Van
de Redactie

Jaargang 59, no. 12, december 2016
Advertenties
Beheerder: Chris van Dam
advertentiebeheer@vogelwijkdenhaag.nl
Kwettertjes: Mileen Boutkan
Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl
Redactie
Dick van Rietschoten
Laan van Poot 152, 2566 EE,
Tel. 06-27268377
Magda van Eijck, Fuutlaan 4, tel. 3254467
Madelon Kranenburg
Rigolettostraat 54, 2555 VT, tel. 3253571
Ruud van der Hoofd (webmaster)
E-mail: webmaster@vogelwijkdenhaag.nl
E-mailadressen
dvanrietschoten@ziggo.nl of
redactie@vogelwijkdenhaag.nl
Website wijkvereniging
www.vogelwijkdenhaag.nl
Aan- en afmelden van leden
Tel. 06 - 24 77 87 21 of e-mail
leden@vogelwijkdenhaag.nl. Zie verder
achterin onder ‘Ledenadministratie’
Verschijning: 10 x per jaar.
Oplage : 1900 exemplaren
Druk
Pasmans Offsetdrukkerij B.V.
Forellendaal 400, 2553 LP Den Haag

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

Onverwacht en op een eveneens onverwachte plek
dook onlangs een bizar stukje Vogelwijkgeschiedenis
op. Het was een anekdote die werd verteld tijdens
een bijeenkomst in de aula van crematorium Nieuw
Eykenduynen, bij de uitvaart van de hoogbejaarde
vader van een vriend.
Deze vader, die de leeftijd van 97 jaar had bereikt, was
in zijn gehele werkzame leven groenteboer geweest.
Voordat hij eind 1939 een eigen zaak begon, was hij
enkele jaren als knecht (dat heette toen nog zo)
in dienst bij een groentewinkel op de hoek van de
Rozenstraat en Klimopstraat. Deze winkel had ook
klanten in de Vogelwijk. De knecht moest daar geregeld
met een transportfiets naartoe om groente, aardappelen of fruit af te leveren.
Op z’n vrije zaterdagavond ging de groenteknecht
vaak met z’n meisje naar Scheveningen, want daar was
veel vertier te vinden. Geregeld bezochten ze de pier
oftewel het Wandelhoofd Koningin Wilhelmina, een
grotendeels uit hout opgetrokken constructie die in
1943 door brand zou worden verwoest. Aan het eind
van de pier was een paviljoen waar op zaterdagavonden vaak op de tonen van een swingend live-orkest
werd gedanst, iets waar de groenteknecht en zijn
vriendin zich graag aan overgaven. Het was een chique
omgeving en de entree was ook niet goedkoop, maar ze
genoten altijd met volle teugen van zo’n uitstapje.
Tijdens een van die dansavondjes kwam de knecht
in het pierpaviljoen een echtpaar tegen dat hij uit de
Vogelwijk kende. Hij groette netjes en wijdde zich
vervolgens weer aan zijn vriendin en de muziek.
Enkele dagen later moest hij toevallig wat groente bij
het huis van dit Vogelwijkpaar bezorgen. Hij belde aan
en de deur werd zoals gewoonlijk geopend door een
dienstbode. Terwijl hij de bestelling aanreikte, hoorde
de bezorger de vrouw des huizes naar het dienstmeisje
roepen. Het meisje liep even naar binnen en kwam na
een paar minuten terug. Wat ze toen zei, vergat de bezorger z’n leven lang niet meer: ,,Mevrouw laat weten
dat ze u niet meer op de pier wenst te zien.’’
Toen de deur dichtviel, was de jonge man even uit het
veld geslagen, maar al snel vermande hij zich en dacht:
‘Wat een kapsones! Het kan me geen barst schelen dat
ze me niet deftig genoeg vind om op de pier te komen
dansen. Ik blijf er gewoon komen, dat is mijn goed
recht.’ En zo geschiedde. Terecht. Hij is de vrouw overigens nooit meer tegen het lijf gelopen.
Dit verhaal speelde zich bijna tachtig jaar geleden af.
Zou de Vogelwijk inmiddels geheel van kapsones zijn
gezuiverd? Laten we het hopen. Een mooie kerstgedachte.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

De verrassing van Trump
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we net
bekomen van de volkomen onverwachte uitslag
van de presidentsverkiezingen in Amerika. Een
gebeurtenis van formaat. Het had niet direct iets
te maken met onze wijk, maar even ging het ook
bij ons om niets anders dan dat. Een ijkpunt in de
tijd, maar misschien binnenkort alweer vergeten, net zoals de Pokémongekte in Kijkduin van
eerder dit jaar. Alles gaat voorbij, maar later is het
aardig om terug te lezen wat ons in 2016 zoal bezighield. Bij dezen dan. Het wijkblad als ijkpunt,
zowel voor Pikachu als voor Donald Trump.
Nieuwe penningmeester,
nu nog een secretaris
Het was even zoeken, maar toch is hij gevonden:
een waardig opvolger van onze penningmeester
Peter Arends. Op de afgelopen ledenvergadering van 14 november (waarover u elders in dit
nummer een uitgebreid verslag kunt lezen) werd
zijn benoeming met applaus bekrachtigd en
begroet. Ik heb het over Dick Nell, bewoner van
de Sniplaan. Het bestuur is met zijn benoeming
bijna weer op volle sterkte. Wij zoeken nog wel
een enthousiaste opvolger voor onze secretaris
Henk Eleveld. Welke vrouw of man komt ons
team versterken? Iets voor u wellicht?
Tijdens de genoemde ledenbijeenkomst bedankten we Ria Zonneveld en Mieke Douma
voor hun jarenlange inspanningen voor de
Ouderenactiviteiten. De fakkel is inmiddels overgenomen door Ine Essing en Ilonka Sillevis Smitt.
Ook zijn er wijzigingen in de Commissie
Kinderactiviteiten. Hierover later meer. Het is in
ieder geval goed nieuws dat ook hier de continuïteit is gewaarborgd.
Samenwerken voor groen en grondwater
De afgelopen maand hebben wij ook afscheid
moeten nemen van groenbeheerder Hans

Kruiderink. Tien jaar lang heeft Hans zich
namens de gemeente met hart en ziel ingezet
voor het groen binnen onze wijk en het gehele
stadsdeel Segbroek waarvoor hij verantwoordelijk was. Dank hiervoor! Zie ook het afscheidsinterview in dit dikke decembernummer. Aan
een mooie samenwerking komt aldus een einde,
maar ongetwijfeld zal zijn opvolger Ariën Tuin
oog hebben voor onze fraaie groene wijk.
We werken ook samen met de gemeente inzake
het grondwaterdossier. Zoals u verderop kunt
lezen, zal het onderzoek van een onafhankelijke
deskundige nu daadwerkelijk beginnen. We zijn
benieuwd naar de uitkomsten. Aan de inzet van
onze grondwatercommissie heeft het in ieder
geval niet gelegen.
Veel overleg is er de afgelopen tijd ook geweest tussen de gemeente en de bouwgroep
Hellasduin, opgericht om een appartementencomplex neer te zetten op het HALO-terrein. Het
is nog wel afwachten wie het appartementencomplex uiteindelijk mag bouwen, maar er is in
elk geval geluisterd naar de wensen vanuit de
wijk. Dat dit maar lang zo mag blijven!
Op de drempel naar het nieuwe jaar...
Inmiddels is 2016 al bijna weer voorbij. Maar we
hebben al volop plannen voor 2017, zoals een
wijkfeest, uitbreiding van het aantal AED’s in de
wijk (reanimatie-apparaten), het scholen van bewoners door middel van een EHBO-cursus, een
mogelijke herleving van de Vogelwijk Lanenloop
en wellicht andere sportieve activiteiten. Staat
uw idee er niet bij? Neem contact met ons op!
Rest mij nog u en uw naasten gezellige feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig
2017.
Redmar Wolf
(ook namens mede-bestuursleden Henk Eleveld,
Dick Nell, Ilonka Sillevis Smitt en Christian Pick)
De Vogelwijk december 2016
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Interne verkeerssituatie in de
wijk opnieuw onder de loep
Door Dick van Rietschoten
In het kader van de ingrijpende herprofilering
van het zuidelijk deel van de Sportlaan, die
over een jaar begint, zal de wijkvereniging
in samenwerking met de gemeente ook de
,,interne verkeerssituatie in de wijk’’ opnieuw
gaan beoordelen. Dit betekent echter niet dat
de oude strijdbijlen uit de jaren negentig en de
periode rond de eeuwwisseling weer moeten
worden opgegraven, betoogde Stef Tours
namens de Verkeerscommissie tijdens de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging
op 14 november.
,,Velen zullen nog weten dat een aantal verkeersmaatregelen in de wijk destijds zwaar is
bevochten. Toch willen we eens in kaart brengen waar de grootste problemen in de interne
bereikbaarheid zich voordoen en bekijken of
er eventueel iets aan te doen is zonder de wijk
weer helemaal open te gooien voor sluipverkeer van buiten. Daartoe gaan we vanaf medio
volgend jaar eerst de meningen peilen, bijvoorbeeld via e-mails. Dan mag iedereen die dat wil
z’n zegje erover doen”, aldus Stef Tours.
,,We moeten bij een uiteindelijke beoordeling
alle deelbelangen meenemen’’, voegde wijkvoorzitter Redmar Wolf eraan toe.
Geen tunneltjes
Onder een aantal aanwezigen bij de ledenvergadering, die zoals gebruikelijk weer in de
Heldringschool werd gehouden, klonk instemming met het aangekondigde onderzoek. ,,Veel
mensen moeten enorm omrijden om op een
legale manier bij hun huis te komen’’, aldus een
van de aanwezigen. Stef Tours liet alvast weten
wat de uitkomst in elk geval niét zal zijn: ,,Het
is irreëel te denken dat iedereen een tunneltje
rechtstreeks naar z’n eigen huis kan krijgen.’’
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Besluiten op grond van het onderzoek naar de
interne bereikbaarheid zullen overigens pas
in het najaar van 2018 worden genomen, als
ervaring is opgedaan met de effecten van de
‘Sportlaan-nieuwe-stijl’.
Rotondes
In het kort vertelde Stef welke vraagtekens er
nog zitten in het plan om de Sportlaan tussen Kwartellaan en De Savornin Lohmanlaan
opnieuw in te richten. ,,Er moet nog een
besluit worden genomen over een plek voor
de bushalte richting Kijkduin ter hoogte van
de Vliegenvangerlaan en we zijn er in het
overleg met de gemeente nog niet uit hoe
de aansluiting tussen de Segbroeklaan en
Goudsbloemlaan vorm moet krijgen.’’
Ook kreeg de zaal nog een nieuwtje te horen:
het is de bedoeling dat drie van de vier oude
grote ‘pluimiepen’ die op de Sportlaan aan de
huizenkant het veld moeten ruimen, zullen
worden herplant op de voorziene rotondes
bij de kruisingen Machiel Vrijenhoeklaan –
De Savornin Lohmanlaan, WildhoeflaanSportlaan-Daal en Bergselaan en het knooppunt bij de Kwartellaan en Segbroeklaan.
Tegenover sceptici die bij de rotondes alleen
maar meer verkeersopstoppingen verwachten,
bracht Stef Tours te berde dat zowel onderzoeken als praktijksituaties hebben uitgewezen
dat het verkeer op rotondes gelijkmatiger
doorstroomt. ,,Overigens zullen voetgangers en
fietsers op de rotondes voorrang hebben.’’
Afscheid, benoemingen, vacatures
Tijdens de ledenvergadering werd een bloemenhulde gebracht aan Ria Zonneveld en
Mieke Douma, die jarenlang de Commissie

Bestuursleden Redmar en Ilonka zetten Ria Zonneveld (links) en Mieke Douma in de bloemen.

Ouderenactiviteiten hebben gevormd en vele
interessante en genoeglijke evenementen voor
de Vogelwijksenioren hebben georganiseerd,
vooral in de vorm van excursies en lunches. De
twee dames zijn ermee opgehouden, maar hun
taken worden overgenomen door Ine Essing
(Sijzenlaan 8) en wijkbestuurslid Ilonka Sillevis
Smitt (Papegaailaan 32).
Voor Peter Arends was het zijn laatste leden
vergadering als penningmeester van de
wijkvereniging, een functie die hij kundig en
nauwgezet heeft vervuld. Ter plekke werd met
algehele instemming een opvolger van hem
benoemd in de persoon van Dick Nell. Dick
woont al langdurig in de Vogelwijk, eerst op de
Spreeuwenlaan, daarna in de Papegaailaan en
nu aan de Sniplaan. Zijn achtenaam rijmt op
die van zijn werkgever: Shell.
De nieuwe penningmeester krijgt – evenals zijn
voorgangers - jaarlijks te maken met een kascontrolecommissie, die al bijna sinds mensenheugenis uit Cees van Gils en Jaap Medik heeft

bestaan. Cees van Gils heeft zijn rekenmachine
echter onlangs aan de wilgen gehangen, maar
hij heeft al een opvolger gekregen: Flip Petri.
De ledenvergadering benoemde hem met applaus, dat extra lang duurde omdat daarmee
tevens Cees van Gils werd bedankt.

De nieuwe penningmeester Dick Nell

De Vogelwijk december 2016
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Het bestuur van de wijkvereniging verliest eind
dit jaar ook zijn nijvere secretaris Henk Eleveld,
die al enige tijd niet meer in de Vogelwijk
woont. Ten tijde van de ledenvergadering was
het bestuur nog op zoek naar een vervanger
voor Henk.
De Commissie Kinderactiviteiten ondergaat
deze maand ook een aderlating omdat de
dames Myra Bruijnis, Marije Teunissen en
Leontien Hueting eruit stappen. Zij verdienen
overigens een dik applaus voor hun geestdriftige
inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig blijft de
tot nu toe enige man in het gezelschap, Alphons
Jacobs, nog actief. Bovendien wordt het bloed
van de aderlating al behoorlijk gestelpt door het
aantreden van nog een mannelijk commissielid:
Kauwlaanbewoner Henk Rusting.
Overig nieuws
Tijdens de ledenvergadering passeerde een
groot aantal onderwerpen de revue. Hierbij een
puntsgewijze opsomming:
- Er wordt een kleine commissie gevormd
die gaat inventariseren hoeveel AED’s de
Vogelwijk telt. Een AED is een Automatische
Externe Defibrillator waarmee mensen met
hartfalen kunnen worden gereanimeerd. Ook
zal de commissie de mogelijkheden onderzoeken om Vogelwijkbewoners een EHBO-cursus
te laten volgen.
- Het bestuur van de wijkvereniging onderzoekt
de mogelijkheden tot het organiseren van een
groot feest voor de hele wijk. Als dit komend
jaar niet lukt, zou zo’n feest toch in elk geval
in 2018 moeten plaatsvinden, want dan is het
100 jaar geleden dat begonnen werd met de
aanleg van de wijk.
- Het bestuur zoekt wijkbewoners voor het
formeren van een werkgroep ter begeleiding
van de toekomstige verdere afslanking van
het Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan en de
zoektocht naar een nieuwe bestemming voor
het oude hoofdgebouw. Een nu nog onbekend
aantal zorgfuncties zal op den duur worden

geconcentreerd in het uit 2000 daterende
voormalige kinderziekenhuis op de linkervleugel van het complex. Onlangs heeft het bestuur
vernomen dat poliklinieken in hun huidige
vorm nog wel twee jaar blijven functioneren.
- Het bestuur zoekt een telefoontechnisch
onderlegde wijkbewoner die kan helpen het
communicatiesysteem ter bevordering van de
wijkveiligheid te verbeteren (zie ook het artikel
over de auto-inbraken).
- Namens de Kustcommissie vertelde Irene van
Geest dat de wijkvereniging bezwaar heeft aangetekend tegen het plaatsen van windmolens
op zee binnen een zone van 18 mijl en tegen
een jaar-rond-exploitatie van strandtenten op
het Zuiderstrand. De commissie zal haar stem
ook laten horen bij de voorbereiding van de oprichting van Nationaal Park Hollandse Duinen
(het duingebied tussen Hoek van Holland en
Noordwijk).
- De groep Vogelwijkbewoners die op de plek
van de binnenkort af te breken HALO een
appartementencomplex wil laten bouwen
via de constructie van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) dreigt te worden
weggeblazen door commerciële bouwgroepen
(zie ook elders in dit blad).
- De wijkvereniging is financieel gezond en heeft
een batig banksaldo van ongeveer €149.000.
De jaarcontributie voor het lidmaatschap van
de vereniging blijft ook in 2017 slechts €15.
- Wijkbewoner Berend Veldhoen stelde voor dat
de wijkvereniging de vinger aan de pols houdt
bij besluiten over de toekomst van de opslagloods van de binnenkort niet meer bestaande
theatergroep De Appel aan de Laan van Poot
ter hoogte van de Nachtegaallaan. ,,We moeten
in elk geval zorgen dat de gemeente niet op het
idee komt er woningen neer te zetten’’, aldus de
spreker. ,,En als de loods behouden zou blijven,
kunnen we bekijken of hij gebruikt kan worden
voor het stallen van oldtimers uit de wijk, want
er zijn nogal wat wijkbewoners die zo’n wagen
hebben. Je zou daartoe zelfs een Stichting
Rijdend Erfgoed Vogelwijk kunnen oprichten.’’

De Vogelwijk december 2016
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Vloedgolf aan auto-inbraken
Door Dick van Rietschoten

Den Haag is de afgelopen maand
overspoeld door een vloedgolf aan
auto-inbraken. Vooral Moerwijk,
Morgenstond en het Laakkwartier
waren het doelwit. Ook in de Vogelwijk
vertoonde deze vorm van criminaliteit
in november een piek. In de tweede
week van de maand werden acht auto’s
opengebroken. De politie is na de eerste
meldingen extra gaan surveilleren in de
nachtelijke uren, ook in burger, maar er
zijn geen arrestaties verricht.

Verspreid door de wijk
,,De dieven hebben het vooral voorzien op bepaalde auto-onderdelen, zoals airbagsystemen,
consoles of navigatiesystemen. Daar is in OostEuropese landen een grote afzetmarkt voor. De
merken Audi, BMW en Mercedes zijn favoriet’’,
zegt wijkagent Linda van den Biggelaar. De
opmaat tot de hausse aan auto-inbraken vond
plaats in de zomer, toen op het Nachtegaalplein
tot twee keer toe een BMW werd opengebroken.
Gedurende de tweede week van november was
het echter bijna dagelijks raak. Er werden auto’s
(soms gloednieuwe) van airbags, consoles
of dashboards ontdaan aan de Pauwenlaan,
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De Savornin Lohmanlaan, Spotvogellaan,
Kraaienlaan, Eksterlaan (2x), Eendenlaan en
Leeuweriklaan. In bijna alle gevallen was het
kleinste zijruitje van de betreffende auto’s ingeslagen, waarna de dieven eenvoudig een portier
konden openen en binnen een paar minuten
minutieus hun slag konden slaan.
,,Je ziet dat de plekken waar de dieven toesloegen verspreid over de hele wijk liggen’’, zegt
wijkagent Linda. ,,Dat maakt het ook lastig om
ze op heterdaad te betrappen. We zijn direct
meer gaan surveilleren in de late avond en
nacht, vooral onopvallend, maar de Vogelwijk
is twee kilometer lang en als er een agent in
burger bijvoorbeeld over de Kraaienlaan fietst,
kan tegelijkertijd iemand z’n slag slaan op de
Leeuweriklaan.’’
Camera’s
De politie hoopt dat alerte bewoners die bijvoorbeeld ’s avonds laat nog een hond uitlaten en iets
verdachts zien direct 112 bellen. ,,Ook willen
we graag weten of er mensen zijn met bewakingscamera’s bij hun huis waarmee wellicht
bepaalde beelden van verdachte personen zijn
geregistreerd’’, zegt Linda. ,,Op de website www.
politie.nl is trouwens meer te lezen over beveiligingscamera’s. Typ daar maar eens de zoekterm
‘camera in beeld’ in.’’
Whatsapp-groepen
Via de verschillende whatsapp-buurtgroepen
houden wijkbewoners elkaar op de hoogte van
criminele activiteiten of mogelijk verdachte
situaties. Velen denken dat de wijkagent met
deze groepen meeleest of ‘lid’ van deze groepen is, maar dat is niet zo en dat wil Linda van
den Biggelaar ook niet omdat het geen meerwaarde oplevert. ,,Nogmaals: bel direct 112 als
zich situaties voordoen die directe politie-actie
noodzakelijk maken. Ik word daar op mijn werk
altijd van op de hoogte gesteld, dus ik weet

goed wat er speelt. En verder ben ik altijd per
e-mail bereikbaar (linda.van.den.biggelaar@
politie.nl) of per telefoon. Ik kan wél berichten
doorsturen naar de beheerders van de whats
appgroepen. Die zorgen dan verder voor de
verspreiding ervan. Dat is de afgelopen weken
ook een paar keer gebeurd.’’
Hoe nuttig de whatsappgroepen voor de gebruikers ook kunnen zijn (men wisselt ervaringen uit en houdt elkaar scherp), ze hebben ook
een vervelend nadeel. Elke groep kan namelijk
maar hooguit zo’n 250 deelnemers bevatten.
Met een bepaald trucje kan dit aantal wel met
enkele tientallen worden verhoogd, maar daar
blijft het dan bij. Tijdens de algemene vergadering van de wijkvereniging op 14 november
heeft het bestuur daarom een oproep gedaan
aan wijkbewoners die verstand hebben van
telefoontechniek: wie weet hoe je een communicatiesysteem binnen de wijk ontwerpt dat
de verschillende whatsappgroepen ‘aan elkaar
knoopt’?
Woninginbraken
Te midden van de treurige berichten over
auto-inbraken in de wijk meldt Linda van den
Biggelaar één positieve ontwikkeling. ,,Op
grond van een intensief sporenonderzoek na
een woninginbraak in het zuidelijk deel van de
Vogelwijk, afgelopen zomer, hebben mijn collega’s een verdachte kunnen arresteren’’, aldus
Linda. ,,Daarmee wordt nog eens benadrukt
hoe belangrijk het sporenonderzoek na een
inbraak kan zijn. Als er bij je is ingebroken,
moet je dan ook direct de politie bellen en niets
aanraken of verplaatsen, zodat er geen sporen
verloren kunnen gaan. Overigens is het aantal
woninginbraken en pogingen daartoe in de
Vogelwijk sinds de zomer aardig gedaald, dus
dat is ook een positief nieuwtje. Toch wijst de
praktijk uit dat in de donkere winterdagen het
aantal inbraken vaak weer toeneemt. Zorg er
daarom voor dat je huis nooit een totaal donkere en verlaten indruk maakt en dat alles goed
is afgesloten.’’

Duinvallei De Natte Pan:
bijsturen en weer loslaten
Door Eric Wisse, consulent Stichting Duinbehoud

Tijdens het natuurherstel van de afgelopen jaren
in het Westduinpark zijn in de Natte Pan tussen
de De Savornin Lohmanlaan en Kijkduin enkele
poelen gegraven. De bedoeling was de natuur
hier vervolgens weer de vrije hand te geven.
Helaas bleek bij herhaling dat mensen illegaal
plantensoorten in de poelen hadden aangebracht. Hierdoor werd niet alleen het natuurlijk
proces verstoord, ook zaten er agressieve woekeraars tussen.
Na consultering van deskundigen besloot de
beheerder (gemeente Den Haag) een van de
poelen, die inmiddels was dichtgegroeid met
Argentijnse waterpest, aan te pakken. Daar was
nog een andere reden voor. Door het verwijderen van bunkerpuin was destijds het profiel van
deze poel niet optimaal uitgevallen. Nu konden
gelijk bredere vochtige oevers worden gecreëerd, gunstig voor bijzondere vochtminnende
planten, libellen en andere insecten.
Ook zijn voor de kraamkamer van de rugstreeppad de puntjes op de i gezet. Mede dankzij de
inzet van vrijwilligers kan de Natte Pan zich nu
blijven ontwikkelen tot een parel binnen het
Westduinpark.
Archeologen deden tijdens de werkzaamheden
opnieuw leuke vondsten. Eerder vond men hier
al sporen van bewoning uit de ijzertijd. Ditmaal
ontdekten zij in een grondprofiel dat hier in de
middeleeuwen al water heeft gestaan. Dat is
later overstoven geraakt.
Zie ook: www.haagseduinen.blogspot.nl
De Vogelwijk december 2016
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Bouwgroep Hellasduin door
commerciële partijen belaagd
Door Dick van Rietschoten
Het spant er dezer dagen om of de in de Vogel
wijk opgerichte bouwgroep Hellasduin van de
gemeente groen licht krijgt om plannen voor te
bereiden voor de bouw en het beheer van een
appartementencomplex op de locatie waar nu
nog de HALO staat. Hellasduin is een zogeheten
CPO-groep, die werkt volgens het principe van
het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
Het collectief zoekt zelf een architect uit en betaalt deze, laat zich tijdens de plan- en bouwfase
door deskundigen adviseren, bekostigt de bouw
en wordt uiteindelijk ook beheerder van het
complex. De gemeente heeft deze constructie
voor de HALO-locatie van meet af aan gepropageerd. Maar vorige maand leek er een flinke
kink in de kabel te komen.
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Oudste rechten
De CPO-groep Hellasduin telt momenteel al
een kleine dertig leden, waarvan het overgrote
deel uit de Vogelwijk komt. Aangezien er naar
verwachting 45 appartementen zullen worden
gebouwd, kunnen dus nog andere gegadigden
van elders zich hierbij aansluiten.
In principe konden meer CPO’s zich bij de
gemeente als gegadigde voor de bouw en
exploitatie van appartementen melden, maar
Hellasduin ging er altijd van uit – mede gezien
de voorgeschiedenis en de goede contacten
met de gemeente - de oudste rechten te hebben. In de afgelopen maanden werd dat gevoel
echter danig aan het wankelen gebracht,
want er bleken vele kapers op de kust te zijn.

Projectontwikkelaars en makelaars wierpen
zich gehaaid op de HALO-locatie, tekenden alvast ontwerpen voor een complex en verzamelden bouwgroepen om zich heen. Dat gebeurde
onder meer via advertenties in dagbladen en op
de website Funda. Inmiddels had de gemeente
besloten dat er uiteindelijk tussen de verschillende groepen zou worden geloot om uit te
maken wie het project zou mogen aanvatten.
Deze loting zou op 22 november plaatsvinden.
Loting uitgesteld
Na krachtige protesten van Hellasduin en de
wijkvereniging in de richtuing van de gemeente, onder meer door middel van een brief
aan wethouder Wijsmuller en het inschakelen
van gemeenteraadsleden, besloot de gemeente
te elfder ure de loting op 22 november niet
door te laten gaan en in elk geval enkele weken
uit te stellen. Dat besluit werd genomen omdat
volgens de gemeente de rechtmatigheid van
enkele bouwgroepen die zich hadden inge-

schreven in twijfel werd getrokken.
,,Wat er de afgelopen tijd is gebeurd, kan
nooit de bedoeling van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap zijn. Wij hebben dan
ook, als reeds lang bestaand collectief uit de
Vogelwijk, ernstig bezwaar tegen de praktijken van andere groepen gemaakt’’, aldus
Vogelwijkbewoner Bert Bruning, secretaris
van de Vereniging Kopers Hellasduin. ,,Wij zijn
voortgekomen uit de Vogelwijk, maar staan
open voor alle belangstellenden. Nu willen wij
de gelegenheid krijgen om zelf met hulp van
deskundigen een mooi plan te ontwikkelen.
Dat is iets anders dan aanhaken bij een projectontwikkelaar met een voorgekookt plan.’’
Rond de verschijningsdatum van deze editie
zou het vervolg of de afloop van deze thriller
bekend kunnen zijn. Omdat dit blad pas weer
eind januari verschijnt, kunnen wijkbewoners
het best de website van de wijkvereniging in de
gaten houden: www.vogelwijkdenhaag.nl

Running Dinner smaakt naar meer
Vrijdagavond 28 oktober heeft een nieuw wijkinitiatief het licht gezien. Op deze avond hieven 28
bewoners uit de buurt rondom de Nieboerweg het glas met elkaar. De borrel vormde de aanloop
naar een Running Dinner.
De aanwezigen hadden het lef om, zonder dat
ze elkaar kennen, dit avontuur aan te gaan. Na
het ‘ja’ op de uitnodiging ontving ieder het
bericht dat ze op de bewuste avond 4 of soms 6
gasten zouden ontvangen voor één onderdeel
van het driegangen diner.
Tijdens de startborrel ontving ieder zijn persoonlijke ‘looplijst’, namelijk de adressen waar
hij/zij als gast verwacht werd. Het logistieke
plan was zodanig dat na elke gang ieder stel
weer naar een ander adres zou vertrekken.
Leuk was het om te zien hoe mensen die al langer bij elkaar in de straat of buurt wonen nu voor het
eerst met elkaar aan tafel én in gesprek raakten. Dit vraagt om herhaling en dan wellicht op grotere
schaal voor de hele wijk. De organisatoren Karen Sjouke en Bernadette van Gigch denken hier
serieus over na.
De Vogelwijk december 2016
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Ir. A. van der Vlies onafhankelijk
onderzoeker in grondwatergeschil
Door Victor Koningsberger, voorzitter Grondwatercommissie Vogelwijk
Binnenkort begint het onafhankelijk onderzoek inzake het geschil tussen de gemeente en
wijkvereniging De Vogelwijk over de oorzaken
van de grondwateroverlast en de vraag wie
voor wat verantwoordelijk is. Het onderzoek
zal worden verricht onder leiding van ir.
A.W. (Arie) van der Vlies uit Hendrik-IdoAmbacht. Hij was o.a. directeur Bestuurszaken
en Kennismanagement van het waterschap
Hollandse Delta. De heer Van de Vlies zal terzijde worden gestaan door twee onafhankelijke
deskundigen: bestuurlijk-juridisch adviseur
mr. P.J. de Putter (directeur van het bureau
Sterk Consulting uit Leiden), en een nog aan te
wijzen ingenieur van het waterhuishoudkundig
adviesbureau Acacia Water uit Gouda.
Van der Vlies zal na beëindiging van het onderzoek een bindend advies uitbrengen.
Hoofdvraag
De hoofdvraag die de heer Van der Vlies heeft
te beantwoorden, is: ‘Wie is verantwoordelijk
voor het voorkomen van overlast door grondwater in de Vogelwijk door hetzij het grondwaterpeil te beïnvloeden dan wel het treffen
van maatregelen om de gevolgen ervan tegen
te gaan?’ Deze hoofdvraag is gezamenlijk
door vertegenwoordigers van de gemeente en
van de Grondwatercommissie van de wijkvereniging geformuleerd. Hiernaast heeft
de Grondwatercommissie nog een reeks van
andere vragen opgesteld. Die zullen eveneens
aan het driemanschap van onafhankelijke
onderzoekers worden voorgelegd.
Aanpak
De heer Van der Vlies is half november begonnen zich in te lezen. Binnenkort wil hij oriën-

terende (afzonderlijke) gesprekken voeren
met de heer M. Tirion, hoofd van de afdeling
Riolering van de gemeente, en met de auteur
van dit artikel. Daarna zullen de twee andere
deskundigen bij het proces worden betrokken.
De Grondwatercommissie (bestaande uit ir.
Edu Goldbach, dr. Hein Hoogstraate, drs. Peter
Verburg en auteur dezes) heeft er in een eerder stadium voor gepleit, dat de vragen zo mogelijk nog vóór het begin van het regenseizoen
in het vroege voorjaar van 2017 beantwoord
zullen zijn. Naar het zich thans laat aanzien,
zal dit tijdschema worden gehaald.
Op deze manier kunnen dan nog tijdig de
nodige maatregelen worden getroffen om te
voorkomen dat de grondwaterspiegel hoger
stijgt dan 2 meter onder het maaiveld en de
kelders weer onder water komen te staan, met
alle schade van dien.
Meer wijken betrokken
Het advies van de heer Van de Vlies zal uitwijzen of de gemeente verantwoordelijk is voor
het treffen van de nodige maatregelen (zoals
de wijkvereniging stelt), dan wel de huiseigenaren (zoals de gemeente meent). Niet alleen
in de Vogelwijk wordt reikhalzend naar zijn
advies uitgekeken. Dit is eveneens het geval
bij de besturen van bewonersorganisaties van
veel andere wijken in Den Haag, waar de bewoners eveneens met grondwaterproblemen
te kampen hebben.
Ook al verschilt de situatie van wijk tot wijk
(zo ligt de Vogelwijk – in tegenstelling tot de
meeste andere Haagse wijken – 3 à 4 m boven
NAP), toch hoopt men ook elders in Den Haag
iets aan het advies van ir. Van der Vlies te
hebben.
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Familie Tinbergen laat in
Vogelwijk vele sporen na
Door Magda van Eijck

Vroeger stond op het tuinhek bij Haviklaan 31 een bordje met de naam Tinbergen.
Daar woonde de Nobelprijswinnaar, econoom en natuurkundige Jan Tinbergen
(1903-1994), een man die Lorentz, Kamerlingh Onnes en Albert Einstein ontmoet had en die eind jaren dertig van de vorige eeuw economisch adviseur van
de Volkenbond in Genève was. Zo’n eenvoudig bordje op een tuinhekje van zo’n
beroemde man: het had iets ontroerends.
De Haviklaan is niet de enige plek in de Vogel
wijk waaraan de naam Tinbergen verbonden
is. Niet ver daar vandaan, op Kwikstaartlaan
34, woont Els Barendrecht-Tinbergen met
haar man Maurits. Els is een dochter van Jan
Tinbergen. Deze prachtige, jong uitziende,
maar toch al 82-jarige vrouw vertelt graag over

Els Tinbergen en haar man Maurits Barendrecht
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haar familie en over de huizen in de Vogelwijk
waar zij gewoond heeft.
Kauwlaan
,,Mijn vader Jan is in Den Haag geboren en opgegroeid. Hij woonde met z’n ouders, broers en
zus op verschillende adressen, maar het langst

in de Bentinckstraat in het Statenkwartier, op
nummer 146’’, steekt Els van wal. ,,Een paar
jaar nadat mijn vader getrouwd was met Tine
de Wit, mijn moeder, gingen ze op Kauwlaan
nummer 4 wonen. Dat was in 1935. Mijn
oudere zus Tineke en ik waren toen nog heel
klein.’’
,,Al snel daarna, in 1936, verhuisden we
tijdelijk naar Zwitserland, waar mijn vader in
Genève ging werken voor de Volkenbond, de
voorloper van de Verenigde Naties. Maar toen
we in 1938 terugkwamen uit Genève werd de
Kauwlaan weer ons vaste verblijfsadres. Mijn
zus en ik gingen toen naar de Montessorischool
op de Laan van Poot.’’
Helaas wierp in die jaren de Tweede Wereld
oorlog zijn schaduwen al vooruit. ,,Op 10 mei
1940 was ik vijf jaar, maar ik weet nog heel
goed dat we op de vroege ochtend van die
tiende mei snel naar de schuilkelder gingen, die
kort daarvoor in de achtertuin was aangelegd.
Ook de familie Foppe van de Koetlaan kwam
met hun twee kinderen bij ons in die kelder.
Andere buren zetten pannen op hun hoofd en
zochten een schuilplaats onder hun eigen eettafel. Ik heb nog steeds het beeld voor ogen van
al die ronkende Duitse vliegtuigen, afstekend
tegen de steeds helder wordende ochtendlucht.

Er zijn nog enkele andere plekken in de
Vogelwijk waar Tinbergens hebben gewoond.
Van 1929 tot 1934 was Papegaailaan 24
het huis van Gijs Tinbergen, een broer van
opa Dirk Cornelis en dus een oudoom van Els.
In 1934 verhuisde Gijs met zijn gezin naar
Rietzangerlaan 9. In de zestiger jaren nam
zijn jongste dochter, Greet van EbbenhorstTinbergen, met haar man Arnold het huis over.
Zij bleven er tot 2010 wonen.
Ooievaarlaan 31 was van 1963 tot 1992 het
adres van Els’ oom Dirk Tinbergen en diens
vrouw Sina . Dirk was lange tijd directeur van
het gemeentelijk energiebedrijf GEB.

Jan Tinbergen

En ik kan me nog voor de geest halen hoe
boven het Haanplein twee vliegtuigen in een
hevig luchtgevecht knetterend door de lucht
buitelden. Later, in de zomer van 1941, liet een
Duits vliegtuig dat in moeilijkheden verkeerde
een paar bommen vallen op het Eiberplein. Die
geluiden herinner ik me ook nog heel goed.’’
Sijzenlaan
In het najaar van 1942 verhuisde het gezin
Tinbergen van de Kauwlaan naar Sijzenlaan
41, maar na een paar maanden moesten de
bewoners dat huis alweer verlaten. Net als alle
andere wijkbewoners in die tijd kregen ze een
ontruimingsbevel omdat de wijk tot afgesloten oorlogsgebied werd verklaard. Intussen
werd langs de toenmalige Segbroeklaan en
Sportlaan een anti-tankgracht aangelegd als
onderdeel van de Duitse kustverdedigingslinie,
de Atlantikwall.
Els: ,,Wij werden ondergebracht in de Watt
straat, op de hoek van de Stephensonstraat.
Ik ging naar de Galvanischool, waar mijn
Montessorischool inmiddels onderdak had
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gekregen, en mijn zusje Tineke ging naar
het Vrijzinnig Christelijk Lyceum aan de Van
Stolkweg.’’
,,Op de vroege ochtend van Dolle Dinsdag in
september 1944 zagen we vanuit ons slaapkamerraam een uitslaande brand achter de
huizen van de Laan van Meerdervoort. De
bovenste verdieping van de Galvanischool, juist
het gedeelte waarin de Montessorischool was
gevestigd, stond in lichterlaaie. De leerlingen
vonden dat wel heel spannend, vooral omdat
er gezegd werd dat op de vliering documenten lagen die niet door de Duitsers gevonden
mochten worden.’’
,,Na de oorlog bleek dat ons huis aan de
Sijzenlaan nog redelijk intact was. Ik herinner me nog het afweergeschut dat op het
Wielewaalplein stond. Je kon daaronder in
een bunker komen en door een ondergrondse
gang naar de Kwartellaan kruipen. Vlakbij de
latere Vogelwijk Apotheek kwam je dan weer
boven. In de drooggevallen tankgracht aan de
rand van de wijk kon je mooi een fikkie stoken
en ander kattenkwaad uithalen. Het was een
heerlijke tijd voor het groepje elfjarigen waar ik
mee optrok. In 1950 werd mijn zusje Hanneke

in ons gezin opgenomen en in 1958 maakte
Marianne het gezin compleet. Tineke ging in
Leiden studeren en trouwde in 1954.”
Haviklaan
In 1956 verhuisde het gezin Tinbergen voor
de tweede keer naar een andere plek binnen
de wijk. De Sijzenlaan werd ingeruild voor de
Haviklaan, nummer 31. ,,Van hieruit trouwde
ik in datzelfde jaar. Uiteindelijk verlieten ook
de jongste dochters Hanneke en Marianne het
ouderlijk huis, maar op de Haviklaan bleef
het voor ons, onze partners en onze kinderen,
altijd een zoete inval. Mijn ouders hebben daar
tot hun overlijden gewoond. Mijn moeder is in
1991 overleden en mijn vader, die lange tijd
hoogleraar in Rotterdam is geweest en ook
nog een paar jaar in Leiden, overleed in 1994.
Hij bleef tot het laatst toe overtuigd van de
noodzaak om voor een betere wereld te strijden
en hij werd daarin altijd onvoorwaardelijk
gesteund door mijn moeder.”
De Nobelprijs voor economie, die mijn vader in
1969 kreeg toegekend, bracht natuurlijk veel
publiciteit met zich mee. En in onze familie was
het groot feest toen we het hadden gehoord.

De familie Tinbergen in het kort
Dirk Cornelis Tinbergen (1874-1951) was leraar Nederlands aan een gymnasium in Den Haag
en getrouwd met onderwijzeres Jeanette van Eek. Het echtpaar kreeg vijf kinderen:
Jan (1903-1994) die wis- en natuurkunde studeerde in Leiden. Hij was o.m. de eerste directeur
van het na de oorlog opgerichte Centraal Planbureau, kreeg in 1969 de Nobelprijs voor economie en was vele jaren hoogleraar. Hij is de vader van Tineke, Els, Hanneke en Marianne
Mien (1905-2005) die lerares Duits werd. Bij haar crematie hoorde de familie voor het eerst
dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog tientallen joodse kinderen een veilig onderdak had
bezorgd. Ze ontving in 1970 daarvoor de Yad Vashem onderscheiding.
Niko (1907-1988) die etholoog (gedragsbioloog) werd en hoogleraar in Oxford. In 1973 kreeg
ook Niko een Nobelprijs, samen met twee Oostenrijkse zoölogen. Hij had overigens in zijn
jonge jaren liever wedstrijdschaatser of profhockeyer willen worden.
Dirk (1909-1992) die in Delft studeerde en later directeur van het GEB in Den Haag werd.
Luuk (1916-1955) die net als Niko biologie studeerde en zich specialiseerde tot ornitholoog. Hij
werd hoogleraar in Groningen.
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Een sprookje! Dat was de uitreiking van de prijs
in Stockholm ook. Mijn man en ik zijn samen
met de man van mijn toen al overleden zusje en
de twee oudste kleinzonen van twaalf jaar met
de trein naar Zweden gereisd. Onvergetelijk!
Vier dagen gastvrije ontvangst, ook voor de familie. Ik heb gedanst op het bal in het stadhuis
van Stockholm en kreeg een handkus van de
koning van Zweden!”
,,Heel bijzonder en zeer verrassend was
ook het bezoek dat de oud-president van de
Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov een jaar voor
mijn vaders dood aan hem bracht, hier op de
Haviklaan. Gorbatsjov had bij het hervormen
van de Sovjet-Unie geput uit de economische
denkbeelden van mijn vader, die hij zeer bewonderde. Toen hij in 1993 voor een conferentie in Den Haag was, zei hij dat hij graag mijn
vader wilde ontmoeten. ’’
Kwikstaartlaan
Nadat Maurits Barendrecht, de man van Els,
heerlijke koffie heeft gebracht, vertelt Els hoe

ze Maurits heeft leren kennen. ,,Ik ontmoette
hem in 1952 op een verjaardagsfeest van een
klasgenootje van het lyceum. Maurits woonde
destijds op Tortellaan 63 en studeerde rechten in Leiden. Het gezin Barendrecht was in
1946 uit het toenmalig Nederlands Indië naar
Nederland gekomen. Als door een wonder werden ze herenigd na een zware kamptijd die de
gezinsleden grotendeels gescheiden van elkaar
doorbrachten.’’
,,Maurits en ik kregen verkering, we trouwden
in 1956 en werden gezegend met een dochter
en drie zoons. Eerst woonden we een poosje
in de Snelliusstraat en vervolgens in een flat
aan de Balsemienlaan, maar in september
1964 verhuisden we naar de Kwikstaartlaan.
Wij wonen hier dus al 52 jaar. Een heerlijk huis
op een heerlijke plek, waar de kinderen altijd
op straat konden spelen, helemaal nadat de
toenmalige bus G niet meer door de Kiplaan
reed. Ook de kinderen bezochten net als ik
de Montessorischool aan de Laan van Poot.
Inmiddels hebben we al tien kleinkinderen,
waarvan er drie ook weer naar die school
gingen. Voor mij kwamen altijd de jeugdherinneringen weer op wanneer ik ze als oma van
school haalde. Sinds twee jaar mogen Maurits
en ik ons trouwens ook overgrootouders noemen. We hebben twee heel bijzondere achterkleindochters.’’
De kleinkinderen spelen – nog steeds - een
grote rol in het leven van opa en oma. Er is
veel en regelmatig opgepast en later hebben de grootouders hen vaak begeleid bij het
huiswerk. Ook nu ze tussen de twintig en de
dertig zijn, is er nog warm contact, zowel via
WhatsApp als tijdens bijvoorbeeld een lunch.
Frans
Maurits vond zijn droombaan in de sector van
de ruimtelijke ordening. Hij werkte 28 jaar bij
de Rijksplanologische Dienst. Els ging Frans
studeren, haalde de akten MO A en B en studeerde uiteindelijk af in Leiden. ,,Daarna heb ik
alles bijelkaar achttien jaar met ontzettend veel
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plezier les gegeven op het Haags Montessori
Lyceum,’’ vertelt ze. Zo‘n dertig jaar geleden
kochten Els en Maurits een huisje in het Franse
departement Drôme, waaraan Maurits met zijn
gouden handen heel wat heeft verbouwd. ,,We
genieten er nog steeds van, net als de langskomende familieleden en vrienden.’’
Dat Els nog steeds niet stil zit, blijkt wel als ze
vertelt dat ze naast Frans ook Italiaans spreekt
en dat ze dat tien dagen per jaar in praktijk
brengt wanneer ze met een vriendin een
Italiaanse regio per trein, bus en te voet doortrekt op zoek naar kunst en cultuur. En ze geeft

nog steeds Nederlandse les aan buitenlandse
vrouwen, voornamelijk in de Schilderswijk,
eerst via de OBV (Stichting Ontmoeting
Buitenlandse Vrouwen) en nu bij Taal aan Zee.
De lessen zijn één-op-één, hetgeen wil zeggen dat Els naar het huis van een buitenlandse
vrouw gaat en daar les geeft. Ook vrouwen
die niet zo makkelijk het huis uit kunnen of uit
mógen, kunnen op deze manier Nederlands
leren. Els gaat er altijd op de fiets naar toe. Ook
naar haar dochter in Zoetermeer fietst ze. ,,Ja
hoor, ik heb een goede fiets’’, zegt ze, ,,maar
geen elektrische.’’

Gezellige boekenruilbeurs
Tekst en foto: Marjan Scheeres
De jaarlijkse Vogelwijk-boekenruilbeurs die dit keer op 6 november al voor de achtste maal in
het vertrouwde zaaltje aan de Rietzangerlaan werd gehouden, leverde ook nu weer een gezellige
bedoening op, met flink wat aanloop van ‘boeken- en cd-snuffelaars’. Iedere bezoeker vond wel iets
naar zijn of haar zin.
Bij binnenkomst vielen direct
de prachtige antieke kerstballen van Astrid Démétriadis
op, die om breuk te voorkomen in twee vitrines achter
glas lagen. Die waren helaas
niet te koop, maar de bijzondere zelfgemaakte kerstkransen van schelpen en de
herfstdecoratie gelukkig wel.
Ik heb zelf een heel aparte
‘oesterschelpentaart’ gekocht,
waar je waxinelichtjes op
kunt zetten.
De hoek waar Marette Wils
met haar zentangle-kerstkaarten zat en waar Peter van Kessel op de piano blues- en folknummers
speelde, straalde ook veel sfeer uit. Af en toe werd ook zachtjes meegezongen. Met een kopje koffie
of thee met iets lekkers van Henny Pasanea was het heerlijk napraten over de verworven aanwinsten. Al met al was het dus weer een genoeglijke zondagmiddag.
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In de brievenbus
Ontwikkelingen Westduinpark
In dit blad is meermalen aandacht gegeven aan de ontwikkelingen in het Westduinpark. Positieve ontwikkelingen,
maar ook negatieve. Een van de belangrijkste negatieve ontwikkelingen is dat door het weghalen van vegetatie
nogal wat wandelpaden volledig verstuiven. Ook de invloed ervan op het waterpeil in de Vogelwijk is een punt
van aandacht.
Enige maanden geleden is in dit blad verslag gedaan van een gesprek met een vertegenwoordiger van
de gemeente hierover. In dat gesprek werd gezegd dat er diverse maatregelen zouden worden genomen.
Als regelmatige bezoeker van het Westduinpark probeer ik een beetje te volgen hoe de voortgang van de
aangekondigde verbeteringen is. Dat valt tot dusver nog niet mee. Een enkel wandelpad wordt wel eens in de
zoveel weken schoongeveegd, maar de meeste paden niet.
Onderhoud is in het algemeen een zorgenkind, wat je ziet aan stukgaande hekken, bekladde opengevallen
bunkers, kapotte vuilnisbakken etc. Ook van de aangekondigde omleggingen is nog niets te zien en evenmin
van de in het vooruitzicht gestelde aanplant van helmgras en aanleg van beschermwallen. Wel is de gemeente
begonnen met de aanleg van weer een nieuw asfaltpad, nu diagonaal door het park richting strandslag 10. Sinds
het begin van de werkzaamheden is circa 100 meter asfaltpad weggehaald maar zeker 500 meter nieuw asfalt
aangelegd. Daar komt nu nog zo’n 100 meter bij, en dat voor een natuurgebied!
Het lijkt er kortom nog niet op dat het oplossen van de genoemde problemen veel prioriteit heeft. Dus: opletten
geblazen. Wordt vervolgd.
Roel Bekker, Fuutlaan

Succesvolle inzameling Brand
wondenstichting
In de

week van 9-15 oktober heeft in de
Vogelwijk (en elders) een collecte
voor de
Nederlandse Brandwondenstichting
plaatsgevonden. Zeven vrijwillig
ers hebben
zich daarvoor ingezet, met een pra
chtig eindresultaat: 1.013,49 eur
o.
De Nederlandse Brandwondenstich
ting wil brandwonden voorkomen
en het leed
ten gevolge van brandwonden tot
een minimum beperken. Om dit
te
ber
eiken
hebben ze drie ambities opgeste
ld die ze met hun activiteiten uitw
erke
n:
- In Nederland woon, werk en leef
je veilig met een minimumrisico
op
brand(wonden)letsel.
- In de Nederlandse zorg is uitmunt
ende behandeling en zorg aan pat
iënten met
brandwonden beschikbaar, gericht
op een snel en zo volledig mogeli
jk herstel.
- De nazorg aan patiënten met bra
ndwonden is gericht op re-integra
tie
van de
patiënt tot de hoogst mogelijke ma
atschappelijke participatie.
Ik wil graag de Vogelwijkbewoner
s bedanken voor hun bijdragen en
inzet om deze
ambities te behalen.
Quirine de Leeuw, Roodborstlaan
Vogelwijkcoördinator van de Nederla
ndse
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Brandwondenstichting

Muziek op Schoot: februari-april 2017
De cultuurcommissie van de wijkvereniging
biedt ouders en hun jonge kinderen in de
Vogelwijk volgend voorjaar weer de mogelijkheid om deel te nemen aan muzieklessen van
wijkbewoonster Marieke den Duijf.
De lessen zijn afgestemd op dreumesen (ruim
1 tot ongeveer 2,5 jaar) en op de leeftijdsgroep
van peuters (ongeveer 2,5 - 4 jaar). Elk kind
kan op zijn of haar eigen niveau meedoen.
Kinderen hebben van nature gevoel voor
muziek. Het is voor hen een enorme belevenis om met muziek bezig te zijn. Uw kind leert
direct van het actief voordoen door de (groot)
ouder. Tijdens de lessen maken de kinderen,
samen met hun ouder of verzorger op speelse
wijze kennis met nieuwe en traditionele liedjes.
Er wordt gespeeld met kleine instrumenten,
bewogen en gedanst op muziek.
Woensdagochtenden
Marieke begint in februari met een reeks van
9 muzieklessen op woensdagochtenden. Op

de eerste woensdag, 8 februari, is er een gratis
proefles waar u kunt kennis maken met haar
manier van lesgeven. Na een eerste gewenning
zult u merken dat de kinderen steeds meer mee
gaan doen met het muziekspel. De reeks van
lessen loopt tot en met 12 april (woensdag 27
februari is er vanwege de voorjaarsvakantie is
er geen les).
De locatie is het clubgebouw van de padvinders aan de Laan van Poot 93, tegenover de
Nachtegaallaan. Marieke streeft ernaar een
dreumesgroep en peutergroep te formeren, die
na elkaar les krijgen. De precieze indeling is
afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
De kosten bedragen €72 en als bewoner van de
Vogelwijk betaalt u € 45. De cultuurcommissie
van de wijkvereniging betaalt een deel van de
kosten.
U kunt zich per mail bij Marieke aanmelden:
mdduijf@casema.nl
Vermeld hierbij uw naam, de naam van uw
kind en tevens de geboortedatum.
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De ene sint is nog niet weg of de
Foto’s Sint Maarten: Astrid Vrijland en Karlijn van den Akker

Ze zaten elkaar dit jaar wel heel erg op de
hielen: Sint Maarten en Sint Nicolaas. In de
vooravond van 11 november flonkerde het in
de Vogelwijk weer van de vele lampionnen
die kinderen ter gelegenheid van het SintMaartensfeest met zich meevoerden langs de
huizen waar een kaars voor het raam brandde.
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Daar mocht immers worden aangebeld en daar
was – na het zingen van een liedje – ook iets
lekkers te krijgen. Voorafgaand aan de tocht
kregen de kinderen en eventueel hun begeleiders traditiegetrouw op de drie verzamelpunten in de wijk oliebollen aangeboden van
bakkerij Driessen van de Mezenlaan.

andere komt er al aan
Foto’s Pietenfeest: Dick van Rietschoten

De dag daarna, zaterdag 12 november, stonden
veel van diezelfde kinderen voor de televisie,
bij de Scheveningse haven of elders in de stad
alweer te zwaaien naar de volgende Sint die het
land tijdelijk in bezit kwam nemen.
Sint Maarten leek alweer vergeten.

Op de Sint-Maartensavond hebben twee
vrouwelijke fotografen uit de wijk (Astrid
Vrijland en Karlijn van den Akker) op verschillende plekken sfeervolle opnamen
gemaakt, waarvan we er hierbij enkele afdrukken.
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Pietenfeest bij de bakker
Op zaterdagmiddag 19 november hadden
bakker Victor Driessen en zijn medewerkers
voor de kleine kinderen uit de wijk een prachtig
Pietenfeest georganiseerd. Te midden van
enkele Pieten, die zwarter dan zwart waren,
konden de kinderen en hun ouders onder meer
eigen kruidnootjes maken (die ter plekke de

oven in gingen) maar ook oliebollen eten,
warme chocolademelk drinken of iets leuks
uit een grabbelton tevoorschijn halen.
Onder de kinderen bestond ook veel belangstelling voor de Piet bij wie ze een kleurige
‘plaktatoeage’ op hun hand of arm konden
krijgen.
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Van Vogelwijk naar vogelrijk Bonaire
Door Madelon Kranenburg en Magda van Eijck
Het huis van Holland was de titel van het eerste
artikel dat onze redacteur Mischa Vos in april
2010 in dit wijkblad publiceerde. Mischa reed
vaak op zijn fiets over de Sportlaan en wilde
nu wel eens weten wie er woonden in het huis
waar altijd de Belgische vlag uithing. Op een
dag belde hij aan en maakte kennis met de
bewoners. Het bleken de plaatsvervangend
ambassadeur van België en diens echtgenote
te zijn. Zij vonden het leuk om hun verhaal te
vertellen. Mischa schreef over hen en daarna
verscheen in bijna alle uitgaven van ons
Vogelwijkblad wel een interview of een fotoreportage van zijn hand.
Helaas gaat Mischa ons nu verlaten. Hij vertrekt niet alleen uit de redactie, maar ook uit
de wijk. Hij verlaat zelfs het land, hoewel hij
toch op het grondgebied van het Koninkrijk
der Nederlanden blijft. Met ingang van januari
wordt hij adviseur oftewel de rechterhand van
Gilbert Isabella, de Rijksvertegenwoordiger
voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De
Rijksvertegenwoordiger is de schakel tussen
Nederland en de drie eilanden. Enerzijds ziet
hij erop toe dat alles daar ordentelijk verloopt
en anderzijds behartigt hij ook de belangen van
de eilanden richting Nederland.
Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire, wordt
Mischa’s nieuwe woonplaats en vanaf Bonaire
zal hij ook geregeld bezoeken brengen aan
Saba en Sint Eustatius. Voordat Mischa vertrekt
brengen we hem een afscheidsbezoek op zijn
huidige adres, Kruisbeklaan 49A.
Het jongetje met de atlas
Die nieuwsgierigheid naar de Belgische vlag
was niet zomaar ontstaan, horen we van
Mischa als we bij hem aan de tafel zitten. ,,Als
kind ging mijn interesse altijd al uit naar andere
landen. Voordat ik ging slapen, las ik Donald
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Mischa Vos

Duckjes, maar ook de atlas. Ik kende zowat
alle landen van de wereld, alle hoofdsteden en
vlaggen. Topografie op school deed ik met twee
vingers in de neus, altijd tienen. Eigenlijk wilde
ik wel diplomaat worden.”
Soms komen wensen uit je jeugd uit. Mischa,
die eind jaren negentig aan de Leidse universiteit een rechtenstudie voltooide, werkt
momenteel bijna vier jaar bij de Kanselarij
der Nederlandse Orden. ,,Ik ben daar Hoofd
Decoraties en Advies en tevens plaatsvervangend secretaris van het Kapittel voor de Civiele
Orden’’. Bij zijn werk te midden van de koninklijke onderscheidingen, in de wandeling vaak
aangeduid als ‘lintjes’, had Mischa al te maken
met de Rijksvertegenwoordiger overzee. ,,Want
ook in het Caribisch deel van ons koninkrijk
worden onderscheidingen aangevraagd en
toegekend. De Rijksvertegenwoordiger adviseert over de voordrachten van de drie eilanden. Toen ik afgelopen zomer hoorde dat daar

een functie vrijkwam, solliciteerde ik en werd
aangenomen. Ik verlaat enigszins met pijn in
het hart mijn huidige functie, want die heb ik
altijd met veel plezier vervuld. Maar dat verre,
dat avontuur, dat heb ik altijd al gewild.”
Mooie mensen
Over zijn huidige baan vertelt Mischa: ,,Ik
maak mooie en bijzondere momenten mee.
Onlangs nog, op 17 november, werden in het
Vredespaleis onderscheidingen uitgereikt aan
mensen die het leven van een ander hadden gered. Eén van hen was Vincent Bakker,
die langs de snelweg met gevaar voor eigen
leven twee kinderen uit een brandende auto
redde. De minister-president reikte hem de
Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon uit,
een onderscheiding die al in 1822 door Koning
Willem I werd ingesteld.
Ook de benoeming van Gijs Tuinman tot Ridder
der Militaire-Willemsorde en de bijbehorende
ceremonie op het Binnenhof was heel bijzonder. En al die voordrachten die de afgelopen
jaren door mijn handen gingen…. Het lezen
van al die brieven over wat mensen voor

de samenleving betekenen: pleegouders die
jarenlang een veilig onderkomen bieden voor
tientallen kinderen, vrijwilligers die zich onbaatzuchtig langdurig inzetten voor anderen. Er
gebeuren mooie dingen in ons land door mooie
mensen. Helaas hoor je daar vaak niets over.”
Voorrecht
In 2006 kwam Mischa als 32-jarige in de
Vogelwijk wonen. Niet alles liep echter zoals
gepland. ,,Ik woonde destijds samen en had hier
graag een gezin willen stichten, maar daar is
het helaas nooit van gekomen, want mijn relatie
liep stuk. Ach, misschien kom ik wel terug van
Bonaire met een gezin. De tijd zal het leren.“
Hij heeft met veel plezier in de wijk gewoond.
,,Het is hier heerlijk rustig, ik heb veel hardgelopen en ik kon bijna altijd met de fiets naar m’n
werk. Het is een voorrecht om hier te kunnen
wonen, dus je zult mij niet horen klagen. Als ik
dan toch iets ten nadele van de wijk moet zeggen: het had wat mij betreft wel wat levendiger
mogen zijn. Vroeger was hier vlakbij bijvoorbeeld café De Tortel, maar dat heb ik alleen
van horen zeggen. Zo’n plek waar je dicht in

Een straat in Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire
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de buurt even wat vertier kunt zoeken of een
buurtwinkel voor een boodschapje om de hoek,
dat heb ik wel gemist.”
Redactielid
Mischa trad begin 2010 toe tot de redactie van
het wijkblad nadat hij aan hoofdredacteur Dick
van Rietschoten had gemeld dat er zo weinig
jonge mensen in het blad stonden. Dat werd
door Dick weersproken, maar het resultaat van
het gesprek was wel dat Mischa werd uitgenodigd bij de redactie te komen.
Mischa: ,,En zo begon een boeiende tijd als
wijkbladverslaggever. Ik zag het niet als werk.
Het was ook altijd gezellig bij de redactievergaderingen, als we nieuwe onderwerpen doornamen en allerlei ontwikkelingen in de wijk
bespraken. Dat gold ook voor de interviews die
ik - vaak ‘s avonds omdat ik overdag gewoon
werkte - bij mensen thuis had: gezellig kletsen
en luisteren, met een kop koffie of een glas wijn
bij de hand. Je komt op die manier heel veel te
weten en je hebt gewoon een hele leuke avond.
Ik heb er ook echt van geleerd. Ik ben beter
gaan schrijven, iets waarvan ik ook in mijn
werk veel profijt heb gehad.”
Mischa vertelt over de interviews die hem
het meest zijn bijgebleven. ,,Een jaar geleden

bijvoorbeeld sprak ik met Jip Margadant van
het Leeuwerikplein, de man met wie het op
school niet wilde vlotten, die zijn passie vond
in tropische bosbouw en nu al sinds vele jaren
hout importeert vanuit Zuid-Afrika. Van je
passie je werk maken, dat is mooi! Ook het
interview met Loes Brouwer die bij mij om de
hoek woont vond ik bijzonder. Haar echtgenoot
werd in de bloei van zijn leven ernstig ziek en zij
heeft tot zijn overlijden voor hem gezorgd. Toen
ik bij haar de deur uitliep dacht ik: echte liefde
bestaat.”
Duiken
Het wonen en werken op Bonaire wordt anders.
Mischa: ,,Ik ben er al twee keer geweest. Mooi,
ruig en bloedheet. Ook de fauna is prachtig,
waaronder grote groepen flamingo’s en pelikanen. Ik wil Papiaments leren en nieuwe dingen
ondernemen, zoals duiken en surfen. Ik speel
gitaar en heb onlangs nog opgetreden met een
bandje. Het lijkt me leuk om ook op Bonaire in
een band te kunnen spelen. Met muziek leer je
altijd nieuwe mensen kennen!”
Op de vraag wat hij op Bonaire gaat missen,
luidt het antwoord: ,,Natuurlijk familie en
vrienden, maar ik wil vooral zelf ervaren wat ik
ga missen.”

Schaf nog even een ‘Felsboek’ aan
In mei dit jaar verscheen na jaren van voorbereiding en onderzoek het prachtig vormgegeven architectuurboek
Gebroeders Fels, architecten. Dit boek, van de hand van Kraaienlaanbewoner Rob Fels en de Haagse architectuurhistoricus Marcel Teunissen, geeft een boeiend overzicht van de bouwwerken van de architectenbroeders
Koos en Henk Fels tussen grofweg 1905 en 1955. Zo heeft Koos Fels (opa van co-auteur Rob) 132 woningen in
de Vogelwijk ontworpen.
Het boek is goed verkocht en vele bewoners van een ‘Felshuis’ koesteren het. Toch hebben zowel boekhandel
Paagman als Rob Fels nog wel een flinke stapel exemplaren over. Wellicht is het een idee om uzelf of een ander
dit uitbundig geïllustreerde boek deze maand nog cadeau te doen. De prijs bij de boekhandel is 39,95. Als u
echter wacht tot 20 december, dan kunt u ook bij Rob Fels persoonlijk aan de Kraaienlaan 6 een boek kopen
(desgewenst gesigneerd) voor de prijs van 35 euro. Tot 20 december is Rob namelijk met vakantie.
Hebt u interesse? Stuur een mail naar rob.fels@casema.nl
Weet u niet of u in een ‘Felshuis’ woont? Op de website van de wijkvereniging (vogelwijkdenhaag.nl) vindt u een lijst
met alle panden in de wijk die door hem of onder zijn supervisie zijn ontworpen.
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www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl
De winter staat voor de deur en dat
betekent dat verwarming en goede
isolatie van uw woning meer aandacht
verdienen. Hieronder enkele suggesties
om u te helpen uw huis beter te isoleren,
energie te besparen en uw wooncomfort
te verhogen.

Tochtmeter
Vogelwijk Energie(k) beschikt over twee
tochtmeters waarmee u snel en eenvoudig zelf kunt opsporen waar de grootste
tochtgaten zitten, die u vervolgens met
tochtstrips of anderszins kunt (laten) aanpakken. Vogelwijkbewoners kunnen een
meter lenen. Mail daarvoor naar info@vogelwijkenergiek.nl, met adres en telefoonnummer. Als u geen lid bent van Vogelwijk
Energie(k) geeft u zich tegelijk even op.
Het kost maar 25 euro voor een heel jaar!

Warmtescan
Een stapje verder gaat een warmtescan met
behulp van een infraroodcamera. Op een
infraroodfoto is door verschillende kleuren
te zien op welke plekken van het huis de
meeste warmte verloren gaat. Bijvoorbeeld
door de voordeur, of waar een kozijn niet
goed aansluit op de muur, of aan de zijkant
van een dakkapel waar isolatie ontbreekt.
Op zo’n infrarood is het meest te zien als
er een groot verschil is tussen de binnenen de buitentemperatuur. Meestal is het

verschil ’s nachts het grootst. We hebben dus
een paar koude nachten nodig!
Voor maximaal 20 leden biedt Vogelwijk
Energie(k) een warmtescan aan voor een
eigen bijdrage van slechts €25. We hebben
hiertoe een deal gesloten met het Haagse bedrijf Augustus Warmte, dat zijn wortels heeft
in de Vogelwijk en een uitstekende reputatie
bezit op het gebied van energiebesparing en
verduurzaming.
Mail naar info@vogelwijkenergiek.nl en
doe het snel, want wie het eerst komt, het
eerst maalt.
Wanneer er een koude nacht aan lijkt te
komen, krijgt u bericht van ons met de mededeling om uw verwarming eenmalig ‘s nachts
hoog te laten branden. Nadat de foto’s in de
afgesproken nacht zijn genomen, krijgt u ze
voorzien van een toelichting toegestuurd.
Bent u nog geen lid, maar wilt u wel van dit
aanbod gebruik maken, meldt u zich dan aan
op bovenstaand mailadres.
Meer informatie over warmtescans, met
fotovoorbeelden, vindt u op de website milieucentraal.nl. Tik in het zoekvenster op de
thuispagina van deze site het woord ‘warmtebeelden’ in.

Hou van je huis
Zoals eerder aangekondigd heeft Vogelwijk
Energie(k) zich aangesloten bij een initiatief
van de gemeente Den Haag genaamd Hou van
je huis, bedoeld om huiseigenaren te stimuleren hun huis duurzamer te maken. De gemeente heeft de stichting Het Groene Platform
ingehuurd om huis-aan-huis te informeren
naar de interesse in een kostenloos adviesgesprek, gevolgd door een vrijblijvende offerte
voor mogelijke verduurzamingsmaatregelen.
Hebt u belangstelling voor één of meer van
deze maatregelen, dan voert een zorgvuldig
geselecteerd Haags bedrijf deze uit onder
vervolg op pag. 32
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toezicht van Het Groene Platform.
Kortom: u kunt een compleet ‘ontzorgingsaanbod’ krijgen met kwaliteitsgarantie en tegen een aantrekkelijke prijs.
De actie gaat in januari in de Vogelwijk
van start. De bezoeken zullen worden
aangekondigd en toegelicht in een brief
van gemeente, gevolgd door een gezamenlijk schrijven van Het Groene Platform
en Vogelwijk Energie(k), met daarin een
gedetailleerde planning en foto’s van
de adviseurs die de betreffende huizen
langsgaan.
Intussen kunt u alvast de informatie- en
advieswinkel van Hou van je huis bezoeken aan de Goudsbloemlaan 82. Of kijk
eens op de website van de gemeente Den
Haag (www.denhaag.nl) en tik dan rechts
bovenaan in het zoekvenster de woorden
‘Duurzaam woningonderhoud’ in.
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl
en www.stichtinghetgroeneplatform.nl

Zonnepanelen op uw eigen dak
De aantrekkelijke collectieve inkoopactie van
zonnepanelen in onze wijk loopt nog enkele
maanden door. Bij dit nummer van het wijkblad vindt u hierover een aparte folder. Om
mee te doen moet u wel lid zijn of worden van
Vogelwijk Energie(k).

Informatiepaneel ZonneVogel in
ENMS geïnstalleerd
In de Eerste Nederlandse Montessorischool
aan de Laan van Poot heeft de Zonnevogel
Coöperatie een informatiepaneel geïnstalleerd
waarop leerlingen van dag tot dag kunnen zien
hoeveel energie de ongeveer 100 zonnepanelen
op het dak van hun school opwekken.

Nieuw bestuurslid
gezocht!
Vogelwijk Energie(k) is op zoek naar
een nieuw bestuurslid. Wilt u actief bijdragen aan het streven om
Vogelwijkbewoners enthousiast te
maken voor energiebesparing en
verduurzaming, meldt u zich dan aan
via info@vogelwijkenergiek.nl.
Meer informatie over de vereniging
en haar activiteiten:
www.vogelwijkenergiek.nl.
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Op de Europese School bij de Houtrustbrug
hebben ze al langer een soortgelijk informatiescherm, waarop allerlei schoolmededelingen
getoond worden. Sinds enige tijd is daarop ook
de opbrengst van de zonnepanelen op het dak
van de school te zien.

Een inspirerende avond
Door Dick van Rietschoten
Op woensdag 9 november hield Vogelwijk Energie(k) in de kantine bij de sportvelden van
Quick een goed bezochte ledenvergadering, die vooral was bedoeld als ‘inspiratieavond’.
Twee gastsprekers hielden een geestdriftig en inderdaad inspirerend betoog over nut en
noodzaak van energiebesparing.
Allereerst was er Vogelwijkbewoner en D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy,
die zijn verhaal begon met de verzuchting dat het eigenlijk een zwarte dag was vanwege de
verrassende verkiezing van Donald Trump tot president der Verenigde Staten. Om meerdere
redenen was die uitslag een teleurstelling, aldus Gerbrandy, maar één element veroorzaakte
vooral treurnis: de vrees dat onder Trump het streven naar duurzaamheid en energiebesparing in de VS de nek wordt omgedraaid.
Hij stak ook de hand in eigen boezem, want Nederland hoort allang niet meer tot de top
van ‘duurzaamheidsbevorderende landen’ zoals rond de eeuwwisseling nog het geval was.
Volgens het europarlementslid ,,zouden vervuilende energie-opwekking en vervuilend energieverbruik eigenlijk zo zwaar financieel moeten worden belast dat niemand daar meer in zou
willen investeren.’’
Gerbrandy sprak echter ook optimistische woorden, zoals het gegeven dat elk uur op aarde
gemiddeld zo’n 30.000 zonnepanelen in gebruik worden genomen en dat er plannen bestaan
voor drijvende windmolenparken die heel ver op zee staan. Ook poneerde hij de paradox van
de avond:,,China is nog altijd de grootste vervuiler ter wereld, maar tegelijk ook de grootste
investeerder in schone technologie en energie. Auto’s zijn een goed voorbeeld. Binnen vijf jaar
zal de wereld overspoeld worden door goedkope, schone en zuinige Chinese auto’s.’’

Koelkasten
Vervolgens kwam Tom Egyedi aan het woord, duurzaamheidsvoorvechter en voorzitter van
Buurtenergie Statenkwartier, een soortgelijke organisatie als Vogelwijk Energie(k). Hij stak
niet onder stoelen of banken dat Vogelwijk Energie(k) zijn inspirator is geweest om ook in
het Statenkwartier iets dergelijks op poten te zetten. De laatste paar jaar was hij betrokken bij
een project om bij wijze van proef 20 woningen volledig energieneutraal te maken. Dat is niet
voor 100 procent maar wel grotendeels gelukt. Tom wees op het belang van ‘reclame maken
voor energiebesparing op buurtniveau’. ,,Als je buurman je een advies geeft, werkt dat altijd
beter dan wanneer een ondernemer dat via tv-reclame of een folder in de brievenbus doet.’’
Tom somde een lange lijst van mogelijkheden op om een huishouden energiezuiniger te
maken. Wat daarvan ongetwijfeld nog het best bij de aanwezigen bleef hangen, was zijn
pleidooi om een koelkast die ouder is dan zeven jaar subiet te vervangen. Oude koelkasten
slurpen energie en er zijn tegenwoordig superzuinige A+++ koelkasten.
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Vertrekkende Hans Kruiderink
laat Segbroek groener achter
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Na twaalf jaar actief te zijn geweest als
Groenbeheerder van het stadsdeel Segbroek
neemt Hans Kruiderink deze maand afscheid
uit Den Haag. Met ingang van januari wordt
hij ,,beheerder van groen en speelplekken’’
in Zaanstad. ,,Wat dichter bij huis’’, lacht hij,
want Hans woont al zowat z’n hele leven in
Heemstede en reisde tot nu toe dagelijks naar
z’n Haagse werkomgeving en weer terug. ,,En
hier in Segbroek werkte ik voor zo’n 60.000
mensen, maar in Zaanstad krijg ik de hele
gemeente als werkgebied en ga ik aan de slag
voor ruim 150.000 inwoners.’’
Zijn opvolger is ook iemand met een achternaam die een groene sfeer uitstraalt: Ariën
Tuin, tot op heden werkzaam als groenbeheerder in het stadsdeel Haagse Hout.

opeens in de schoot geworpen. Het betekende
wel een extra werkbelasting, maar ik vond het
prachtig.’’
De duinen hebben de groenbeheerder ook
kopzorgen bezorgd. Hij maakte als ‘medespeler’
de enorme herinrichtingsoperatie mee, waarbij
na intensieve afplagging op veel plekken de
spreekwoordelijke blanke top der duinen weer
zichtbaar werd en vele hekken en afrasteringen
verdwenen. Het resultaat wist velen te bekoren,
maar over één aspect ontstond veel gemopper:
hardnekkig stuifzand verstopte en blokkeerde
delen van het padenstelsel. ,,Het probleem is
dankzij enkele maatregelen wel minder groot
geworden, maar nog niet naar tevredenheid
opgelost’’, zegt Hans. ,,Ik zal dit dossier uitvoerig met mijn opvolger bespreken.’’

Gevarieerd
Hans Kruiderink (bijna 50), ooit begonnen als
hovenier, kijkt met groot plezier terug op zijn
werk in Den Haag. ,,Maar ik was wel toe aan
verandering. Binnen Den Haag zag ik daar eerlijk gezegd niet zo veel uitdagende mogelijkheden toe, dus toen ging ik maar eens wat verder
om me heen kijken.’’
Zijn woorden zijn wel begrijpelijk, want Hans
werkte tien jaar in het meest gevarieerde stads
deel van Den Haag. ,,Segbroek biedt veel verscheidenheid’’, zegt hij. ,,Er zijn allerlei buurten
met een eigen sfeer en cultuur, denk maar aan
het Regentessekwartier, de Vruchtenbuurt en
natuurlijk de Vogelwijk, en ook de variatie in
architectuur is groot.
En vergeet niet dat ik in 2009 als extraatje
ook het Westduinpark binnen mijn werkterrein kreeg. Dat duingebied hoorde eerst bij het
stadsdeel Loosduinen, maar toen kreeg ik het

Bomencommissie
Al gauw na zijn aantreden in 2004 werd
Hans Kruiderink geconfronteerd met de
Bomencommissie uit de Vogelwijk. Hoewel
hij niet altijd aan de verlangens van de dames
kon voldoen, groeide het contact uit tot een
vruchtbare samenwerking, zegt hij. ,,Inmiddels
zijn ook in andere buurten binnen Segbroek
groepjes betrokken bewoners ontstaan die
meedenken over het groen in de wijk, maar
de Vogelwijk was en is daarin echt koploper.
Wat ik trouwens ook heel leuk vond, was de
oprichting van de zogeheten duinwerkgroepen.
Onder leiding van Eric Wisse van de Stichting
Duinbehoud gaat nu al zo’n twee jaar op
gezette tijden een groepje vrijwilligers een middag lang aan de slag om wat snoei- en opruimwerk in de duinen te verrichten.’’
,,Die betrokkenheid van bewoners bij het groen
in hun omgeving juich ik uiteraard zeer toe. Je
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ziet ook steeds vaker dat mensen van tijd tot
tijd de zorg voor bepaalde struiken of bomen in
hun omgeving op zich nemen. Ik heb zelf de afgelopen jaren vaak uit bezuinigingsoverwegingen moeten beknibbelen op groenonderhoud.
Het is ook echt een flinke kostenpost, dus als je
dat onderhoud kunt beperken, heb je meer geld
voor leuke dingen. Daarom heb ik de afgelopen
jaren op veel plekken, ook in de Vogelwijk,
onderhoudsarme plantsoenen laten aanleggen.
Per saldo is overigens heel Segbroek in de loop
der tijd heel wat groener geworden, dus dat is
ook winst.’’
Rioolvernieuwing
In de Vogelwijk heeft Hans Kruiderink profijt
gehad van het rioolvernieuwingsproject tussen
2007 en 2015. ,,Want dat gaf me de gelegenheid om her en der nieuwe beplanting aan te
leggen.’’ De herinrichting van het middendeel
van de Kwartellaan beschouwt hij wel als een

van de topstukken uit zijn oeuvre. ,,Er kwamen
zelfs collega’s uit andere steden naar kijken!’’
Niet alles wat de Heemsteedse groenbeheerder in zijn Haagse tijd heeft willen uitvoeren
is werkelijkheid geworden. Zo zijn tientallen
populieren langs de trambaan aan de Laan van
Meerdervoort ter hoogte van de Vruchten- en
Bloemenbuurt niet gekapt. Ze hadden geveld
moeten worden om meer parkeerruimte te
scheppen én omdat ze toch geen lang leven
meer in het vooruitzicht hadden. ,,Door langdurige acties tegen de bomenkap is uiteindelijk
besloten ze te laten staan, maar nu heeft men
wel veel minder extra parkeerruimte gekregen, terwijl daar nu juist zo’n mooi plan voor
was, inclusief nieuw groen’’, zegt Kruiderink.
,,Bovendien houd ik echt m’n hart vast wat
de levensduur van die populieren betreft. Let
maar op: over paar jaar zal een aantal bomen
er zo slecht aan toe zijn dat ze alsnog het loodje
moeten leggen.’’

Hans Kruiderink (links) ontvangt van wijkbestuurslid Christian Pick als afscheidscadeau een fles mooie witte
Bourgognewijn en het Vogelwijkboek Een Haagse oase aan zee.
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Afscheidscadeaus
Vanuit de Vogelwijk heeft Hans Kruiderink inmiddels al enkele afscheidscadeaus gekregen.
De (voormalige) Bomencommissie bedacht
hem met een cadeaubon van een tuincentrum
en namens het bestuur van de wijkvereniging
bood Christian Pick hem, onder dankzegging
voor zijn grote verdiensten voor de wijk, een
fles wijn en het boek Een Haagse oase aan zee
aan.
Tot slot had de auteur van dit afscheidsinter-

view nog een laatste vraag aan de vertrekkende
groene ambtenaar: ‘Komen er weer krokussen
of andere bolgewassen terug in het grasperk
op het Eiberplein?’ Hans diept zijn mobiele
telefoon uit z’n broekzak op. ,,Goed dat je het
zegt’’, reageert hij. ,,Ik was het bijna vergeten.
Nadat het plein in de laatste fase van het rioolproject lang open had gelegen, was ik van plan
nog wel iets met dat nieuwe grasperk te doen.
Sorry, het is me ontglipt. Ik maak er nu direct
een aantekening van en zorg dat het gebeurt.’’

Wat mag je rond Oud & Nieuw
wel en niet met vuurwerk doen?
Door Linda van den Biggelaar, plv. wijkagent Vogelwijk
Bij veel mensen bestaat nog onduidelijkheid over de regelgeving omtrent het bezitten en
afsteken van vuurwerk. Daarom hierbij een samenvattend overzicht.
• Het aankopen en verkopen van vuurwerk is alleen toegestaan op 29, 30 en 31 december.
Op die dagen mag je op de openbare weg vuurwerk in bezit hebben. Op alle andere dagen
in het jaar mag dat niet. Wie dan toch met vuurwerk wordt gesnapt, kan een boete van €100
verwachten.
• De regels voor het afsteken van vuurwerk zijn dit jaar landelijk aangescherpt om overlast
verder te beperken. Het is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari
02.00 uur. Wie buiten deze tijden vuurwerk afsteekt, riskeert een boete van €100. Let erop
dat in de omgeving van een ziekenhuis geen vuurwerk mag worden aangestoken. In de
Vogelwijk gaat het daarbij om het ziekenhuis aan de Sportlaan.
• De minimumleeftijd voor het afsteken van vuurwerk is afhankelijk van het soort vuurwerk.
Op de verpakking van legaal vuurwerk staat de minimumleefijd vermeld. Ben je tussen 12
en 18 jaar, dan mag je wel vuurwerk kopen, maar alleen de lichtste soort, zoals sterretjes.
Vanaf 18 jaar mag je aan de gang met zwaarder vuurwerk. Onlangs heeft het kabinet besloten dat babypijltjes en Romeinse kaarsen niet meer mogen worden verkocht vanwege het
hoge risico op letsel.
• Illegaal vuurwerk is te allen tijde verboden. Zowel het bezit als het afsteken ervan wordt
bekeurd. In sommige gevallen kan er zelfs een celstraf worden opgelegd. Illegaal vuurwerk
kun je herkennen aan ontbrekende gegevens op de verpakking. Op de verpakking van
legaal vuurwerk staat onder andere vermeld ‘Geschikt voor particulier gebruik’, het productiejaar en de effecten van het vuurwerk. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk
wordt verhandeld of is opgeslagen, meldt dit dan bij politie.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

GEVONDEN - Op 22 oktober op de Pauwen
laan: een i-Phone 6. De eigenaar kan contact
opnemen via tel.nr 06 52 69 63 83.
GEVONDEN - Op 2 november rond 20.15 uur
in de Goudenregenstraat: een kinderarmbandje
met ‘pareltjes’en een goudkleurig slotje.
Info 06 43 83 13 05.
TE KOOP - Mijn in goede originele staat verkerende MG midget 1100, bouwjaar 1965, kleur racing green. Gereden aantal kilometers ongeveer
32.000. De motor is volledig gereviseerd en jaarlijks goed onderhouden door de MG workshopgarage & dealer te Monster. De auto is bijna 14
jaar in mijn bezit en heeft nog nooit problemen
gegeven. De reden dat ik hem wegdoe is dat ik er
te weinig mee rijd. Vraagprijs: 7500 euro.
Meer informatie bij Stef Schermer Voest,
Haviklaan 41, tel. 06 54 94 7243.
OPPAS GEZOCHT – Wij zoeken een lieve,
betrouwbare en verantwoordelijke oppas
(minimaal 18 jaar oud) voor onze zoontjes van
5 en 6 jaar. Het gaat vooralsnog om incidenteel
oppaswerk in met name de avonden (soms ook
weekends). Eventueel in overleg uit te breiden
met een vaste middag per week en/of hele
dagen in schoolvakanties. Bel met Marijke van
der Sanden 06-50835844 of mail
marijke@jmvdvalk.nl
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ZANGLES - Klassiek zangles van zeer ervaren
gediplomeerd docente, inclusief werken aan
ademhaling, resonantie en presentatie. Doel:
veel zangplezier met mooi repertoire. Voor
beginners en gevorderden. Ook auditievoorbereiding. Aan de Sportlaan of evt. aan huis in de
Vogelwijk. Bel met Annemieke: 06 82 36 013.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze goed werkende en fijne huishoudelijke hulp Arbella heeft
tijd over. Voor referenties kunt u bellen met Inge
Hummel, tel. 06 28 47 39 86.
TE HUUR - Vanwege een lange reis naar
het buitenland bieden wij onze woning in de
Vogelwijk tijdelijk te huur aan. Het betreft een
mooi hoekhuis op de Kruisbeklaan. Beschikbaar
in de maanden januari en februari. Voor meer
informatie: 06 18 30 4560.
DWARSFLUITLES - Mijn fluitlerares gaat weer
beginnen met twee nieuwe groepscursussen
dwarsfluit: voor beginnende senioren (55+ tot
75+) en beginnende kinderen/jongeren (1116). Dwarsfluit eventueel te huur. Meld je nu
aan! Deelname bij minimaal 3 deelnemers.
Info: Dorine Waterman 06-24 57 02 18 en
dorine.waterman@gmail.com
GEZOCHT – Een betrouwbare en nette
huishoudelijke hulp voor 4 uur per week (bij
voorkeur de ochtend, m.u.v. woensdag). Bel
naar Marijke van der Sanden: 06-50 83 58 44 of
mail naar marijke@jmvdvalk.nl
OUDERENZORG EN HUISHOUDHULP Halima, een charmante en correcte Marokkaanse vrouw van 42 jaar, biedt zich aan voor
ouderenzorg en hulp in de huishouding. Halima
is een gediplomeerde VIG, SPW 3, SPW 4 en
kraamverzorgende. Voor referenties kunt u bellen met 070 - 36 30 909.
BIJLES WISKUNDE - Moeite met wiskunde?
Laat me je helpen! Ik ben Matthijs, een laatste
jaars IB-student. Bij mij thuis of bij jullie, in het
Engels of in het Nederlands. Contact: mail naar
mjjgillissen@gmail.com

HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn hulp heeft
nog tijd over om bij u te werken.
Voor meer informatie en referenties kunt u bellen met tel. 070 - 36 31 346.
TIJDELIJKE WOONRUIMTE GEZOCHT Omdat wij ons huis net hebben verkocht en nog
op zoek zijn naar een nieuw huis, zijn we per
16-1-2017 op zoek naar tijdelijke woonruimte.
Graag huren we een liefst gemeubileerde woonruimte en passen met liefde op dieren, planten
of wat er verder nodig is. Weet u een plek? Ik
hoor het graag op 06 54 28 02 58.
TE HUUR AAN DE SKIPISTE - Volledig
ingericht en comfortabel appartement in het
Oostenrijkse Kleinwalsertal. Deel van appar
tementenhotel met zwembad, sauna en restaurant. Huurprijs afhankelijk van periode. Bel voor
info, in de avonduren of weekend 06 19 58 2522
of 06 10 64 5887 of mail lvgoor@yahoo.com
OPPAS AANGEBODEN - Voor onze oppas/
hulp zoeken wij een nieuw gezin. Onze kinderen
zijn nu oud genoeg en zelfstandig, dus na
4 jaar met volle tevredenheid met haar gewerkt
te hebben zoeken we een lief en leuk gezin in
of rond de Vogelwijk. Ze is lief en betrouwbaar
en staat altijd klaar voor de familie. Ze is per
direct beschikbaar en werkt vanaf 12:00 uur.
Referentie in woord en geschrift via
06 53 79 66 39.
OUDE MEUBELS GEVRAAGD - Heeft u oude
meubels, lampen of tuinobjecten waar u niets
meer mee kunt? Laat het ons weten. Wij geven
oude meubels en objecten een nieuw leven en
maken er kunstobjecten van. Dit doen we zelf of
in workshops. Wij komen de meubels gratis ophalen en doen ook zolderopruimingen. Rubins J.
Spaans, Fazantplein 14,
info@rubins-art.com, 06-27 89 89 63.
YOGA EN YOGA/DANS - In de vergaderruimte van de St. Albaanskerk, Rietzangerlaan
2a. Op dit moment zijn er lessen op vrijdag overdag en op een avond. Voor verdere informatie:
Karin van der Knoop, tel. 34 50 504 of 06 26 04
8742 mail: kerndans@outlook.com

HUISWERKBEGELEIDING - Ervaren
leerkracht/coach heeft weer plek voor nieuwe
leerlingen basisonderwijs vanaf groep 4/5 tot en
met groep 8. Huiswerkbegeleiding, leerachterstanden en sociaal-emotionele begeleiding.
Voor inlichtingen of aanmeldingen:
bijnen@meerenbos.nl
HUISHOUDELIJKE HULP – Onze hardwerkende, betrouwbare en lieve huishoudelijke hulp
heeft nog tijd over. Voor referenties:
070-34 69 738 of 06-55 87 65 98.

En het geschiedde
Heden is er een stroom geboren van velen
die gebroken straten verlaten
puin en steen, verkoolde bomen; daar
waar ooit hun leven was, sterft de zomer
de lange lange weg te gaan
van onmetelijke wanhoop
grenzen worden met ijzer vergrendeld
of openen mondjesmaat
volkswoede en onrust groeien gestaag:
onze vrouwen zijn niet meer veilig
onze mannen zonder werk
onze huizen worden bezet
ons geld verloederd en verkwist
En het geschiedde in die dagen
dat velen op een lange weg waren
om zich te laten registreren
voor een man en een zwangere vrouw
was nergens plaats
dan slechts een verlaten stal en een kribbe
Heden is er een stroom geboren van velen
en wat er geschiedt in deze dagen is aan ons
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Gerard Cools terug
met zijn kerstbomen
Al voor het 23ste achtereenvolgende jaar staat
kerstbomenverkoper Gerard Cools dezer
dagen op zijn vaste stek aan de Nieboerweg,
tussen de Mezenlaan en de Laan van Poot.
Evenals voorgaande jaren heeft hij een ruime
selectie Nordmann-bomen en blauwsparren
uit zowel Duitsland als Denemarken. Wat zijn
handel extra bijzonder maakt is echter dat
hij een deel van de opbrengst altijd aan een
goed doel schenkt. Vaak was dat het Juliana
Kinderziekenhuis, maar dit jaar is het de
Stichting KiKa, die de behandeling van en het
onderzoek naar kinderkanker steunt. Attentie:
in het weekend van 10 en 11 december kunt
u zich bij aankoop van een kerstboom gratis
te goed doen aan een bakje warme poffertjes!
Verder zal in de weekends naar kerst bij de
‘bomenwinkel’ een kerstman staan, die een
suprise voor kinderen bij zich heeft.

Meld je aan voor de
Speelgroep Oude Muziek
Binnen de Cultuurcommissie is het idee gerezen dat er in de Vogelwijk wellicht voldoende
belangstelling is voor de vorming van een
speelgroep van blokfluitisten (sopraan, alt,
tenor en bas) en bespelers van een viola da
gamba, cello of luit/klassieke gitaar. Het is de
bedoeling hiermee een groep te vormen die
‘oude muziek’ ten gehore brengt, dus uit de
middeleeuwen, renaissance en barok.
Het speelniveau kan variëren van enigszins ervaren tot zeer ervaren. Van blad kunnen lezen
is een minimumvereiste. De bedoeling is eens
per maand samen te komen en - al naar gelang
daar behoefte aan is - deskundige leiding in te
schakelen, gesubsidieerd door
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de Cultuurcommissie. De repetitielocatie
zal afhangen van het aantal deelnemers (bij
iemand thuis of bijv. in de Heldringschool).
Repetitiedata zullen in onderling overleg worden gepland.
Interesse? Willem van Tuijl ziet de aanmeldingen met grote belangstelling tegemoet:
willemvantuijl@ziggo.nl

Oud-wijkvoorzitter
Rolf Perié overleden
Op 18 november j.l. is op 77-jarige leeftijd
voormalig Vogelwijkbestuurder dr. ir. Rolf Perié
overleden. Hij woonde op de Wildhoeflaan en
trad in 1994 toe tot het bestuur van de wijkvereniging. Een jaar later werd hij voorzitter,
een functie die hij in de lente van 1997 wegens
veranderingen in zijn dagelijkse werkzaamheden weer moest neerleggen. Rolf was een
marineman (kapitein ter zee) en maakte ook in
de wijk nu en dan hoge zeeën mee, met name
waar het ging om de verkeersdiscussies. Hij
probeerde echter altijd, conform de lijfspreuk
van Willem van Oranje, ‘rustig te midden der
woelige baren’ te blijven en pleitte altijd voor
een genuanceerde aanpak waarbij rekening
werd gehouden met andermans belangen.
Vaak schreef hij in het wijkblad dingen die nu
nog herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld over mensen
die alleen moord en brand roepen als er iets
in hun voor- of achtertuin gebeurt en verder
geen interesse tonen. In zijn nieuwjaarscolumn
van 1997 citeerde Perié met instemming een
opmerking van een oudere wijkbewoner die op
een vergadering had gezegd: ‘De edelen van
deze wijk komen alleen uit hun burchten om
strijd te leveren indien een vermeende directe
bedreiging van hun landgoed zich manifesteert’.

Kortom
Fraaie wandreliëfs in
kapsalon-galerie
In de kapsalon annex kunstgalerie van Leon
van der Zijden aan de Mezenlaan 48 is sinds
half november een aantrekkelijke expositie te
zien van de Haagse kunstenaar en interieurarchitect Paul Wezenberg. Paul heeft zich vooral
gespecialiseerd in het maken van bijzondere
wandreliëfs, meestal opgebouwd uit houten
blokjes maar ook uit papier of karton. Er zijn er
bij Leon al enkele verkocht.
Paul Wezenberg is geregistreerd interieurarchitect, opgeleid aan de Rietveld Academie te
Amsterdam. Na de voltooiing van zijn studie
was hij enige jaren werkzaam als adviseur/verkoper in verscheidene exclusieve interieurwinkels. Vanaf eind jaren negentig heeft hij zich in
toenemende mate toegelegd op het verzamelen
en in- en verkopen van design en na-oorlogse
Nederlandse beeldende kunst. Daarnaast is hij
ook zelf scheppend bezig, waarvan de objecten
in de kappersgalerie getuigen. Paul heeft een
eigen atelier in gebouw De Spanjaardshof, een
voormalig verpleeghuis aan het Westeinde,
hoek Lange Lombardstraat.
De expositie duurt nog tot en met zaterdag 31
december. Op deze laatste dag van het jaar
organiseren Leon en Paul samen een ‘Finissage’
(om 15.00 uur) met een drankje en hapje, om
zo het einde van de tentoonstelling en natuurlijk het einde van het jaar 2016 te markeren.

Concert Else Krijgsman
met kerst en nieuwjaar
Al elf jaar verzorgt pianiste Else Krijgsman in
haar concertsalon aan de Laan van Poot 298
op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag om
15.30 uur een pianorecital met werken van
Franz Schubert. Deze maand doet ze dat

voor de twaalfde keer. Wilt u een van deze
Schubertiades bijwonen, meld dat dan tevoren
aan via krijgsman.else@gmail.com of telefoonnummer (070) 3230958.
Zoals altijd is de toegangsprijs van 12 euro ten
bate van Artsen Zonder Grenzen. En uiteraard
krijgen de bezoekers ook weer een glas wijn.

Nieuwe eigenaren van
gerenoveerd Houtrust Squash
Op vrijdag 21 oktober vond aan het begin van
de Laan van Poot het heropeningsfeest plaats
van Houtrust Squash, dat onder nieuwe eigenaren een ingrijpende restyling heeft ondergaan.
Eerder dit jaar hadden Jan en Irna Huizing het
squash-centrum overgenomen van oprichter
en Vogelwijkbewoner Ed de Jonge, die er sinds
eind vorige eeuw de scepter had gezwaaid.
Houtrust Squash heeft inmiddels een ‘industriële look’ gekregen. Het horecagedeelte is
uiteraard nog steeds aanwezig, en zelfs met een
nog uitgebreidere menukaart dan voorheen.
Behalve squashen op een van de 18 banen kan
men in het complex en de aanpalende sportaccommodatie nog veel meer aan lichaamsbeweging doen en lessen krijgen. Mogelijkheden zijn
onder meer yoga, zumba, Pilates, workouts,
wellness en karate. Het centrum biedt ook
mogelijkheden voor het geven van feestjes en
partijen. Lees meer op www.houtrust.nl

Ontmoetingen met
Syriërs in Nederland
De afgelopen jaren hebben vele Syriërs vanuit
hun verscheurde en door geweld en terrorisme
geteisterde land een goed heenkomen gezocht
naar West-Europa, waaronder ook Nederland.
In oktober verscheen het boek Ontmoetingen
met Syriërs, vol verhelderende en indringende
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verhalen over Syriërs die in Nederland een
nieuw bestaan hebben opgebouwd of bezig zijn
dat op te bouwen. Hun achtergrond varieert
van architect en kok tot rechter en muziekdocent. Tien auteurs werkten mee aan het
boek, onder wie oud-Vogelwijkbewoonster
Esseline van de Sande, die als samensteller de
coördinatie had bij de totstandkoming van het
boek. Esseline woonde zes jaar in Damascus en
werkte in Syrië o.a. als adviseur voor de VN en
als freelance journalist. Sinds de oorlog daar is
zij betrokken bij de opvang van Syrische vluchtelingen in Jordanië.
Het boek gaat niet over de Syriërs als vluchtelingen maar over de integratie van Syriërs
in de Nederlandse samenleving. Daarbij helpt
het als Nederlanders wat beter op de hoogte
zijn van de culturele achtergrond van Syriërs
in Nederland. Dit boek biedt hen die informatie. De Rotterdamse burgemeester Ahmed
Aboutaleb betoogt in het boek dat het integratieproces altijd versnelt als het van twee kanten
komt. ‘We zouden geen integratiebeleid nodig
hebben als we nieuwsgieriger zouden zijn naar
elkaar. Oprechte interesse in een ander kan een
enorm verschil maken in een mensenleven.’
Ontmoetingen met Syriërs is uitgegeven door
IVR in Nijmegen en kost 16,95.

Pianorecital 29 januari
in de Houtrustkerk
Op zondag 29 januari om 12.00 uur zal pianist
Erwin Rommert Weerstra een recital van een
half uur geven in de Houtrustkerk aan het eind
van de Beeklaan (nr 535).
Toegang is vrij, collecte na afloop.
Op het programma staan La Valse van Ravel,
Rondo in D van Mozart en deel 11 uit de
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus van Olivier
Messiaen.
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Erwin Rommert Weerstra behaalde aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag in 2009
het Bachelor Diploma Piano gevolgd door een
cum-laude Masterdiploma Klassiek Solo Piano
in 2011. In november 2014 behaalde hij de eerste prijs bij het Leopold Godowsky Concours te
Warschau en in mei 2015 kreeg hij in Frankrijk
op het Concours International de Piano d’Ilede-France de J-F. Neuburger-prijs. In december
2015 gaf hij drie solorecitals in Moskou.

Koken voor grote groepen
Er bestaan talrijke kookboeken, maar een kookboek voor grote groepen bestond tot voor kort
niet. Binnenkort verschijnt het (Engelstalige)
boek Cooking for Crowds (144 pags., 100 illustraties) dat € 27,50 kost. Het is geschreven door
Mariët Herlé (oud-docent communicatie) en
Carolyn Wiersum, een Britse expat en copywriter. Beiden zijn kok bij het Straatpastoraat Den
Haag, waar vrijwilligers voor daklozen koken.
Cooking for Crowds is het eerste boek met
recepten uit de hele wereld voor 100 personen
of meer. De auteurs houden momenteel een
actie om geld bijeen te krijgen voor het drukken
van het boek. Van elk verkocht boek gaat € 2,50
naar het Straatpastoraat.
Zie www.geloofinjeproject.nl

Winternummer wijkblad
Sinds enkele jaren verschijnt er aan het
begin van het nieuwe jaar niet meer een
aparte januari-editie van dit blad.
Op 31 januari brengen we een winternummer uit, waarin de maanden januari
en februari zijn gecombineerd.
Kopij voor deze uitgave dient vóór
17 januari bij de redactie binnen te zijn.

Nuttige adressen &
telefoonnummers
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.
Wijkagenten: Linda van den Biggelaar en Kristian
Harmelink. Tel. 0900-8844.
E-mail: wijkagenten.segbroek@politie.nl of
linda.van.den.biggelaar@politie.nl

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.

Buurtveiligheid

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.

Brandweer:

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen 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. (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereniging: buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl

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.
Openingstijden Dienst Buoorten, rijbewijzen,
uittreksels uit de burgerlijke stand, verhuizingen etc.): Maandag dinsdag, donderdag en
vrijdag van 09.00-11.00 uur vrije inloop zonder
afspraak. Verder altijd afspraak maken via website www.denhaag.nl onder ‘Loket’. Het stadsdeelkantoor is telefonisch bereikbaar via het
algemene gemeentelijke nummer (070) 14070.
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel (070) 353.85.11

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 205 24 80.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00
Website: www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
WIJKVERENIGING

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

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

Ouderenactiviteiten
Ine Essing en Ilonka Sillevis Smith
Tel. Ilonka: 06 188 13 144
Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl
Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com

Secretaris
vacant

Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Guus Meijer, Mezenplein 15
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl

Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

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

Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44
e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

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

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664
e-mail: infopia@ziggo.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl
of damesgym@vogelwijkdenhaag.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
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Paula Otten, tel. 322 07 57, paul.nld@gmail.com

