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

Op elke eerste januari klotst het in je hoofd van de
goede voornemens, maar vaak worden slechts een
paar druppels uit die zee van plannen en ideeën
geconcretiseerd. Zo hadden we ons voorgenomen om op 22 en 23 januari mee te doen aan de
Nationale Tuinvogeltelling, georganiseerd door de
Vogelbescherming. Op één van deze data moest je gedurende een half uur noteren welke vogels je allemaal
in je tuin zag en de resultaten daarvan via een website
doorgeven. Leuk toch? Als Vogelwijkbewoner ben je
zoiets bijna aan je stand verplicht.
Toch zijn we die hele telling domweg vergeten. Dat
ontdekten we pas toen we de resultaten van alle waarnemingen in de kranten lazen. Volgend jaar gaan we
dat beter aanpakken. We hebben dus alvast een voornemen voor 2012. Als goedmakertje deden we een
paar dagen later alsnog een privé-observatie. Binnen
een half uur zagen we een Roodborstje (heel gepast,
want de tuin in kwestie grenst aan de Roodborstlaan)
twee eksters, twee merels, een pimpelmees en een
duif. Na de tijdslimiet kwam er nog een Vlaamse gaai
buurten, maar die zou dus niet hebben mogen mee
tellen.
De Nationale Tuinvogeltelling leverde een eerste
plaats op voor de huismus, net als voorgaande jaren.
Het worden er wel steeds minder, want met name in
stedelijke gebieden is de mus op z’n retour. De rest
van de toptien bestond in aflopende aantallen uit
koolmees, merel, pimpelmees, vink, spreeuw, kauw,
Turkse tortel, houtduif en ekster.
Nog even iets heel anders. In het januarinummer
was te lezen hoe bewoners van de Nieboerweg bij de
Zwanenlaan wisten te bewerkstelligen dat oneffen
lasnaden in de nieuwe tramrails werden bijgeslepen,
zodat er bij het passeren van trams geen kedeng-kedeng meer hoorbaar was. Dat wekte de afgunst op van
bewoners ter hoogte van de dr. Van Welylaan, want
daar maakten de trams ook bonkgeluiden. Dankzij
de vasthoudendheid van Andreas Hulspas, woonachtig aan de dr. Van Welylaan, die met telefoontjes en
e-mails de HTM bestookte, kwam de belofte dat ook
daar de klachten zouden worden verholpen. Dank en
hulde aan beide partijen!
DvR
P.S. Hebt u uw contributie van 15 euro al overgemaakt?
Zo niet, dan snel nog even doen! Het is een kleine moeite en u
maakt de penningmeester blij.
De Vogelwijk februari 2011

1

nalatenschappen
onroerend goed
personen- en familierecht
ondernemingsrecht
STATENL AAN 24
2582 GM DEN HAAG
T 070 306 04 57
F 070 358 98 04
L AAN VAN WATERINGSE VELD 905
2548 BR DEN HAAG
T 070 306 04 57
F 070 396 03 22
INFO@NOTARIAATDEGIER .NL
WWW.NOTARIAATDEGIER .NL

10% Kortingsbon
op deenzomerkleding
in de
maand
Kinderkleding
Speelgoed voor
0-10
jaar Februari*
*uitgesloten Br@nd for Girls,accessoires en badgoed

www.kokidskinderwinkel.nl
Goudsbloemlaan 82 | 2565 CT | Den Haag
t. 070-8871231 | f. 070-8871232
‘s maandags gesloten
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alle leeftijden relevant is, vindt op 13 februari na
afloop van de eerdergenoemde jeugdsportdag - de
eerste ledenvergadering plaats van de coöperatie
Vogelwijk Energie(k). Hierbij wordt onder meer
gezamenlijk gekeken naar de productieopbrengst
van de eigen windmolen bij het zuiderhavenhoofd.
Ik ben benieuwd!

Het
woord
is aan

de voorzitter...
Zo, we zijn ‘Blue Monday’ weer voorbij, de dag
in januari die volgens psychologen en statistici
het meest depressief makend is van het hele jaar.
Ik moet zeggen dat januari na het mooie, witte
winterweer van december ook echt troosteloos
was. Laten we niet alleen op ‘Blue Monday’,
maar elke dag wat meer lachen en elkaar toelachen; dat helpt in deze donkere tijd!
Jong en oud
Deze maand lijkt voor de wijkvereniging in het
teken te staan van jong en oud.
Jong, omdat de Vogelwijk-kindersportdag weer
wordt gehouden, op 13 februari aanstaande.
Deze sportdag wordt georganiseerd door
studenten van de HALO, de academie voor
sportstudies aan de Laan van Poot. De afgelopen
jaren was deze sportdag voor de jeugd een groot
succes: we kijken er weer naar uit!
Oud - of beter verwoord: ietsje ouder en senior - kom ook aan bod. Voor 10 februari is een
Nieuwjaarslunch georganiseerd als goedmaker
voor de kerstlunch die niet doorging vanwege
de gladheid. Hebt u zich al aangemeld? Want u
weet het, als Wil van Alphen en Coby Kervezee u
iets voorschotelen, dan is het genieten én gezelligheid!
Voor jong én oud, omdat duurzaamheid voor

Wijkgebouw
In het vorige nummer werd het al aangekondigd,
maar ik breng het graag nogmaals onder de
aandacht. We hebben een proef met een ‘wijkgebouw’. Al decennialang vragen veel bewoners
om een vaste ontmoetingsruimte in onze wijk. Bij
wijze van proef huurt de wijkvereniging nu elke
tweede donderdag van de maand in de middag
en avond de ruimte af aan de Rietzangerlaan 2A,
in het bijgebouwtje naast de Vrij Katholieke kerk.
Als u geïnteresseerd bent om hier gebruik van te
maken, bijvoorbeeld voor uw commissie of andere
wijkgerelateerde activiteiten, neem dan contact op
met onze secretaris, Anke Lütkenhues
(alluetkenh@aol.com).
Website
De afgelopen maanden is er met professionele hulp
hard gewerkt aan de vernieuwing van de website
van onze wijkvereniging. Met name bestuurslid
Anke Lütkenhues en wijkgenoot Peter Arends
hebben zich hierbij de grote voortrekkers getoond.
Deze maand wordt de site al operationeel.
Het nieuwe websiteadres is:
www.vogelwijkonline.nl
In het volgende nummer leest u er meer over.
Ik wens u een lichte februarimaand toe!
Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Karin Donk, Coby
Kervezee, Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers en Rob Heidt)

Agenda Vogelwijkactiviteiten
Donderdag 10 februari 12.00 uur: Nieuwjaarslunch voor 50-plussers in zaaltje Rietzangerlaan 2A
Zondag 13 februari

09.00-15.00 uur: Jeugdsportdag in HALO-gebouw

Zondag 13 februari

16.00 uur: vergadering Vogelwijk Energie(k) in paviljoen tennispark Houtrust

Dinsdag 15 februarii

19.30 uur: Info-avond kustprojecten in HALO-kantine.

Zaterdag 19 maart

Open dag Woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat
De Vogelwijk februari 2011
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Informatieavond op komst over
ontwikkelingen langs de kust
Door de Kustcommissie
Onder bewoners van de Vogelwijk bestaat grote
belangstelling voor en betrokkenheid bij de
ontwikkelingen langs de kust. De laatste keer
dat hier op het niveau van de wijkvereniging
breeduit over is gediscussieerd, was in 2008.
Sinds die tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest. De kustcommissie van de
wijkvereniging acht het dan ook hoog tijd om
binnenkort samen met Rijkswaterstaat, het
Hoogheemraadschap Delfland en de bewonersvereniging Duindorp een informatieavond
te organiseren rond de zandsuppleties op de
stranden en andere kustprojecten.
Deze avond zal worden gehouden op:
Dinsdag 15 februari vanaf 19.30 uur
Locatie: HALO-kantine, Laan van Poot 363
Zie ook www.delflandsekust.nl
Het is de bedoeling dat tijdens de bijeenkomst
experts van Rijkswaterstaat en andere instanties presentaties verzorgen, een toelichting
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geven op de lopende projecten en vragen van
bewoners beantwoorden.
Een strand van 200 meter breed
Bij Kijkduin en de Scheveningse boulevard is
het strand al aanzienlijk verbreed. Na enige
vertraging komen de sleephopperzuigers
met hun grote stalen buizen binnenkort ook
hun werk ter hoogte van de Vogelwijk en het
Westduinpark doen. Ook hier wordt een prachtig breed strand aangelegd van wel 200 meter
(160 bij vloed). Tegelijk zal het stuifzand in de
duinpannen verder toenemen. Verder worden
er bij de strandopgangen nieuwe trappen of
hellingen gemaakt.
In het voortraject hebben wij als wijkvereniging navraag gedaan wat er met de trappen en
hellingen zou gebeuren. We kregen de toezegging dat trappen trappen blijven en hellingen
hellingen. Ze worden qua ontwerp echter wel
allemaal passend gemaakt aan de nieuwe omgeving, met name wat de hoogte betreft.

Andere aandachtspunten voor de wijkvereniging waren (en zijn!) de grondwatereffecten
bij het natuurgebied Solleveld (Ter Heijde) en
Kijkduin en de timing van de werkzaamheden:
liever niet tijdens het openingsseizoen van de
strandtenten. Het is nog niet zeker of dat laatste zal lukken; de uitvoerders hebben kennelijk
veel vrijheid om de projecten te faseren.
20 miljoen kubieke meter zand
Op 17 januari zijn de werkzaamheden voor
de ambitieuze 'Zandmotor' voor de kust bij
Monster/Ter Heijde begonnen. Zoals hier eerder bericht gaan de innovatieve Nederlandse
waterbouwers een schiereiland in zee opspuiten. Het primaire doel van dit proefproject van
de Provincie Zuid-Holland is dat het zand van
het schiereiland zich door golven en wind langzaam noordwaarts zal verspreiden langs de
kust en zo op een natuurlijke manier de kust zal
onderhouden. Daarnaast speelt ook de ontwikkeling van nieuwe natuur (vogels, zeehonden)
en recreatie een rol.

De wijkvereniging heeft naar aanleiding van
de oorspronkelijke plannen een Zienswijze
ingediend en het uiteindelijke ontwerp is mede
naar aanleiding hiervan met name op het punt
van veiligheid en slibrisico op belangrijke punten aangepast.
De Kustcommissie houdt ook de ontwikkelingen in de gaten rond nieuwbouwplannen voor
Scheveningen en Kijkduin en de Gebiedsvisie
Delflandse kust van de Provincie Zuid-Holland.
Tijdens de informatieavond in maart willen we
met name ingaan op de zandsuppleties en de
Zandmotor, maar we ontvangen graag op alle
onderwerpen suggesties en vragen. Dat kan
tijdens de avond zelf of vooraf per onderstaand
mailadres.
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten
Cor Veld
Jan Volkers
E-mail: kust@vogelwijkonline.nl

Schrijf je nog snel in voor de Vogelwijk
Jeugdsportdag op zondag 13 februari !
Op zondag 13 februari wordt in het gebouw
van de Academie voor Sportstudies (HALO)
aan de Laan van Poot 363 weer de jaarlijkse
jeugdsportdag gehouden. Deze dag wordt
georganiseerd door sportstudenten in samenwerking met de Activiteitencommissie van de
Vogelwijk.
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die in de
Vogelwijk wonen en/of er op school zitten,
mogen aan dit indoor-sportfestijn meedoen.
De dag begint om 09.00 uur en het einde is
voorzien om circa 15.00 uur. Er zijn heel veel
leuke activiteiten, allemaal gerelateerd aan
de leeftijd van de deelnemende kinderen. Het
maximale aantal deelnemers is 200, maar er
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zijn nog wel wat plaatsen over. Wie zich nog
niet heeft aangemeld, moet dat dus snel doen.
De kosten voor de sportdag bedragen 5 euro.
Daarvoor krijgen de deelnemers ook een lunch.
Inschrijven moet je (of je ouders) zo doen:
stuur een mail naar
sportdagvogelwijk2011@hotmail.com
en schrijf daarin je naam, leeftijd, geboortedatum, telefoonnummer van je ouders en de
school waar je op zit. De betaling kan op de dag
zelf worden gedaan.
Tot ziens!
Namens de organiserende studenten,
Michael Remmerswaal
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restaurant

OUSSEAU
Fine cuisine Française

Cuisinier prop.:
JEAN-MARC ROUSSEAU
Van Boetzelaerlaan 134
2581 AX Den Haag Tel (070) 355 47 43
www.restaurantrousseau.com

Schildersbedrijf Ad Snijders
Uitvoering van alle schilderwerken
Kwaliteit in de garantie en
garantie in de kwaliteit
Houtrustlaan 24 ‘s-Gravenhage

tuinen

070-3649523 of 0630791871

ontwerp - aanleg - onderhoud

www.schildersbedrijf-adsnijders.nl

Telefoon 070 - 364 65 21 Mobiel 06 53 36 04 29
info@henridejong.nl www.henridejong.nl

Email: adma@casema.nl

Rizal Hair Design
Goudsbloemlaan 130, 2565 CW Den Haag
Tel. 070-8871167, www.rizal-hairdesign.nl

Rizal Hair Design

De kapsalon, waar u zich in een sfeervolle entourage
met een prachtig design direct op uw gemak zult voelen
en waar gastvrijheid, service en kwaliteit hoog in het
vaandel staan. Ervaar ook eens de ontspannen werking
van een crèmebad haarbehandeling en massage.

ROOS IJZERHANDEL
Goudenregenplein 50 - 53 Den Haag, telefoon 070 - 3603607
• Wesco afvalemmers en keukengerei
• Metabo, Bosch en Panasonic electrische gereedschappen
• Zibro kachels en airconditioners
• Austria binnen- en buitendeuren
• Histor en de Vos verf (wij mengen ook elke gewenste kleur)

www.roosijzerhandel.nl
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Al
meer dan
85 jaar het
vertrouwd
e
adres
in de wijk

Afvalpas? Hoezo afvalpas?
Door Dick van Rietschoten
Een vrolijke Vogelwijkbewoner bracht onlangs
een aantal stukken hout en hardboard en wat
oud ijzer naar het bekende afvaldepot aan
de Vissershavenstraat bij de Scheveningse
haven. Bij de ingang werd hij tegengehouden. ,,Mag ik uw Afvalpas zien?” kreeg hij
te horen. ,,Afvalpas? Hoezo? Wat is dat?”,
luidde zijn reactie. ,,Die moet u hebben,
anders mag u geen grof vuil meer brengen,”
was het antwoord. ,,Heeft u zo´n pasje niet
in de brievenbus gehad? ,,Nee,” zei de vrolijke Vogelwijker, die ineens een stuk minder
vrolijk was. Onverrichter zake moest hij met z’n
ladinkje terug, waarna hij via de website van de
gemeente alsnog een pasje aanvroeg.
Afvaltoerisme
Sinds 1 december moet elk Haags huishouden
beschikken over een Afvalpas. Die is nodig om
grofvuil en chemisch afval in te leveren bij een
van de drie afvalbrengstations die Den Haag
rijk is. De gemeente heeft die pas onder meer
ingevoerd om een eind te maken aan het ‘afvaltoerisme’ van mensen uit omliggende gemeenten. Inwoners van bijvoorbeeld Zoetermeer of
Westland kwamen vaak met hun grofvuil naar
Den Haag, omdat daar het dumpen van afval
altijd vrij makkelijk en relatief goedkoop was.
Nu kun je alleen maar afval storten als je kunt
aantonen dat je inwoner van Den Haag bent.
Met de Afvalpas dus.
Nu zou iemand uit Wassenaar of Zoetermeer
natuurlijk best zo’n pasje van een Hagenaar
kunnen lenen, zoals er ook een levendige
uitleencultuur van Makro-passen bestaat, maar
elke wet of regeling heeft nu eenmaal bepaalde
mazen.
Huisvuilkalender
De Haagse Afvalpas is in november op elk

Haags adres bezorgd, tezamen met de huisvuilkalender. Nou ja, elk adres…. Er waren
wel enkele uitzonderingen. De Vogelwijk
bijvoorbeeld, die blijkbaar over het hoofd was
gezien. Van diverse zijden werd de wijkbladredactie er de afgelopen weken op gewezen dat
de Afvalpas hier een onbekend fenomeen is en
dat de huisvuilkalender evenmin is bezorgd.
Ook drie van de vier redactieleden hebben
nimmer een pasje in de bus gehad. Nummer
vier, die net buiten de wijk woont, was wél van
een pas voorzien.
Een kleine steekproef kiskras door de wijk leverde alleen maar negatieve reacties op. ,,Een
Afvalpas? Is dat een bewijs van lidmaatschap
van de Weight Watchers?” vroeg een van de
proefpersonen. Het moge duidelijk zijn dat
de gemeente hier een flinke steek had laten
vallen.
Onderzoek
Een telefoontje naar een persvoorlichter van
de gemeente bracht aan de andere kant van de
lijn verwarring teweeg. ,,Is-ie bij jullie echt niet
bezorgd? Dat is ernstig. We gaan uitzoeken
wat er mis is gegaan, maar dat duurt natuurlijk
wel even,” aldus een woordvoerster van B en
W. Ze raadt de Vogelwijkers aan om massaal
bij het gemeentelijk Contactcentrum te melden
dat ze geen Afvalpas hebben ontvangen. Dat
kan via het speciale telefoonnummer 14070 of
via een melding op internet: op de hoofdpagina van www.denhaag.nl links bovenin het
woord ‘contact’ aanklikken.
Wie snel een pas nodig heeft, moet op genoemde website het aanvraagformulier voor
de Afvalpas invullen. Klik bovenin de hoofdpagina het woord ‘bewoners’ aan, ga dan naar
‘natuur en milieu’ en klik bij het hoofdstuk
Afval op ‘Huisvuilkalender’.
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Honkvast aan het IJsvogelplein
Tekst en foto’s Dick van Rietschoten

In veel Haagse straten is sprake van een voortdurend komen en gaan van bewoners, maar voor de lanen en pleinen van de Vogelwijk geldt dat veel minder. Wie
er eenmaal woont, wil er niet meer weg, tenzij een verandering van werkkring
of andere privé-omstandigheden iemand noodgedwongen naar elders roepen.
Het aantal Vogelwijkers dat al vele decennia op dezelfde plek huist, is dan ook in
vergelijking met andere buurten relatief hoog.
Tot die honkvaste oude kern behoren onder anderen Hans Kraaijeveld (85) en zijn echtgenote
Nelleke (82) die al bijna 42 jaar in een verscholen hoek van het IJsvogelplein wonen, op nummer 18. ,,Er zijn maar een paar huizen waarvan
de bewoners er nog langer zitten dan wij,” zegt
Hans, die gerust een IJsvogelpleinkenner kan
worden genoemd en van elk huishouden rond
het plantsoen wel enkele kenmerken weet te
noemen.
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Verwarrend
Het paar, binnenkort zestig jaar getrouwd,
heeft een kwieke uitstraling, hetgeen misschien
mede wordt veroorzaakt doordat tot op de huidige dag kinderstemmen het achtergrondkoor
van hun leven vormen. Aanvankelijk van hun
eigen kinderen Maaike en Diederick en daarna
van de jonge bevolking van de nabijgelegen
Heldringschool.
Wie het huis van Hans en Nelleke niet kent,

moet bij een bezoek goed uit z’n doppen
kijken, want de situatie is tamelijk verwarrend. Ze wonen namelijk op de scheidslijn van
IJsvogelplein en Talinglaan. Het huis links
naast hen heeft als adres Talinglaan 10. Pas
een kleine honderd meter verder zeewaarts
loopt de Talinglaan door, in de richting van de
Zwanenlaan. ,,We hebben in de loop der jaren
al heel wat zoekende taxichauffeurs of bezorgers uit de brand moeten helpen,” zegt Nelleke.
Hans en Nelleke groeiden beiden op in de
buurt van de Valkenboslaan. Ze kenden elkaar
van de straat, maar werden pas een stel toen
ze elkaar in 1946 bij toeval op een feestje in
Rotterdam weer ontmoetten. In 1951 trouwden ze. Hun eerste gezamenlijke onderkomen
was een zolderetage, maar wel op stand: aan
de Groot Hertoginnelaan, in het chique rijtje
tussen de Stadhouderslaan en de waterpartij.
Daarna volgden verhuizingen naar een flat aan
de Abcoudestraat en de Rigolettostraat, maar
in 1969 kwam een lang gekoesterde droom uit:
een huis in de Vogelwijk. ,,We hebben er heel
wat huizen bekeken, maar op een dag vielen
we voor dit pand aan het IJsvogelplein,” vertelt
Nelleke. ,,Het kostte 92.000 gulden,” vult Hans
aan, ,,en we waren na de aankoop en het opknappen compleet blut, maar we zijn nog altijd
blij dat we het hebben gedaan.”
Ouderen
,,Er woonden destijds vrij veel ouderen aan het
plein. Wij hoorden tot de jongste bewoners,”
herinnert Hans zich. ,,Daarom hebben we in
de loop der tijd heel veel nieuwe mensen zien
komen. Onze bejaarde buurvrouw van het huis
dat eigenlijk tot de Talinglaan hoort, was er met
haar man in 1928 als eerste komen wonen. Ze
had een zoon in huis die psychische problemen
had en erg paranoia was. Nadat z’n moeder
was overleden, heeft hij er nog een flink aantal
jaren gewoond. Een zonderling. Nelleke en ik
waren de enigen die af en toe contact met hem
hadden.”
,,Elders op het plein woonde ook een markante

figuur: Charles, een sympathieke man die bij het
gemeentearchief werkte en vaak in leer gekleed
ging. Hij had ook een motor en tot op hoge leeftijd liep hij in de zomer vaak in een korte leren
broek rond, zelfs als het behoorlijk fris was.”
Nelleke verlegt de aandacht naar het voormalige nonnenklooster St. Marie, enkele tientallen stappen verder gelegen op de hoek van de
Haviklaan. ,,Toen we hier kwamen wonen,
zaten er nog enkele nonnen in. Maar in de
loop der jaren kwamen er steeds meer andere
bewoners: eerst werd het een soort pension
voor ouderen en later kwamen er studenten van
het Institute of Social Studies en van de Hogere
Hotelschool in. Een jaar of tien geleden is het
pand omgebouwd tot appartementencomplex.”
Journalistiek
Plots herinnert Hans zich nog een opvallend
feit. ,,In ons huis woonde een journalistenechtpaar. Een leuke toevalligheid omdat ik ook uit
de journalistiek kwam. Eind mei 1945, kort
na de bevrijding, was ik als leerling-journalist
aangenomen op de Haagse redactie van Het
Parool, die zetelde aan de Riviervismarkt. Na
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Woonzorgcentrum Uitzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huurappartementen
Thuiszorg & alarmering
Restaurant en grand café
Servicepakketten
Activiteitenaanbod
Wijkservicepunt
Dagbehandeling
Verpleeghuiszorg
Informatie over
woonzorgcentrum Dekkersduin

Bel voor meer informatie 070 - 754 55 55
Zonnebloemstraat 383, 2565 RW Den Haag

Van der Valk is een Westlands bedrijf dat al 90 jaar bestaat en moderne
techniek combineert met ouderwetse service en garantie! Aangesloten
bij Baderie, UNETO-VNI en CBW voor de beste garantie, kwaliteit en
zekerheid! Bij Van der Valk telt alleen het eindresultaat en een
100% tevreden klant. Wij nemen met minder geen genoegen!
Bij Van der Valk kunt u ook terecht voor:

Patijnenburg 4-6 • 2671 JD Naaldwijk • T 0174 624610 • www.valkcomfort.nl
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• keukens
• wand en vloertegels
• badkamers
• vloerverwarming
• duurzame energie
• centrale verwarming
• airco/ventilatie en installatiewerk

Van der Valk biedt
u ‘Totaal Comfort’
op het gebied van
installatietechniek,
keukens, sanitair
en tegels. Dat u
voordeel heeft bij
het inschakelen van
één bedrijf dat alle
werkzaamheden kan
uitvoeren, spreekt
voor zich. In het
stadium van offerte
kan alles in één keer
worden besproken
en later, tijdens de
uitvoering, blijft
alles in één hand.

een dag mocht ik al naar een persconferentie
van generaal Kruls, de chef van het Militair
Gezag in Nederland.”
Een jaar later vertrok ik naar Rotterdam, waar
ik bij het Economisch Dagblad ging werken.
Daar specialiseerde ik me als scheepvaart- en
luchtvaartdeskundige. Ik heb KLM-oprichter
Albert Plesman nog geïnterviewd en vliegtochtjes gemaakt met de beroemde piloot en
schrijver Adriaan Viruly! In die periode kreeg
ik verkering met Nelleke, die toen secretaresse
was bij de handelsonderneming van haar vader
in Den Haag.”
,,Toen we trouwden, hield dat werk op”, haakt
Nelleke in, ,,want men vond toen nog dat
getrouwde vrouwen niet behoorden te werken.
Pas in de jaren tachtig, toen onze kinderen al
groot waren, ben ik weer wat gaan verdienen.
Ik heb toen zeven jaar part time op de boekenafdeling van De Bijenkorf gewerkt.”
Hans verruilde in 1948 Rotterdam weer voor
Den Haag. Hij kwam terecht op de redactie
van de Haagsche Courant, waar hij als collega
onder anderen sportverslaggever Herman
Kuiphof had. Ook hier kreeg Hans de scheepvaart onder zijn hoede. In die hoedanigheid
versloeg hij ook een aantal jaren de toen nog
traditionele nationale haringrace. ,,Eén keer
zat ik tijdens die race aan boord van de winnende logger, de SCH. 236 van rederij Van der
Toorn. In 1954 was dat.”
Verzekeringen
In 1960 zegde Hans de journalistiek vaarwel.
Hij werd pr-manager en woordvoerder voor de
bedrijfstak van verzekeraars, eerst alleen de
schadeverzekeraars en later de hele branche.
Dat klinkt wellicht niet zo dynamisch, maar
was het wel. ,,Er ging heel veel energie in zitten,” zegt Hans. ,,Zozeer zelfs dat de vakantie
vaak een sluitpost was.”
De geur van de journalistiek bleef overigens
wel in de familie Kraaijeveld hangen, want
dochter Maaike trad in vaders voetsporen. Ze
werkte jarenlang voor de Haagsche Courant

en is nu stadsredactrice voor AD/Haagsche
Courant.
Ook zoon Diederick begaf zich aanvankelijk op
het journalistieke pad, maar na enkele jaren
sloeg hij een andere creatieve weg in. Hij is nu
een internationaal bekend beeldend kunstenaar, die zich onderscheidt door kunstwerken te
maken met ‘plakjes’ sloophout. Trots laten zijn
ouders een aantal afbeeldingen en krantenknipsels zien. Een van Diedericks jongste creaties,
de beeltenis van Barack Obama, hangt nu in de
Amerikaanse ambassade. Wie er meer van wil
zien, moet maar eens de website
www.oudhout.nl opzoeken.
Hans en Nelleke hebben in hun jaren aan het
IJsvogelplein vele contacten en vriendschappen
opgebouwd. Hun passie voor het edele bridgespel speelde daarbij een belangrijke rol. ,,We
doen nog altijd mee aan de wintercompetitie,
die ooit is opgezet door Hetty Maywald van de
Roodborstlaan. Zo hebben we heel wat mensen
leren kennen. Ja, voor ons voelt deze wijk nog
steeds als een warm bad.”

Nieuwe website Vogelwijk
Deze maand is de vernieuwde website van wijkvereniging De Vogelwijk online gegaan.
Het adres is : www.vogelwijkonline.nl
Er is op de deze site veel informatie te vinden over de
wijk, zoals een stukje historie, actuele informatie,
enzovoorts, en dat alles zowel in woord als in beeld.
Ook vindt u uiteraard informatie over het bestuur en
de verschillende commissies en clubs. Er is ook een
apart Engelstalig gedeelte voor expats.
De rubrieken Nieuws en Activiteiten bieden lezers
de mogelijkheid reacties onder de berichten te plaatsen. Verder is er een aantal handige links naar
bijvoorbeeld de gemeente Den Haag en naar andere
wijkorganisaties.
De 'webmaster' van de nieuwe site is onze wijkgenoot
Peter Arends.   
Suggesties, informatie, aankondigingen, foto’s en dergelijke zijn van harte welkom. Mail daartoe naar:
webmaster@vogelwijkonline.nl
De Vogelwijk februari 2011
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Virtueel bezoek aan Vogelwijk
tegenwoordig een peulenschil
Door Madelon Kranenburg
Voor een kennismaking met de Vogelwijk en
haar bewoners hoeven we tegenwoordig onze
stoel niet meer uit. Zet de computer aan, schakel internet in en de virtuele Vogelwijk ligt aan
je voeten. Je kunt natuurlijk de nieuwe website
van de wijkvereniging bekijken, maar daarnaast zijn er nog veel meer mogelijkheden om
dit mooie stukje Den Haag te leren kennen.
We beginnen met een wandeling door de wijk
met behulp van Google Maps en Street View
(http://maps.google.nl). Als startpunt kiezen
we de Wildhoeflaan, waar we het gele mannetje hebben gepositioneerd. Vanaf dat moment

12
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gaat de wijk voor ons open. We zien een zonnige laan op een maandagmorgen. Het vuilnis
is net opgehaald en veel mensen zijn met de
auto naar het werk, gezien het grote aantal
vrije parkeerplekken.
Huizen
Via de witte pijlen kunnen we nu de wandeling door de Vogelwijk vervolgen. Maar dat
is niet meer voldoende. We willen ook bij de
mensen binnen kijken. Ook nu weer worden
we op onze wenken bediend. Via www.funda.
nl kunnen we zoeken op de straat van onze gading. Op de Wildhoeflaan en in de Sijzenlaan
staat momenteel niets te koop, maar in de
Spotvogellaan is het raak. Deze laan heeft

een handvol huizen in de aanbieding.
Met één druk op de knop stappen we brutaal
onaangekondigd bij een adres naar binnen. In
dit geval een half vrijstaande woning met zeven
kamers. Een sfeervol huis in goede staat van
onderhoud. We loeren zonder gêne in de woonkamer, keuken en zelfs de slaapkamer.
Maar ja, we weten eigenlijk nog te weinig,
want wie zijn dan onze buren? Daar kan de site
www.toeto.com antwoord op geven. Via deze
webpagina kunnen we de namen van de bewoners uit een bepaalde straat opzoeken.
YouTube
Dit zegt echter nog niets over het doen en laten
van de wijkbewoners. Daar willen we, nu we
toch bezig zijn, ook graag meer over weten.
Hiervoor moeten we wat dieper in het internet spitten en zo komen we op de populaire
YouTube-website filmpjes tegen van onder
meer de Vogelwijkrally 2009, de presentatie van het boek Een Haagse Oase aan Zee,
met wijlen Hans Dijkstal op saxofoon, en de
hernieuwde ingebruikneming van de windmolen bij het Zuiderstrand in het kader van het
initiatief Vogelwijk Energie(k).
Toch is dit nog niet precies wat we zoeken. We
willen graag een indruk krijgen van het type
bewoners. Het antwoord op deze vraag vinden
we uiteindelijk op de volgende site:
http://eeuwvandestad.nl/archives/348.
In deze VPRO-documentaire uit 1995 vertellen kinderen uit de Vogelwijk over hun leven
en leefomgeving. Die kinderen zijn inmiddels
volwassen en wonen misschien nog steeds in
de wijk, maar ze kunnen uiteraard ook, zoals
het jonge vogels betaamt, zijn uitgevlogen naar
elders.
Zo kan iedereen die dat wil een goede eerste
indruk krijgen van onze ‘tuinstad’ aan zee.
Nog meer informatie
Meer Vogelwijk op internet kunt u binnenkort
vinden op de geheel vernieuwde website van
onze wijkvereniging. Het is de bedoeling dat

u vanaf begin maart deze nieuwe digitale wijkkiosk kunt bezoeken.
Nog meer beelden en informatie over de
Vogelwijk kunt u binnen uw blikveld krijgen via:
www.haagsebeeldbank.nl
www.flickr.com (zoek op Vogelwijk Den Haag
of Straatnaam)
http://foto.denhaag.org
Deze lijst is overigens niet compleet. Mocht u op
internet nog meer over onze wijk tegenkomen,
laat het ons dan weten:
m.kranenburg21@kpnplanet.nl

Nieuwe Seniorengids
voor Den Haag
verschenen
Op vrijdag 21 januari heeft wethouder Karsten
Klein (Welzijn) de nieuw verschenen Haagse
Seniorengids ten doop gehouden.
In deze gratis gids staat alle relevante informatie voor Haagse ouderen. Van voorzieningen en regelingen op het gebied van
wonen, zorg en geldzaken tot een overzicht
van vrijwilligerswerk, cursussen en sport
en cultuuraanbod voor ouderen. De gratis
gids is verkrijgbaar bij de stadsdeelkantoren
en alle bibliotheken, bij het CIPO (Centraal
Informatie Punt Ouderen), Riviervismarkt
5 en bij de informatieshop voor ouderen
(I-Shop) aan de Lijsterbesstraat 61.
Het CIPO en de I-Shops in Den Haag gaan
nauwer samenwerken om informatie voor
ouderen op wijkniveau toegankelijker te
maken. I-Shops zijn een belangrijk informatieen adviespunt voor ouderen op het gebied van
(mantel)zorg, geldzaken, wonen en andere
persoonlijke hulp. Ze zijn vooral handig voor
ouderen die niet beschikken over internet.
Heeft u wel internet? Zie dan voor meer informatie de website www.cipo.org
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Stadhouderslaan.nl
Damsigt.nl
• Maria Galland-behandelingen
• Sothys-behandelingen
• Deﬁnitieve ontharing
• Verwijderen pigmentvlekjes
Verwijdering
Couperose/steelwratjes
van:
• Electrisch ontharen
Couperose,
• Permanente Make-up
Pigment• LaStone Massagetherapie
vlekjes,
Permanente
• Microdermabrasie
Make-up en
• Neoderma Bio-Peeling
Tatoeages
• Mesotherapie
• Injectables door arts
• Pedicure (diabetische/reum voet)

Instituut voor een afspraak met jezelf!
Stadhouderslaan 18 - 2517 HX Den Haag

Tel.: 070 3657433

Oosteinde 365 - 2272 AB Voorburg

Tel.: 070 3865526

Vogelwijk
Apotheek
0 jaar
Reeds 6smiddelee
uw gen cialist
spe
• Persoonlijke benadering
• Homeopathie
• Zelfzorgmedicatie
• Vichy
• Gratis bezorging
Kwartellaan 3
2566 DR Den Haag
Tel. 070 - 365 25 59

w w w. v o g e l w i j k a p o t h e e k . n l
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ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR

Een sterke betrokkenheid, met 30 jaar ervaring
Bijwerken van alle administraties
Opmaken en controle jaarrapporten
Fiscale en bedrijfseconomische adviezen
Bijwerken van loonadministraties voor alle
bedrijfstakken
Verzorging van aangifte Inkomstenbelasting voor
particulieren
Mezenlaan 31, 2566 ZB Den Haag
Tel. 070 - 3238615/3685803, fax 070 - 3683042

Zo Kinderopvang & Bso verzorgt dagopvang voor
kinderen van 0 - 4 jaar en naschoolse , buitenschoolse, voorschoolse en tussenschoolse opvang
voor kinderen van 4 - 12 jaar.
Op deze groene en rustige locatie in de Vogelwijk
komt uw kind in een geborgen en veilige omgeving,
die alle ruimte biedt aan ontwikkeling.
Zo op maat
Bij ons regelt u al uw zaken met het vestigingshoofd,
zodat u opvang op maat kunt afnemen. Alles is in de
prijs begrepen, dus voeding, luiers, muziek- en
danslessen en pedagogisch advies. Daarnaast kunt u
ook extra diensten afnemen zoals de kinderkapper.
Interesse?
Hebben wij uw interesse kunnen wekken? Neem dan
contact op met Ingrid, ons vestigingshoofd. Zij zal u
graag meer vertellen over de locatie en wil u graag
een rondleiding geven. Tel. (070) 360 87 65.
Zo aan de Sijzenlaan 13, 2566 WB Den Haag,
LRK-nummer 135633370.
Kijk voor meer informatie op www.zokinderopvang.nl

landscaping

Advies • Aanleg • Onderhoud
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03
www.bischof.nl
P.E. Bischof, Veursestraatweg 106, 2265 CG Leidschendam

Openbare ledenvergadering
Vogelwijk Energie(k)
13 februari
Op zondagmiddag 13 februari houdt Vogelwijk Energie(k) om 16.00 uur in de
kantine van tennispark Houtrust haar eerste ledenvergadering en tevens
Nieuwjaarsbijeenkomst.
De coöperatie Vogelwijk Energie(k) is opgericht omdat we het belangrijk vinden dat de investeerders in windmolen ‘De Duinvogel’ bij het
zuidelijk havenhoofd en alle andere leden van
de coöperatie zeggenschap krijgen. Uiteraard
hopen we ook nieuwe potentiële leden aan te
treffen.
Vogelwijk Energie(k) wil het namelijk niet bij
die ene windmolen laten. Er staat voor dit jaar
een ambitieus programma klaar. Wij willen u
daarover informeren en met u van gedachten
wisselen. De vergadering is openbaar omdat
we alle geïnteresseerde Vogelwijkbewoners in
de gelegenheid willen stellen de bijeenkomst
bij te wonen.
Ledenraad
Een belangrijk onderwerp van de vergadering
is de structuur van de organisatie. De coöperatie is een vereniging met leden. Statutair
hebben wij voorzien in een zes leden tellende
Ledenraad voor de coöperatie. Deze Raad
controleert en benoemt het bestuur en stelt de
jaarrekening vast.
De Ledenraad wordt in samenspraak met de
leden en in het licht van onze statuten verder
vormgeven.
Wij roepen hierbij belangstellenden voor het

Ledenraadslidmaatschap op zich bij ons te
melden d.m.v. het zenden van een kort C.V aan
ondergetekende via info@vogelwijkenergiek.nl
Aanmelden graag vóór 10 februari a.s.
Tijdens de bijeenkomst zal ook worden ingegaan op de relatie Stichting – Coöperatie en
de later vast te stellen contributie.
Voorts willen wij u een uiteenzetting geven van
de resultaten van de Inspiratieavond op
4 november vorig jaar en wat wij daar in 2011
mee gaan doen.
Wij zien ernaar uit u te mogen begroeten en
na afloop van de vergadering willen wij graag
met u een toost uitbrengen op de plannen voor
2011.
Mailt u ons a.u.b. of u op 13 februari komt
proosten op een energiek 2011 via
info@vogelwijkenergiek.nl

Namens het bestuur,
Paul Lohmann
Nieboerweg 228
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Monique Muller

een
reisburo

is een
reisburo

Taco Risselada

tot u

Globe
ontdekt

Globe ReisbuRo bRooks
Den HaaG
Thomsonlaan 83 - tel.: 070 3637947
thomsonlaan@globereisburo.nl
Frederik Hendriklaan 189
tel.: 070-3521551
fr.hendriklaan@globereisburo.nl

Voor alle soorten bestratingen en terrassen
Tuinaanleg en onderhoud

Henri du Parcplantsoen 7
2551 XT Den Haag
www.eerhart-sierbestrating.eu
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E-mail: jeerhart@ziggo.nl
Tel.: 070 321 10 06
Mobiel: 06 - 280 631 64
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Word ‘klaarover’ voor de padden
Nog een paar weken en dan begint de jaarlijkse paddentrek weer. In februari
of maart ontwaken de padden uit hun winterslaap. Ze trekken dan vanuit hun
winterverblijf (vaak in een tuin of bosje) naar het water waar ze geboren zijn om
er te paren. Hierbij worden afstanden afgelegd van ca. 200 meter tot zelfs enkele
kilometers, een hele reis voor zo’n klein diertje.

Een reis die ook lang kan duren, want in tegenstelling tot kikkers springen padden niet; ze
schuifelen. Zo kan het soms wel tien minuten
duren voor een pad de weg overgestoken is.
Hierdoor is de jaarlijkse tocht niet zonder
gevaren: elk jaar worden er weer veel padden
overreden.
Het is erg belangrijk dat er veel padden zijn.
Het zijn namelijk zeer nuttige dieren. Ze eten
bijvoorbeeld veel insecten en slakken op en
voorkomen zo insectenplagen.
Laan van Poot
Al ruim tien jaar helpt de Haagse Dieren
bescherming de padden met oversteken. Vorig
jaar hebben op diverse locaties in Den Haag
170 vrijwilligers 5249 padden veilig naar de
overkant geholpen. Een van die locaties is zoals
bekend het laatste deel van de Laan van Poot,
waar padden de weg oversteken om naar het
nabijgelegen meertje of slootje in de duinen te
reizen.
We zijn nog op zoek naar mensen die onze
Paddenwerkgroep willen versterken. In de
Vogelwijk en omgeving hebben we nog ‘klaar-

overs’ nodig voor de locaties Laan van Poot,
Machiel Vrijenhoeklaan en Dotterbloemlaan.
Wilt u vanaf eind februari gedurende circa
zes weken één vaste avond in de week (vanaf
zonsondergang tot ongeveer 22.30 uur) helpen
met het overzetten? Kijk dan op de website van
de Dierenbescherming afdeling Den Haag
(www.denhaag.dierenbescherming.nl/
nieuws/bericht/13741)
en vul het inschrijfformulier in. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen via tel. (070)
392 42 89. Wilt u meer informatie of heeft u
nog vragen? Mail dan naar
stephanie@haagsedierenbescherming.nl.

Boekje voor kleuters
over de paddentrek
Vogelwijkbewoonster Wilma Smeets (Laan
van Poot 294) heeft vorig jaar een leuk kinderboekje over de paddentrek geschreven.
Het heet Het Trekkersvolkje De Paddisten en
kost 12,95.
Op een spannende en humoristische manier
vertelt de schrijfster de avonturen van een
paddenfamilie. Het voorleesboekje is geïllustreerd door Emily Reijnders, een twaalfjarig
meisje uit België. Zowel de tekst als de tekeningen prikkelen de fantasie van de kleintjes
die uit het boek worden voorgelezen.
Het boek is uitgegeven door boekscout.nl
en is te bestellen via de website
www.boekscout.nl Wilma is ook te bereiken
via het mailadres henkcrielaard@hetnet.nl
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Door Magda van Eijck

Waar zijn ze gebleven?
Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu
Naam              Josien Bansema-Cost
Leeftijd 48 jaar
Huishouding Getrouwd met Cees Bansema, drie kinderen: Dirk Willem
en (nog thuis wonend) Alette
In de Vogelwijk gewoond Van 1968 tot 2006 (met veel onderbrekingen)
Vroeger adres Fuutlaan 2
Huidig adres Van Zuylen van Nijeveltstraat 56, Wassenaar

�

,,Mijn moeder was zesenhalve maand zwanger
toen ze zwangerschapsvergiftiging kreeg en
met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.
Daar kwam ik als piepklein meisje van 2100
gram met gebalde vuistjes ter wereld. Ik zou
het wel overleven, dacht men. Het broertje dat
vóór mij - ook tijdens zwangerschapsvergiftiging - met gestrekte handjes ter wereld was
gekomen, redde het niet. Ook het jongetje dat
mijn moeder na mij kreeg, heeft een vroege
geboorte niet overleefd. Ik bleef dus enig kind.
Mijn vader was internist in het Rode
Kruisziekenhuis en wij woonden toen op
Waalsdorperweg 77. Ik ging daar, toen ik vier
werd, naar de Montessorischool Waalsdorp.”
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,,In verschillende condoleancebrieven die ik
in mei 2002 na het overlijden van mijn vader
Wim Cost ontving, schreven oud-patiënten
van mijn vader over mijn geboorte. Zij meldden me dat op 3 december 1962 in het Rode
Kruisziekenhuis over niets anders werd
gesproken dan over de aanstaande begrafenis
van prinses Wilhelmina die eind november
was overleden én over het kindje van dokter
Cost dat zojuist was geboren” ,vertelt Josien
Bansema-Cost, het kindje van weleer.

Fuutlaan, Nutsschool en Sorghvliet
,,Precies op mijn zesde verjaardag verhuisden
we naar Fuutlaan 2 en werd de Nutsschool mijn
nieuwe school. Op de Montessorischool had ik
al leren lezen en daar wilde ik mee doorgaan,
maar van juf Koorenman mocht dat niet. Op
een kleuterschool hoorde je alleen boekjes met
plaatjes te krijgen, vond zij. Ik moest eerst maar
eens netjes leren knippen: langs lijntjes.
Op de Fuutlaan en in de buurt woonden
toen niet veel kinderen van mijn leeftijd en
op de Nutsschool zaten weinig kinderen uit
de Vogelwijk. Ook hockeyclub Craeyenhout
bestond toen nog niet. Om te kunnen hockeyen
moest ik naar Klein Zwitserland. Tennissen kon
wel: op Berg en Dal. Enkele jaren later kwamen

er wel kinderen op de Fuutlaan wonen, maar
de meesten waren een stuk jonger dan ik.
Later werd mevrouw Ferguson mijn juf. Ze
was iemand die geboren was om les te geven,
echt een goede onderwijzeres. Alle kinderen
moesten een plantje op hun tafeltje hebben:
dan bleven ze rustig zitten. Het mijne belandde natuurlijk regelmatig op de grond.
Pas jaren later kreeg ik op school vriendinnen die bij mij in de buurt woonden. Zij
stroomden vanuit andere plaatsen of landen
later in. Dat waren Rebecca de Buck, Anne
Wackwitz - die woonde lekker dichtbij op de
Rietzangerlaan -, Zita Brans en Joyce van Gils.
Met hen ging ik later naar het Sorghvliet gymnasium. Daar heeft mijn geschiedenisleraar,
mijnheer Innemee, mij de liefde voor geschiedenis bijgebracht. Na mijn eindexamen
vertrok ik dan ook naar Groningen, de stad
waar mijn vader medicijnen had gestudeerd,
om geschiedenis te studeren. Daar leerde ik
Cees Bansema kennen, die daar rechten deed.
We studeerden beiden af en hij vervolgde zijn
opleiding bij het Europa College in Brugge
en daarna in het Diplomatenklasje van
Buitenlandse Zaken.”
Teheran
,,Op 4 juni 1988 zijn Cees en ik getrouwd en
een week later zaten we al in Teheran. Cees
begon daar als secretaris op de ambassade.
De Iran-Irakoorlog was net afgelopen, maar er
was ook de dreiging van de eerste Golfoorlog.
Ik moest een lange jas gaan dragen en mijn
haren moesten totaal bedekt zijn. We kregen
pakken aangemeten tegen mosterdgas en een
ander soort gifgas, voor het geval er aanvallen
kwamen.
In winkels mochten de mannen via de hoofdingang naar binnen en de vrouwen moesten
via een zij-ingang. In de winkel zelf vond je elkaar wel weer. Het was dus een totaal andere
wereld, want vanaf 1979 had Khomeini daar
de macht. We hebben ook een flinke aardbeving meegemaakt en we maakten de fatwa

tegen Salman Rushdie in februari 1989 mee.
In de laatste fase van mijn eerste zwangerschap
ging ik voor twee maanden naar mijn ouders
op de Fuutlaan. Niet alleen ik, maar ook mijn
drie kinderen zijn in het Rode Kruisziekenhuis
geboren. Dirk kwam op 6 oktober 1989 ter wereld. Van mijn ouders kreeg ik een videocamera
om Dirk in Teheran te filmen, zodat zij konden
zien hoe hij als baby was.
Vlak nadat ik in Teheran terug was, met de
baby, werd de ambassade aangevallen. Alle wcpotten werden vernield, want dat was westerse
decadentie. Cees filmde met de nieuwe camera
alles en dacht dat het wel op het Journaal uitgezonden zou worden. Helaas viel op hetzelfde
moment de Berlijnse Muur en kreeg het nieuws
uit Teheran verder geen aandacht.
Al met al was het een heel interessante periode
in Iran en we hebben er – meestal als enige toeristen – de mooiste opgravingen gezien, zoals
in Persepolis, Isfahan en Bam.”
Opnieuw Fuutlaan
,,In 1990 gingen we terug naar Nederland. Cees
ging op het ministerie van Buitenlandse Zaken
werken en wij gingen met Dirk op Fuutlaan
2 wonen. Mijn ouders woonden inmiddels in
Vorden en ze hadden als pied à terre in Den
Haag een flat in de Zonnebloemstraat gekocht.
Op de Fuutlaan werd in september 1991 onze
zoon Willem geboren en in september 1994
dochter Alette. De kinderen gingen naar de
Nutsschool en hadden veel vriendjes in de
buurt.”
Naast de zorg voor de kinderen zat Josien
bepaald niet stil. ,,In Teheran had ik via de
ambassade de rechtenstudie afgemaakt waarmee ik in mijn laatste jaren in Groningen was
begonnen en als aankomend juriste kon ik hier
in Den Haag stage lopen op het kantoor van
onze buurman,” vertelt ze lachend.
Een diplomatengezin zit echter nooit lang op
één plek. Uitzending naar een andere post
volgde in juli 1997. Het werd de Nederlandse
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De huidige woning van Josien en Cees in Wassenaar

ambassade in Bonn. ,,De juf van Dirk, Birgitta
van Vonderen, had gehoord dat wij zouden
vertrekken en vroeg ons of zij en naar man ons
huis konden kopen. Maar wij dachten: hier willen we ooit terugkeren. Verkopen deden we dus
niet, maar huren kon wat ons betreft wel. En zo
gebeurde het.”
Bonn, Berlijn en Bratislava
,,Gelukkig was Bonn niet te ver bij mijn ouders
vandaan, want mijn moeders zwakke gezondheid baarde ons veel zorgen. Vanuit Bonn
waren we redelijk snel in Vorden. Al vijf maanden na ons vertrek is ze helaas overleden.
Omdat Berlijn weer de hoofdstad van het herenigde Duitsland werd, vertrokken we na twee
jaar Bonn naar Berlijn: een bruisende stad waar
van alles gebeurde. Daarna volgden vier jaar in
Bratislava in Slowakije. Een heerlijke stad met
veel cultuur en een geweldig achterland met
hoge bergen, veel natuur en bovendien vlak bij
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andere mooie steden als Praag, Boedapest en
Wenen. Toevallig woonde m’n vriendin Joyce
van Gils toen in Wenen. We hebben zelden zo
dicht bij elkaar gewoond.”
Weer Fuutlaan
In 2005 zaten de acht ambassadejaren er op.
Cees ging opnieuw bij Buitenlandse Zaken werken. De familie Van Vonderen verhuisde uit de
Vogelwijk en de familie Bansema-Cost keerde
terug naar hun oude huis op de Fuutlaan .
Maar dat ging zo maar niet, want eerst moest
het complete gezin zich melden op het Immigratiekantoor aan het Stadhoudersplantsoen.
Daar zaten ze met z’n vijven te wachten op de
toezegging dat ze zich in Nederland mochten
vestigen. Omdat ze konden aantonen dat ze
een eigen huis hadden, mochten ze blijven.
Het liep verder allemaal ook niet zo op rolletjes: de kinderen hadden in het buitenland op
Amerikaanse scholen gezeten en wilden hun

opleidingen daarom aan de Amerikaanse
school in Wassenaar afmaken. Dat zou geen
probleem moeten zijn, want de schoolbus
zou hen bij het Eiberplein oppikken en ook
later op de dag weer terugbrengen. Maar ja,
Dirk, Willem en Alette houden van sport en
willen ook graag afspreken met vrienden
en vriendinnen. ,,Dus bijna elke dag moest
ik hen - in de spits - in Wassenaar op gaan
halen,” vertelt Josien. ,,Dat was voor hen én
voor mij niet leuk. Uiteindelijk besloten we
maar naar Wassenaar te verhuizen. Toen de
knoop was doorgehakt, konden de kinderen het haast niet geloven: het huis aan de
Fuutlaan werd verkocht!”
Wassenaar
Hun huidige woning aan de Van Zuylen van
Nijeveltstraat bevalt prima en het wonen in
Wassenaar is voor Josien, Cees en de nog
thuiswonende Alette ook heel plezierig. ,,De
Langstraat, die op loopafstand ligt, heeft een
grote diversiteit aan winkels te bieden en
ook restaurantjes en terrasjes zijn er in onze
buurt in overvloed”, vertelt Josien.
Alette is inmiddels 16 en ze zit nog op de
Amerikaanse school. Dirk studeert al drie
jaar geschiedenis in Vancouver en heeft een
leuke Canadese vriendin. Willem is tweedejaars student medicijnen in York. ,,Wat zou
mijn vader trots zijn als hij dit wist”, zegt
Josien.
In 2012 zal een volgende plaatsing in het
buitenland volgen. ,,Ik denk dat we dit
huis dan wel verkopen, want verhuren lukt
tegenwoordig niet meer zo. We zien het dan
wel weer als we terugkomen. Per slot van
rekening hebben we altijd het huis in Vorden
nog. Daar zie je in alles nog de hand van mijn
vader, zowel in het huis als in de tuin. Daar
liggen alle spullen van vroeger en daarom
blijft dat huis ons Hollandse thuis.”

Sneeuw
De duinen zijn wit, de tuin is wit
de straten verkeersverlaten
geen plaats waar de sneeuw niet ligt
De tuin een feest met fondant en schuimgebak
aan de dakgoot hangen pijporgels van glas
kinderen gillen hoog in de ijle lucht
als uitgelaten jonge honden
de droom van ooit, een witte kerst
aan zee is uitgekomen
De stad is stil, houdt eindelijk zijn mond
gedempt en lamgelegd, alles wat rijdt
en loopt glijdt onder zich vandaan
een haastig leven is onmogelijk
men is geheel ontrend
Dat ongemak zo mooi kan zijn!

Olga
Millenaar
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Offers en Koffers, Suitcases & Sacrifices

Vogelwijk-actrice Linda Møller
speelt het leven van expats
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Linda Møller is actrice en één van die creatieve
talenten die onze wijk rijk is. Zij woont aan de
Kauwlaan 10 met echtgenoot Phlip Boswinkel.
Phlip heeft een eigen bedrijf, gespecialiseerd in
de ontwikkeling van duurzaam vastgoed. Hij
is ook secretaris van de coöperatie Vogelwijk
Energie(k). Samen hebben zij drie zoons,
Wiebe (12), Joris (10) en Milo (8).
Linda studeerde theaterwetenschappen in
Utrecht, volgde Theateropleiding De Trap in
Amsterdam en speelde nadien bij het Noord
Nederlands Toneel, totdat de kinderen werden geboren. Zij richtte jeugdtheaterschool
Linnengoed Showkids op en was (en is)
regelmatig te zien op televisie in programma’s
als Avro’s Droomshow, Goudkust, de politieserie Blauw Blauw en in commercials. Vijf jaar
geleden voegde Linda zich bij de toen zojuist
opgerichte Theatergroep Plankgas.
Plankgas
Naast Linda bestaat Theatergroep Plankgas uit
een vaste kern acteurs: Albertine de Kanter,
Els Kok, Marike Mingelen, Anna Nicolaï en
Mechteld Schelberg. Plankgas brengt toneel
op locatie. Dat betekent bij mensen thuis, maar
ook in restaurants, bij bedrijven en op andere
bijzondere locaties. ,,Wij spelen wel eens bij
mensen thuis die in plaats van met z'n allen
naar de bios te gaan kunst in eigen huis halen
en anderen daarvoor uitnodigen. Iedereen
neemt een eigen klapstoel mee en de gastheer
of gastvrouw zorgt voor koffie en een schoenendoos waar entreegeld in wordt verzameld.
Erg lollig en gezellig!”
,,We treden op veel verschillende plekken op.
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Ik zeg altijd: van huiskamer tot Tweede Kamer,
en van Den Haag tot Jakarta. We hebben nu
negen producties. Humor vinden wij belangrijk, maar ook dat het ergens over moet gaan.
De stukken die wij spelen duren ongeveer een
uur. We combineren het ook vaak met een
diner. Dan heb je een compleet avondje uit.”
Betrokkenheid
,,Wij hebben nog nooit subsidie aangevraagd,
met name omdat dat veel werk met zich meebrengt. Maar eigenlijk zijn wij er best trots op
dat het ons lukt om te kunnen draaien zonder
subsidie.” Gelukkig krijgt Linda veel hulp.
,,Wat ook zo ontzettend fijn aan de Vogelwijk
is, is de betrokkenheid van de buurtbewoners.
Er zijn veel mensen uit de buurt die hand- en
spandiensten verrichten. Zo hielpen Esther

Bloemsma en Anke Lütkenhues met het maken
van kleding voor een van onze producties.
En een tijdelijk leegstaande woning van Ton
Vermolen naast ons huis mochten wij gebruiken om er onze voorstellingen te oefenen.”
Linda steekt veel tijd in publiciteit en communicatie. ,,Ik heb altijd flyers in mijn tas! En als je
dan ziet dat er telkens weer mensen komen kijken, geeft me dat energie. Het is best aanpoten,
maar er is niks mooiers dan datgene te kunnen
doen waar je hart ligt.”
Expats
In Den Haag wonen zo’n 30.000 expats. De
Vogelwijk is voor velen van hen een geliefde
tijdelijke verblijfplaats. ,,Je merkt dat er veel
expats en ‘repats’ in onze wijk wonen, in die zin
dat mensen makkelijk contacten leggen. Het is
ook makkelijk om je hier snel thuis te voelen. In
de zomer is het leven een beetje te vergelijken
met een expatleven: dan gaan de strandtenten
open, zijn de agenda’s wat minder vol en wie
dan leeft, wie dan zorgt. Heerlijk!”

Herkenbaar
Ooit woonde Linda een jaar in Zwitserland,
genoeg om te ervaren hoe het is om zelf buitenlander te zijn en om ergens opnieuw te beginnen. ,,Wij hebben scènes geschreven waarin we
dat gevoel hopen over te brengen. Bijvoorbeeld
wat het met je doet als je op een andere plek op
de wereld neerstrijkt. En wat het leven in een
vreemd land doet met je waarden en normen.”
Het stuk is erg herkenbaar, vertelt Linda.
,,Twee gepensioneerde stellen die elkaar uit het
Midden-Oosten kenden, kwamen naar onze
voorstelling. Eén man was behoorlijk aangeslagen; hij realiseerde zich nu pas hoe zijn vrouw
het expatleven had ervaren. En het grootste
compliment is dat iedereen na afloop altijd
denkt dat wij ook zelf expats zijn geweest!”
English version
,,Deze maand gaan wij in Theater Pepijn, hier
in Den Haag, het stuk Offers en Koffers in het
Engels spelen. Suitcases & Sacrifices hebben
we het genoemd. In april spelen we ook in
strandtent De Fuut. Vogelwijkbewoonster en

Offers en Koffers
Eén van de recente stukken van Plankgas
gaat over expats: Offers en Koffers, een stuk
dat binnenkort ook in het Engels wordt gespeeld. ,,Twee jaar geleden zijn wij gevraagd
om in Singapore te komen spelen voor de
Nederlandse gemeenschap daar. Tijdens een
diner hadden wij het over onderwerpen voor
nieuwe voorstellingen. Iemand zei: waarom
maken jullie niet iets over expats? Dat leek mijn
collega Mechteld Schelberg en mij een mooi
thema. Wij zijn ons toen gaan inlezen en hebben veel expats geïnterviewd. Daaruit kwamen
allerlei gemeenschappelijke onderwerpen naar
voren waar wij op zijn gaan improviseren.”
Zo ontstond Offers en Koffers, een stuk vol
humor, herkenning en ontroering. ,,Het gaat
over het leven van Nederlanders in het buitenland. Mechteld en ik kruipen in de huid van
een twintigtal personages en laten het échte
expatleven zien.”
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Tuincentrum Hanenburg
Groen v. Prinstererln. 245
tel.: 323.72.07

Verbouw - onderhoud - renoVatie
erkend preventie adviseur

Politie KeurmerK Veilig wonen
Van onderhoud tot bungalowbouw

dorpskade 27
2291 hn wateringen
tel. 0174-297894 / 06-202 47 255
www.sbc-aannemers.nl
Privé: tuinfluiterlaan 39
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Wij leveren en verzorgen voor U
• ALLES VOOR DE TUIN
o.a. grond, gras, bielzen, tegels, bomen,
heesters, vaste planten, zaden, bollen,
perkplanten, tuinverlichting, enz.
•
•
•
•
•

TUINAANLEG EN ONDERHOUD
ELKE DAG VERSE SNIJBLOEMEN
GROENE EN BLOEIENDE KAMERPLANTEN
OPEN HAARDHOUT
Ook verzorgen wij: - BRUIDSBOEKETTEN
- BLOEMSTUKJES en
- GRAFWERK

Bestellingen kunnen bezorgd worden
Tuinmeubelshow aan de Groen van
Prinstererlaan.
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,
5
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K

JAARKAART

 225,-

BRASSERIE - EXPOSITIES - BEELDENTUIN
DAAL EN BERGSELAAN 11

I

070 325 1333

I

DEN HAAG

WWW.TENNISPARKBERGENDAL.NL
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Geert Overvliet

aannemerS bV

Hanenburglaan 264A
tel.: 360.52.92

optredens in het buitenland binnen. Dat komt
door ons brede netwerk en waarschijnlijk ook
doordat wij het stuk vorig jaar hebben gespeeld
tijdens de Nederlandse ambassadeursconferentie, voor alle partners van de ambassadeurs. Zo
merk je dat de mond-tot-mond reclame werkt!”

&

At neck-breaking speed
Suitcases & Sacriﬁces exposes

real expat life with a touch of Dutch sobriety.

Suitcases
&Sacrifices
Recognizable,
humorous
and touching!
Performance & script > Linda Møller, Mechteld Schelberg

Director & script > Pieternel Bollmann

Translation > Ellis van Maarseveen

Look at www. theate rg ro e p - p l a n k g as . n l f o r c u r re n t p l ay l i s t
For private bookings >

Theatergroep Plankgas | Balistraat16 | 2585 XS The Hague
Telephone 06 27 366 250 | E-mail info@theatergroep-plankgas.nl

Suitcases & Sacriﬁces can also be performed in Dutch: Offers & Koffers

!"#$%&'())%&#'*+',-.'/%)012//'''3

Typisch Nederlands
,,In Nederland hebben wij in de ogen van buitenlanders vreemde gewoonten. Met verjaardagen zitten we bijvoorbeeld in een kring en als
je binnenkomt feliciteer je alle aanwezigen met
de jarige. En ook zoiets: hondenbezitters laten
hun honden vaak bij zich in bed slapen. Dingen
die voor ons normaal zijn, zijn dat eigenlijk
niet. Ook dat is iets wat in het stuk terugkomt.
Dus ook voor buitenlanders die hier wonen is
Suitcases & Sacrifices hartstikke leuk. Eigenlijk
krijg je een kijkje in de keuken van elkaars
gewoonten.”

3456758636'''6793498:

native English speaker Rachel Mathieson heeft
ons geholpen als speaking coach. Ook hebben
wij hulp gekregen van wijkgenote Amanda de
Glanville om de Engelse tekst te perfectioneren.” Een opvoering in het Engels biedt natuurlijk kansen om internationaal te gaan, beaamt
Linda. ,,Er komen steeds meer aanvragen voor

Speeldata
Suitcases & Sacrifices: 6, 15 en 22 februari in
Theater Pepijn (tel. 070-3610540)
Zie ook www.theater-pepijn.nl.
Voor een uitgebreide speellijst of privéboekingen: www.theatergroep-plankgas.nl
Tel. 06-27366250 (Anna Nicolaï).

Suitcases & Sacrifices
In a breathtaking play, Linda Møller (Vogelwijk resident) en Mechteld Schelberg expose real expat
life with a touch of Dutch sobriety. Suitcases & Sacrifices is a rhythmic and swinging play,
recognizable, humorous and touching!
After months of preparation, interview sessions, reading and writing, Suitcases & Sacrifices
initially was performed in Dutch as Offers & Koffers. The success of this play and the positive reactions lead to the idea to create an English version. Our performances in Aberdeen, Geneva, Jakarta
and Singapore showed that the humour and sacrifices of expat life are international.
Text: Linda Møller, Mechteld Schelberg, Pieternel Bollmann
Translation: Ellis van Maarseveen
Performed by: Linda Møller & Mechteld Schelberg
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Tennis 2011 voor
mini's - junioren - senioren
W W W. H A N E N B U R G . N L

Daal en Bergselaan 3

&

Ir. Gerard R. Petrie
Wildhoeeaan 26

architectuur
bouwadvies

Tel. 070-323 8000

2566 RV Den Haag

Afspraak maken?

06.51572280/gerardpetrie@gmail.com

SCHEVENINGSE MAKELAARS
voor regionaal onroerend goed
ALTIJD DUIDELIJK

makelaars@devilee.nl
Telefoon 070 352 42 01

Prins Willemstraat 31
2584 HT Scheveningen

search & selection - interim - training & advies

Havestate Sailing gaat geen zee te hoog
Havestate Sailing verzorgt met
het uiterst professionele en
toch comfortabele 53 ft. (ruim
16 meter) aluminium wedstrijdzeiljacht de Silver Lion
(Scheveningen) alle door u
gewenste trips, trainingen,
events, etc. op de Noordzee
en verder (max. 12 personen).
Training? Teambuilding?
Vakantie? Leren zeilen?
Uitje op zee? Vuurwerk zien?
Interesse? Neem contact op met
uw wijkgenoot Marc Kraan van
Havestate Sailing.
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Telefoon:
Fax:
E-mail:
Postadres:

+31(0)10 – 43 66 088
+31(0)10 – 43 66 087
info@havestate.nl
Postbus 23105, 3001 KC Rotterdam

Help de politie en word
Burgernet-deelnemer
Met Burgernet, dat de afgelopen herfst van
start is gegaan, werken politie en gemeente
samen met de inwoners van Den Haag om
vermiste en verdachte mensen op te sporen.
Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak
of een vermist kind, wordt een Burgernetactie
opgezet. Burgernet-deelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of
een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te
kijken naar een duidelijk omschreven persoon
of voertuig. Zo kunnen zij direct behulpzaam
zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s),
een voertuig of een vermist kind.
Segbroek en Loosduinen zijn de eerste stadsdelen waar Burgernet actief is. De andere zes
stadsdelen volgen later. Eind 2011 heeft heel
Den Haag Burgernet.
Opvolger SMS-Alert
Burgernet is de opvolger van het ruim twee
jaar geleden geïntroduceerde systeem SMSAlert. Zoals het woord al zegt, werkte dit alleen
via sms’jes op de mobiele telefoon. Doordat
de politie met het geavanceerde Burgernetsysteem niet alleen sms’jes kan sturen, maar
ook gesproken oproepen kan doen (via mobiele
en vaste telefoons) en tevens e-mailberichten
aan de deelnemers kan verzenden, wordt een
veel grotere groep inwoners bereikt.
Aanmelden
Iedereen vanaf 16 jaar kan zich voor Burgernet
aanmelden. Voor aanmeldingen dient men de
website www.burgernet.nl te gebruiken. Op
het in te vullen formulier kunt u aangeven via
welke kanalen u berichten wilt ontvangen:
telefoon en/of sms en/of e-mail.
Nummerherkenning
Goed nieuws voor degenen die op hun telefoon

een systeem van nummerherkenning hebben.
Sinds 1 februari belt Burgernet de deelnemers
niet meer met ‘privénummer’ of ‘nummer onbekend’, maar met een zichtbaar telefoonnummer: 0343-529850.
Het telefoonnummer van de oproep is echter
niet hetzelfde als het nummer waarnaar u
terug kunt bellen met informatie over de actie.
Dat is 0800-0011.
Aanwijzingen
Het is raadzaam de volgende aanwijzingen op
te volgen.
1. Als u ziet dat u wordt gebeld door telefoonnummer 0343-529850, weet u dat het een
oproep van Burgernet is. Sla dit nummer
op in uw telefoon onder naam: Burgernet.
U ziet dan in het vervolg ‘Burgernet’ in uw
scherm staan als u een Burgernet-oproep
ontvangt.
2. Als u tijdens een Burgernet-actie iets ziet of
hoort dat overeenkomt met het signalement
dat in de oproep is vermeld, dan belt u via
0800-0011 gratis naar de meldkamer van
de politie. Ook als u de oproep nog een keer
wenst te horen kunt u 0800-0011 bellen.
Bel dus niet terug naar 0343-529850! Het
nummer 0800-0011 staat in direct contact
met de meldkamer en dat is erg belangrijk
als elke seconde telt. Dit (terugbel)telefoonnummer wordt daarom ook altijd bij een
oproep van Burgernet vermeld, om u hieraan te herinneren.
Meer informatie
Op www.burgernet.nl vindt u meer informatie
over Burgernet. U kunt ook telefonisch contact
opnemen met Relatiebeheer Burgernet: (070)
4243394.
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Angelus
De winter heeft zich sinds begin januari aardig koest gehouden, maar in
december hebben we dan ook wel een stevige portie gehad!
Wat een sneeuw en ijs, en zo vroeg al!
De meeste ouderen durfden zich toen niet naar buiten te begeven. Nou, ikke
wel hoor. Echt, ik leer het nooit.
Ik moest op een avond naar de Daal en Bergselaan voor de kerstbridgedrive
van de Vogelwijk en ging natuurlijk op de fiets. Dat was niet zo slim.
Op de Kwartellaan maakte ik een gigantische doodsmak. ‘Een kuitenflikker’,
zeiden we vroeger in zo’n geval, terwijl een kuitenflikker toch vooral een
bepaalde sierlijke luchtsprong is. Hier was niks sierlijks aan.
Een lieve jongen hielp me overeind en vroeg of ik me had bezeerd. Nou we
kennen het allemaal… je houdt je groot. Ik wilde nog verder fietsen, maar
dat ging niet eens, want de ketting was eraf gelopen. Toen moest ik alsnog te
voet, wat ik beter direct had kunnen doen.
Ter plekke zwol mijn duim tot het dubbele formaat. Links. En ik bén links.
Mijn rechter duim was zo’n 35 jaar geleden ooit in een skistok blijven
hangen en is dientengevolge nog steeds stijf, dus nu was ik dubbelduimig
gehandicapt. Maar goed, wie z’n gat brandt… etcetera.
Over kuitenflikker gesproken, kent men dat woord vandaag de dag nog wel?
In mijn jeugd werd het veelvuldig gebruikt. Toch mijn kleinkinderen eens
vragen of ze het ooit hebben gehoord.
Dat doet me opeens denken aan al die leuke schoolliedjes die we in mijn
jeugd altijd zongen, bij het afwassen bijvoorbeeld. Zoals ‘Het Angelus klept
in de verte’. Ik had een vriendinnetje wier moeder altijd vanuit de andere
kant van het huis begon te kletsen en te roepen. Haar vader placht dan te
zeggen: ,,Je moeder is net het Angelus, dat klept ook in de verte. Maar niet
met zuivere toon en zeer schel!!”
Niemand kent nog het Angelus. Wij ouderen wel. Ach, wat was ik dol op al
die liedjes uit ‘Kun je nog zingen? Zing dan mee!’ Misschien komen ze, net
als bepaalde modeverschijnselen, ooit weer terug. Wie weet.

Lorre
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De foto die het boek niet haalde
In 2008, tijdens de voorbereidingen voor de
uitgave van het Vogelwijkboek ‘Een Haagse
oase aan zee’ (nog steeds voor 9,90 euro in de
boekhandels verkrijgbaar) hadden de auteurs een flinke reeks foto’s verzameld om de
verhalen over de geschiedenis van onze wijk te
illustreren. Ongeveer de helft daarvan kwam
uit het gemeentearchief en de rest was particulier bezit.
Helaas moesten uiteindelijk een stuk of vijf
foto’s sneuvelen: er was gewoonweg geen
plaats meer voor. De bovenstaande foto bijvoorbeeld haalde het niet. Een prachtige plaatje
uit de late jaren dertig, afkomstig van het
gemeentearchief. Trampersoneel poseert voor
de motorwagen van de toenmalige lijn 2 bij het
eindpunt aan de Sportlaan.
Lijn 2 was de opvolger van tramlijn 21, die
in 1928 was aangelegd. Lijn 21 liep van de
Sportlaan via de Groot Hertoginnelaan,
Laan van Meerdervoort en Javastraat naar
het Staatsspoor, de plek waar nu Den Haag
Centraal staat. De eindhalte aan de Sportlaan
was eerst ter hoogte van de Nieboerweg en

werd een paar jaar later verlegd naar de uitmonding van de Oude Buizerdlaan.
Rangeerwerk
Omdat er geen keerlus was, moest er via wissels worden gerangeerd om de tram gereed
te maken voor de terugreis. Motorwagen en
bijwagen werden ontkoppeld en na enig gemanoeuvreer stond het tramstel dan weer in de
goede richting op het rechter spoor. Een citaat
uit het boek:
Het voordeel van de oude motorwagens was
dat ze aan beide kanten een bestuurdersplaats
hadden. Bovendien konden de rugleuningen
van de bankjes in alle wagons worden omgeklapt, zodat de passagiers in beide richtingen
konden zitten. Veel ouderen kunnen zich
ongetwijfeld het beeld voor ogen halen van een
HTM-conducteur die bij een eindhalte lopend
door het middenpad de houten rugleuningen de
andere kant op zwiepte.
Vanaf 10 november1937 kreeg tramlijn 21 het
nummer 2, een nummer van een elders vervallen lijn. Lijn 2 heeft gereden tot eind 1942.
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Benieuwd naar onze
aantrekkelijke acties?
Bezoek www.placom.nl of
kom langs in onze showroom!

Vloeren

Plafonds

Kasten

Raamdecoratie

BANKETBAKKERIJ
• Ook vele soorten andere taarten
• Eigen fabrikaat luxe bonbons
• Diverse koekjes, zoutjes enz.
Alles met roomboter bereid

Doe mee aan ons vernieuwde spaarsysteem

Voor bestellingen:
Tel. 324.68.44
Arabislaan 56 - Tel. 325.27.34
Weissenbruchstraat 1k - Tel. 324.94.09
Kerkstraat 71, Wassenaar - Tel. 517.95.07
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Kortom
Film Sonny Boy voor
Hagenaars een must
Op 17 januari ging in het Circustheater in
Scheveningen de film Sonny Boy in première.
Deze speelfilm, gebaseerd op ware gebeurtenissen, beschreven in het gelijknamige boek van
journaliste Annejet van der Zijl, is voor een groot
deel in Den Haag opgenomen.
Voor Hagenaars is het zien van de film een must
omdat het om een opmerkelijke en ontroerende
episode in de Haagse geschiedenis gaat.
Het verhaal begint in 1928 als een jonge
Surinamer in Den Haag een relatie aangaat met
een moeder van vier kinderen. Ze krijgen ook
samen nog een kind, dat liefkozend Sonny Boy
wordt genoemd, en ze runnen later getweeën
een pension aan de Scheveningse boulevard.
De geschiedenis eindigt tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
De echte Sonny Boy leeft nog steeds en was bij de
première aanwezig.

Ook dit jaar tennissen
mogelijk bij de HALO
De Academie voor Sportstudies (HALO) aan de
Laan van Poot 363 heeft de beschikking over acht
kunstgras tennisbanen, waarvan er vier zijn voorzien van verlichting. Buurtbewoners en andere
belangstellenden kunnen na schooltijd en in het
weekend gebruik maken van deze accommodatie.
Naast vrij tennissen is het ook mogelijk om les te
krijgen. De lessen worden verzorgd door studenten die naast hun studie tot leraar lichamelijke
opvoeding ook een opleiding tot tennisleraar
volgen. Zij staan onder supervisie van de docent
tennis van de HALO, Hans Melaard.
Doordat de HALO geen commerciële doeleinden
nastreeft, zijn de lestarieven en ook de tarieven
voor vrij spelen laag.
Beginnende tennissers kunnen een racket lenen,
zodat zij eerst zonder al te veel kosten te maken,

kunnen bekijken of tennis iets voor hen is.
Zie verder: www.halotennis.nl
Let op: de lessen beginnen al vanaf maandag
14 maart!

Nieuwjaarslunch 50-plussers
donderdag 10 februari
Wegens de hevige sneeuwval in december is de
traditionele Vogelwijk-kerstlunch voor 50-plussers
erbij ingeschoten. Het was voor velen te riskant, zo
niet onmogelijk om over straat te gaan. In plaats
van de kerstlunch is er op donderdag 10 februari een nieuwjaarslunch in de zaal naast de Vrij
Katholieke Kerk aan de Rietzangerlaan 2A.
U bent vanaf 12.00 uur welkom. De kosten bedragen slechts 5 euro per persoon, incl. drank. Als u
zich nog niet heeft opgegeven, doe dat dan snel nog
bij Wil van Alphen:
Tel. 06 – 51 37 36 35
E-mail: alphen.schroder@ziggo.nl

Open dag in Uitzicht
op zaterdag 19 maart
Op zaterdag 19 maart houdt Florence woonzorgcentrum Uitzicht aan de Zonnebloemstraat 383 van
11.00 tot 16.00 uur open huis.
Uitzicht is niet de enige zorginstelling die zo’n open
dag organiseert. Elk jaar wordt namelijk op de
derde zaterdag van maart de landelijke Open Dag
van de Zorg gehouden. Zorgorganisaties in heel
Nederland openen dan hun deuren voor belangstellenden uit de buurt, voor nieuwe cliënten en
bewoners en voor mensen die werk zoeken in de
zorg. Maar ook potentiële vrijwilligers, belangstellenden voor opleidingen in de zorg of studenten die
vakantiewerk zoeken, zijn van harte welkom!
Wat kunt u in Uitzicht verwachten? Er zijn informatiestands, er worden rondleidingen verzorgd en
demonstraties gegeven en uiteraard wordt ook aan
de inwendige mens ook gedacht.
Tot ziens dus in Uitzicht!
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

GEZOCHT - Een deur, type jaren ‘40-’50 bouw
Vogelwijk. Ten zuiden van de Oude Buizerd
zien we deze deuren aan de Laan van Poot,
Spotvogellaan, Kruisbeklaan etc. We missen er na
de verbouwing nog één. Wie heeft dit type deur
over? Mirjam Vollering, tel. 06-20500150
GRATIS AF TE HALEN – Oude eenvoudige
maar nog goede piano, zwart van kleur, product
van L. Mörs en Co. Nadere informatie en afspraak
voor bezichtiging bij Louline de Gaay Fortman,
Pauwenlaan 25, tel. 3646612.
ZANGERS GEZOCHT - Gemengd amateurkoor
‘RESONET’ zoekt mensen die graag zingen.
Alle stemsoorten zijn welkom: sopranen en alten,
tenoren en bassen. Een beetje noten kunnen
lezen is gewenst, maar niet vereist. Het koor telt
ongeveer 25 leden. Het repertoire is zeer gevarieerd. We zingen liederen van alle tijden en van
alle landen.
Kom eens kijken en meezingen op een repetitieavond. Op maandag van 20.00 tot 22.00
uur in het zaaltje naast de St. Albaankerk,
Rietzangerlaan 2a. Nadere informatie bij Pieter
Huijbers:pwhu@12move.nl .
BRIDGECLUBJE - Wie wil een middag in
de week bridgen in ons clubje? Omgeving
Segbroeklaan. Voor meer informatie:
tel. 345 23 38.
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OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken een lieve vrouw
die af en toe op onze zoontjes (1 en 3 jaar oud)
zou kunnen passen en onze oudste regelmatig op
zou kunnen vangen (bij ons thuis) op vrijdag
tussen 11:30 uur en 14:00 uur. Fam. Schaefer,
06-21848431
HUISH. HULP AANGEBODEN - Heeft U een
drukke baan en tijd te kort voor het huishouden?
Zoekt u iemand die kan schoonmaken, stoffen,
poetsen, stofzuigen etc? Zoek dan niet verder. Ik
ben een ervaren schoonmaakster met betrouwbare dienstverlening en flexibel in werkdagen
en tijden, al jaren werkzaam in de Vogelwijk.
Betrouwbare referenties beschikbaar. Ik vind het
ook fijn om (Surinaams) te koken, dus mocht u
dat eventueel ook willen, dan is dat geen probleem. Bel tel. nr. 06 43061633.
HUISH. HULP GEZOCHT – Voor 4 uur per
week. Liefst op vrijdagochtend. Wij zoeken
iemand die tevens bereid is om tijdens onze
vakantie (ca. 4 weken) wat kleine extra werkzaamheden te verrichten, zoals tuinplanten water
geven en onze krielkippen te verzorgen. Deze
lopen vrij in de tuin. Reacties naar tel. 3469895
met vermelding van referenties.
BIJLES AANGEBODEN - Student geneeskunde
met bijles-ervaring in bèta-vakken (wiskunde,
schei- en natuurkunde) heeft ruimte over voor
leerlingen. (Also in English). Voor meer informatie en referenties: 06-83218031, Helen Bodmer.
TE KOOP - Scootmobiel (juni 2007). Nooit op
gereden. Prijs nader overeen te komen. Informatie
tel. 3604882.
HUISH. HULP AANGEBODEN - Onze hulp in
de huishouding heeft nog tijd beschikbaar om u
te komen helpen. Zij is zeer betrouwbaar, aardig
en perfectionistisch. Zij heet Juliette en haar nummer is 06 24414203. Voor informatie en referentie
kunt u bellen naar 06 21848431.
GEZOCHT - Ik zoek iemand die tegen redelijke
vergoeding kan helpen bij het afmaken van mijn
website: foto’s plaatsen met stukjes tekst. Het betreft een site over sieraden die ik maak als hobby.
Tel.3469061.

DUTCH for EXPATS – Various courses from 1
day to several weeks, for beginners and advanced
speakers. See dutchforexpats.com
BELASTINGHULP - Oudere Vogelwijkbewoners
zonder computer die problemen hebben met hun
belastingaangifte kunnen tegen geringe vergoeding een beroep doen op wijkgenoot Arjan Holst,
Telefoon 06-55968759 .
SPAANSE LES - Spaans voor half- en vergevorderden met conversatie, in kleine groepjes
en in een prettige sfeer . Vrijdag overdag en een
gratis proefles is mogelijk. Voor inlichtingen tel.
3468529 (na 18 uur).
TE KOOP - Nijdam Noren schaatsen (buckles),
zwart, nieuw in doos. Maat 7,5/41 van 169,95
voor 70 euro; Roces skates, maat 8/42, nieuw in
doos van 350,-- voor 80,--. Voorts nog een stevig
laag massief houten divanbed 90 x 180 cm, 15
euro. Reacties naar tel. 06 51636606.
IERSE COTTAGE TE HUUR - In Connemara,
Ierland, aan de rand van een klein dorpje in een
prachtig stil gebied. Zee op loopafstand, meertje
achter het huis, indrukwekkend landschap. Nog
div. weken vrij. Huis is volledig ingericht. Zie voor
meer info www.courhoorlakecottage.com of bel
tel.2209407.
SCHILDERWORKSHOP SPANJE - In
Graus (N-Spanje) bij een Nederlands sprekende
Spaanse schilder, 7 t/m 14 mei. Kleine groep,
min. 6 en max. 12 deelnemers (zes 2-pers. kamers
beschikbaar). Kosten: 550 euro excl. materiaal,
incl. les, volpension. Zie www.adolforamon.com
of voor meer informatie tel.2209407.
HUISH. HULP AANGEBODEN - Mijn huishoudelijke hulp Kasia, een Poolse, heeft nog een
paar uur per week beschikbaar. Zij werkt heel
hard en is zeer betrouwbaar. U kunt haar bereiken
op 06-43818048. Zij spreekt goed Nederlands.
Referenties via tel 3316516.
HUISH. HULP GEVRAAGD - Liefst met 2 rechterhanden en initiatiefrijk. Voor circa 20 uur per
4 weken. Als je denkt diegene te zijn, neem dan
contact op: tel. 3469061.

TE KOOP AANGEBODEN - Een Bopita Box,
zonder lade in oud bruin & twee bijpassende boxkleden, een Wipstoel Sensory Selections (van
Fisher Price), in blauw-rode kleur. Beide in zeer
goede staat. Voor meer informatie tel. 3316516.
OUD-LEERLINGEN PARKIETSCHOOL
GEZOCHT - In het kader van het 85-jarig
bestaan van de Parkietschool zijn we op zoek
naar oud-leerlingen van deze school (vroeger
Theresiaschool) uit de periode 1930 -1955. In die
tijd was het nog een jongensschool. Graag willen
we belangstellenden uitnodigen om in de klas
herinneringen op te halen in een gesprek met leerlingen die anno 2011 op deze school zitten.
Bent u zelf leerling geweest in die periode of kent
u iemand die destijds op de Theresiaschool zat,
dan horen we het graag. U kunt contact opnemen
met José Heemstra, tel. 3631369.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 9 februari: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v. nummers die worden uitgedeeld bij binnenkomst. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd
worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 16 februari: Mannie
Hoogendorp verzorgt een avond met een
bloemenséance. U mag een bloemetje of plantje
meenemen.
Woensdag 23 februari: Ed van Roosmalen
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v.
een foto of voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag 2 maart: Brigitte Goudsmith verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een
foto of voorwerp van een levend of overleden
persoon.
Woensdag 9 maart: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v. uw geboortedatum. Na de pauze kunt
u gemagnetiseerd worden door diverse magnetiseurs.
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1945-2010

Dé ijzerwaren/
gereedschappen/
bouwbeslag
speciaalzaak van
Den Haag

Joh. Zandvliet
Dierenspeciaalzaak

• Alles voor uw huisdier
• Ruime sortering vogelkooien
• Gratis thuisbezorgen

LID
DIBEVO

30.000 artikelen
uit voorraad
leverbaar

www.zwager.net

AL
75 JAAR
UW
VERTROUWD
ADRES IN
DEN HAAG

Thomsonlaan 114
2565 JG Den Haag
Tel. 345 03 06

65 jaar

Sneeuwklokjestraat 29-51
2565 GM Den Haag Telefoon (070) 312 34 74

Willem Persoons Gebonden Budget

WPGB

UIT&THUISZORG

www.wpgb.nl
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Groot Hertoginnelaan 32-a • 2517 EG ’s-Gravenhage • Telefoon (070) 346 95 02 • info@kochnotarissen.nl
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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.
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond,
ingang Fazantplein.

Buurtpreventie

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan ook contact
op met de veiligheidscoördinatoren van de wijkvereniging, Victor Veenman en Pieter Zeestraten:
buurtveiligheid@vogelwijk.org

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
C
tel. 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
tel. 353 30 00 (vragen naar Contactcentrum)

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
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. 360 02 37.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. 360 02 37.
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. 360 02 37.
Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening.
Tel. 754 55 55.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Frederique Paardekooper,
tel. 2201547, e-mail: activiteitencie@live.nl
wijkvereni g ing

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag
Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
Mezenlaan 60, tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
Coby Kervezee (wijkactiviteiten en ouderenwerk)
Spotvogellaan 14, tel. 323 98 74
Arthur Wiggers (infrastructuur)
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
Karin Donk (vicevoorzitter), Sijzenlaan 68,
tel. 324 23 95

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een accept
giro toegezonden. Gironummer wijkvereniging:
1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
W. van Alphen-Schröder, Sportlaan 998
tel. 360 21 37 of 06-51373635
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Verkeerscommissie
Herman Boutkan, Pauwenlaan 99
Frans Dietz, Pauwenlaan 49
e-mail: vogelverkeer@gmail.com
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
Zomer: di/do-morgen ,Hanenburg
Winter: zaterdag van 10-12 uur, De Rhijenhof
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl
Damesgymnastiek
Houtrustschool, Nachtegaalplein 19,
woensdag 20.00-21.00 uur. Ineke Spaanbroek,
Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
Volleybalclub
Do. avond 20.00-22.00 uur in de Heldringschool
(gymzaal). Contact: Hans van Geest, tel. 360 77 55
e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl

