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Een stad is nooit af. Enerzijds is dat jammer, want het 
geeft zo’n opgeruimd gevoel en je wilt nu eindelijk 
wel eens zonder al die wegopbrekingen door de stad 
kunnen fietsen, brommen, autorijden of lopen. En een 
leven zonder hinderlijk bouwlawaai klinkt ook wel 
aanlokkelijk. Aan de andere kant is het maar goed dat 
er geregeld onderhoud wordt gepleegd aan straten en 
gebouwen, dat er nieuwe wijken komen om aan de 
groeiende woningbehoefte te voldoen en dat van tijd 
tot tijd oude aftandse lelijkheid wordt vervangen door 
iets nieuws. Tussen de jaren vijftig en negentig was 
dat nieuwe helaas ook vaak lelijk, maar daarna kreeg 
gelukkig een architectengeneratie de overhand die 
weer esthetiek in het vaandel voerde.
Een stad is dus dynamisch, altijd in beweging, en dat 
kan gewoon niet anders. Alleen in Pompeï verandert 
nooit meer wat. Maar soms leidt die dynamiek voor 
de inwoners wel tot zuchten en steunen. Kijk in onze 
eigen omgeving: een rioolvernieuwingsproject heeft 
jarenlang onze wijk overhoop gehaald en het duurt 
nog een maand of tien voor de laatste fase klaar is. De 
Goudsbloemlaan is lange tijd een open wond geweest, 
de Thomsonlaan was een groot deel van 2014 onbe-
gaanbaar en sinds begin dit jaar is de Fahrenheitstraat 
een gatenkaas. 
Zoals u elders in dit nummer kunt lezen, mogen 
bewoners van de Sportlaan tussen de De Savornin 
Lohmanlaan en de Kwartellaan vanaf eind 2016 of 
begin 2017 hun borst natmaken, want dan begint de 
grote herprofilering die dit stuk Sportlaan voor het 
eerst sinds de jaren vijftig een geheel ander aanzien 
zal geven en tegelijk veiliger zal maken voor fiet-
sers. En er ligt nog meer dynamische onrust voor 
Vogelwijkers in het verschiet, want in 2016 zal het 
HALO-complex aan de Laan van Poot worden afge-
broken (de studenten verhuizen naar het Zuiderpark) 
waarna op het leegkomende terrein woningen zullen 
verrijzen, misschien nog vergezeld van een nieuw-
bouwblokje bij de T-splitsing van Laan van Poot en 
Wildhoeflaan.
Ook daarover licht dit blad u voor. ’t Is dan ook bijna 
onmisbaar. Toch? Dus als u toevallig weet dat uw 
buren dit blad niet krijgen omdat ze geen 15 euro 
(willen) betalen om lid te zijn van de wijkvereniging, 
fluister ze die onmisbaarheid dan maar eens in. Of 
vraag of u hen lid mag maken.
                                                                             DvR 
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Ruimtelijke ordening
Meer dan ooit lijkt onze wijkvereniging zich 
bezig te houden met de ruimtelijke ordening in 
en rond onze wijk. Tijdens een drukbezochte in-
formatieavond kwamen de ontwikkelingen rond 
het verkeer op de Segbroeklaan en de Sportlaan 
aan de orde. Binnenkort worden de eerste 
plannen voor nieuwbouw op de HALO-locatie 
toegelicht. En de werkgroep die zich bezighoudt 
met het lot van het lege kerkgebouw aan de 
Sportlaan heeft overlegd met de projectontwik-
kelaar (Kavel vastgoed) en de gemeente Den 
Haag. Wat dat laatste betreft verneemt u later in 
het voorjaar meer. Soms moet je een broedende 
kip niet storen. 
Verder hebben we als wijkvereniging contact 
gezocht met de bewonersorganisatie in Kijkduin 
om ons te informeren over de ontwikkelingen 
rond het Masterplan Kijkduin. We houden 
die contacten warm. Net zoals we de ontwik-
kelingen rond de Scheveningse haven van een 
afstandje op de voet volgen.

Grondwater
Na een lange periode van weinig wateroverlast 
steeg het grondwaterpeil in onze wijk gedurende 
de maanden december en januari zodanig dat 
menig kelder het niet droog hield. In februari 
waren er daarentegen geen problemen. 
Via e-mail en het forum op onze website www.
vogelwijkonline.nl houden de betrokkenen 
elkaar up to date.

Veiligheid
Naast ruimtelijke ordening blijft veiligheid 
ook een thema in onze wijk. Ons bestuurs-
lid Marianne Moor doet veel moeite om de 
buurtveiligheidscommissie én het netwerk van 
laancoördinatoren nieuw leven in te blazen. En 
dat is nodig ook: tijdens een avond voor laan-
coördinatoren liet de politie zien dat sommige 

delen van de Vogelwijk bovengemiddeld geliefd 
zijn bij inbrekers. Om dat tij te keren vragen wij 
betrokken buurtbewoners met ons mee te doen. 
Elders in dit blad leest u een oproep en ook een 
interview met de nieuwe wijkagent Henrieke 
Schoenmakers. 
Onlangs verschenen de resultaten van een 
enquête onder Haagse inwoners over de leefbaar-
heid in hun wijk: Verbeter uw wijk 2015. Te vin-
den via de website van de gemeente Den Haag. In 
deze enquête scoort onze wijk in vele opzichten 
substantieel beter dan andere wijken: 94% van 
de deelnemende Vogelwijkers is tevreden met de 
wijk. Elders in de stad is gemiddeld 74% tevreden 
met zijn wijk.

Cultuur
Onlangs kondigden wij de instelling van een 
Vogelwijk Cultuurfonds aan. Inmiddels zijn er al 
drie potentiële projecten gemeld en drie wijkbe-
woners lieten weten te willen toetreden tot de 
commissie die aanvragen gaat beoordelen. We 
kunnen hier ook nog wel een jongere, liefst vrou-
welijk wijkbewoonster bij gebruiken!

Op zoek naar nieuw bestuurslid
Marianne Moor heeft aangegeven in juni te 
willen stoppen met haar werk voor de wijk-
vereniging. Marianne bekleedt de portefeuille 
‘sociale zaken’ in ons bestuur, met aandacht voor 
ouderenwerk, kinderen, welzijn en buurtveilig-
heid. Heel erg jammer dat Marianne deze keus 
heeft gemaakt, maar na vijf jaar is het ook wel 
te begrijpen. Wij zoeken dus nieuwe kandidaten 
voor deze portefeuille. Meer weten, interesse, uw 
(wijs)vinger opsteken of iemand aan ons tippen: 
mail de voorzitter! Gegevens achterin dit blad.

Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter Arends, Henk 
Eleveld, Marianne Moor en Christian Pick en aspirant-
bestuurslid Anja Jager)

De wijk
in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
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‘ Tijdens mijn politie-
opleiding wilde ik al 
wijkagent worden’
Door Mischa Vos

Sinds 15 januari heeft de Vogelwijk een nieuwe 
wijkagent: Henrieke Schoenmakers. Op het po-
litiebureau aan de Fahrenheitstraat, in het com-
plex waar ook het stadsdeelkantoor Segbroek 
is gehuisvest, vertelt de opvolgster van Wilfried 
van der Vorst uitvoerig over haar ervaringen bij 
de politie tot nu toe.
Henrieke (34) is weliswaar geboren in Brabant, 
maar woont al 22 jaar in Den Haag. Twaalf 
jaar geleden besloot ze, na enkele jaren in 
diverse sectoren van de samenleving te hebben 
gewerkt, de vierjarige opleiding aan de politie-
academie te gaan doen. ,,Ik kende iemand bij 
de politie Amsterdam, die mij vertelde over zijn 
werk. Ik raakte enthousiast en dacht: dat wil ik 
ook.’’
,,Tijdens die opleiding voelde ik al dat ik 
wijkagent wilde worden’’ onthult ze. ,,Dat 
kwam door het vak Gemeenschappelijke 
Veiligheidszorg oftewel GVZ. Je moest onder-
zoek doen naar bepaalde veiligheidsproblemen 
in een wijk. Ik heb toen de uitgaansproblema-
tiek in de Herenstraat in het centrum onder-
zocht.”

Herenstraat
In dat kleine straatje, dat uitkomt op het Plein, 
waren destijds geregeld problemen rond het 
uitgaanspubliek. In de straat waren verschil-
lende clubs gevestigd, waar meer dan gemid-
deld incidenten plaatsvonden. Henrieke bracht 

alles in kaart en deed aanbevelingen om het 
geweld te doen afnemen. ,,Ik ging ter plekke 
posten om te kijken wat er zich afspeelde. 
Avonden lang heb ik er gezeten. Wat gebeurde 
er, wat voor mensen komen daar, hoe gedragen 
ze zich? Daarnaast heb ik gesprekken gevoerd 
met bewoners, ondernemers, portiers en uit-
gaanspubliek.
,,Ik zag dat de mentaliteit en het temperament 
van de bezoekers in de Herenstraat anders was 
dan die van het uitgaanspubliek om de hoek op 
het Plein. Een voorbeeld: in die clubs bestelden 
de feestgangers niet een drankje, maar meteen 
een hele fles. Als die soldaat was gemaakt, 
stond de volgende fles alweer op de bar. Het 
drankgebruik was dus excessief. En als dan de 
vlam in de pan slaat...”
Heeft dat onderzoek geleid tot maatregelen? 
,,De gemeente heeft dat stukje uitgaansgebied 
wel aangepakt, deels ook ten gevolge van mijn 

Henrieke Schoenmakers wil 
spin in Vogelwijkweb zijn



De Vogelwijk maart 2015   5

onderzoek en aanbevelingen. Verschillende 
clubs werden al dan niet tijdelijk gesloten van-
wege de incidenten zelf, maar mijn onderzoek 
hielp de politie wel om de achtergronden van 
die incidenten te begrijpen en in een breder 
kader te kunnen plaatsen.”

‘Blauw worden’
De politieopleiding bestond detijds grofweg 
uit twee jaar op school en twee jaar op straat. 
Henrieke: ,,Hoe sneller je iets doorhad, hoe 
sneller je op straat mocht om het geleerde in de 
praktijk te brengen.’’
,,Toen ik klaar was, ging ik als hoofdagent 
werken bij de noodhulp van het bureau Jan 
Hendrikstraat. Kort gezegd: naar aanleiding 
van 112-meldingen uitrukken. Boeiend werk, 
want het is een interessant en vrij hectisch 
gebied: relatief weinig bewoning, maar veel 
winkels, regeringsgebouwen en horeca. Ik heb 
ook twee jaar als praktijkcoach gewerkt voor 
een ploeg studenten van de politieacademie. 
Ik begeleidde de eerstejaars in het ‘blauw 
worden’. Het is ook niet niks: van de ene op de 
andere dag hebben ze een uniform aan en dan 
moeten ze het maar doen.”

Schoolwijkagent
Na haar jaren bij het bureau in het centrum 
ging Henrieke aan de slag als ‘schoolwijk-
agent’ in Segbroek. ,,Ik werkte samen met 
acht middelbare scholen, die ik onder andere 
adviseerde over de omgang met criminali-
serende schoolgaande jeugd. Ik kwam niet 
alleen opdraven bij incidenten, maar gaf op 
de scholen ook voorlichting over vroegtijdige 
signalering, dus het onderkennen van mogelijk 
maatschappelijk verontrustend gedrag van 
leerlingen. Preventie dus. Maar ook vele andere 
jeugdgerelateerde zaken kwamen aan bod, 
zoals voorlichting geven over de gevaren van 
sociale media.’’

Vogelwijk
Nu is Henrieke dan wijkagent in de Vogelwijk. 

,,Het is goed om jezelf te ontwikkelen en ik 
vond het tijd voor een nieuwe stap, ook om 
mijzelf scherp te houden. Ook wilde ik mij niet 
meer alleen op de jeugd focussen, maar mij 
breder oriënteren. Daar biedt deze functie alle 
gelegenheid voor.’’ 
Wat is haar beeld van haar nieuwe werkgebied?
,,Je krijgt vaak te horen: de Vogelwijk, daar 
gebeurt toch niets? Maar dat is niet zo, want 
overal waar mensen wonen, gebeurt wel iets. 
Natuurlijk is het niet vergelijkbaar met bij-
voorbeeld de Schilderswijk, maar iedere wijk 
verdient een wijkagent als spin in het web, de 
spil in de wijk.’’

Kennismaking
In januari en februari heeft Henrieke al ver-
schillende kennismakingsgesprekken gevoerd, 
onder anderen met bestuursleden van de 
wijkvereniging en met de laancoördinatoren. 
,,Die coördinatoren vind ik uniek. Het zelf op-
gebouwde netwerk, die burgerparticipatie, dat 
zie je nergens anders in Den Haag. Vaak moet 
je als wijkagent dit soort dingen juist aanzwen-
gelen, maar die horde is hier dus al genomen.’’
,,Ik ben de wijk echt nog aan het ontdekken. Ik 
wil met zo veel mogelijk mensen persoonlijk 
kennismaken: ondernemers, sportclubs, enzo-
voorts. Even een praatje maken en een kaartje 
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afgeven. Je zal mij dan ook vaak op de fiets in 
de wijk aantreffen.’’ 

Contact
Henrieke heeft als wijkagent een driedaagse 
werkweek. ,,Ik werk in dagdiensten op maan-
dag, woensdag en donderdag. Elke ochtend 
raadpleeg ik het politiesysteem of er meldin-
gen zijn vanuit de Vogelwijk waar politie bij 
is geweest. Dan bepaal ik of ik contact moet 
opnemen met de melders. Via de e-mail krijg 
ik ook al meldingen van wijkbewoners, onder 
meer over parkeeroverlast op bepaalde plek-
ken, waarnaar ik nu met het handhavingsteam 
aan het kijken ben. En iedereen die me in mijn 
uniform door de wijk ziet fietsen, kan mij na-
tuurlijk ook aanspreken.”

Geen spreekuur
Voorlopig ziet Henrieke af van het houden van 
een spreekuur, zoals haar voorganger dat elke 
dinsdagmiddag hield in de Heldringschool of 
basisschool De Parkiet. ,,Iedereen kan mij altijd 
bereiken via mijn e-mail (henrieke.schoenma-
kers@politie.nl) of via het algemene tele-
foonnummer van de politie 0900-8844. Een 
rechtstreeks nummer heb ik niet, want ik ben 
niet 24 uur per dag in dienst en ik heb ook be-
sprekingen. Maar als er voor mij wordt gebeld, 
wordt er altijd een notitie gemaakt en dan kan 
ik later terugbellen.’’
,,Wie snel de politie nodig heeft, bijvoorbeeld 
bij ongevallen of bij het signaleren van ver-
dachte personen of situaties in de wijk, moet 
trouwens gewoon 112 bellen,’’ benadrukt 
Henrieke.
Ze is van plan de wijkbewoners met enige 
regelmaat via het wijkblad op de hoogte te hou-
den van wat er speelt en wat ze doet. ,,Ik weet 
nog niet precies hoe, maar het lijkt mij leuk om 
bijvoorbeeld elk kwartaal over mijn ervaringen 
te schrijven. Hoe precies en hoe vaak moet ik 
nog bekijken hoor, want ik wil het wel waar 
kunnen maken. Zeg wat je doet en doe wat je 
zegt!”

Leden voor de nieuwe 
wijkcommissie 
Buurtveiligheid
De afgelopen jaren heeft onze wijkvereni-
ging een Commissie Buurtveiligheid gehad, 
die zich bezig hield met allerlei aspecten die 
met veiligheid op straat en in huis te maken 
hebben. De commissie stuurde de zogehe-
ten laancoördinatoren aan en had geregeld 
contact met de wijkagent.

Door verschillende oorzaken heeft het 
werk van de Commissie Buurtveiligheid het 
afgelopen jaar op een laag pitje gestaan. 
Inmiddels zijn alle leden afgetreden.
Daarom zoekt het bestuur van de wijkver-
eniging kandidaten voor een nieuwe - drie-
koppige - Commissie Buurtveiligheid. Deze 
commissie moet de gedachte dat we met 
alle bewoners een zo veilig mogelijke wijk 
dienen te creëren nieuw leven inblazen.

Er is sprake van een extra schone lei omdat 
de Vogelwijk begin dit jaar met Henrieke 
Schoenmakers ook een nieuwe wijkagent 
heeft gekregen. Zij is geestdriftig aan haar 
nieuwe taak begonnen en vast van plan om 
geregeld contact te hebben met zowel de 
Commissie Buurtveiligheid als met de circa 
vijftig laancoördinatoren die de Vogelwijk 
rijk is.

Wilt u dit enthousiasme delen en lid wor-
den van de Commissie Buurtveiligheid? 
Stuur dan een mail naar Marianne Moor, 
bestuurslid van de wijkvereniging:
moor@paxforpeace.nl

GEZOCHT
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Voortschrijdend inzicht 
Vertegenwoordigers van de gemeente maak-
ten hun concessie op het punt van de rotonde 
bekend tijdens een informatieavond over de 
herinrichting van het zuidelijk deel van de 
Sportlaan op 3 februari in het HALO-gebouw. 
,,Een volledige rotonde op dat knoopunt 
zou een grote ontlasting betekenen voor het 
kruispunt Sebroeklaan-Goudenregenstraat,’’ 
zei verkeersdeskundige Louis Eggen, ,,maar de 
zienswijze van het bestuur van de wijkvereni-
ging heeft ons tot het voortschrijdend inzicht 
gebracht dat zo’n rotonde ook ongewenste 
effecten teweeg kan brengen. We willen hier 

geen strijdpunt van maken en daarom hebben 
we besloten het linksafverbod vanuit zuidelijke 
richting te handhaven.’’

Aanpak onveilige knelpunten
Tijdens de door zo’n honderd belangstellenden 
bijgewoonde informatiebijeenkomst schets-
ten Adriaan Nuijten (projectleider voor de 
herinrichting van het verkeerstraject Kijkduin-
Scheveningseweg), Louis Eggen en verkeerspla-
noloog Vincent Hubenaar gedetailleerd hoe de 
plannen voor het ‘Vogelwijkdeel’ van de route 
eruit zien. 
Zo’n twintig jaar lang wilde de gemeente de 

Geen volledige rotonde op knooppunt 
Sportlaan-Kwartellaan-Segbroeklaan  
Door Dick van Rietschoten  -  Illustraties: Gemeente Den Haag

De gemeente ziet af van haar voornemen om op het verkeersknooppunt waar Segbroek-
laan, Sportlaan en Kwartellaan elkaar ontmoeten een volledige rotonde aan te leggen. 
Dit betekent dat voor het autoverkeer op de Sportlaan, komend vanuit het zuiden (o.a. 
Machiel Vrijenhoeklaan en De Savornin Lohmanlaan) een linksafverbod bij de Kwartel-
laan blijft gelden, met uitzondering van bus 24. Het besluit is genomen op dringend 
verzoek van het bestuur van de wijkvereniging, dat in een rotonde van 360° een 
uitnodiging ziet om via de Kwartellaan richting Duindorp en Scheveningen te rijden.
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zogeheten Noordwestelijke Hoofdroute tussen 
Kijkduin en Madurodam tot onderdeel maken 
van een ring voor doorgaand verkeer rond 
de stad. Dat idee, waarbij geldverslindende 
tunnels, viaducten en vierbaanswegen in 
beeld waren, is inmiddels verlaten. Niet alleen 
vanwege de hoge kosten, maar ook omdat de 
prognoses van de verkeersintensiteit drastisch 
naar beneden zijn bijgesteld. Er zal dan ook 
geen sprake meer zijn van een doorgaande 
stadsautoweg. De verkeersmaatregelen zijn nu 
gefocust op het oplossen van onveilige en on-
overzichtelijke knelpunten langs de genoemde 
route. Hiervoor ligt 10 miljoen euro klaar. Het 
afgelopen jaar heeft de gemeente geregeld over 
alle mogelijke oplossingen overlegd met ‘denk-
tanks’ waarin representanten van de aanlig-
gende wijken (waaronder de Vogelwijk) en de 
Fietsersbond zitting hebben.  

Ventweg/fietsstraat
Vanaf Kijkduin bezien zal vanaf 2016 waar-
schijnlijk in eerste instantie worden gewerkt 
aan versmalling van de Machiel Vrijen hoek-
laan, die nu nog vaak een racebaan is. Daarna 
komt in 2017 een rigoureuze herprofilering van 
de Sportlaan aan bod. Zoals al eerder bekend 
werd, is langs de huizenrij een ventweg met 

een smal trottoir en parkeerplekken gepland. 
Dit wegdeel wordt van de hoofdweg geschei-
den door een groenstrook. Op de ventweg zul-
len fietsers eindelijk een veilige route hebben, 
zonder te worden gehinderd door het door-
gaande verkeer. Overigens is aan de kant van 
de Bosjes van Pex – waar een strook van enkele 
meters groen aan de herprofilering wordt 
opgeofferd - ook een fietsroute gepland. De 
suggestie van Sportlaanbewoner Ben Pompen 
om de groenstrook bij de ventweg tevens van 
een geluidsscherm te voorzien werd door de 
verkeersdeskundigen als te onderzoeken moge-
lijkheid genoteerd.

Bushaltes
Voor de kruispunten bij de De Savornin 
Lohmanlaan en de Daal en Bergselaan/
Wildhoeflaan zijn volledige rotondes gepland. 
,,Die zorgen voor een betere doorstroming van 
het verkeer dan een kruispunt met stoplichten’’, 
legde Vincent Hubenaar uit. Verder wordt bij 
de T-splitsing Oude Buizerdlaan-Sportlaan een 
oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgan-
gers gecreëerd. 
,,Er is nog geen oplossing voor de bushaltes,’’ 
erkende Hubenaar. ,,We denken er nog over na 
hoe die het best in het profiel kunnen worden 

Impressie van de toekomstige Sportlaan met ventweg
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ingepast zonder de doorstroming van het ver-
keer te hinderen.’’
De toekomst van de Segbroeklaan bleef tijdens 
de bijeenkomst onderbelicht, maar hierover 
is al eerder bekend geworden dat de laan 
over de hele lengte 2x1 rijstrook krijgt en dat 
de kruispunten met de Fahrenheitstraat en 
Goudenregenstraat veiliger zullen worden 
gemaakt. Dat project begint dit jaar al.

Twijfels
Over het algemeen stemden de aanwezigen in 
de zaal met de grote lijnen van de plannen in. 
Wel werd bepleit nog een extra metertje van de 
Bosjes van Pex af te halen (,,Dat behoort toch 
niet tot de fraaiste stukjes Haagse natuur’’) om 
onder meer het trottoir langs de ventweg wat 
meer lucht te geven. De aanwezige stadsecologe 
Esther Vogelaar trok daar echter een bedenke-
lijk gezicht bij. Ook bleek niet iedereen het eens 
met het handhaven van het linksafverbod bij de 
Kwartellaan voor het verkeer uit zuidelijke rich-

ting. Verder uitten sommigen in de zaal twijfels 
over de naar beneden bijgestelde verkeersprog-
noses (,,Ik zie het alleen maar drukker wor-
den’’) en over de voorziene doorstroming op de 
geplande rotonde bij het kruispunt Sportlaan-
Daal en Bergselaan-Wildhoeflaan ,,Zonder 
stoplichten wordt het daar in de spitsuren een 
chaos’’, voorspelde een buurtbewoonster.

Procedure
De aanwezigen werd voorgehouden dat de 
plannen zich nog steeds in de fase van een 
schetsontwerp bevinden en dat er nog beslist 
geen sprake is van een gelopen race. Voor het 
stuk Kijkduin-Houtrustbrug wordt dit voorjaar 
het schetsontwerp omgezet in een gedetail-
leerd voorontwerp. Dit gaat tezamen met de 
adviezen van de ‘denktanks’ in de zomer naar 
de gemeenteraad. In het najaar volgt dan 
een officiële inspraakprocedure, waarna de 
gemeenteraad een definitief oordeel over het 
voorontwerp zal vellen.

Milou Froeling (23), die al bijna haar hele leven op 
de Leeuweriklaan woont, werkte vorig jaar in het 
kader van haar studie maatschappelijk werk en 
dienstverlening enige tijd in Zuid-Afrika. Ze deed 
onderzoek onder weeskinderen in de township 
Elandsdoorn, ten noordoosten van Johannesburg. 
Daarbij ging het vooral om kinderen die na het 
overlijden van de ouders – o.a. door aids - als 
oudste van het gezin het hele huishouden blijven 
runnen.
 Milou kwam niet alleen terug met de herinnering 
aan vele indringende ervaringen, maar ook met 
een groot aantal foto’s. Onlangs besloot ze mee 
te doen met een fotowedstrijd van de organisatie 
Save the Children. 
Alles daarover is te vinden op de website 
www.droomfotograafgezocht.nl

Milou stuurde vijf foto’s in, waaronder het bijgaande 
zwartwitportret. U kunt via genoemde website uw 
stem op haar bijdrage uitbrengen. De winnaar van 
de wedstrijd mag een fotoreportage maken van een 
van de projecten van Save the Children.

U kunt als volgt stemmen
1. Open de link: http://droomfotograafgezocht.nl/

profiel/168/
2. Klik op de button ‘Geef Punten’ 
3. Kies uw favoriete foto uit en stem
4. Wie niets met Facebook heeft, klikt op ‘Sla deze 

stap over’.
5. Voer uw e-mail adres in en klik op het envelopje
Als u het leuk vindt, kunt u nog u uw adres invullen 
om een gratis ‘Save the Children - fotokalender’ 
thuisgestuurd te krijgen.

Stem op foto van Milou 
voor ‘Save the Children ‘
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De onderhandelingen tussen de gemeente en 
de Haagse Hogeschool, waar de HALO deel van 
uit maakt, hebben lang geduurd. Uiteindelijk 
ging de Hogeschool in 2013 akkoord met ver-
plaatsing van de HALO, waarbij de gemeente 
echter een fors bedrag moest betalen voor de 
grond en de opstallen op het huidige terrein, 
die eigendom van de academie waren. Dit 
gegeven ligt nu als een ‘grauwsluier’ over de 
komende planontwikkeling voor het vrijko-
mende gebied. De gemeente wil namelijk de 
(veel te hoge) investeringskosten als het ware 
terugverdienen door de verkoop van grond 
voor woningbouw.

Werkgroep
In 2008 heeft het bestuur van de wijkvereni-
ging onze werkgroep ingesteld om de ontwik-
kelingen te volgen. In 2009 hebben wij een 
bewonersenquête georganiseerd om zicht te 
krijgen op de wensen die er leven m.b.t. de 
toekomst van het gebied. De belangrijkste 
conclusie was toen (zonder in detail te treden) 
dat de bij het HALO-complex actieve sportver-
enigingen zouden moeten blijven vanwege de 
positieve uitstraling voor onze wijk. Verder was 
er, indien er woningen gebouwd zouden wor-
den, belangstelling voor ruime appartementen. 
Met wethouder Norder, die destijds het project 

in portefeuille had, maakte de wijkvereniging 
de afspraak dat onze werkgroep tijdig bij de 
planontwikkeling zou worden betrokken. 
Vervolgens bleef het lange tijd stil, met name 
doordat de besluitvorming bij de gemeente 
zeer werd vertraagd door politieke en financi-
ele problemen.

Bouwplan 70 woningen
Eind 2013 werden wij opgeschrikt door 
een (door B&W vastgestelde) Nota van 
Uitgangspunten met een bouwplan voor 70 
woningen op het HALO-terrein en een groot 
deel van het sportveldencomplex. Wij heb-
ben daar direct afwijzend op gereageerd. Het 
besluit was in strijd met de gemaakte afspraken 
voor periodiek overleg tussen ons bestuur en 

Plangebied voor woningbouw 
HALO-terrein mogelijk groter
Door Ninette Rodrigo, Susan Bodmer, Chiel Payens en Bert Bruning
(Werkgroep HALO van de wijkvereniging)

De Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) aan de Laan van Poot 
verhuist in eind 2016 naar de ‘Sportcampus’ op het voormalige ADO-terrein in 
het Zuiderpark, waarvan de bouw dit voorjaar zou moeten beginnen. Het is de 
bedoeling dat er na afbraak van het sportacademiegebouw woningen zullen 
verrijzen, maar in welke vorm en hoeveel is nog niet duidelijk. De gemeentelijke 
financiën spelen hierbij een belangrijke rol.

HALO, gezien vanaf de atletiekbaan
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de gemeente. Het was ook niet in lijn met de 
bevindingen van de enquête uit 2009 en het 
ontwerp voorzag in een vrijwel onuitvoerbaar 
plan met een hoge woningdichtheid.
Ook de sportverenigingen Hellas en Haag 
Atletiek keerden zich tegen het plan. De ge-
meenteraad leek in december 2013 de voorstel-
len in grote lijnen toch te accepteren, ondanks 
de vele kritische geluiden. Het gegeven dat 
door dit woningbouwproject een hoge op-
brengst van de grond kon worden verkregen 
en de financiële schade voor de gemeente zou 
worden beperkt, speelde daarbij kennelijk een 
hoofdrol.  

Gemeenteraadsverkiezingen
Het tij keerde na de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart 2014. Met het aantreden van een 
nieuw college van B&W bleek er weer te praten 
over een andere opzet voor de invulling van het 
HALO-gebied. De wijkvereniging had eerder al 
met de sportverenigingen een convenant afge-
sloten, waarbij was overeengekomen om bij de 
komende planontwikkeling gezamenlijk op te 
trekken en elkaars belangen daarbij te respec-
teren. Dit leidde nu tot het ondertekenen van 
een overeenkomst van de convenantpartners 
met Joris Wijsmuller, de nieuwe wethouder van 
Stadsontwikkeling en Wonen, op 28 oktober 
2014. Tot verbazing van velen meldde de lokale 
pers toen dat woningbouw op het HALO-
terrein van de baan was. Daar was echter niets 
van waar.

Meer ruimtelijke mogelijkheden
Een projectgroep met alle betrokken partijen 
ging voortvarend van start met een steden-
bouwkundige verkenning. De gemeente wilde 
nu echter voor een aanzienlijk groter gebied, 
omsloten door de duinen en de Laan van Poot, 
de ruimtelijke mogelijkheden onderzoeken. 
Dit omvatte niet alleen het HALO-terrein en de 
aanpalende sportvelden, maar ook de scho-
len, de sporthallen en het groengebied langs 
de Laan van Poot. Voor de gemeente bleef het 
uitgangspunt dat naar een zo hoog mogelijke 
opbrengst voor de grond moet worden ge-
streefd. De overlegpartners hadden dat in feite 
maar te accepteren.
Inmiddels hebben Hellas en Haag Atletiek de 
zekerheid gekregen dat ze op het sportcomplex 
kunnen blijven. Er wordt ook naar gestreefd 
andere sportactiviteiten voor dit gebied te 
behouden.

Woningbouw bij Wildhoeflaan
Voor woningbouw zijn de afgelopen maanden 
meer mogelijkheden verkend dan uitsluitend 

Voorlichtingsbijeenkomst
op maandag 16 maart 
Op maandagavond 16 maart om 20.00 uur 
is in de HALO-kantine een openbare bijeen-
komst belegd voor wijkbewoners en leden van 
de sportverenigingen, waarbij de planmoge-
lijkheden en stedenbouwkundige uitgangs-
punten uit de doeken worden gedaan. 
De gemeente is hierbij gastheer en wethouder 
Joris Wijsmuller zal ook zelf aanwezig zijn om 
een toelichting te geven. 
De betrokken sportverenigingen en onze wijk-
vereniging zullen hun voorlopige standpunten 
toelichten. Bovenal is de bijeenkomst bedoeld 
om goed naar iedereen te luisteren, opdat de 
inbreng vanuit onze wijk bij de planontwikke-
ling kan worden betrokken.

Komt hier een blokje woningen?
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op het huidige HALO-terrein. Daarvoor is een 
aantal modellen uitgewerkt, die nu met omwo-
nenden en de wijkbewoners moeten worden 
besproken.
Er is gekeken naar zowel woningbouw op het 
huidige HALO-terrein (Laan van Poot tegen-
over de Tortellaan) als op een plek iets verder 
noordwaarts aan de Laan van Poot, bij een 
kinderspeelveldje tegenover de Wildhoeflaan. 
Mocht dat laatste doorgaan, dan hebben wij 
reeds compensatie voor de kinderspeelplaats 
geclaimd, alsmede voldoende (nieuwe) groen-
beplanting.

Bestemmingsplan
De voornoemde projectgroep (waarin dus ook 
onze werkgroep is vertegenwoordigd) probeert 

nu voldoende draagvlak te creëren voor een 
stedenbouwkundig plan, waarin de verschil-
lende gebruiksfuncties van het gebied voor de 
toekomst worden vastgelegd. Voor woning-
bouw betekent dit dat hiervan de plaats, de 
maximale hoogte en het type woning (eenge-
zinswoning, appartement enz.) wordt bepaald. 
Dit alles zal in een nieuw bestemmingsplan 
voor onze wijk moeten worden opgenomen. 
De realisatie van het woningbouwplan zal aan 
een derde partij (aannemersbedrijf, project-
ontwikkelaar) worden overgelaten. Onze 
wijkvereniging zal daarbij zeker ook inspraak 
bepleiten. Als de HALO in 2016 vertrekt, zou 
vervangende nieuwbouw in 2017 moeten kun-
nen beginnen. Het jaar daarop zouden dan de 
eerste woningen kunnen worden betrokken.

Nieuwsflitsen 
van

Tochtmeters leiden tot inzicht 
en verrassingen 
Er is veel belangstelling voor de tochtme-
ters waarvan Vogelwijk Energie(k) er twee 
heeft aangeschaft! We krijgen veel positieve 
reacties van de leden die ermee aan de slag 
zijn gegaan. Zij kregen heel snel inzicht in de 
warmtelekken van hun woning en vaak een 
bevestiging van vermoedens, maar er zijn 
ook verrassende ontdekkingen gedaan. 
Ondanks de grote belangstelling lukt het 
aardig om de wachtlijst kort te houden - het 
tochtmeten is geen tijdrovende klus en ieder-

een werkt eraan mee de meters zo snel mogelijk 
te laten rouleren. Voor je het weet is de winter 
voorbij, maar: hij komt terug! Het voorjaar kan 
trouwens ook vaak nog behoorlijk fris en tochtig 
zijn. Wil je weten wat je behalve stoken nog 
meer kunt doen om er in koude perioden warm-
pjes bij te zitten, meld je dan nu snel aan voor de 
tochtmeterlijst via info@vogelwijkenergiek.nl 

Informatiemarkt 
en ledenvergaderingen
Omdat het bijna lente is kijken we alvast uit naar 
onze voorjaarsbijeenkomst op dinsdag 26 mei 
in de Heldringschool. Leden en andere belang-
stellenden uit de wijk zijn welkom vanaf 19.30 
uur om alvast rond te kijken op de informatie-
markt, experts en installateurs te raadplegen en 
ervaringen uit te wisselen. Vanaf 20.00 uur hou-
den we de algemene ledenvergaderingen van 
Vogelwijk Energie(k) en het project ZonneVogel 
(privé-zonnepanelen op daken van scholen). 
Toehoorders zijn welkom! De leden ontvangen 
tegen die tijd een agenda. 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

,,Gelukkig heb ik makkelijke buren’’, zegt ze. 
,,Ik hoor nooit klachten. Maar ik houd me 
natuurlijk ook in als dat moet. Na half tien ’s 
avonds bijvoorbeeld ga ik niet staan zingen. 
Dat is voor mij no-go.’’

Voedingsleer
In het leven van de nu 42-jarige Ellen, die 
samen woont met IT-trainer/consultant  Kees 
Bres, speelde muziek al van jongs af aan een rol. 
Tijdens haar jeugd in het pittoreske Maasland 
begon ze al met pianolessen en ze zong altijd 
graag. Op de havo in Vlaardingen greep ze ver-
volgens gretig de mogelijkheid aan om te kiezen 
voor muziek als examenvak. 
Desondanks verwierp ze uiteindelijk de ge-
dachte om na het eindexamen verder te gaan 
in de muziek. ,,Ik betwijfelde of ik na een 
conservatoriumopleiding wel betaald werk zou 
kunnen vinden. Daarom koos ik voor zekerheid: 
ik ging aan de Haagse Hogeschool een opleiding 
Voeding en Diëtiek doen, want ik was ook al 
jaren in voeding en gezondheid geïnteresseerd. 
Tijdens die opleiding bleef de muziek trou-
wens wel meespelen, want ik werd lid van het 
Rotterdamse studentenkoor Erasmusica, dat een 
klassiek repertoire had.’’

Schumann Akademie
Na afronding van haar studie ging Ellen, die 
inmiddels al een paar jaar in Den Haag  woonde, 
aan het werk bij een instituut voor medische 
research. ,,Maar geleidelijk aan nam de muziek 
toch weer de hoofdrol in mijn leven over. Ik ging 
studeren aan de Schumann Akademie, een part-
time conservatoriumopleiding, met onder meer 

Sopraan Ellen de Jonge:
‘Zingen is voedsel voor lichaam 
en geest’

Wie op een ochtend of middag in de 
buurt van Sportlaan 55 komt, kan 
soms vanachter de gevel opeens de 
indringende klanken opvangen van 
een sopraan die een klassiek lied 
ten gehore brengt. Nee, dit is geen 
liefhebber die een cd’tje opzet. Dit is 
live-muziek. Achter deze gevel woont 
sopraan Ellen de Jonge. Misschien is 
ze aan het lesgeven, maar het kan ook 
zijn dat ze bezig is haar eigen stem een 
‘smeerbeurt’ te geven om de kwaliteit 
ervan op peil te houden.
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vestigingen in Rotterdam en Utrecht en ik deed 
een dirigentenopleiding in Leiden. Ja, behoor-
lijk pittig allemaal, want ik hield ondertussen 
nog wel mijn baan. Maar ik had het geluk dat ik 
al een vrij goede basis had. Ik kon al pianospe-
len, had muziek op de havo gedaan en kon al 
goed van bladmuziek lezen. Bovendien ben ik 
gezegend met een absoluut gehoor. Dat scheelt 
ook. Zeker voor een dirigent is dat makkelijk.’’

Koren
Vanaf 2008 staat het leven van Ellen voor 100 
procent in het teken van de muziek. Van tijd 
tot tijd geeft ze soloconcerten, zoals afgelopen 
december nog in de Maranathakerk aan de 2e 
Sweelinckstraat, ze geeft zanglessen en ze is de 
trotse dirigent van drie koren: het protestantse 
Ontmoetingskerkkoor uit Loosduinen, het Pniël 
Dameskoor in Katwijk, dat eveneens religi-
euze muziek op het repertoire heeft, en ten 
slotte het koor Hi5 uit Hillegom, een gemengd 
‘popkoor’. ,,Met Hi5 hebben we vorig jaar een 
reeks succesvolle optredens gehad. Omdat 
het vijftig jaar geleden was dat The Beatles 
naar Nederland kwamen, voor optredens in 
Hillegom en Blokker, hebben we een speciaal 
Beatleprogramma gemaakt, met nummers als 
Can’t buy me love, With a little help from my 
friends en Blackbird. Ja, daar hebben we veel 
plezier aan beleefd.’’

Singfood
,,Als dirigent, zanglerares en solo-sopraan heb 
ik sinds een aantal jaren een eigen bedrijfje, 
dat ik Singfood heb genoemd: een verwijzing 
naar zowel de muziek als mijn eerdere studie 
Voeding. En ik beschouw zingen natuurlijk ook 
als voedsel voor lichaam en geest.’’
,,Wat mijn zang betreft heb ik trouwens nog 
steeds les. Mijn lerares en coach is de sopraan 
Ingrid Kappelle, die hoofddocente solozang 
aan het Conservatorium in Maastricht is 
geweest. Ik heb natuurlijk nog allerlei muzi-
kale wensen. Aria’s zingen in een oratorium 
bijvoorbeeld, zoals Die Schöpfung van Haydn, 

de Messiah van Händel of Bachs Matthaüs 
Passion. Wist je trouwens dat Telemann ook een 
hele mooie Matthäus Passion heeft gemaakt? 
Zoek maar eens op. Mijn favoriete componisten 
op zanggebied zijn beslist Ravel, Brahms en 
Messiaen. Maar ik ben ook gecharmeerd van 
anderen hoor, zoals de Oostenrijkse componist 
Alban Berg, om maar eens iemand te noemen. 
Er zijn ook verschillende sopranen die voor mij 
als voorbeeld gelden. Een van de allerbesten 
vind ik de Finse Camilla Nylund.’’    

Zanglessen
,,Ik geef hier thuis zanglessen aan zowel kinde-
ren als volwassenen. En het hoeven heus niet 
alleen sopranen te zijn. Alten, bassen of tenoren 
kunnen ook bij me terecht. Ik kan bijvoorbeeld 
de ademhalings- en zangtechniek van mensen 
die al in een koor zingen aanzienlijk verbeteren. 
Een proefles is 17,50 en daarna is een vol uur 
les 27,50. Duur? Welnee! Voor professionele 
zanglessen is dit zelfs nog aan de lage kant. En 
ik doe het niet zwart hoor, ik betaal netjes BTW 
en dergelijke. Wie zin heeft en durft, moet maar 
contact met me opnemen. Ik geef trouwens ook 
les aan groepjes en dan geldt er uiteraard een 
ander tarief.’’

Huis 
Ellen en Kees wonen nu vijf jaar aan de 
Sportlaan. ,,Met heel veel plezier. Maar in het 
begin was dat wel anders, want toen we het 
huis kochten, zag het er niet bepaald naar onze 
smaak uit. Nog helemaal in jaren-zeventigstijl, 
met schrootjes, verlaagde plafonds en zo. We 
hebben het hele huis gestript en er weer mooie 
lichte ruimten van gemaakt, met nieuwe deuren 
en gerestaureerde wanden en plafonds. We 
lieten zelfs een nieuwe voordeur maken, met 
klassiek glas-in-lood. Alles bij elkaar heeft het 
maanden geduurd, maar we zijn nog steeds blij 
met het resultaat.’’

E-mail: ellenyoungone@hotmail.com 
Singfood is ook op Facebook te vinden 
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Bijna negentig kinderen en hun ouders genoten 
op zaterdagmiddag 7 februari van de jaarlijkse 
vossenjacht die de actviteitencommissie van 
de wijkvereniging opnieuw met verve had 
georganiseerd. 
Iets minder genot was er voor de vossen zelf en 
ook voor de redacteur/fotograaf van dit blad 
omdat er tijdens het evenement meestentijds 
een zachte maar gestage miezer uit de lucht 
neerdaalde. In combinatie met de invallende 
schemering had de fijne nevel op de genomen 
foto’s helaas een funest effect. 
De negen vossen – onder wie één mobiele: 
een ‘motormuis’ die op een minibrommertje 
door de lanen scheurde - zagen er overigens 
allemaal prachtig uit. Een echtpaar aan de 
Ooievaarlaan dat onder een afdakje in de tuin 
bij een snorrend houtkacheltje zat te borrelen 
zaaide ongewild verwarring doordat ze veel-
vuldig werden aangezien voor vossen, terwijl 
ze van niets wisten. 

Drankjes
Ondanks de niet ideale weersomstandigheden 
bleef de stemming bij de naar ‘vreemde vogels’ 

Vossenjacht in miezernevel

speurende kinderen en ouderen goedgeluimd, 
ook al kreunden sommige vossen dat de buiten-
lucht met het verstrijken van de tijd wel steeds 
killer aanvoelde. Na anderhalf uur konden zij 
echter in de warme Heldringschool, waar voor 
alle deelnemers de nazit werd gehouden, een 
hartversterkend drankje nuttigen. De orga-
nisatoren wisten onder de aanwezige ouders 
114 flessen wijn te verkopen of uit te schen-
ken, waarvan de opbrengst naar het Juliana 
Kinderziekenhuis ging. Voor de non-alcoholi-
sche drankjes hoefde overigens niet te worden 
betaald. De Heldringschool had gul voor alle 
kinderen een pakje sap gedoneerd.

Dialectwoord
Bij alle vossen in het spelgebied hadden de 
kinderen een stempeltje met een letter moeten 
verzamelen. Van die letters moest een woord 
worden gevormd. Dat leek simpel, maar het be-
zorgde zelfs veel ouderen hoofdbrekens omdat 
het beslist geen alledaags Nederlands was. Het 
juiste antwoord was IJspauwtje, een dialect-

Door Dick van Rietschoten
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Vossenjacht in miezernevel

woord voor IJsvogel, dat nog hier en daar te be-
luisteren is in Zuid-Nederland en Vlaanderen.
De prijswinnaar in de categorie kinderen tot en 
met 7 jaar was Jasper te Winkel. Bij de oudere 
kinderen ging Beline Ton met de eer strijken. 
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Door Dick van Rietschoten

Het regende reacties op het artikel in het 
vorige nummer van dit blad over de schrikba-
rende boete van 12.000 euro die redactielid 
Magda van Eijck was opgelegd omdat ze twee 
illegalen bij haar thuis aan de Fuutlaan als 
huishoudelijke hulp heeft gehad. Het ging om 
een Indonesisch echtpaar zonder verblijfs- en 
tewerkstellingsvergunning, dat Magda in 2013 
via een voormalige buurvrouw had aangeno-
men om eens in de veertien dagen te komen 
schoonmaken. Het paar werd vorig jaar elders 
in Den Haag door de politie opgepakt en 
wegens illegaal verblijf op het vliegtuig naar 
Jakarta gezet.
Veel wijkbewoners die een huishoudelijke 

hulp hebben van buiten de EU (bijvoor-
beeld Indonesië, de Filippijnen, India of een 
Afrikaans land) vragen zich af of ze ook zo’n 
boete riskeren. De politie en het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseren 
dan ook dringend een dergelijke ‘werknemer’ 
altijd te vragen een bewijs van zijn of haar 
legaliteit te leveren. En let wel: ook een niet-
Europeaan die op een drie maanden geldig 
toeristenvisum in Nederland verblijft, mag hier 
absoluut niet werken.

Dertig werkhuizen    
Magda van Eijck is niet de enige die met de 
hoge boete wegens overtreding van de Wet 

Verweer tegen superboete 
voor illegale huishoudelijke 
hulp afgewezen
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Arbeid Vreemdelingen is geconfronteerd. Het 
politieonderzoek heeft uitgewezen dat de 
Indonesische man en vrouw gezamenlijk 
of apart in totaal ongeveer dertig ‘werkhui-
zen’ hadden. Alle betrokkenen zijn beboet, 
onder wie ook Magda’s vroegere buurvrouw 
Marguerite Hamer, die nu elders in de 
Vogelwijk woont. Daarbij gaat het om 6000 
euro per persoon, dus als de man en vrouw 
geregeld met z’n tweeën kwamen werken, moet 
de als werkgever beschouwde huisbewoner 
12.000 euro betalen. 
Dit zijn de tarieven voor particulieren. 
Ondernemingen worden dubbel aangeslagen. 
Wordt een bedrijf betrapt op het in dienst 
hebben van illegalen, dan betaalt de werkge-
ver 12.000 euro per persoon. De boetes zijn 
in 2013 na een herziening van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen verhoogd. Voorheen gold voor 
particulieren nog een boetebedrag van 4000 
euro per illegale werknemer en voor bedrijven 
8000 per persoon.

Te goeder trouw 
In januari had Magda na ontvangst van de 
boete onmiddellijk een bezwaarschrift hierte-
gen ingediend. ,,Mijn man en ik vinden dat ons 
geen blaam treft omdat we het echtpaar geheel 
te goeder trouw in dienst hebben genomen. 
Ze werkten al een paar jaar voor Marguerite 
Hamer, die ook van niets wist, en er was geen 
haar op ons hoofd die eraan dacht dat ze il-
legaal zouden kunnen zijn. We hebben ze trou-
wens ook niet uitgebuit. Verre van dat zelfs. 
Maar we tekenden ook bezwaar tegen de boete 
aan omdat we die buitenproportioneel vinden.’’
Magda’s hoop dat de boete in elk geval zou 
worden afgezwakt, werd al snel de bodem 
in geslagen. ,,Ik kreeg een brief met de me-
dedeling dat het bezwaar was verworpen 
en dat het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid mij de boete bij beschikking 
van 6 februari definitief oplegde. Ik had nu 
eenmaal de Wet Arbeid Vreemdelingen over-
treden en dus ‘verwijtbaar’ gehandeld. Verder 

vindt het ministerie de boete niet onevenredig 
in verhouding tot de overtreding. Dit zijn nu 
eenmaal de vaste boetebedragen die in de wet 
staan. Punt uit. Ik werd beschouwd als een cri-
minele werkgever. Dat alleen al, nog afgezien 
van het absurde boetebedrag, is vernederend, 
frustrerend en ziekmakend.’’

Brainstormen
Behalve heel wat telefoontjes van mensen 
die ook Indonesische of andere buitenlandse 
schoonmaakhulpen hebben, kreeg Magda 
ook een telefoontje van een wijkgenote die 
voorstelde eens een avond te brainstormen 
met een paar mensen die meer van dergelijke 
zaken weten. Zo kwam bij Magda thuis vorige 
maand tot twee keer toe een groepje mensen 
bijeen, onder wie Marguerite Hamer, maar ook 
Marijke Bijl van de Stichting OKIA (die met 
o.m. de FNV betrokken is bij ondersteuning 
van huishoudelijk werkers) en Yasmine Soraya 
van de Indonesian Migrant Workers Union.

Initiatieven
Duidelijk werd dat er al heel wat initiatieven 
zijn om illegalen de kans te geven tijdelijk 
legaal te werken. Dat kan voor schoonmakers 
uit bijvoorbeeld Indonesië en de Filippijnen 
zijn, maar ook voor vluchtelingen. De ILO 
(International Labour Organization), een 
onderdeel van de Verenigde Naties, is hier al 
jaren mee bezig.
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Ter sprake kwam ook het Belgische systeem 
met zogeheten dienstencheques voor huishou-
delijke hulpen, bedoeld om ‘zwart’ betaalde 
schoonmakers ‘wit’ te maken. Dit systeem 
voorkomt dat je zonder het te weten een il-
legaal in dienst hebt. Iedereen kan in België bij 
erkende bedrijven die volstrekt legale schoon-
maakhulpen aanbieden dienstencheques 
kopen. Voor elk gewerkt uur krijgt de schoon-
maker een cheque. Die bonnen kunnen ze 
inwisselen bij hun bedrijf en de overheid legt 
er dan nog geld bij, waardoor de schoonmaker 
aan alle premieverplichtingen voldoet en ook 
nog eens verzekerd is.
 
Bemiddelingskosten
Door het politieonderzoek naar de illegale 
Indonesische werkers en informatie van de 
Indonesische ambassade is duidelijk geworden 
dat het uitgewezen echtpaar het slachtoffer 
is geweest van een ronselaarster genaamd 
Lucy. Deze Indonesische vrouw heeft enkele 
jaren geleden het echtpaar (en anderen) naar 
Nederland gehaald, hen voorspiegelend dat zij 
bij de Pasar Malam en elders veel geld zouden 
kunnen verdienen. Lucy vroeg voor een vlieg-
ticket plus bemiddelingskosten een bedrag van 
ongeveer 5000 euro. Dit bedrag moesten de 
Indonesische schoonmakers van hun ‘schoon-
maakgeld’ aan haar terugbetalen. 
De vrouwelijke helft van het Indonesische 
echtpaar heeft vorig jaar getracht ook haar 
broer naar Nederland te laten komen. De 
daarbij gevolgde procedure wekte argwaan bij 
de Nederlandse autoriteiten, waarna werd ont-
dekt dat de man en vrouw illegaal in Den Haag 
woonden. Vervolgens zijn ze opgepakt en het 
land uit gezet. De ronselaarster Lucy blijkt ove-
rigens vorig jaar zomer te zijn teruggekeerd 
naar Indonesië, waar ze niet te traceren is. 

Doorprocederen
Magda van Eijck is niet van plan zich bij de 
afwijzing van haar bezwaarschrift tegen de 
boete neer te leggen. ,,Ik wil desnoods tot aan 

Verzuchtingen van een beboete 
‘illegalenwerkgeefster’

Door Magda van Eijck

Dit is het land waar de rechtbank in Roermond een 
man die te hard reed en daardoor een opa en oma 
en een kleinkind van twee jaar doodde een taak-
straf oplegde. In ditzelfde land eiste enkele jaren 
geleden de officier van justitie in Den Haag een 
werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van vier 
maanden voor het te hard rijden op de Haagse 
Van Boetzelaerlaan met de dood van een 13-jarige 
jongen tot gevolg. (Vanwege de woede van de 
familieleden werd de straf uiteindelijk 9 maanden 
cel waarvan 2 voorwaardelijk.)

Dit is het land waar huishoudelijke hulpen bij 
particulieren door de overheid gedoogd ‘zwart’ 
werken.

Dit is het land waarin je volgens de overheid aan je 
niet-Europese werkster moet vragen te bewijzen 
dat ze een verblijfsvergunning en/of tewerkstel-
lingsvergunning heeft.

Dit is het land waar je, als je het voorgaande niet 
wist en je een Indonesisch echtpaar eenmaal in de 
veertien dagen twee uur bij je laat schoonmaken 
een boete van € 12.000 krijgt, terwijl in eerste 
instantie met een waarschuwing had kunnen 
worden volstaan.

de Raad van State doorgaan met mijn verzet’’, 
zegt ze.
Haar perspectief is helaas niet hoopvol. De 
praktijk bij de Raad van State is al jaren dat 
aan de Wet Arbeid Vreemdelingen zeer streng de 
hand wordt gehouden. Dat geldt niet alleen voor 
bedrijven die illegalen in dienst hebben, maar 
ook voor particulieren. Bekend zijn zelfs gevallen 
van woningeigenaren die via een aannemer een 
verbouwing lieten uitvoeren en beboet werden 
toen bleek dat een schilder of stukadoor illegaal 
in Nederland verbleef. Het verweer dat alleen de 
aannemer blaam trof, werd niet geaccepteerd.
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Pauwenlaanbewoonster Ilona van Voorst 
tot Voorst is opgetogen over het succes van 
het door haar ontworpen Koningsspel, een 
leerzaam kaartspel waarin de geschiedenis 
van Nederland tussen Willem van Oranje en 
koning Willem Alexander de revue passeert. 
Ze bedacht het spel omdat ze daamee een 
zowel leuke als nuttige bijdrage wilde leve-
ren aan de viering van het 200-jarig bestaan 
van het Koninkrijk der Nederlanden. Het 
Koningsspel is bedoeld voor kinderen vanaf 
een jaar of tien tot en met volwassenen. 
Via de website www.koningsspel.nl kun je het 
bestellen. En let op: voor Vogelwijkbewoners is 
er een extra korting! 
De juriste, die als hobby graag tekent en schil-
dert en de afgelopen jaren ook reclamekaarten 
voor bekende hotels en restaurants ontwierp, 
heeft het Koningsspel wel bedacht maar niet 
helemaal in haar eentje vervaardigd. Ze kreeg 
de belangeloze medewerking van 25 beeldend 
kunstenaars en enkele wetenschappers.

Handige informatie
,,We zijn er twee jaar mee bezig geweest en 
eind november vorig jaar is het officieel ge-
presenteerd,’’ vertelt ze. ,,Het is een kaartspel 
dat je zou kunnen beschouwen als een variant 
op bestaande kaartspelletjes en kwartetten. 
De kaarten dragen trouwens allemaal de 
tekentjes die bij een klassiek kaartspel horen: 
harten, schoppen, ruiten en klaveren. Maar 
er staat veel meer op: heel veel interessante 
en handige informatie over onze historie. Er 
zit een gebruiksaanwijzing bij hoor. Zo leer je 
spelenderwijs een aantal hoogtepunten uit de 
vaderlandse geschiedenis. Ook makkelijk voor 
middelbare scholieren met geschiedenis in 
hun pakket.’’
,,Er is trouwens ook een regulier kaartspel in 

de stijl van het koningsspel te koop. Zonder al 
die weetjes, maar wel met bekende plaatjes. Zo 
is Máxima in dit spel Klavervrouw en Willem 
Alexander Klaverheer.’’

Bestellen
Het spel is via www.koningsspel.nl te bestellen. 
Het kost 22,50 en de verzendkosten bedragen 
5 euro, maar voor haar medebewoners van de 
Vogelwijk heeft Ilona een speciale bonus be-
dacht. Wie op de website bij ‘Kortingsode’ het 
woord Vogelwijk intikt, krijgt automatisch 3,50 
korting en hoeft ook de verzendkosten niet te 
betalen want Ilona bezorgt de bestellingen in 
de wijk hoogstpersoonlijk aan huis.      

Spelenderwijs vaderlandse
geschiedenis leren

                Michiel de Ruyter als joker



De Vogelwijk maart 2015   25

Op zaterdagmorgen 24 januari hebben vier 
deelnemers van de Burenhulpcentrale Den 
Haag een vijftiental Vogelwijkbewoners uit de 
brand geholpen die problemen hadden met het 
gebruik van hun laptop, tabletcomputer of mo-
biele telefoon. Dat gebeurde in de centrale hal 
van de Heldringschool aan het IJsvogelplein. 

Het doel was niet alleen om mensen prak-
tisch te helpen met hun vragen, maar ook 
om meer bekendheid te geven aan de 
Burenhulpcentrale, waarvan een grote groep 
medewerkers voor allerlei kleine klusjes aan 
huis kan worden ingeschakeld. 
Enthousiast en geduldig voorzagen Kees 
Advocaat, Cees Bos, Mari-An Sernee en 
Vogelwijkbewoonster Janneke Hes de hulp-
vragers van tips over het gebruik van personal 
computer, laptop, i-pad, printer of mobiele 
telefoon. Intussen zorgde conciërge Natasja 
Kluitmans van de Heldringschool voor koffie 
en thee. 
Vanwege het succes is besloten opnieuw 
een dergelijke ‘inloopochtend’ te houden 
op zaterdag 2 mei, van 10.00 tot 12.00 uur 
eveneens in de Heldringschool. 
Heeft u ook vragen die gerelateerd zijn aan 

de computer of zoekt u iemand voor een 
ander bescheiden klusje? Bel dan op werk-
dagen overdag naar (070) 2629999 en de 
Burenhulpcentrale helpt u verder. 
Hier kunt u zich ook opgeven als ‘hulpverlener’ 
op allerlei gebied. 
Er is ook een website met informatie: 
www.burenhulpcentrale.nl 

Janneke Hes van de Kruisbeklaan (rechts) helpt Ria 
Zonneveld van de Sijzenlaan die vragen had over het 
gebruik van de tabletcomputer. 

Succesrijke ochtend met computer- 
en telefoontips via Burenhulpcentrale

Spreekuren Joris Wijsmuller
Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is niet alleen wethouder van Stadsvernieuwing, Wonen 
en Cultuur, maar ook stadsdeelwethouder van Segbroek, waarvan de Vogelwijk een onderdeel is. 
Eén keer per maand houdt Wijsmuller in het stadsdeelkantoor aan de Fahrenheitstraat 190 spreek-
uur, van 17.00 tot 18.30 uur.
De eerstvolgende data zijn: 7 april, 19 mei, 9 juni en 7 juli. Wilt u iets over uw wijk met de wet-
houder bespreken, dan dient u zich wel van te voren aan te melden bij Carla Stoops: 
carla.stoops@denhaag.nl 
U kunt ook bellen met (070) 353 57 09.
Is er iets dat u hoog zit en waarvoor u niet tot het spreekuur wilt wachten, dan kunt u naar Joris 
Wijsmuller zelf mailen: joris.wijsmuller@denhaag.nl
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onze kerstwens, had gewonnen.
Ton en zijn dochter en schoonzoon die op be-
zoek waren, reageerden blij verrast en konden 
het nauwelijks geloven. Toen ze een beetje 
bekomen waren van de schrik, hebben we nog 
gezellig nagepraat onder genot van een kopje 
koffie mét het hazelnoottaartje.

Lieve Ton, je bent een ontzettend goede, gezel-
lige buurman! Wij hopen dat alles je goed heeft 
gesmaakt. Ten slotte willen we hierbij ook 
Maison Kelder ontzettend bedanken voor het 
mooie kerstcadeau.

De hieronder beschreven gebeurtenissen von-
den al een paar maanden geleden plaats, maar 
we vonden het toch leuk om er in dit blad nog 
even melding van te maken. Hoe een simpele 
maar diep gemeende wens een onverwachte 
verrassing teweegbracht! 
Begin december 2014 liep ons gezin naar het 
filiaal van Maison Kelder op de Arabislaan om 
gebakjes te kopen. Daar aangekomen kregen 
wij de vraag of wij op een kaart een kerstwens 
wilden invullen voor iemand die we graag een 
hart onder de riem wilden steken. Wij dachten 
gelijk aan onze buurman Ton de Vries, twee 
huizen verderop naast ons op de De Savornin 
Lohmanlaan, die in korte tijd zijn vrouw Dini 
en zijn trouwe hond Bowie had verloren. Zo 
gezegd, zo gedaan. Wij vulden de kerstwens in 
en gingen weer tevreden naar huis.

Wij waren die wens alweer helemaal verge-
ten toen we tegen Kerstmis werden opgebeld 
door… Maison Kelder. Het duurde even 
voordat we beseften waar het om ging. Onze 
buurman Ton had een kerstpakket gewonnen!
Enthousiast hebben we meteen de volgende 
dag het pakket opgehaald. Het was een flinke 
doos met een hazelnoottaartje, koekjes en 
hartige zoutjes. 
We belden vervolgens aan bij Ton en vertelden 
hem dat hij dit pakket, naar aanleiding van 

Kerstwens leidt tot pakket met 
lekkers voor goede buurman
Door Frank en Astrid van der Maaten (De Savornin Lohmanlaan)

Vertel over uw hobby
Voor een nieuwe rubriek in wijkblad De Vogelwijk is de redactie op zoek naar mensen met een 
bijzondere hobby, verzameling of passie. Heeft u een leuke hobby: van postzegels verzamelen (wie 
doet dat tegenwoordig nog?) tot origami? Een bijzondere verzameling: van poppen tot eerste druk-
ken van literaire werken? Of een passie: van Nordic Walking tot helmduiken?
Wilt u hier graag iets over vertellen in dit wijkblad? Neem dan contact op met Madelon Kranenburg, 
tel. (070) 325 35 71, e-mail: m.kranenburg21@kpnplanet.nl

OPROEP
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Zo’n drie jaar geleden kreeg de woning met het 
platte dak op nummer 60 een extra etage met 
een traditioneel rood pannendak. Dat werkte 
kennelijk aanstekelijk op de omgeving, want 
om de hoek op de Papegaailaan gebeurde niet 
lang daarna hetzelfde. Vorig jaar werd het 
proces nog eens herhaald bij een huis verderop 
aan de Mezenlaan, op nummer 54, zij het in 
iets andere vorm. Hier kreeg het platte dak een 
klassieke ‘mansarde-opbouw’.

Jong in handen van Huib de Regt en diens 
vrouw Frederieke. Zij besloten tot een ingrij-
pende opknapbeurt en uitbreiding alvorens er 
met hun baby hun intrek te nemen.
Fase 1 bestond uit het weer zichtbaar maken 
van het huis, want het betreffende pand 
was omstrengeld door een uit zijn krachten 
gegroeide coniferenhaag, waardoor nau-
welijks meer te zien was dat zich achter het 
groen nog een woning bevond. De haag werd 
gesloopt en vervolgens werden interieur en 
exterieur aangepakt. 
De klap op de vuurpijl was het aanbrengen 
van een kelder naast het huis, waarbij gebruik 
werd gemaakt van een geavanceerde tech-
niek.

Metamorfosen op de Mezenlaan
De afgelopen tijd zijn op de Mezenlaan verschillende bouwkundige projecten 
uitgevoerd, waardoor een aantal huizen een aanzienlijke gedaanteverwisseling 
heeft ondergaan. 

De architect van deze woninguitbreidingen 
en dakverfraaiingen was Philip Poell, die zelf 
eveneens op de Mezenlaan woont. Inmiddels 
heeft hij ook elders in de wijk zijn stempel op 
diverse verbouwingsprojecten gedrukt, waar-
onder acht dakopbouwen.

Huis weer zichtbaar
Op de hoek van de Mezenlaan en de Merellaan 
trok de laatste maanden een ander bouw-
project de aandacht. Vorig najaar kwam het 
huis dat hier staat – met de voordeur aan de 
Merellaan - na het vertrek van de familie De 

De kelderwanden werden bovengronds neer -
gezet en aan elkaar geklonken, waarna bin-
nenin en rondom zand werd weggegraven 
zodat de wanden in de bodem verzonken. 
Dezer dagen wordt er ook nog een serre op de 
kelder gebouwd. 
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Paasbridgedrive Vogelwijk
op zaterdagavond 28 maart 
Pasen valt dit jaar vrij vroeg en dit betekent dat 
hetzelfde geldt voor de traditionele Vogelwijk 
Paasbridgedrive. Deze vindt plaats op zaterdag-
avond 28 maart, als vanouds in het souterrain 
van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan. 
Aanvang: 19.30 uur. De kosten bedragen nog 
steeds slechts 4 euro per persoon. 
Liefhebbers kunnen zich opgeven bij organisa-
trice Lucie Nijmeijer. Dat kan per e-mail of per 
telefoon: lucienijmeijer@hotmail.com
Tel: (070) 3230181

Concerten Else Krijgsman
(piano) op 21 en 29 maart 
Op zaterdag 21 en zondag 29 maart verzorgt 
pianiste Else Krijgsman weer enkele huiskamer-
concerten in haar woning aan de Laan van Poot 
298. Ze vertelt en speelt gedurende ongeveer 
een uur en na afloop is er voor iedereen een glas 
wijn of frisdrank. De concerten kosten 12 euro 
(t.b.v. Artsen Zonder Grenzen) en beginnen op 
beide dagen om 15.30 uur. Liefst van tevoren 
reserveren via (070)3230958 of 
krijgsman.else@gmail.com
Zie ook Elses website www.elsekrijgsman.com

Nieuwe expositie bij
‘kappersgalerie’ Leon
Vanaf 15 maart tot half mei is in de bekende 
galerie Kapperskunst van kapper Leon van der 
Zijden aan de Mezenlaan 48 een expositie te 
zien van beelden en schilderijen van de Haagse 
kunstenares Sytske de Jong.
Sytske (1962) is een bevlogen en gepassioneerd 
beeldend kunstenaar. Na twee afgeronde studies 
aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten is haar beroepspraktijk veelzijdig: ze 
werkt als autonoom kunstenaar, als omgevings-

vormgever en (in haar atelier Mooi Werk aan de 
Bussumsestraat 150) ook als docent voor zowel 
volwassenen als kinderen.
Sytske maakt niet alleen beeldhouw- en schil-
derwerk, maar ontwerpt ook grafmonumenten. 
Veel informatie over haar is te vinden op de 
website www.ateliermooiwerk.nl

Open dag Uitzicht en 
Dekkersduin - zaterdag 21 maart 
11.00-16.00 uur
Zaterdag 21 maart is de jaarlijkse nationale 
Open Dag van instellingen voor zorg en wel-
zijn. In uw eigen omgeving zetten de Florence-
woonzorgcentra Uitzicht (Zonnebloemstraat 
383) en Dekkersduin (Campanulastraat 6) de 
deuren open voor belangstellenden die willen 
weten wat de centra zoal te bieden hebben. 

Een greep uit het programma in beide 
locaties: Rondleidingen, kramen met informatie 
over wonen in de Florence-centra, thuiszorg 
en alarmering, Optreden van een straatorkest,  
Gezondheidstestjes (o.a. bloeddruk- en botme-
ting), Verkoop van cadeau-artikelen, Proeverij, 
Stoelmassages, Demonstratie en workshop Tai 
chi, valtest, Fitness voor ouderen enzovoorts. De 
Open Dagen beginnen om 11.00 uur en eindigen 
om 16.00 uur.

Zing mee: scratch-cantate 
op zaterdag 28 maart 
Het Haagse koor Haga Sonare organiseert ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 
dirigent Danny Nooteboom op zaterdag 28 
maart voor iedereen die van zingen houdt en 
(enigszins) bladmuziek kan lezen een zogeheten 
scratch-uitvoering van de passiecantate Olivet to 
Calvary van de Engelse componist J.H. Maunder. 
Scratch komt van de Engelse uitdrukking ‘to 
start from scratch’ oftewel: ‘met schone lei (of 

Kortom
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vanuit het niets) beginnen’.
Het scratch-evenement van 28 maart vindt 
plaats in de Noorderkerk, Schuytstraat 9-11. 
Om 13.30 wordt na de indeling in sopranen, 
alten, tenoren en bassen begonnen met oefenen. 
Dit duurt tot 17.00 uur. Bladmuziek is beschik-
baar op leenbasis. Het is voor deelnemers wel 
handig om de koorgedeelten van de cantate 
tevoren een paar keer te beluisteren via intenet 
(YouTube).
Deeelname aan de scratch en de uitvoering kost 
€15. In de pauze na het oefenen wordt gezorgd 
voor soep en broodjes. Vrienden, familieleden 
of bekenden die de uitvoering ’s avonds willen 
beluisteren, betalen 10 euro entree.
Lijkt u dit leuk, meld u dan zo snel mogelijk 
aan, in elk geval vóór 15 maart.
Dat kan via de telefoonnummers 
(070) 3 97 89 57 of  (070) 3 25 33 03.
Zie ook de website www.hagasonare.nl

Autorally ten bate van het
Juliana Kinderziekenhuis 
op zondag 19 april
Het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) dit jaar van 
de Sportlaan naar de Leyweg, bij het Haga-
Leyenburgziekenhuis. De Stichting Vrienden 
van het JKZ wil graag een bijdrage leveren aan 
een mooie inrichting van het nieuwe kinderzie-
kenhuis. Daarom organiseert de stichting een 
autorally die op zondag 19 april wordt verreden: 
de JKZ Classic & Sportscar Rally. De organisa-
toren bieden de deelnemende rallyrijders van 
10.00 tot 18.00 uur een goedgevuld programma, 
dat garant staat voor een onvergetelijke dag. Het 
inschrijfgeld van € 495 per team van twee perso-
nen komt geheel ten goede aan de inrichting van 
het nieuwe JKZ. De rallykosten zelf worden door 
sponsors gedekt.
U kunt dus aan de rally deelnemen of het evene-
ment sponsoren. Hebt u belangstelling? Stuur 
snel een e-mail naar info@jkzrally.nl en u krijgt 
meer informatie.

Voorlezers gevraagd voor 
Haagse ‘Voorlees Express’
Houd je van voorlezen? Las je graag de kinderen 
of kleinkinderen voor, maar zijn die nu te groot 
of te ver weg? Meld je dan als voorlezer aan 
bij de Haagse Voorlees Express. Twintig weken 
lang lees je dan één uur in de week voor in een 
allochtoon gezin met een kind of kinderen met 
een taalachterstand. 
De kinderen zijn erg blij met dit uurtje specifieke 
aandacht. Bovendien ontdek je een ander Den 
Haag en krijg je een andere kijk op allochtone 
gezinnen. Kortom: het is een verrijkende erva-
ring.
Voor informatie over het project en aanmelden: 
http://voorleesexpress.nl/locatie/denhaag
Vogelwijkbewoonster Paula Goossens is ook 
voorlezer. Zij kan er meer over vertellen:
info@paulagoossens.nl - Tel: 06 46 17 93 98 

Nieuwe voorstelling van
Theatergroep  Plankgas
Theatergroep Plankgas heeft weer een nieuwe 
voorstelling! Vogelwijkbewoonster Linda 
Møller en haar medespeelsters Magali de 
Frémery en Mechteld Schelberg spelen eind 
maart ‘Vluchtstrook’ . Een hilarische voorstel-
ling waarin je kunt lachen en huilen om ‘pech 
onderweg’ en de wereld die aan je voorbij raast. 
Kom kijken op 26, 27 of 28 maart in Studio 
Drang, Schelpkade 45. Theaterdiner mogelijk. 
Reserveringen: info@theatergroep-plankgas.nl
Zie ook www.theatergroep-plankgas.nl

Vrijwilliger voor assistentie
ouderenconsulenten gezocht 
De welzijnsorganisatie Segbroek is op zoek naar 
een vrijwilliger die de ouderenconsulenten, 
samen met een andere vrijwilliger, wil onder-
steunen bij de administratie. Taken zijn o.a. het 

Kortom



De Vogelwijk maart 2015   31

invoeren van cliëntgegevens in het registratiesy-
steem, kopieerwerk en het opstellen van vrijwil-
ligersovereenkomsten. Werktijd twee tot drie uur 
per week, in overleg in te plannen op een vast 
moment in de week. De vrijwilliger ontvangt in-
structie en begeleiding van de ouderenconsulen-
ten. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/
zij vaardig is in het werken met een computer, 
zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke gegevens, 
secuur en zelfstandig werkt en goed kan samen-
werken met andere vrijwilligers. Informatie: tel: 
(070) 205 24 80. 

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 
16 maart

20.00 uur: Informatieavond over 
plannen voor bebouwing HALO-
terrein. Locatie: HALO-kantine, 
Laan van Poot 363. 

Zaterdag 
28 maart

19.30 uur: Vogelwijk Paasbridge-
drive in souterrain Bergkerk, 
Daal en Bergselaan 

Zaterdag 
25 april

16.30 – 18.30 uur: borrel voor 
nieuwe leden wijkvereniging 
in vergaderzaal naast kerkje 
Rietzangerlaan 2A.

Maandag
27 april

Vogelvrijmarkt

Zaterdag 
2 mei

10.00 – 12.00 uur: Inloop-
ochtend Burenhulpcentrale voor 
gratis hulp in het gebruik van 
computers en mobiele telefoons. 
Heldringschool  IJsvogelplein.

Donderdag 
21 mei

20.00 uur: Algemene Leden-
vergadering wijkvereniging in 
Heldringschool.

Dinsdag 
26 mei

19.30 uur: Informatiemarkt 
Vogelwijk Energie(k) en leden-
vergadering (ook voor project 
Zonnevogel) in Heldringschool.

Kortom

Vrijmarkt Koningsdag:
op maandag 27 april
Maandag 27 april is de verjaardag van koning 
Willem-Alexander en tevens de dag waarop 
Nederland de tweede Koningsdag van deze 
eeuw viert. Ook voor de Vogelwijk betekent 
dat natuurlijk weer een feestdag, waarop 
- net als vele jaren lang tijdens de 
Koninginnedagen - de traditioneleVogelvrij-
markt centraal zal staan.
Op en bij de kruising van de Kwartellaan en 
de Sijzenlaan kan tussen 12.00 en plm. 14.30 
uur iedere wijkbewoner op straat zijn tweede-
hands spulletjes uitstallen en verkopen. Ook 
straatmuzikanten zijn welkom.
De wijkvereniging zoekt nog wel een aantal 
vrijwilligers die een handje willen helpen bij de 
organisatie van dit vrolijke evenement. Meld u 
aan bij een van de bestuursleden die achterin 
dit blad staan!
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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

GEZOCHT - Wie van de lezers heeft ervaring 
met de aanleg van een ‘groen dak’ en wil dit met 
mij delen? Charlotte Windt, e-mail: 
c.e.ellis@online.nl of tel. 06-50 62 2512.

GEZOCHT - Vogelwijkbewoner zoekt vanaf 
mei een appartement (3 slaapkamers) te huur 
in de Vogelwijk voor minstens twee jaar. Ik heb 
mijn huis in de wijk verkocht en wil graag in 
onze mooie buurt blijven! Informatie naar Julie 
Kennedy 06- 54 63 3129 of 
jkvano@hotmail.com. 

OPPAS NODIG - Wij zijn Milo (12), Joris (14) 
en Wiebe Boswinkel (16) en wij passen graag op. 
Wij hebben ervaring met kinderen vanaf 3 jaar en 
vinden het erg leuk om op te passen. 
Bel 365 12 45 of 06-47 65 3045 of mail naar: 
bosmollers@gmail.com

HONDENUITLAAT -  Geen tijd of gelegen-
heid om uw hond ’s ochtends goed uit te laten? 
Gepensioneerde man uit de Vogelwijk, ervaren in 
omgang met honden, wil uw hond uitgebreid uit-
laten tegen een redelijk tarief. Ik ben beschikbaar 
voor 3 à 4 ochtenden per week. Ook eventueel als 
logeeradres tijdens uw vakantie. Inlichtingen: H. 
de Graaf,  tel. 06-40 22 4131.

GEZOCHT - Iemand die onze oude B&O radio/
cassetterecorder zou willen of kunnen repare-
ren. Ik ben gehecht aan deze radio en zou het 
heel fijn vinden als er weer muziek uit komt. 
Graag uw reactie naar mw. L.Brouwer tel. 368 
23 27 of mail naar loesjebrouwer@kpnplanet.nl

GEZOCHT - Paardenliefhebber die een half 
pension wil nemen op mijn paard dat staat bij 
De Wildhoef. Paard is goed opgeleid en vooral 
geschikt voor buitenritten. Hij is braaf, maar wel 
groot en sterk. Meer informatie: bel Anne Marie 
06-28 29 6943.

AANGEBODEN - Lieve betrouwbare 
Nederlandse verpleegkundige zoekt werk in de 
opvang voor uw kinderen en of dieren. Ik wil 
ook hulpbehoevende ouderen een helpende 
hand bieden en/of een luisterend oor zijn. Ik ben 
in bezit van een rijbewijs en beheers de Engelse 
taal. Beschikbare uren in overleg. Bellen of mail 
naar 06- 49 02 3849 of 
saskia.terburg@gmail.com 

GRATIS AF TE HALEN - Wie wil uitgebloeide 
orchideeënplantjes voor eigen plezier weer tot 
bloei brengen? Tel. 364 83 70.

TURNEN IN HELDRINGSCHOOL - Gymnas-
tiekvereniging CGV Scheveningen geeft turnles-
sen op dinsdag in de gymnastiekzaal van de 
Heldringschool. 16.00-17.00 kleuters, 17.00-
18.00 kinderen 6-8 jaar en 18.00-19.00 kinderen 
9-11 jaar. Kinderen zijn van harte welkom voor 
een gratis proefles. 
Bel Nico van der Zwan op  06-51498516.

GEVRAAGD - Cello 7/8 of 4/4. Omdat ik zoveel 
plezier in de cellolessen heb, wil ik graag zelf 
een cello aanschaffen. Mariël van der Horst, tel. 
323 03 25 of 06 -23 98 79 01 of mail: 
mevdhorst@kpnplanet.nl 

MARKTPLAATSHULP – Wilt u leuke nog 
bruikbare spullen verkopen en heeft u geen idee 
hoe u dit moet aanpakken, of geen zin/tijd om het 
zelf te doen? Na een aantal jaren zelf succesvol 
te hebben verkocht via Marktplaats wil ik mijn 
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ervaringen delen.Ik help u graag om e.e.a. zo 
aantrekkelijk mogelijk op Marktplaats te zetten. 
Neem contact op met Annet Handgraaf, tel. 
 06 -10 96 7462 of  annet15@planet.nl

GEZOCHT – Iemand die mij computerles kan 
geven. Mevr. E.C Rondeltap, tel.36 06 293.

AANGEBODEN - Ervaren chauffeur kan u in 
uw eigen auto naar familie, vrienden, ziekenhuis 
etc. brengen, mocht u daar zelf (tijdelijk) niet toe 
in staat zijn. Meer informatie: tel. 06-54 71 4109.
 
GEZOCHT- Een lieve vrouw die op korte ter-
mijn op onze kleindochter kan passen. Dagen/
tijden: maandag en vrijdag van 15.00 tot 19.30 
u. De bedoeling is dat u haar uit school haalt en 
thuis met haar eet. Ervaring is een pre! Meer 
informatie: tel 06-41 48 8820.

TE HUUR - Prettige ruimte in de Vogelwijk om 
muziekles in te geven (piano aanwezig).
Meer informatie: tel. 06-24119881.

”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62

Woensdag 11 maart: Martin Reul verzorgt 
een avond met helderziende waarnemingen 
a.d.h.v. een briefje met uw geboortedatum. Na 
de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door 
diverse magnetiseurs.
Woensdag 18 maart: Brigitte Goudsmith 
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. 
een  foto of voorwerp van een levend of overle-
den persoon.
Woensdag 25 maart: Tinneke de Caluwé  ver-
zorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een  
foto of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 1 april: Petra verzorgt een avond 
met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp 
van een levend persoon. 
Woensdag 8 april: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
een briefje met de naam van een overleden 
persoon. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd 
worden door diverse magnetiseurs.

huibwonen.nl

Huib de Regt 

Bankastraat 64
2585 EP Den Haag
T 0031 [0]70 250 00 66
M 0031 [0]6 245 788 44
E info@huibwonen.nl

W O N I N G  V E R H U U R

VA N  S T U D I O  T O T  W O O N H U I S
GOED GESCREENDE HUURDERS
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail: 
henrieke.schoenmakers@politie.nl

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

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

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: 
http://www.denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

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

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

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het 
maken van een afspraak op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt-
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6, 
tel. (070) 205 24 80. Huisbezoek is mogelijk. 

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

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel.  Tel.  (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.

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

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. 
(070) 754 55 66. Email: wspuitzicht@florence.nl

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

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
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

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

Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl

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

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

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

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

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
E-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO. 
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl

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

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

Website
www.vogelwijkonline.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Overige bestuursleden
- Marianne Moor
  Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
  e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
- Christian Pick
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com

Vergaderfaciliteiten wijkvereniging
Iris Weimar, e-mail: irisweimar@casema.nl

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Paul Raasveldt, Patrijslaan 6, 
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.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


