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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.

Heel wat mensen in Nederland hebben last van vrees
voor leegloop. Nee, het gaat hier niet om een ongemakkelijke aandoening van het darmstelsel. Vrees voor leegloop is in dit geval een gevoel dat zich voordoet in talloze
organisaties, verenigingen en stichtingen die geheel of
grotendeels draaien op vrijwilligers. Hoe lang kun je die
vrijwilligers vasthouden? Dat is altijd ongewis. Op elk
moment kun je van zeer gewaardeerde medewerkers
te horen krijgen dat ze met hun werk willen stoppen.
Dat ze het welletjes vinden. Dat ze hun vrijwilligersjob
niet meer kunnen verenigen met hun privéleven of hun
beroepsmatige werkzaamheden of dat ze – als ze al op
leeftijd zijn – van mening zijn dat jongeren het stokje
maar eens moeten overnemen.
Die vrees en de daaraan gekoppelde moeizame taak om
weer nieuwe vrijwilligers te vinden, kruipt bij bestuurders en medewerkers van allerlei clubs altijd in het
achterhoofd rond. Ook in de Vogelwijk. Ook in onze
wijkvereniging. Er zijn mensen die daar nogal makkelijk
over denken. ‘Ach joh, maak je niet druk. Er staan altijd
wel weer andere vrijwilligers klaar. Het is toch van alle
tijden dat mensen op een dag de brui geven aan iets
wat ze jarenlang pro deo hebben gedaan? Je kunt toch
niemand dwingen ermee door te gaan? En bovendien:
niemand is onmisbaar.’
In zekere zin hebben deze mensen daarin gelijk. Maar
soms schuift er een wel heel donkere wolk voor de zon,
namelijk als allerlei vrijwilligers tegelijk hun vertrek aankondigen. In zo’n situatie bevinden we ons nu. Onlangs
maakten twee bestuursleden op sleutelposities bekend
dat ze willen stoppen: secretaris Henk Eleveld, de onverstoorbare Drent voor wie geen vuur te heet is, en de consciëntieuze penningmeester Peter Arends. Niet veel later
kwam het bericht dat het energieke duo Ria Zonneveld
en Mieke Douma, dat jarenlang uitstapjes en etentjes
voor Vogelwijksenioren heeft verzorgd, ook de tijd rijp
acht ermee op te houden. Vervolgens kreeg onze redactie
een aderlating aangekondigd: collega Mischa Vos gaat
voor zijn werk naar Bonaire, waardoor hij geen wijkbladverslaggever meer kan zijn. En ten slotte lieten alle vier
leden van de Commissie Kinderactiviteiten, die al menige paaspuzzeltocht, vossenjacht en St. Maartensfeest
hebben georganiseerd, vorige maand weten dat ook zij
plaats willen maken voor een nieuwe lichting.
Over leegloop gesproken! Dit is geen lekje in de organisatie meer, maar een grote lekkage. En nog voor geen
van de vertrekkenden is een opvolger gevonden. Maar
misschien denkt u, dit lezende: ‘Nou, ik wil me best een
poosje voor zo’n vrijwilligersklus beschikbaar stellen’.
Dat zou fantastisch zijn. Zoek contact! We zijn blij met u!
DvR
De
De Vogelwijk
Vogelwijk november
november 2016
2016
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Andere tijden
Onlangs kreeg ik een aantal oude jaargangen
(1988 - 1994) van deze uitgave. Prachtig om
die allemaal eens door te bladeren. Want ook
in die tijd werd dit blad met veel zorg gemaakt
en gebeurde er veel in de wijk.
Ik las over Oranjebals en over een wijkfeest
georganiseerd door de winkeliers. Ik las over
de gemeentelijke plannen om nog een aantal
woningen aan het Eiberplein te bouwen en
de plannen voor een enorm schiereiland voor
onze kust: het plan Waterman. Beide ideeën
zijn gelukkig in de planfase blijven steken, niet
in de laatste plaats door de inspanningen van
onze wijkvereniging.
Opvallende rubrieken waren verder Nieuwe
leden waarin de nieuwe aanwas van de wijkvereniging met naam en adres verwelkomd
werd en een rubriek over het correct gebruik
van het Nederlands. Veel is door de jaren heen
veranderd, maar gelukkig is ook veel hetzelfde
gebleven. Mensen die de sfeer van vroeger
nog eens willen proeven, verwijs ik naar het
standaardboek over onze wijk Een Haagse oase
aan zee, nog steeds bij Paagman te koop voor
maar 9,95 euro.
Overigens heeft de huis-aan-huisbezorging
van ons blad in oktober weer zes nieuwe leden
opgeleverd. Welkom!
Terug naar het heden
Graag vraag ik uw aandacht voor de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van onze wijkvereniging op 14 november aanstaande in de
Heldringschool. Dé gelegenheid om alles te
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horen over wat er tegenwoordig in de wijk
omgaat en ook dé gelegenheid om anderen
deelgenoot te maken van uw visie.
Zo’n ledenvergadering kent uiteraard een officieel gedeelte (zie de voorlopige agenda elders
in deze uitgave), maar minstens zo belangrijk
is het onofficiële deel waar u onder het genot
van een versnapering kunt bijpraten met wijkgenoten. Volgens mij kunt u beide onderdelen
niet missen. Maar oordeel zelf en kom langs!
Toekomst Rode Kruisterrein
Tijdens de ALV gaan we het ook hebben
over de toekomst van het vroegere Rode
Kruisziekenhuis, nu onderdeel van de Hagaziekenhuizen. De Haga Groep heeft aangegeven dat zij op termijn het uit 2000 daterende
voormalige Juliana Kinderziekenhuis aan de
linkerkant van het complex in gebruik wil
nemen als polikliniek annex huisartsen- en
apotheekpost. Het oude ziekenhuisgebouw,
dat stamt uit het begin van de jaren zestig,
zal worden overgedragen aan de gemeente.
Een projectontwikkelaar gaat samen met de
gemeente plannen maken voor dit gebouw of
deze locatie. Het is nog onduidelijk wat het
eindresultaat zal zijn. Seniorenwoningen?
Sociale woningbouw? Grondgebonden woningen? Koopappartementen? De plannen zullen
hun weerslag hebben op de wijk en daarom is
het verstandig om ons als belanghebbende te
melden. Want als wijkvereniging kunnen wij
een stempel drukken op de besluitvorming;
zie bijvoorbeeld het werk van onze HALOcommissie. Het lijkt ons daarom een goed idee

om nu al binnen de wijkvereniging een JKZ/
RKZ-commissie in te stellen. Wij horen graag
uw ideeën.
Vacatures
Onze vereniging draait op tientallen enthousiaste vrijwilligers, met soms een wisseling van
de wacht. In de vorige uitgave heeft u al kunnen lezen dat wij op zoek zijn naar een nieuwe
secretaris en een nieuwe penningmeester. Over
beide functies vertellen wij u graag meer.
Hiernaast zoeken wij opvolgers voor Mieke

Douma en Ria Zonneveld. Vele jaren hebben zij
met volle overgave de ouderenactiviteiten binnen onze wijk verzorgd. Ze organiseerden tal
van uitstapjes, interessante excursies en kerstof paaslunches waarvan veel wijkbewoners
hebben genoten. Wie neemt hun fakkels over?
Laat het ons weten.
Redmar Wolf, voorzitter
(ook namens mede-bestuursleden Henk Eleveld,
Peter Arends, Ilonka Sillevis Smitt en Christian
Pick)

Najaarsvergadering
Wijkvereniging De Vogelwijk
Maandag 14 november, 20.00 uur

Locatie: O.G. Heldringschool aan het IJsvogelplein.
Zaal open om 19.45 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter, Redmar Wolf
2. Mededelingen / actualiteiten
Aan de orde komen onder meer de plannen
voor de toekomst van het voormalige Rode
Kruisziekenhuis, het bouwplan voor het kerk
terrein aan de Sportlaan, de wijkveiligheid en
nieuwe activiteiten van de wijkvereniging

6. Vaststelling begroting 2017 en prognose
2016
(toelichting penningmeester)
7. Jaarplan 2017
(toelichting secretaris)
Pauze - rond 20.45

3. Verslag vergadering van 21 mei 2016

8. Invulling van de HALO-locatie

4. Bestuursvacatures
Als gevolg van het vertrek van de penning
meester (Peter Arends) en de secretaris (Henk
Eleveld) kent het bestuur een tweetal vacatures.
Zo mogelijk worden ter vergadering kandidaten
gepresenteerd.

9. Verslag van de Commissie
Grondwateroverlast

5. Benoeming kascommissie
In de kascommissie is een vacature ontstaan
door het vertrek van Cees van Gils. Voorgesteld
wordt in zijn plaats Flip Petri te benoemen. Jaap
Medik blijft lid van de kascommissie.

10. Stand van zaken omtrent verkeersknelpunten
11. Rondvraag en sluiting
Voor nadere informatie en achterliggende stukken verwijzen wij u naar de website (www.vogelwijkdenhaag.
nl). U kunt ook contact opnemen met Henk Eleveld via
bestuur@vogelwijkdenhaag.nl of via 06 -16 478 764.
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Meer parkeerruimte voor nieuwe
huizen op kerklocatie Sportlaan
Door Dick van Rietschoten
Zoals het er nu naar uitziet, kan in het najaar
van 2017 worden begonnen met de bouw
van de geplande twaalf eengezinswoningen
‘in Vogelwijkstijl’ op de locatie waar nu nog
de voormalige rooms-katholieke Kerk van het
Allerheiligst Sacrament staat. De afgelopen
zomer heeft de gemeente het beginselplan dat
projectontwikkelaar Kavel Vastgoed BV voor dit
terrein had ingediend goedgekeurd. ,,Er zijn in
overleg met de gemeente wel een paar wijzigingen in het oorspronkelijke plan aangebracht.
Het gaat daarbij vooral om extra parkeerruimte’’, zegt Floris van Wissen, ontwikkelingsmanager bij Kavel Vastgoed.
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Volgens van Wissen wordt nu met man en
macht aan het definitieve bouwplan gewerkt.
,,Naar verwachting kunnen we dat begin
januari indienen. Dan volgt een goedkeuringstraject langs de bekende procedures, zoals
de inspraaktermijn waarin burgers bezwaren
kunnen inbrengen. Als dat vlot verloopt, zou
het kerkgebouw in de zomermaanden kunnen
worden gesloopt.’’
Inloop-informatieavond
Op woensdagvond 30 november tussen 19.00
en 21.00 uur zijn wijkbewoners welkom op de
Papegaailaan 7, waar Kavel Vastgoed een aan-

tal informatiepanelen over het woningbouwproject heeft neergezet. Iedere belangstellende
mag komen op de tijd die hem/haar het best
schikt. Floris van Wissen loopt er rond om
vragen te beantwoorden, evenals de architect
van de woningen, Dennis Voskuil, werkzaam
bij architectenbureau KOW, en een vertegenwoordiger van de gemeente.
De aangepaste versie van het bouwplan
(zie bijgaande afbeelding) voorziet in vijf
eenheden van twee-onder-één-kap en twee
losstaande villa’s. Aanvankelijk was het de
bedoeling aan de kant van de Sportlaan twee
blokjes van drie-onder-één-kap neer te zetten.
Dat zijn nu dus drie woningduo’s geworden.
Maar van dit zestal heeft nu wel elk huis een
eigen parkeerplek. In de oorspronkelijke opzet
waren aan de kant van de Sportlaan maar vier
parkeerplaatsen ingetekend.
De ruimte die nodig is om de extra parkeerplekken te realiseren, wordt gevonden door
een aanbouw links van de naastgelegen
vroegere pastorie af te breken. De pastorie
zelf blijft staan. Het pand uit 1926 zal tijdens
de bouw worden gebruikt als ‘directiekeet’ en
daarna geheel worden gerenoveerd en te koop
worden aangeboden.
Isolatie
Kavel Vastgoed is nog bezig met het opstellen
van een zogeheten omgevingsrapport. Daarin
staan bijvoorbeeld de resultaten van geluidsmetingen aan de kant van de Sportlaan en aan
de achterkant van de kerk (Sijzenlaan), waar
de Parkietschool staat. ,,Op grond van het verkeerslawaai en het geluid dat de kinderen op
de schoolspeelplaats produceren zullen extra
isolatiemaatregelen in de woningen nodig
zijn’’, zegt Floris van Wissen. ,,Een andere omgevingsfactor waarmee we rekening moeten
houden is bijvoorbeeld de aanwezigheid van
asbest in de oude pastorie. En we zitten ook
nog met het probleem dat het aan de kant
van de Sijzenlaan behoorlijk donker is. Enkele
hoge bomen nemen heel veel daglicht weg.’’

Volgens hem is het bijna onvermijdelijk dat
ten behoeve van het woongenot in de nieuwe
huizen aan de kant van de Sijzenlaan (die ook
nog eens het grootst en dus het duurst zijn)
een paar bomen worden weggehaald. Er komt
dan uiteraard wel ander groen voor terug,
belooft hij.
Sloop
De sloop van het vervallen kerkgebouw zal
geen eenvoudige klus zijn, voorspelt Van
Wissen. ,,Ik denk dat er wel twee maanden
mee gemoeid zullen zijn om de grond bouwrijp te maken. In de eerste plaats is het al een
heel karwei om de toren en de kerkmuren neer
te halen, maar dan ben je er nog lang niet,
want er zit een stevige fundering onder en aan
de noordkant van de kerk bevindt zich ook nog
een crypte, een onderaardse ruimte. Dat moet
allemaal worden weggehaald, want we willen
gewoon op het kale zand beginnen.’’
Officieel zijn het kerkgebouw en de grond nog
steeds eigendom van het bisdom Rotterdam.
Pas als de definitieve (sloop- en bouw-)vergunning verleend is, vindt de overdracht naar
Kavel BV plaats.

Correctie artikel
bestemmingsplan
In het oktobernummer van deze uitgave
stond een artikel over het nieuwe bestemmingsplan voor de Vogelwijk, waarin per
ongeluk twee jaartallen onjuist waren
weergegeven. Er werd melding van gemaakt dat het nieuwe bestemmingsplan
zal gelden voor de periode 1917-1927,
maar dat moest uiteraard zijn: 2017-2027.
Hoewel de meeste lezers het niet eens
zullen hebben opgemerkt, bieden we er
toch excuses voor aan.
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Noteer altijd serie- en framenummers
van uw waardevolle bezittingen
In de oktobereditie van dit blad is een aantal
delicten genoemd dat in de maanden juni, juli
en augustus in de Vogelwijk is gepleegd. De
politie heeft hierin op verschillende manieren
geïnvesteerd. Hierbij enkele voorbeelden.
Bestrijding fietsendiefstal
De politie beschikt over zogenaamde lokfietsen. Dit zijn fietsen met een ingebouwd GPSsysteem, waarvan dus de positie kan worden
getraceerd. De fietsen worden ingezet op locaties waar geregeld fietsen worden weggenomen
om op die manier daders op heterdaad aan te
kunnen houden. Afgelopen zomer is er ook
met succes een lokfiets in de Vogelwijk ingezet.
Verder zijn er regelmatig fietsen in de Vogelwijk
aangetroffen die elders gestolen waren.

Bij diefstal van uw fiets is het van groot belang
dat u bij de aangifte het framenummer opgeeft.
Als politie een gestolen fiets aantreft wordt
het framenummer in het politieregistratiesysteem gecontroleerd om de eigenaar te kunnen
achterhalen. Is het framenummer van een
kennelijk gestolen fiets niet te herleiden tot een
eigenaar, dan wordt er veelal een bericht op
Facebook geplaatst, met een foto van de fiets

Door Linda van den Biggelaar,
waarnemend wijkagent
Vogelwijk

en de tekst ‘De politie zoekt de eigenaar van
deze fiets’. U kunt overigens het politieteam
van Segbroek volgen op de Facebookpagina
Politiebureau Segbroek.
Woninginbraken
Als er in uw huis wordt ingebroken heeft dit een
enorme impact. In het kader van preventie kunt
u zelf diverse maatregelen treffen. Voorbeelden
hiervan zijn het aanbrengen van anti-inbraakstrips bij de deuren, zorgen dat uw woning goed
verlicht is, het ophangen van camera’s (eventueel dummy’s), buren inlichten als u langdurig
afwezig bent, deuren en ramen afsluiten, de
omheining van de tuin zo laag mogelijk houden
of een alarminstallatie installeren.
De politie surveilleert regelmatig in de wijk. Dit
gebeurt zichtbaar door middel van opvallende
surveillancewagens en agenten in uniform. Ook
wordt geregeld een surveillance uitgevoerd
door agenten in burger, met het doel de kans op
een aanhouding op heterdaad te vergroten.
Als u aangifte heeft gedaan van inbraak in uw
woning, wordt het onderzoek uitgevoerd door
de recherche van het Team Woningcriminaliteit
(TWC). Agenten in uniform voeren een buurtonderzoek uit. Daarnaast zal er in en om uw
huis een sporenonderzoek worden uitgevoerd.
Als er duidelijke vingerafdrukken zijn, dan
worden die altijd in de landelijke databank
ingevoerd. Soms is er een ‘match’ met een al
bekende verdachte.
Overigens doet u er goed aan om waardevolle
spullen in uw huis (dure sieraden, kunstvoorwerpen of apparatuur) goed te omschrijven,
te fotograferen en zo mogelijk een serienummer ervan te noteren. Bij diefstal worden deze
gegevens opgenomen in het nationaal Digitaal
Opkoopregister.
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‘Tevreden terug in de wijk van
mijn jeugd’
Miep Kroese: ‘Op hoogtijdagen hesen we met militaire
precisie de vlag’

Door Dick van Rietschoten
In de maanden na de bevrijding van mei 1945
stroomde de Vogelwijk weer grotendeels vol
met de oorspronkelijke bewoners die in de
winter van 1942-1943 uit hun huizen verdreven waren. Er bleven echter ook tientallen
huizen leeg omdat de bewoners daarvan om
diverse redenen niet terugkeerden.
Veel van deze huizen werden door de gemeente toegewezen aan legerofficieren die in
Den Haag kwamen werken. Daardoor struikelde je in de Vogelwijk eind jaren veertig over
de kapiteins, oversten en kolonels. Eén van
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hen was Toon Kroese, een marineofficier die
met zijn gezin het huis aan de Mezenlaan 62
had betrokken.
In de zomer van 1949 stond in dat huis, gelegen op de hoek van de Nieboerweg, de wieg
van Miep Kroese, een nakomertje in het gezin,
dat al drie dochters telde. Miep groeide er op
en vertrok er in 1968. Nu, achtenveertig jaar
later, woont ze op enkele honderden meters
afstand van deze plek, in een zojuist prachtig
gerenoveerd huis aan de Leeuweriklaan 15.
,,Ik ben hier hartstikke tevreden’’, zegt ze.

Tuin
Een urenlang gesprek met Miep over haar
ouders, haar jeugd, de buren van destijds en
haar eigen loopbaan, levert genoeg stof op
voor een boek. Ze praat enthousiast, laat een
duizelingwekkende hoeveelheid informatie los
en illustreert haar woorden nu en dan met afbeeldingen uit fotoalbums. Maar eerst gaan we
even de tuin in. ,,Ik woon hier sinds begin 2014.
Het huis is nog steeds niet helemaal af, maar de
tuin pakte ik direct al radicaal aan. Ik heb bijna
alles weggehaald, want het zag er niet uit, en
kijk eens hoe het nu is’’, glundert ze. Haar trots
is terecht, want grenzend aan een glasheldere
vijver vol waterplanten is een lustoord ontstaan
van talrijke kruiden, vruchten en bijzondere
planten, variërend van venkel en oostindische
kers tot frambozen, kiwibessen, druiven en
zelfs een plant die naar coca-cola ruikt.
Slag in de Javazee
Even later begint ze met een mok thee en een
doosje bonbons bij de hand over haar ouders te
vertellen. Voor het gemak heeft ze alvast wat
gegevens op papier gezet. Mieps vader, Toon
Kroese, had van jongs af aan carrière gemaakt
bij de Koninklijke Marine. In de jaren dertig
voer hij op verschillende oorlogsschepen, hij
werkte bij de Marinestaf, was commandant van
de torpedobootjagers Evertsen en Kortenaer en
vertrok in 1942 vanuit Nederlands Indië naar
Londen, waar hij adjudant werd van luitenantadmiraal Furstner, die in het oorlogskabinet
minister van Marine was geworden. Na de
oorlog was hij enige tijd docent aan de Hogere
Krijgsschool en vervolgens commandant van de
marinekazernes in Soerabaja.
,,Als bevelhebber van de Kortenaer heeft mijn
vader in februari 1942 de desastreuze slag in
de Javazee meegemaakt’’, vertelt Miep. ,,Zijn
schip werd door de Japanners getorpedeerd.
Veel bemanningsleden zijn verdronken, maar
mijn vader had geluk. Op een reddingsvlot
werd hij met enkele mede-opvarenden ’s nachts
opgepikt door het Britse schip Encounter. Via

Australië belandde hij in Londen. Daar heeft
hij onder meer het eerste opleidingsinstituut
voor de Marva opgezet, de Marine-vrouwen
afdeling. Ook bij de instelling van de Marinevoorlichtingsdienst speelde hij een belangrijke
rol.’’
Jappenkamp
,,Intussen zat mijn moeder op Java in verschillende Jappenkampen, samen met mijn oudste
twee zusjes: Nella uit 1935 en Hanneke uit 1937.
Ze hebben het zwaar gehad, maar na de oorlog
werd er nauwelijks meer over gesproken. Vooral
mijn zussen wilden er geen woorden meer aan
vuil maken. De derde dochter Trinette, genoemd naar mijn moeder, werd in 1946 geboren
en bijna drie jaar later kwam ik pas kijken. Met
Trinette trok ik dus het meest op. Toen ik geboren werd, was mijn vader er trouwens niet eens.
Die zat toen weer in Indië. Kijk, ik heb nog het
telegram dat hij naar mijn moeder stuurde en
waarin hij zegt blij te zijn met mijn geboorte.’’
,,In de jaren vijftig verliet mijn vader de Marine.
Hij ging werken voor oliemaatschappij Caltex,
waar hij een soort nationaal coördinator van
de olie-opslag werd. Het hoofdkantoor van
Caltex, waar hij werkte, stond net over de
Houtrustbrug, bij het benzinestation. Nu is
dat gebouw al jaren leeg en binnenkort wordt
het afgebroken. In de muur is een kunstwerk
uitgehakt met hijskranen, schepen en fabrieken.
Mijn vader wandelde altijd naar z’n werk en
mijn zusje Trinette en ik liepen dan met hem
mee tot de Houtrustschool waar we op zaten.
Tussen de middag kwam hij, net als wij, thuis
om te lunchen.’’
Cutty Sark
,,Tot 1955 hebben mijn ouders het huis gehuurd, maar toen de eigenaar het wilde
verkopen, sloegen ze direct toe en namen het
over. Op onze huisdeur had mijn vader een
klopper bevestigd die afkomstig was van het
beroemde Britse transportzeilschip Cutty Sark,
een geschenk dat hij had gekregen omdat hij
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Het gezin Kroese eind jaren vijftig. Links vader en moeder. In het midden Miep tussen haar twee oudste zussen
(ze spelen met de vleugellamme Hans, de kauw die zeven jaar de ‘huisvogel’ is geweest) en rechts zus Trinette met de
hond op schoot.

zich altijd sterk heeft gemaakt voor het behoud
van de grote drie- en viermasters uit de negentiende eeuw, de tallships of windjammers. Nog
een hele prestatie dat-ie dat ding aan de deur
had vastgemaakt, want hij was verschrikkelijk
onhandig. Ik herinner me nog goed dat hij een
plafondlamp had opgehangen. Die ontplofte
toen hij het lichtknopje aandeed. M’n vader
is trouwens in de jaren zestig nog op televisie
geweest om in de oorlogsserie van Lou de Jong
over de Slag in de Javazee te vertellen. Daar
heb ik nog een foto van. Het gekke is dat we
zelf geen televisie in huis hadden. Daar moest
mijn vader niks van hebben. Niet uit religieuze overwegingen hoor, want we waren heel
doorsnee-hervormd, maar hij vond het een
vervelend medium. Hij was ook fel tegen stripverhalen. Pas na z’n dood, eind jaren tachtig,
nam mijn moeder een tv in huis.’’
Buren
Eind jaren vijftig kreeg het gezin Kroese, waar-

van de twee oudste dochters inmiddels al het
huis uit waren, aan de kant van de Nieboerweg
nieuwe buren. De heer des huizes, Willy
Crommelin, was ook een voormalig marineofficier. Zijn vrouw was een goede bekende
van Mieps ouders, want in Soerabaja waren
ze buren geweest. In die tijd was mevrouw
Crommelin nog getrouwd met marineofficier
Lex van Tuyll van Serooskerken, die in 1942 bij
de slag in de Javazee is omgekomen.
,,Over religie gesproken…’’, zegt Miep,
,,Crommelin en zijn vrouw waren ook protestants, maar in de loop der jaren werden ze
steeds feller gelovig. Tegenwoordig zouden
we zeggen: ze radicaliseerden. Door de dunne
huismuren heen hoorden we ze vaak langdurig religieuze liederen zingen en als we bij ze
gingen eten, werd er eindeloos gebeden en uit
de bijbel gelezen. Ze hadden overigens niets te
maken met de gebedsgroep Gemeente Gods
Beth El, die aan de overkant van ons huis – op
Mezenlaan 105-107 - geregeld bijeenkwam
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onder leiding van de heer Raat. Die oprichter
leeft allang niet meer, maar de gebedsgroep
bestaat in afgeslankte vorm nog steeds.’’
Vlaggen
,,O, ik weet nog iets leuks! Op Koninginnedag
en andere nationale feest- of herdenkingsdagen,
voerden mijn vader en Crommelin altijd een
kleine ceremonie op, want dan werd bij ons
en bij hen in de voortuin de Nederlandse vlag
gehesen. We hadden allebei een vlaggenmast
bij het huis staan. Doorgaans mocht een van de
dochters uit de beide gezinnen het ritueel voltrekken. Daarbij moest je goed opletten dat de
vlag de grond niet raakte, want dat is een doodzonde. Het uitvouwen, bevestigen en hijsen van
de vlaggen – en soms ook de wimpels - werd
begeleid door signalen van een bootsmansfluitje
waarop mijn vader en Crommelin bliezen. Het
ging allemaal met militaire precisie: de twee

hijsen en dan langzaam een stuk zakken.’’
,,Onze buren aan de andere kant, op Mezen
laan 60, waren ook goede bekenden. In dat
huis woonde het van oorsprong Zeeuwse gezin
Hoste. Mijnheer Hoste was mijn hoofdonderwijzer op de Houtrustschool. Ik heb nog bij
hem in de klas gezeten. Ik baalde er altijd van
als hij over de schutting tegen mijn moeder
vertelde dat ik niet goed genoeg m’n best had
gedaan of een slecht cijfer had gehaald.’’
Nieboerweg
Miep heeft, naast het eerdergenoemde vlagvertoon, nog vele andere scherpe beelden uit de
Vogelwijk van haar jeugd in haar hoofd zitten.
,,Van de vele winkeltjes op het Mezenpleintje
bijvoorbeeld. Of de Vogelwijk-kinderoperette
waarin ik meedeed, onder leiding van het echtpaar Moereels. En de politiepost op de Laan
van Poot vlakbij het Juliana Kinderziekenhuis,
waar ik nog een keer melding heb gemaakt
van een enge man met wie ik in de duinen was
geconfronteerd.’’
,,Het asfalteren van de Nieboerweg, begin
1962, was ook indrukwekkend. Een enorme
operatie. Mijn vader heeft daar nog foto’s van
nagelaten. Vóór die tijd lagen er kinderhoofdjes

Het hoekpand Mezenlaan-Nieboerweg met de twee
vlaggenmasten

vlaggen moesten gelijktijdig in top worden
gehesen. Tegen zonsondergang, als de vlaggen
weer moesten worden gestreken, herhaalde
het schouwspel zich in omgekeerde richting.
Destijds vonden we dat helemaal niet gek,
maar nu kijk ik er geamuseerd op terug en denk
ik: wat aandoenlijk. Bij Dodenherdenking en bij
het overlijden van prinses Wilhelmina in 1962
gingen de vlaggen natuurlijk halfstok, maar dat
luisterde ook nauw: eerst helemaal naar de top

De vernieuwing van tramsporen, wegdek en trottoirs
op de Nieboerweg, voorjaar 1962. Rechts staat nog de
reclamezuil.
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op de Nieboerweg en de tramhaltes stonden
op een andere plek: eentje bij ons om de hoek,
voor het huis van Crommelin, en de andere
diagonaal daartegenover, vlakbij de kruising
Nieboerweg-Laan van Poot. Bij de asfaltering
zijn de haltes dichter bij het kinderziekenhuis
geplaatst. Schuin tegenover ons huis, tussen de
Mezenlaan en de Laan van Poot, stond op een
soort eilandje ook nog zo’n mooie ouderwetse
aanplakzuil in de vorm van een peperbus. In de
jaren zeventig is die opeens verdwenen.’’

De oude tramhalte van lijn 12 richting Hollands Spoor,
bij de hoek Nieboerweg-Laan van Poot, begin jaren
zestig.

Amersfoort
Na de lagere school ging Miep naar het
Vrijzinnig Christelijk Lyceum aan de Gouds
bloemlaan, maar omdat het daar niet lekker
ging, verhuisde ze naar de MMS-afdeling
van het christelijk lyceum Zandvliet aan de
Bezuidenhoutseweg. Daar haalde ze haar
diploma.
Toen ze van de MMS kwam, woonde Miep al
een paar jaar als enig kind in huis. Ook haar
derde zus was vertrokken. ,,Ik vond de sfeer
thuis steeds benauwender worden, want in
feite woonde ik alleen met twee oude mensen.
Daarom wilde ik ook zo snel mogelijk het huis
uit. De kunstacademie, dat leek me wel leuk,
want ik kon goed tekenen, maar op advies van
een maatschappelijk werkster die vlakbij ons
woonde, ben ik naar Amersfoort gegaan voor
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een lerarenopleiding Beeldende Vorming en
Kunstgeschiedenis. Ik heb daar een prima tijd
gehad. Ik zat er op kamers en met een paar medestudentes reisden we allerlei popfestivals af.’’
Haagse Hogeschool
Nog maar 21 jaar was Miep toen ze met een
MO-diploma op zak les in kunstgeschiedenis en
beeldende vorming ging geven aan de Haagse
Sociale Academie in Mariahoeve. Na een paar
jaar kreeg Miep binnen de academie een aantal
coördinerende taken – zoals secretaris voor de
eindexamens – en zo maakte ze uiteindelijk ook
diverse fusies mee en de totstandkoming van
de Haagse Hogeschool met z’n verschillende
‘faculteiten’, waar bijvoorbeeld ook de HALO er
eentje van is.
In het nieuwe complex van de Haagse
Hogeschool achter het station Hollands
Spoor werd Miep hoofd van het Bureau
Studentenzaken, een functie waarin ze zich,
zoals ze het zelf samenvat, ,,bezighield met de
leefkwaliteit van studenten, zowel binnen de
hogeschool als in de stad.’’ Dat laatste betekende onder meer dat ze zich er ook om bekommerde dat er voldoende studentenhuisvesting
was en dat buitenlandse studenten goed werden
opgevangen.
In die hoedanigheid is Miep ook de motor
geweest achter de oprichting van het studentenactiviteitenbureau ACKU. ,,Officieel staat dat
voor Activiteiten op het gebied van Cultuur,
Kunst en Uitgaan. ACKU biedt allerlei activiteiten aan, maar het meest spectaculair is het
jaarlijkse grootste gratis studentenfeest van
Nederland, dat hier in Den Haag kort voor
Kerstmis op verschillende locaties wordt gehouden.’’
,,Tegelijk met mijn werk voor de hogeschool heb
ik her en der in de stad ook een aantal bestuursfuncties gehad. Zo heb ik zes jaar in het bestuur
van het Paard van Troje aan de Prinsegracht gezeten en ben ik ook zes jaar bestuurslid geweest
van welzijnsorganisatie Zebra, die actief is in het
stadscentrum, de Schilderswijk en Transvaal.’’

Moeder
Twee jaar geleden ging Miep met pensioen.
Ze had nooit durven voorspellen dat ze, na
twee huwelijken en diverse adressen in Delft
en Den Haag, uiteindelijk weer in de wijk van
haar kinder- en puberjaren zou terechtkomen.
,,Nou ja’’, relativeert ze, ,,ik ben de Vogelwijk
natuurlijk nog vaak blijven bezoeken, want m’n
ouders woonden er nog. Mijn vader overleed in
1986, maar mijn moeder pas in 2002. Ik ging
nog geregeld met haar wandelen, bijvoorbeeld
in de Bosjes van Poot. Ze is tot het laatst toe
een mooie sterke vrouw gebleven, die oog bleef
hebben voor schoonheid en harmonie en zich
ook kon ergeren aan bepaalde ontwikkelingen
in de wijk. Dat heb ik trouwens ook. Er gebeuren hier en daar bijvoorbeeld zulke lompe
dingen met huizen: lelijke verbouwingen,
kunststof kozijnen, dat soort dingen. Sommige
mensen hebben geen liefde voor de architectuur van hun huis. En dan heb ik het nog niet
eens over tuinen die volgeplaveid worden met
tegels. Zonde!’’

VOGELWIJK VACATUREBANK
Leuke, nuttige en dankbare vrijwilligersfuncties
in de aanbieding!
De wijkvereniging beleeft dezer dagen (helaas) een
vrij grote uittocht van vrijwilligers, die overigens de af
gelopen jaren hun sporen dik hebben verdiend. Het is
voor de continuïteit van de vereniging wel van belang
dat de openvallende plekken zo snel mogelijk weer
worden ingenomen door nieuwe vrijwilligers met hart
voor de wijkgemeenschap.
De volgende functies zijn in de aanbieding:

Secretaris van het bestuur
Een spilfunctie, waarbij o.a. contacten met de ge
meente worden onderhouden. Interesse? Bel of mail
eens met de huidige secretaris Henk Eleveld, want die
kan er veel meer over vertellen: 06-16478764 of
eleveld@kabelfoon.nl

Penningmeester van het bestuur
Enige boekhoudkundige ervaring is wel vereist.
Neem contact op met de huidige schatkistbewaarder
Peter Arends: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
of 06-53182730

Leden van de Commissie ouderenactiviteiten

Sintfeest
19 november
bij bakkerij Driessen
Op zaterdag 19 november, de dag waarop
Sinterklaas weer in het land komt, geeft
Bakkerij Driessen aan de Mezenlaan (op het
‘Mezenpleintje’) tussen 12.00 en 14.30 een
feestje voor kinderen uit de wijk. Samen met
hun ouders en met hulp van enkele Pieten
kunnen de kinderen die middag kruidnootjes
bakken. Ze krijgen ook warme chocolademelk,
kunnen grabbelen in een grabbelton vol verrassingen en mogen natuurlijk met de Pieten op
de foto. De medewerkers van de bakkerij willen
wel graag weten hoeveel kinderen ze ongeveer
kunnen verwachten. Daarom liggen er in de
bakkerswinkel aanmeldformulieren klaar.

(minimaal 2)
Een zeer dankbare functie, want hier gaat het om het
organiseren van twee uitstapjes per jaar voor senioren
uit de wijk. Een kerst- of paaslunch behoort ook tot de
mogelijkheden. Misschien iets voor twee vriendinnen
of (mannelijke dan wel vrouwelijke) laangenoten uit
de wijk? Bel eens met Ria Zonneveld, die het samen
met Mieke Douma jarenlang heeft gedaan: 0703452268.

Leden van de Commissie Kinderactiviteiten
(minimaal 4)
Leuke job. Vraag maar aan Myra Bruijnis
(tel. 06-24778822) of Marije Teunissen:
mthteunissen@gmail.com

Lid van de wijkbladredactie
Een beetje journalistieke feeling en schrijfervaring
is natuurlijk wel vereist. Wie wil meewerken aan het
belangrijkste communicatiemiddel van de Vogelwijk?
Op pagina 1 van dit nummer staan gegevens van
alle redactieleden, die je graag van nadere informatie
voorzien.
De Vogelwijk november 2016
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Een week lang honderd jaar
Door Magda van Eijck
Toen de oktobereditie van dit blad al op de
drukpers lag, was op de Montessorischool aan
de Laan van Poot het feestgedruis rond het
honderdjarig jubileum nog volop gaande. Er
konden nog net een paar fotootjes van de eerste
dag van de feestweek (26 september) in het
wijkblad worden gepropt, maar we besloten
het daarbij niet te laten. De jubileumweek, die
geheel in het teken stond van het jaar 1916 –
met leerlingen en leerkrachten in kleding uit
die tijd, oudhollandse spelletjes en leitjes in
plaats van schriftjes - bood namelijk nog meer
spektakel.
Helaas was het op de sportdag niet zulk lekker weer als was gehoopt. Maar op woensdag
28 september, tijdens de officiële herdenking van het feit dat 100 jaar geleden in het
Statenkwartier de eerste Montessorischool in
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terug in de tijd

Nederland werd geopend, waarvan de school
aan de Laan van Poot de rechtstreekse voortzetting is, konden we spreken van een prachtige
nazomerdag.

vervolgens een ‘tijdcapsule’ was gevuld met
voorspellingen over hoe de school er over een
eeuw uitziet, kregen alle leerlingen een traktatie, verzorgd door Vogelwijkbakkerij Driessen.

Plaquette
Vogelwijkbewoonster en kunstenares Mohana
van den Kroonenberg – bij het feest voor de
gelegenheid als schoolmeisje uit de vroege twintigste eeuw uitgedost - had ter herinnering aan
het honderdjarig bestaan een plaquette gebeeldhouwd. Deze krijgt in de school een mooie plek.
Het kunstwerk werd in het bijzijn van onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven onthuld
door Nicolien Montesano Montessori. Zij is een
achterkleindochter van de in Noordwijk begraven Maria Montessori op wier pedagogische
leer de school is gegrondvest.
De presentatie van het feestprogramma was die
dag in handen van Lisa Wade van het kindertelevisieprogramma Het Klokhuis. Nadat er

De Vogelwijk november 2016

17

Een bevlogen Zweedse aan de
Kraaienlaan
Cecilia Thorfinn: ‘Liever Europese samenwerking
dan ieder op zich’
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Zweeds, bevlogen, meertalig, een rotsvast geloof in Europa, moeder, getrouwd met Roland,
samen drie kinderen: Eleonore, Jasmijn en
Thijmen. Een paar trefwoorden ter introductie
van Cecilia Thorfinn. Sinds 2007 woont zij in
Nederland en sinds vorig jaar in een hoekhuis
aan de Kraaienlaan 82, vlakbij de De Savornin
Lohmanlaan. De oplettende lezer heeft haar
naam voorbij zien komen in het aprilnummer
van dit jaar, toen zij een inzamelingsactie hield
om gezinnen in een vluchtelingenkamp in
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Griekenland te helpen. Wie is de vrouw achter
deze actie? Wat bracht haar ertoe om haar
wijkgenoten te mobiliseren?
Oproep
,,Ik werk bij de vertegenwoordiging van de
Europese Commissie in Nederland, in het
Huis van Europa aan de Korte Vijverberg.
Een enthousiaste collega in België besloot
een actie op te zetten onder het personeel
van de Commissie: goederen inzamelen voor

vluchtelingen uit Syrië, die vervolgens naar
Griekenland zouden worden gebracht. Ik
dacht: ik doe mee, want als ik in zo’n situatie
zou belanden, hoe fijn zou ik het dan vinden
als iemand dat voor mij zou doen? Ik was ook
geraakt door verhalen van kinderen die alleen
vluchten. Ik word al zenuwachtig als mijn
kinderen alleen naar school fietsten! Wat ik ook
belangrijk vond is dat ik wist dat de goederen
op de juiste plaats zouden komen. Dus ik heb
familie en vrienden benaderd en dacht toen
ook misschien wel gulle buurtgenoten in de
Vogelwijk te hebben die ik nog niet kende en
die wellicht wilden helpen.”
Action
Kwam er hulp vanuit de wijk? Cecilia:
,,Jazeker! Ik heb denk ik van zo’n vijftien
mensen hulp gekregen. Er was zelfs iemand die
speciaal naar een filiaal van Action was gegaan
om spullen te kopen. De mensen kwamen hun
dozen ’s avonds hier bij mij thuis brengen, en
als wij niet thuis waren geweest, vond ik een
doos met goederen voor de deur. Ik vond het
ook leuk om te zien wat iedereen gaf. Want wat
koop je voor mensen in nood? Ik ben met onze
kinderen naar de Hema gegaan en vroeg ze wat
zij zouden kopen voor iemand die niets heeft.
Dat kochten we dan. Mijn dochter Jasmijn heeft
op school nog statiegeldflessen verzameld. Ook
al leverde dat geen groot bedrag op, ik vond het
belangrijk dat zij dat deed.”
Opbrengst
Uiteindelijk waren er zo’n zeven kratten vol
met luiers, houdbare melk, tandpasta, kinderkleding, slaapzakken, noem maar op. Het Rode
Kruis heeft alles wat vanuit de 35 vertegenwoordigingen van de Europese Commissie
over heel Europa kwam geadministreerd en
uiteindelijk in het Griekse vluchtelingenkamp
in Idomeni verdeeld. Cecilia leunt voorover,
kijkt tevreden en zegt: ,,Er is ruim 10.000 kilo
aan goederen ingezameld en een bedrag van
€240 000 bijeengebracht. Dat geld is ook naar

het Rode Kruis gegaan. Toch mooi daar een
bijdrage aan te hebben kunnen leveren!”
Brussel
Tot zover de actie, nu over Cecilia zelf. ,,Ik ben
geboren in Jönköping’’, vertelt ze, ,,zo’n 300 kilometer ten zuidwesten van Stockholm, heel mooi
gelegen aan een groot meer. Al vroeg wist ik dat
ik daar niet altijd zou blijven wonen. Europa trok
mij. Op de middelbare school had ik een bevlogen leraar die vertelde over de Europese Unie.
Zweden had toen net het EU-lidmaatschap aangevraagd. Bijzonder, omdat Zweden zich altijd
neutraal had opgesteld. Na school ging ik naar
Uppsala waar ik begon aan European Studies.
In 1996 liep ik een half jaar stage bij de Zweedse
vertegenwoordiging in Brussel.”
Cecilia vond Brussel geweldig. ,,Ik wilde er
heel graag blijven. Dat lukte, want ik kreeg
een functie op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Ik gaf invulling aan de Official
Development Assistance, de bijdrage van de
Europese Unie aan ontwikkelingslanden. Pittig
was het wel. Ik had nauwelijks een privéleven,
omdat werkdagen tot laat in de avond eerder
regel dan uitzondering waren en ik ook veel
moest reizen. Maar ik vond het fascinerend.
Die eerste jaren werkte ik op basis van tijdelijke
arbeidscontracten, totdat ik bij de Europese
Commissie in vaste dienst trad.”
Nederland(s)
De liefde bracht Cecilia naar Nederland: ,,Ik
had in Brussel een relatie gekregen met Han
ten Broeke, die daar in het bedrijfsleven werkte.
Samen kregen wij onze dochter Eleonore. Han
had ambities in de politiek en stelde zich kandidaat voor de Tweede Kamer. Hij werd Kamerlid
voor de VVD en dat is hij nog steeds. Ik nam
onbetaald verlof en verhuisde met Han naar
Nederland. De taal pikte ik snel op. Zweeds en
Nederlands liggen als taal niet zo ver uit elkaar.
Bovendien waren de ouders van Han leerkrachten, die continu Nederlands met mij spraken. Dat
hielp enorm.”
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Irisstraat
Haar verblijf in Nederland liep overigens niet
als gepland. Cecilia: ,,Mijn relatie met Han liep
stuk. We gingen wel goed uit elkaar en hebben nog steeds goed contact, ook natuurlijk
vanwege Eleonore. Maar ineens was ik een alleenstaande moeder. Ik ben toen met Eleonore,
die toen zes jaar was, in de Irisstraat gaan
wonen. Gelukkig kon ik ook weer gaan werken
voor de Commissie, als hoofd persvoorlichting
bij de vertegenwoordiging van de Europese
Commissie hier in Den Haag. Dat doe ik nu zo’n
vijf jaar met veel plezier.”
,,Ik informeer journalisten over de Europese dimensie van hun onderwerpen, bereid bezoeken
voor van Eurocommissarissen aan Nederland
en informeer de Europese Commissie over
politieke en economische ontwikkelingen in
Nederland, ook door contacten te onderhouden
met politici, gemeenten en provincies.”
Kraaienlaan
Vijf jaar geleden ontmoette Cecilia Roland de
Bruijn, die bij de bank NIBC werkt. ,,Roland
komt oorspronkelijk uit Oudewater en heeft
twee kinderen: Jasmijn en Thijmen, die inmiddels 11 en 9 zijn. Wij wilden gaan samenwonen,
maar zijn huis in Oudewater en mijn huis in
de Irisstraat waren te klein voor een gezin van
vijf personen. Dus wij op zoek. Maar dat wij
hier konden wonen aan de Kraaienlaan, dat
hadden we niet durven dromen. Het huis was
totaal uitgewoond en we hebben werkelijk alles
verbouwd en opgeknapt, maar met het resultaat
zijn we erg blij.”
Duinen
Cecilia gebaart vanuit de serre naar het opgehoogde terras in de achtertuin, waar hond
Thorbo al de hele tijd op zijn gemak ligt. Thorbo
is geen alledaagse verschijning: een hond met
korte poten en een kop als van een vriendelijke
Duitse herder. Cecilia lachend: ,,Thorbo hoort
eigenlijk niet te bestaan als hondensoort! Wij
vonden hem op Marktplaats. Hij is een kruising

van een herder en een basset. Het is voor het
eerst dat ik een hond heb, maar ik zou niet meer
zonder hem willen. Hij is zo leuk! Voordat ik
’s ochtends naar kantoor ga, loop ik met hem in
de duinen terwijl ik naar het nieuws luister. Die
natuur hier vlakbij is prachtig!”
Samenwerking
Cecilia was als middelbare scholier al verknocht
aan Europa, maar is dat nog steeds. Met lede
ogen moet zij dan ook toezien dat het vandaag
de dag niet eenvoudig is om Europa op positieve
wijze voor het voetlicht te brengen. ,,Ik heb van
jongs af aan al gevonden dat landen beter kunnen samenwerken in plaats van ieder op zich te
blijven’’, zegt ze. ,,Neem nu Europol of Eurojust.
Als je ziet wat die organisaties doen in het kader
van grensoverschrijdende criminaliteit, dan is
dat al een bewijs van het belang van Europese
samenwerking. Maar daar hoor je helaas nooit
iets over.”
,,Wij vergeten wel eens dat de Europese Unie er
juist is voor de lidstaten. Wij begonnen met zes
lidstaten en het zijn er inmiddels 28, best een
fors aantal. Laatst hoorde ik iemand die het heel
treffend verwoordde. Hij zei: Stel je nu voor dat
wij al die landen dat perspectief, dat lidmaatschap van de EU, niet hadden geboden…
hoeveel gelukszoekers had je in Nederland dan
wel niet gehad?”
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Gratis cursusavonden
over energiebesparing
De gemeente biedt enkele gratis cursusavon
den aan over allerlei aspecten van energie
besparing, speciaal gericht op eigenaren van
appartementen en leden van verenigingen
van eigenaren. De cursussen worden gegeven
aan de Goudsbloemlaan 82.
Wilt u één of meer van deze leerzame avon
den (19.30 - 21.45 uur) bijwonen, meld uw
komst dan aan via een e-mail naar
vvebalie@denhaag.nl
Warmtepompen en HR-ketels:
Dinsdag 15 november
Gevel-, dak- en vloerisolatie:
Woensdag 16 november
Handige besparingsmogelijkheden:
Donderdag 17 november
Zelf zonnestroom opwekken:
Maandag 14 november (let op: eerdere aan
vangstijd) 19.00-21.00 uur
En op 9 en 16 november 15.00 – 17.00 uur.

VOGELWIJKAGENDA
Zondag
6 november

14.00 – 16.00 uur: Ruilbeurs
boeken, cd’s en dvd’s,
Rietzangerlaan 2A

Woensdag
9 november

19.45 uur: Informatieavond
Vogelwijk Energie(k) in de
kantine van voetbalclub Quick,
De Savornin Lohmanlaan

Vrijdag
18.00-19.30 uur : Sint11 november Maartensfeest. Kinderen gaan

met lampionnen langs huizen
waar een kaars voor het raam
brandt om te zingen en iets
lekkers te krijgen. Verzamelen
op het Mezenpleintje, bij
Sijzenlaan 13 of bij de
Nutsschool.
Maandag
20.00 uur: Algemene Leden
14 november vergadering van de wijk-

vereniging in de hal van de
Heldringschool (IJsvogelplein)
Zaterdag
12.00–14.30 uur: Kinderfeestje
19 november met Pieten bij bakkerij Driessen,

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 9 november: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
een briefje met uw eigen geboortedatum. Na de
pauze kunt u gemagnetiseerd worden door diverse
magnetiseurs.
Woensdag 16 november: Johan van Voorthuizen
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto
of voorwerp van een levend of overleden persoon.
Woensdag 23 november: Joost Krab verzorgt een
avond met spirituele schilderijtjes.
Woensdag 30 november: Ilse Louwerman verzorgt een avond met waarnemingen
Woensdag 7 december: Sandra Koper verzorgt
een pakjesavond. U koopt een klein spiritueel
cadeautje. Dit zal met boodschap aan iemand anders
gegeven worden. U krijgt zelf ook een boodschap met
cadeautje terug.
Woensdag 14 december: Petra verzorgt een
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een levend persoon

Mezenlaan
Zondag
14.30 uur: Gratis huiskamer27 november concert op Papegaailaan 32.

Aanmelden bij Ilonka Sillevis
Smitt, ilonkasbnb@gmail.com
of telefoon 06-18813144.
Maandag
17.30 uur: Bijeenkomst borrel28 november en dinerclub De Vrije Vogels

in bistro Berg en Dal, Bosjes
van Pex.
Geef u op bij Bernadette van
Gigch, b.vangigch@kpnmail.nl
of telefoon 06-51120615
Woensdag
30 november

19.00 – 21.00 uur: Vrije inloopavond aan de Papegaailaan 7,
waar informatie kan worden
verkregen over het woningbouwproject op de kerklocatie
aan de Sportlaan.

De Vogelwijk november 2016

23

‘Ik wil een halfuurtje per week
Vogelwijknieuws op de radio’
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Al zowat tweederde van zijn nu 62-jarige
leven is Wim Zonneveld een hartstochtelijk radiozendamateur. In zijn huis aan de
Spreeuwenlaan 46, waar hij een etage bewoont
boven zijn hoogbejaarde vader, beschikt hij
over een studiootje waar hij veelvuldig is te
vinden, zeker sinds hij een paar jaar geleden
met vervroegd pensioen ging na 37 jaar ,,in
het bankwezen’’ te hebben gewerkt. ,,Aan de
Kneuterdijk’’, verklaart hij nader, ,,bij de bank
Mees & Hope, die later Mees Pierson werd en
uiteindelijk onderdeel ging uitmaken van ABN
Amro. Sinds ik er bij de zoveelste reorganisatie
weg kon, ben ik in de eerste plaats mantelzorger geworden’’, zegt hij. ,,Eerst voor mijn beide
ouders, maar nu alleen voor mijn vader, die
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deze maand 97 wordt, want mijn moeder is in
september overleden.’’
Wim bracht z’n eerste negen levensjaren door
in de Meloenstraat, maar in 1963 verhuisde hij
met z’n ouders naar de Spreeuwenlaan. Ideaal
voor z’n vader, die directeur was van de IVIOschool, de school voor individueel onderwijs in
de Bosjes van Poot. Voortaan hoefde Zonneveld
senior als hij van huis ging nog maar zo’n
honderd voetstappen te zetten en hij was al op
z’n werk.
Etherpiraat
Wim Zonneveld herinnert zich nog goed de
vele antennes die aan de Nachtegaallaan vlakbij
de Laan van Poot het dak sierden van het woon-

huis van de toenmalige oogarts Reynvaan, die
een verwoed zendamateur was. Die antennes
vond Wim, die op de Heldringschool zat en
daarna in het Statenkwartier de mulo doorliep,
mateloos intrigerend.
,,Ik verdiepte me in de wereld van de zendamateurs, ik leerde mijzelf de morse-seintekens
aan en op m’n negentiende bouwde ik zelf een
kortegolfzendertje. Met een pickup draaide
ik plaatjes en dat zond ik uit, natuurlijk met
een babbeltje ertussendoor. Leuk en spannend, maar wel hartstikke illegaal. Ik was een
echte etherpiraat. Hoewel ik nooit gepakt ben,
besloot ik na een jaar of twee een officiële
radiozendamateur te worden. Dat betekende
dat ik bepaalde leerstof tot me moest nemen
en examen moest doen, destijds nog georganiseerd door de PTT. Als je dat examen haalde,
wat ik deed in 1976, kreeg je een vergunning
om op bepaalde golflengten aan de gang te
gaan. Maar alleen met gesproken woord hè?
Geen muziek! Want dan was je omroepje aan
het spelen en dat mocht niet.’’
Morse
Met zijn zendvergunning maakte Wim ’s
avonds en in de weekends, als hij niet voor de
bank hoefde te werken, contact met tal van
geestverwanten all over the world, niet alleen
in gesprekjes maar ook met boodschappen in
morse. Geleidelijk ontmoette hij ook in Den
Haag een aantal andere zendamateurs. Dat
leidde ertoe dat hij inmiddels voorzitter is van
de Haagse afdeling van Veron, de landelijke
organisatie van radiozendamateurs. ,,We hebben zelfs elke week een gezellige bijeenkomst
in een clubgebouwtje in Mariahoeve. Sommige
mensen denken dat de amateurzendhobby een
uitstervende tak van sport is, maar dat is niet
waar. Den Haag telt nog ongeveer 400 zendamateurs.’’
Hollands Palet
Hoewel je als zendamateur geen omroepactiviteiten mag ontplooien, ging Wims interesse

wel steeds meer de omroepkant op. Zo werkte
hij de afgelopen jaren geregeld mee aan de
officiële Haagse stadsradio Den Haag FM (op
FM-kanaal 92.0) en het daaraan gelieerde Den
Haag Totaal. Sinds een jaar maakt en beheert
Wim samen met een groepje medehobbyïsten
de programma’s voor de zender Hollands Palet,
die op 1485 kHz (202 meter) op de middengolf te beluisteren is, maar ook via internet.
,,Wereldwijd dus’’, benadrukt Wim. ,,Daarvoor
hebben we keurig de vereiste omroepvergunningen binnengehaald en we dragen ook het
benodigde geld af aan instanties als BumaStemra, het Commissariaat voor de Media en
het Agentschap Telecom van het ministerie van
Economische Zaken.’’
Wijkradio
,,Hollands Palet biedt, zoals de naam al zegt,
een brede schakering van allerlei onderwerpen
en programmasoorten’’, aldus Wim. ,,Nu heb ik
onlangs zelf een klein vermogen middengolfzender in huis gehaald, die een bereik heeft
van ongeveer twee kilometer. Ik heb bedacht
dat het misschien wel leuk zou zijn om daarmee wekelijks een halfuurtje een uitzending
speciaal voor de Vogelwijkbewoners te maken:
elke vrijdagmorgen tussen 10.00 en 10.30 uur,
gewoon via het al genoemde 1485-kiloHerz
kanaal op de middengolf waarop ook Hollands
Palet uitzendt, met een herhaling op vrijdagavond tussen tien en half elf. Wijkradio dus.
Dat bestaat nog nergens in Den Haag. Ik heb
onlangs proefgedraaid en deze maand wil ik er
officieel mee beginnen. Overigens zullen ook
deze uitzendingen via internet te beluisteren
zijn.’’
,,Geen idee of ik luisteraars krijg. Dat kan ik
ook niet peilen. Het moet blijken uit reacties
die ik al dan niet ontvang. Als er mensen zijn
die aan een uitzending willen meewerken door
bijvoorbeeld iets over de wijk te vertellen, dan
kunnen ze contact met me opnemen.’’
Telefoon 070-2124152
e-mail: vogelwijk@hollandspalet.nl
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INLOOPAVOND
PROJECT SPORTLAAN DEN HAAG

WIJ NODIGEN U
GRAAG UIT!
Gemeente Den Haag en Kavel
Vastgoed nodigen u uit voor een
informatiebijeenkomst. Op woensdag
30 november 2016 kunt u tussen
19.00 en 21.00 uur inlopen in de
Vergader@home waar informatie
wordt gegeven over het ontwerp voor
eengezinswoningen op de locatie
van de Sacramentskerk. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen
die interesse heeft. Er is tijdens de
inloopbijeenkomst gelegenheid om
vragen te stellen aan vertegenwoordigers van Kavel Vastgoed, KOW (de
architect) en aan medewerkers van de
gemeente.
Adres: Papegaailaan 7, Den Haag
Meer info: info@kavelvastgoed.nl

Reparatie asfalt langs tramrails
In de voorlaatste week van
oktober is de Nieboerweg
tussen de Mezenlaan
en Sportlaan afgesloten
geweest voor autoverkeer
omdat het asfalt bij de
tramrails van lijn 12 moest
worden gerepareerd. Er
was al enige tijd sprake
van afbrokkelend asfalt
tussen en langs de rails
als gevolg van de druk en
trillingen die het tram- en
autoverkeer teweegbrachten. Fietsers en brommers
konden wel over de Nieboerweg blijven rijden, maar auto’s moesten langs een sluiproute via
onder meer de Mezenlaan hun weg zien te vinden.
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Kortom
Boekenruilbeurs op
zondag 6 november
Voor de achtste keer deze eeuw organiseert een groep wijkbewoners de Vogelwijk
Boekenruilbeurs. Op zondagmiddag 6 november wordt u van harte uitgenodigd om aan de
Rietzangerlaan 2a tussen 14.00 en 16.00 uur
deel te nemen aan dit altijd gezellige en door
muziek omlijste evenement. U kunt boeken,
maar ook dvd’s of cd’s inleveren (maximaal 4
per persoon) en mag er ook weer zo veel mee
naar huis nemen. Kom lekker rondsnuffelen
of u iets van uw gading vindt! Koffie, thee en
vruchtensap staan voor u klaar.
De spelregels in het kort:
* Maximaal 4 items per persoon inleveren en
meenemen
* Mogelijkheden: romans, detectives, literatuur, jeugd- en kinderboeken, stripverhalen,
gedichtenbundels, maar ook dvd’s, cd’s en
bladmuziek
* De ruilobjecten moeten gangbaar en in redelijk goede staat zijn

Laat u op 9 november
enthousiasmeren door
Vogelwijk Energie(k)
Op woensdagavond 9 november houdt
Vogelwijk Energie(k) vanaf 19.45 uur in
de kantine van sportvereniging Quick (De
Savornin Lohmanlaan) een informatieve
bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden uit de wijk. Het wordt een avond waar
men veel kan opsteken over wat er speelt op
het gebied van energiebesparing. Uw huis en
uw energierekening zijn daarbij gebaat!
Er zijn twee gastsprekers. Ten eerste onze
wijkgenoot Gerben-Jan Gerbrandy. Hij vertelt
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over zijn werk aan duurzaamheid als lid van
het Europees Parlement namens D66, wat
we daarvan merken in de wijk en hoe we er
aan kunnen bijdragen. Tweede spreker is
Tom Egyedi, mede-duurzaamheidsstrijder uit
het Statenkwartier. Zijn ervaringen met het
energiezuiniger maken (tot wel 70%) van een
twintigtal woningen in en om Den Haag geven
ons een goed inzicht in wat je allemaal kunt
bereiken.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan diverse
acties van Vogelwijk Energie(k) die lopen of
binnenkort in gang worden gezet.
Nadere informatie op de website
www.vogelwijkenergiek.nl waar u zich ook
voor slechts 25 euro per jaar kunt aanmelden
als lid.

Sint-Maartensfeest op
vrijdag 11 november
Op vrijdag 11 november is het weer tijd voor
het traditionele Sint-Maartensfeest, dat al
bijna dertig jaar in de Vogelwijk (en op vele
andere plaatsen in Den Haag en elders in het
land) wordt gevierd. Kinderen in de basisschoolleeftijd lopen tussen 18.00 en 19.30 uur
al dan niet vergezeld van ouders met lampionnen langs de deuren. Bij alle huizen waar
een kaars voor het raam brandt, kunnen ze
aanbellen en een liedje zingen, waarna ze iets

Kortom
lekkers ontvangen. Gelukkig zijn er nog altijd
vele wijkbewoners die zich op deze avond
voorbereiden, lekkernijen in huis halen, een
goed zichtbare kaars aansteken en de kinderen
gastvrij ontvangen.
Zoals gewoonlijk krijgen de deelnemende
kinderen voorafgaand aan hun tocht door
de lanen een oliebol van bakkerij Driessen,
uitgereikt door de leden van de Commissie
Kinderactiviteiten van de wijkvereniging.
Deze versnapering is te verkrijgen op de volgende drie startpunten (vanaf 18.00 uur):
- Op het Mezenpleintje bij de bakkerij
- Bij de Kinderopvang Zó aan de Sijzenlaan 13
- Bij de Nutsschool aan de Laan van Poot ter
hoogte van de Oude Buizerdlaan.

Huiskamerconcert
zondag 27 november
Ilonka Sillevis Smitt, bestuurslid van de wijkvereniging, organiseert voor zondagmiddag
27 november om 14.30 bij haar thuis aan de
Papegaailaan 32 een gratis huiskamerconcert.
Het is het laatste ‘Papegaaiconcert’ van dit jaar.
Wie er zullen optreden en met welk repertoire
is nog een verrassing.
Dat krijgt u te horen als u zich bij Ilonka aanmeldt via: ilonkasbnb@gmail.com
of telefoon 06-18813144.

Nieuwe coördinator borrelen eetclub ‘De Vrije Vogels’
Het al ruim twee jaar bestaande borrel– en
dinergezelschap De Vrije Vogels heeft een
nieuwe organisator en coördinator: Bernadette van Gigch, die aan de Haviklaan woont
in het voormalige nonnenklooster Ste. Marie.

Bernadette heeft daarmee de taken overgenomen van Antoinette van der Valk.
De Vrije Vogels, bestaande uit wijkgenoten
tussen grofweg 50 en 90 jaar die elke laatste
maandag van de maand bijeenkomen voor
een borrel en een driegangendiner, mogen
zich verheugen in een toenemende populariteit. Bij de laatste twee bijeenkomsten waren
er zo’n 25 deelnemers.
Het gezelschap komt afwisselend bijeen op
twee locaties: bistro Berg en Dal in de Bosjes
van Pex en restaurant De Dagvisser aan de
Scheveningse haven, steeds vanaf 17.30 uur.
Op maandag 28 november is in Berg en Dal
de laatste bijeenkomst van dit jaar, want in
de kerstweek van november blijft de agenda
blanco. Op maandag 30 januari van het nieuwe jaar wordt dan weer het glas geheven, zo
goed als zeker bij De Dagvisser.
Wie op 28 november van de partij wil zijn,
moet zich wel even aanmelden bij Bernadette
van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl
Telefoon: 06-51120615

Nieuwe Whatsapp
Buurtwachtgroep
In navolging van de dit jaar opgerichte
whatsapp-buurtwachtgroepen (Vogelwijk
Verdachte Zaken en Buurtwacht Leeuwerik)
hebben nu ook bewoners op en rond de
Tuinfluiterlaan een groep van oplettende
buurtgenoten gecreëerd, die gegevens over
buurtveiligheid met elkaar uitwisselen.
Oprichter hiervan is onder anderen WillemJan Krijgsman.
Wie zich hierbij wil aansluiten, moet een mailtje sturen naar:
onzewaakzametuinfluiter@gmail.com
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Kortom
Lezing over symboliek
in werk Jeroen Bosch
Kunsthistorica Sophie Oosterwijk verzorgt
op woensdagavond 30 november in de
Houtrustkerk (Beeklaan 535) een lezing
over Jeroen Bosch. Ze bespreekt de laatmiddeleeuwse opvattingen over geloof en de
invloed daarvan op de beeldsymboliek die
Jeroen Bosch zo uitbundig in zijn schilderijen
gebruikte. Als kunsthistorica en docent was
Sophie Oosterwijk werkzaam aan de universiteiten van Leicester, Manchester en St.
Andrews. Aanvang 20.00 uur, toegang € 7.50.

Concert Else Krijgsman
op 12 en 20 november
In haar concertsalon aan de Laan van Poot 298
verzorgt pianiste Else Krijgsman op zaterdagmiddag 12 en zondagmiddag 20 november
om 15.30 uur weer een pianorecital. Elke keer
maakt Else een keus uit haar rijke repertoire,
met werken van o.a. Chopin, Mozart, Bach,
Beethoven en Brahms. Over elk stuk dat ze
speelt vertelt ze eerst iets. Zoals altijd is de
toegangsprijs van 12 euro ten bate van Artsen
Zonder Grenzen. En uiteraard krijgen de bezoekers ook weer een glas wijn. Graag reserveren
via: krijgsman.else@gmail.com of telefoonnummer (070) 3230958

Kapsalon Top Hair
voortaan gesplitst
De kapsalon Top Hair Fashion in de
Goudenregenstraat, waar Bert Oudijk sinds
1974 de scepter zwaait en al talloze hoofden
van Vogelwijkbewoners onder handen heeft
gehad, wordt met ingang van december in
tweeën gesplitst. Niet letterlijk, maar wel wat

het beheer betreft. Bert blijft voorlopig nog
gewoon doorknippen, maar een deel van de
zaak wordt overgenomen door zijn medewerkster Jet Huijzer, die een eigen ‘toko’
begint onder de naam Bij Jet. Op donderdag
1 december gaat ze in het bekende pand
van start. Jet heeft zelfs het voornemen om
bejaarde klanten die niet meer zo mobiel zijn
thuis te komen knippen en kappen. Nadere
informatie daarover kan ze geven via telefoonnummer 06-13306545.

‘Pijlenprobleem’ in
lanen snel opgelost
In het septembernummer van dit blad deed
wijkbewoner Marco Brinkman in een ingezonden brief zijn beklag over de niet uit te
wissen geverfde pijlen die her en der op het
wegdek van diverse Vogelwijklanen zijn verschenen. De pijlen bleken te zijn aangebracht
voor de verkeersexamens op de basisscholen.
Na enig zoekwerk kwam Marco in contact
met het evenementenbureau Halo Jobbing,
gevestigd in de Appelstraat, dat tegenwoordig
de fietspraktijkexamens voor basisschoolleerlingen organiseert. Het bureau was
verbaasd dat de verf zich niet makkelijk laat
verwijderen. ‘Normaal gesproken zijn de door
ons geplaatste pijlen ter markering van de
routes van tijdelijke aard’, aldus een e-mail die
Marco ontving. Waarna de volgende belofte
werd gedaan: ‘Wij zullen in overleg met de
gemeente via een wegbeheerder zorgen dat
de restanten van de pijlen verwijderd worden. Voor volgend jaar stond overigens al in
de planning om te gaan werken met borden
i.p.v. pijlen. U mag ervan uitgaan dat u bij de
volgende editie in 2017 geen last meer zult
hebben van pijlen op het wegdek.’

De Vogelwijk november 2016

31

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege
staan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnum
mer 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

KITTENS TE KOOP – Vijf Britse korthaar
kittens, geboren begin september. Moeder
is een Lilac korthaarpoes. Vanaf december
zoeken de kittens een liefdevol huis. Ze zijn
dan 1x ingeënt en ontwormd en hebben een
stamboom. Het gaat om 2 blauwe katertjes en
1 lilac katertje en een blauw en lilac poesje.
Op beide poesjes zit wel een reservering. Voor
informatie: Lizelotte Smits, 06-1056 7954 of
070-346-4016. Mailen kan ook:
Lizelotte.smits@gmail.com
MASSAGETAFEL TE KOOP – Een draagbare
Inner Strength massagetafel (bordeauxrood)
met tas/hoes. Deze in hoogte verstelbare tafel
heeft ook een verstelbare hoofdsteun en is
slechts een paar keer gebruikt. Prijs: € 200
(incl. hoesjes voor hoofdsteun). Interesse?
Bel of sms 06-13704842.
AANGEBODEN – Houten binnendeur (model
woningen 1952) met aan bovenzijde 8 glasvlakken met roedeverdeling. Afmetingen: 210 cm
x 82 cm. Af te halen in ruil voor een fles goede
wijn. Fam. Bruning, tel. 070-3684568.
VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT – Wie vindt
het leuk en heeft tijd om op maandagmiddag
een gezellige bingo te draaien voor bewoners
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van Woonzorgcentrum Jonker Frans aan het
Newtonplein? E.e.a. zal in eerste instantie
onder begeleiding gaan van een vaste vrijwilliger en activiteitenbegeleider. Deze wekelijkse
activiteit wordt altijd heel druk bezocht, ook
door wijkbewoners. Een helpende hand is dan
ook meer dan welkom. Voor verdere informatie/aanmelding kunt u mailen naar
milene.boutkan@florence.nl
AANGEBODEN –Bladblazer en -zuiger
(Flymo Gardenvac 1500) in ruil voor een fles
goede wijn. Janny Wolters, Laan van Poot 152,
tel. 06-51027081(graag na 7 november).
OPPAS GEZOCHT – Ik zoek een oppas voor
mijn 5-jarige zoon, voor de maandag- en
dinsdagnacht in de periode januari tot juli 2017
(wegens mijn opleiding kan ik die nachten
niet thuis zijn). Het gaat om: 18.00 uur uit
BSO halen, koken en naar bed brengen, blijven
slapen en ‘s ochtends om 08.20 uur weer naar
school brengen. Leeftijd oppas: minimaal 18
jaar. Oppaservaring vereist.
Tel. 06-48 35 66 64.
SCHOONMAAKHULP – Wilt u een goed
schoongemaakt huis? Dat kan, als mijn hulp
Sandra bij u komt werken. Zij heeft nog tijd beschikbaar. Voor referenties belt u 070-3241004.
TIJDELIJK TE HUUR -– Voor 5 tot 8 maanden gemeubileerde en gestoffeerde driekamerflat aan de Sportlaan. Huurprijs: 750€ inclusief
water, tv + internet. Exclusief gas en elektriciteit. Tel.: 06 22 39 9258 of 06 39 79 9509.
OPPAS AANGEBODEN – Ik (Karlijn van den
Akker) zou graag willen oppassen. Ik ben 17
jaar, zit in mijn examenjaar op het Segbroek
College en heb veel oppaservaring (inclusief
spelletjes doen). Als u een snelle en makkelijke
oppas nodig hebt, kunt u bij mij terecht.
E-mail: karvandenakker@yahoo.nl
Telefoon: 06-23 19 3802

OPPAS GEZOCHT – Wij zoeken voor onze
5-jarige zoon en 3-jarige dochter een lieve, enthousiaste en betrouwbare oppas, die op dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 14.00/15.00
tot 18.00 uur onze kinderen uit school/van de
crèche kan halen. Na school moeten de kinderen regelmatig naar verschillende activiteiten
worden gebracht worden. Dit moet met onze
(bak-)fiets of met uw eigen auto.Tijdens schoolvakanties graag hele dagen opvang. Meer
informatie: 06 81 05 0228 (Fam. Bos).
TE KOOP – Wegens verhuizing te koop een
Hulsta bed 140 x 200 met twee nachtkastjes en
elektrisch verstelbare bodems. Prijs 125 euro.
Hondenbuggy: 50 euro, grenen Duitse kast:
200 euro en diverse andere meubels t.e.a.b.
Tel. 36 09 737.
BIJLES FRANS – Laat de slechte cijfers niet
opstapelen zodat er straks een onvoldoende
voor Frans op je kerst- of eindrapport staat.
Neem nu bijlessen bij een gediplomeerd
(MO-A) Franse lerares. Kan ook bij jou thuis
als dat beter past. Bel 06 -27 09 2150 en wij
maken een afspraak.
TE KOOP – Grote en stevige schildersezel
voor 35 euro. Tel. 36 56 772.
GEZOCHT – Wij (gezin met twee kleine
kinderen van 1 en 2,5 jaar) zijn onlangs in de
Tortellaan komen wonen. We zoeken nog een
leuke, lieve oppas voor een vast (sport)avondje
in de week. Ben jij 16 jaar of ouder, vindt je het
leuk om op te passen, woon je hier vlakbij en
kun je goed met kleine kinderen opschieten?
Stuur dan een mailtje met info naar
larissaroz@hotmail.com
OPPAS AANGEBODEN – Zoekt u nog een
enthousiaste oppas? Ik ben een 14-jarig meisje
dat graag zou willen oppassen. Ik zit op het
Dalton in de derde klas, waar ik tweetalig vwo
doe. Ik hockey ook. Bel me via 06-31010273.

TE KOOP – I.v.m verhuizing naar het oosten
van het land bieden wij een van de mooiste appartementen van de Vogelwijk te koop aan. Ons
ruime, lichte appartement ligt op de 1e verdieping van het voormalig klooster Ste. Marie aan
de Haviklaan 4E. Contact: Fam. Jannink tel.
070-3316275.

Aller Zielen
Na onze dood wordt dat vele
water in ons weer water
we regenen uit op de aarde
meanderen in een rivier
hangen als mysterieuze nevels
boven weilanden
tot stof stuiven we langs lange
stranden en stormen zand
tot een woestijn
vullen vruchtbaar de aarde aan en zo
komen de atomen van miljarden
jaren oud in ons weer vrij
Zweven onze zielen in het luchtruim
en gaan ze op in het licht of
zijn geest en lichaam verbonden
onlosmakelijk
in leven en in dood?
Speelt in ons brein
de hoop van terugkeer of blijven wij
wanneer erover ons gesproken wordt
net zo lang tot ook die woorden
onhoorbaar en verneveld zijn?

Olga Millenaar
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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.
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
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822
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
Secretaris
Henk Eleveld, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl
Penningmeester
Peter Arends, Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.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
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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Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
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
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
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

