag ook:
lucienijmeijer@hotmail.com

Jubileumconcerten van
New Dutch Academy 
Het Haagse Barokorkest New Dutch Academy 
viert dit seizoen zijn tienjarig jubileum en 
verzorgt daarom twee feestelijke concerten 
in het complex van de Raad van State aan de 
Paleisstraat. 
Op zaterdag 15 december om 14.30 uur 
begint in de oude Balzaal het concert ‘Round 
Midnight’, met medewerking van pianiste 
Shuann Chai, die op een originele Rosenberger 
fortepiano uit 1820 onder meer Moonlight 
Sonata van Beethoven speelt. Ook het Lied 
Ohne Worte van Mendelssohn, de cellosionate 
van Beethoven en het stuk Kegelstadt van 
Mozart (voor klarinet, viool, piano) komen aan 
bod. 
Kaarten: aan de zaal (Paleisstraat 1A) en 
via voorverkoop bij de kassa van Theater 
Diligentia. Prijzen: €27,50 / €22,50 en jonge-
ren/studenten  €7,50
Op zaterdag 19 januari wordt vanaf 14.30 uur 
in de Gotische Zaal op hetzelfde adres het con-
cert ‘Jauchzet!’ gegeven, met medewerking van 
sopraan Anna Jobrant.
Op het programma staan onder meer Winter 
van Vivaldi (uit de Vier Jaargetijden), Jauchzet 
Gott van Bach (uit cantate 51), aria’s uit de 
Düben-collectie en de Sonata a Quattro van 
Hacquart. 
Voor toegangskaarten: zie hierboven.
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Kortom
Concert Haags Toonkunstkoor
met Bernstein, Stravinsky 
en ‘Nagasaki’ van Schnittke 
Op zaterdagavond 15 december om 20.15 ver-
zorgt het Haags Toonkunstkoor samen met het 
Symfonieorkest De Philharmonie in de Anton 
Philipszaal aan het Spui een concert met de 
Chichester Psalms van Bernstein, Le Sacre du 
Printemps van Stravinsky en de Nederlandse 
première van het stuk Nagasaki dat de 
Russische componist Schnittke in 1958 schreef.

Kaarten: € 19,00 en voor bezoekers tot 27 jaar 
€ 12,50. 
Verkoop via www.haagstoonkunstkoor.nl en 
via de Dr Anton Philipszaal, www.philipszaal.nl)

Kerstfairs Leeuweriklaan met
grande finale op 23 december
Vanaf 9 december houdt Grada Albregts 
elke zondagmiddag tot kerst in haar huis en 
tuinhuis aan de Leeuweriklaan 13 haar gezel-

lige traditionele kersfairs. U bent er tussen 
13.00 uur en 16.00 welkom om op uw gemak 
rond te kijken naar de talloze sfeerartikelen 
en gebruiksspullen die zijn uitgestald. Zoals 
gebruikelijk heeft de laatste zondag voor 
kerst, in dit geval 23 december, een speciaal 
tintje. Huis en tuiin baden dan in het licht van 
honderden kaarsen, lampjes en waxinelichtjes. 
Bovendien is de fair dan geopend tot 19.00 uur. 
Ook krijgen de bezoekers drankjes en hapjes 
aangeboden.

Kerstvieringen
St. Albaanskerk
Op maandag 24 december en dinsdag 25 
december worden er kerstvieringen gehou-
den in de Vrij-Katholieke St. Albaanskerk, 
Rietzangerlaan 2A. Op maandag 24 december 
is van 20.00 tot 20.30 uur het Heilig Lof. Op 
eerste kerstdag kunt u vanaf 10.30 uur de 
Eucharstieviering meebeleven. Na afloop daar-
van is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
in de koffiekamer. U bent van harte welkom!

Help mee met de organisatie van Vogelwijk-evenementen
Al vele jaren helpen vrijwilligers in onze wijk mee bij de organisatie van allerlei activiteiten van de wijkvereniging: de populaire Vogelvrij
markt op Koninginnedag en een aantal kinderactiviteiten, zoals een paaspuzzeltocht, een vossenjacht en een sportdag.
Zonder vrijwilligers kunnen deze evenementen niet plaatsvinden!

Af en toe ontstaan er vacatures in het vrijwilligersbestand. Dat is nu ook het geval. Daarom vraagt het bestuur van de wijkvereniging (ook 
bestaande uit vrijwilligers, net als de redactie van dit blad!) u om hulp.

Is de Vogelwijk u lief en wilt u zich een paar middagen en avonden per jaar beschikbaar stellen om de bovengenoemde activiteiten 
te laten doorgaan? Laat dat dan snel weten aan bestuurslid Anke Lütkenhues: Telefoon: 0681879177. E-mail: alluetkenh@aol.com
 
U kunt lid worden van de Activiteitencommissie of van het organisatiecomité voor de VogelVrijmarkt. U bent echter niet verplicht om bij alle 
evenementen in touw te komen, want we begrijpen maar al te goed dat werk en privézaken altijd voorrang hebben. Daarom is het belangrijk 
dat de wijkvereniging zo veel mogelijk vrijwilligers achter de hand heeft. Vele handen maken immers licht werk.

Denk er eens over na. En bedenk ook eens hoe het zou zijn als er nooit meer iets in onze wijk zou bruisen. 
Uw positieve reactie wordt zeer gewaardeerd!
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Gouden Eeuw
In de cursus over de kunst van de Gouden 
Eeuw komt onder andere aan de orde: 
-  Barok in Italië, Duitsland en Spanje, 

waarbij architectuur, schilderkunst en 
beeldhouwkunst de revue passeren en de 
invloed daarvan op Hollandse kunstenaars 
aan bod komt.

-  Rubens, Van Dijck, Jordaens. Verschillen 
en overeenkomsten tussen deze Zuid-
Nederlanders en de Noord-Nederlandse 
cultuur.

-  De Hollandse Gouden Eeuw, schilderkunst 
(Rembrandt, Vermeer, Jan Steen) en archi-
tectuur.

-  Wat gebeurde er ondertussen in Frankrijk 
en Engeland?

De lessen worden gegeven op donderdag-
ochtenden van 10.00 tot 11.45 uur. 
De lesdata zijn: 24 en 31 januari, 7, 14 en 
28 februari, 7, 14 en 21 maart en 4 en 
11 april. 
De kosten voor deze cursus bedragen € 125 
inclusief syllabus en koffie of thee.

In januari beginnen 
nieuwe cursussen 
kunstgeschiedenis
Kunsthistorica en wijkbewoonster Saskia Gras 
begint eind januari met een vervolg op haar succes-
volle cursussen kunstgeschiedenis in het zaaltje bij 
de St. Albaanskerk aan de Rietzangerlaan 2A. 

Belangstellenden kunnen zich hier tot 21 januari voor aanmelden.
Op donderdag 24 januari begint een tiendelige reeks over de Gouden Eeuw en vanaf maan-
dagmiddag 28 januari verzorgt Saskia weer een serie ‘Capita Selecta’, zij het dit keer met een 
thema, namelijk muziekgeschiedenis van de klassieke oudheid tot halverwege de vorige eeuw.

Alle informatie kunt U ook vinden op www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl.
Voor aanmelding of meer informatie: saskiagras@hccnet.nl of telefoon (070) 4481054 (eventueel 
antwoordapparaat inspreken).

Muziekgeschiedenis
In de achtdelige serie over de muziekgschie-
denis wordt aan de hand van beelden en 
geluidsfragmenten de muziekgeschiede-
nis in samenhang met de beeldende kunst 
behandeld. 
De onderwerpen zijn achtereenvolgens:
-  Muziek in de Oudheid: Grieken en 

Romeinen
-  Troubadours, trouvères en Minnesänger
-  De Vlaams-Franse Josquin des Prés en zijn 

tijd
-  De Mattheüspassion van Johann Sebastian 

Bach 
- Romantiek: beeldende kunst en muziek 
- Impressionisme met Debussy en Ravel
- Dhiagilev en de Ballets Russes
-  Twaalftoonsmuziek, minimal music en 

‘toevalsmuziek’
Deze lessen worden gegeven op maan-
dagmiddagen van 15.00 tot 16.45 uur. De 
lesdata zijn: 28 januari, 4, 11 en 25 februari, 
4, 11 en 18 maart en 8 april. 
De kosten voor deze cursus bedragen € 100, 
inclusief syllabus en koffie/thee.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over 
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de 
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen, lessen, 
huishoudelijke hulp e.d. Een advertentie mag 
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl  

GEVONDEN - Op de Pauwenlaan tussen 
Kauwlaan en Fazantplein: sleutelbos. 
Bel 0642273543

SPOED - Journaliste, dochter van Vogelwijkers 
zoekt per 1 of 15 januari rustige zelfstandige 
woonruimte in Den Haag. Huur tot 450 euro 
inclusief. Tel. 06 212 94 167 of 06 218 145 40.

TE HUUR - Tijdelijk (4-6 maanden, evt. verlen-
ging in overleg) te huur voor 1 persoon een ge-
meubileerde flat aan de Sportlaan. Ruime entree, 
keuken, wc, woonkamer, eetkamer en balkon 
aan zonzijde en uitzicht op park, 1 Slaapkamer, 
badkamer met ligbad. Prijs 650 euro per mnd. 
incl. tv+internet, excl. servicekosten en utiliteits-
kosten. Inlichtingen 0622399258 of  0630657031.

TE KOOP - Ikea Ektorp driezitsbank, Vellinge 
Beige. Wegens samenwonen overcompleet. Bank 
is nauwelijks gebruikt. Zit (en ligt.) perfect! B 218 
cm, H 88 cm, D 88 cm. Prijs  €200 
Bel 06-4177 2125.

HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn hulp heeft 
nog tijd beschikbaar. Ze is te bereiken op 06 
39361189 voor het maken van een afspraak.
U kunt mij bellen voor referenties Tel.3683260.

AANGEBODEN - Dierenverzorging tijdens uw 
vakantie bij u thuis. Tel. 3236520 of mailen via 
burenhulp@hotmail.com. Ook voor kleine bood-
schappen, sneeuwruimen etc.

BIJLES  - Graag wil ik leerlingen en studenten 
helpen bij het goed begrijpen van de vakken wis-
kunde/economie en M&O. Jarenlange ervaring 
in bijles geven en momenteel wiskundedocent 
op hbo. Succes verzekerd. Locatie in Vogelwijk. 
Uurtarief  €30. 
Drs. Marjolein Gunning 06-14 54 22 36.

OPPAS GEZOCHT - Onze zoon van 8 maanden 
zoekt een lieve mevrouw die hem af en toe een 
flesje wil geven, wat fruit, water en een paar keer 
per dag een schone broek en een knuffel. Het 
betreft de di-wo-do. Mocht u geïnteresseerd zijn 
maar niet alle dagen beschikbaar, dan zien wij 
toch graag uw reactie tegemoet, zelfs al is het 
maar voor een dag. Uw reactie kunt u mailen 
naar: michelruijschop@gmail.com

OPPAS GEZOCHT – Wij zijn op zoek naar een 
structurele oppas voor onze 8-jarige zoon. Het 
gaat om 3 middagen per week, met als sterke 
voorkeur dinsdag, donderdag en vrijdag van 
14.30 – 18.30 uur. Ben je 17 jaar of ouder en vind 
je het leuk om op te passen, onze zoon te begelei-
den naar de voetbaltraining en andere activiteiten 
te ondernemen, mail ons dan op 
pas236@hotmail.com (Saskia en Hans)

PIANOLERAAR GEZOCHT - Wij zoeken 
iemand die (evt. bij ons thuis) onze twee kinderen 
wekelijks pianoles kan geven. Onze zoon (8) heeft 
niet eerder pianoles gehad, onze dochter (10) 
heeft 4 jaar les. Reacties (met tarieven) graag 
naar karenstuurman@gmail.com

TE HUUR - Ons vakantiehuis La Coquille in de 
Dordogne. Geschikt voor 2 tot 10 personen, met 
groot privézwembad, 4 slaapkmrs en 2 badkmrs. 
Veel privacy, ideaal voor twee gezinnen, knus 
genoeg voor een kleiner gezelschap. Diverse 
Vogelwijkfamilies gingen u voor. Nog veel weken 
beschikbaar in de zomervakantie.
Kijk op www.lacoquille.nl voor meer informatie. 
Arjan Lagerwaard, tel. 3557183.

TE KOOP - Mooie 2 standen fauteuil, nieuwprijs 
€ 1800,-- nu  € 250; een echt Lloyd Loom stoeltje 
€ 35; een kinder-fietsje (moet opgeknapt worden) 
gratis af te halen; een antieke kinderstoel, kan 
ook als tafel en stoel, € 250. Tel.: 06-43095678 of 
mailen: wrooseboom@ziggo.nl
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ZIN IN ZANGLES? - Sopraan Ellen de Jonge, 
met lesruimte in de Vogelwijk, heeft nog plaats 
voor leerlingen, jong en oud. Of u nu koorzanger 
bent, ambities hebt of gewoon verantwoord wilt 
leren zingen: u kunt bij mij terecht. Veel zang-
stijlen mogelijk. Ik ben lid van de Ned. Ver. van 
Zangpedagogen. Tevens ben ik beschikbaar voor 
optredens en concerten. Voor meer informatie: 
mail: ellenyoungone@hotmail.com of bel: 
06-24553192.

VOGELNETWERKBORREL – Bent u zzp’er 
en woont u in de wijk? Kom dan naar de 
Vogelnetwerkborrel op woensdag 9 januari van 
17.00 tot 19.00 uur, Papegaailaan 7. Meer informa-
tie bij Yvonne Brouwer, www.vergaderathome.nl

WINTERBANDEN TE KOOP – Wegens 
aanschaf andere auto te koop 4 winterbanden, 
2 seizoenen gebruikt, dus nog in prima staat! 
Merk Mastercraft Courser MSR 235/65 R17 
Mud+Snow voor SUV. 
Verdere inl. via tel. 3684333/06-55715146 of 
h.boutkan@planet

OPPAS AANGEBODEN - Onze oppas heeft 
vanaf januari op dinsdag, woensdag en donder-
dag tijd voor dagopvang of naschoolse opvang 
van uw kinderen. Ze is lief voor de kinderen en 
zeer betrouwbaar. U kunt haar bellen op 
06 - 81 45 18 18. 
Voor referenties kunt u bellen met D. Koster, 
06 – 21100914.

Weer december
Feestmaand: van de maan die door de bomen schijnt
van pakjes voor de deur met een heiligman erop
van zilverwit bevroren gras en lichtjes in de bomen

van samenzang, van kerkbezoek, van wie de hoogste 
ogen gooit met culinaire regenbogen en nauwkeurig 
afgewogen mate van gezelligheid

maar voor velen geen winter wonderland
geen stille nacht, hooguit wakend doorgebracht 
geen hart dat vol verwachting klopt, maar met zorg
een haperend lichaam, leven met verlies, gemis 

voor velen de uitgesproken wens om
december uit het jaar te halen, weg te zetten 
en te laten vermalen in het afvalstation

direct beginnen met het zichtbaar lengen van de dagen 
in het nieuwe jaar en het tappen uit een ander vat
de kou inbinden, de zaailingen de grond uitkijken
en de hand vasthouden van die ons nodig heeft     Olga

Millenaar
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail: 
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond, 
ingang Fazantplein.

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereni-
ging, Victor Veenman via
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Meldpunt m.b.t. duingebied 
hht_boswachters@denhaag.nl of 
tel 070 353.85.11

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 2629999 of (070)-3600237.

Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het ma-
ken van een afspraak op woensdag, donderdag 
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar-
straat 69, tel. nr.  346 95 43. 
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan 
verbonden

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met 368 50 70.

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel.  Tel.  360 02 37. Judith Hoogeveen.

Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent 
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoor-
beeld voor een praatje of om er eens op uit te 
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u. 
Tel. 360 02 37. Judith Hoogeveen

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot die thuis niet alleen kan worden gelaten, 
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een 
paar uur tussenuit wilt. Tel. 360 02 37.

Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht, 
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor 
informatie, bemiddeling en advies op het gebied 
van wonen, welzijn en zorgverlening. 
Tel. 754 55 55.

Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar 
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeg-
huis en een seniorencomplex.  
Tel. 306 10 20 
E-mail: info@rzgs.nl  Website: www.rzgs.nl

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061, 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

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

Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl

Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com

Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com

Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02

Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten, 
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92

Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, Heldringschool, Hans van Geest,  
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl

Speelplekken 
Job Heimerikx en Maurits Voncken: 
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl   of 
maurits.voncken@minvenw.nl 

Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl

Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft 
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor 
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze 
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar 
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam
tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl

Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com

Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl

Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
  Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
- Marianne Moor
  Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
  e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een accept giro 
toegezonden. 
Gironummer wijkvereniging: 1783722.

WIJKVErENIGING


