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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.

Het lezen van politieberichten in gedrukte media
brengt bij ondergetekende vaak een glimlach teweeg.
Niet vanwege de aard van de beschreven gebeurtenissen, want daarbij gaat het doorgaans om ernstige
zaken, maar door het taalgebruik. Er zijn kranten en
huis-aan-huisbladen die de politieberichten letterlijk
overnemen, dus inclusief het typische politiejargon.
Dan lees je zinnetjes als ‘De inbrekers kwamen binnen
aan de achterzijde van de woning’. Je mag bij de politie namelijk nooit ‘achterkant’zeggen en het woord
‘huis’ lijkt ook streng verboden, want in die kringen
spreekt men te allen tijde van ‘woning’. In politieberichten gaan agenten na een melding ook nooit naar
de plaats des onheils toe, een kijkje of poolshoogte
nemen of ter plekke een onderzoek instellen. Nee, ze
‘gaan ter plaatse’.
Maar ach, elke beroepsgroep heeft zo z’n eigen
jargon. Zo praten dagbladjournalisten bijvoorbeeld
nooit over de voorpagina van een krant, maar over
‘De 1’ of ‘De VP’. En waar vele niet-ingewijden vaak
reppen van een ‘titel’ boven een artikel, schudt
de journalist meewarig het hoofd. Een kop, zult u
bedoelen. En een extra kop in een doorgaans kleiner
lettertype heet een ‘chapeau’.
Terug naar de politie. Sinds de politie in 2013 een
nationaal korps is geworden, onderverdeeld in elf
eenheden (tien regionale en één landelijke) is er een
steeds beter wordende website waarop zeer veel informatie over het werk van de politie – ook in je eigen
buurt - is te vinden: www.politie.nl Een onderdeel
hiervan is de rubriek ‘Misdaad in kaart’, waarop je
onder meer kunt zien dat in de Vogelwijk sinds afgelopen kerst zes inbraken zijn gepleegd en acht pogingen
tot inbraak zijn ondernomen.
Daarnaast zijn er tegenwoordig heel wat websites
waarop je van uur tot uur kunt volgen waar – en vaak
ook waarvoor - politie, brandweer en ambulancediensten na een 112-melding uitrukken. Geïnteresseerden
kunnen hier uren mee zoet zijn. Kijk maar eens op
www.drimble.nl of www.alarmeringen.nl
Onze nieuwe wijkagente Henrieke Schoenmakers
zal in het komende meinummer haar debuut als
auteur in dit blad maken. Ze is van plan enkele malen
per jaar een column over haar werk te schrijven.
Overigens vindt u in dit nummer verder niets over
de politie, maar er zijn genoeg andere interessante
onderwerpen die om uw aandacht vragen.
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Uw voorzitter op Facebook
Sinds kort heb ik als voorzitter een eigen
Facebook-pagina. Ach ja. U zult wel denken:
‘Moet die man nou zo nodig?’ Toch is het een oprechte poging om informatie over onze wijk op
een actuele en moderne manier bij onze leden te
krijgen. Met name bij leden die minder georiënteerd zijn op het wijkblad of de website. Check
Voorzitter Vogelwijk op Facebook. Ik kan nog wel
wat vrienden en likes gebruiken …..
HALO-terrein
De plannen voor bebouwing van het HALOterrein houden de gemoederen bezig. Tijdens
de Algemene Ledenvergadering op 21 mei zal
het onderwerp HALO ook op de agenda staan.
In welke vorm (consulterend, besluitvormend)
weten we nog niet. Wij hebben ervoor gekozen
om mee te doen in een convenantstructuur met
de gemeente en de sportverenigingen rond het
terrein. Die aanpak is nieuw en is een oprechte
poging van de gemeente om het anders te doen
dan in het verleden. Geen gemeentebesluit waar
je je als burger tegen mag doodvechten, maar
participatie en co-creatie van burgers.
Of dit in de praktijk echt goed werkt, dat zullen
we de komende tijd met elkaar ervaren. Maar
let wel: die knokpartijen van vroeger waren ook
niet wat we wilden. Als bestuur zijn we er blij
mee dat bewoners die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelden in de HALO-commissie
daar nu aan mee doen. Dat past bij de manier
waarop deze ontwikkeling wordt aangepakt.
Algemene Ledenvergadering: 21 mei
Fijn als u er die avond in de Heldringschool aan
het IJsvogelplein bij kunt zijn. Naast het onder-
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werp HALO hebben we nog een aantal huishoudelijke zaken op de agenda staan. Nadere info in
het mei-nummer van dit wijkblad.
Koningsdag 2015: andere locatie
Dit jaar is er een nieuwe locatie voor de viering
van Koningsdag in de wijk. Niet langer op de
kruising Sijzenlaan/Kwartellaan, maar op het
IJsvogelplein. Dat is even wennen. Vanaf deze
plek een bijzonder woord van dank aan de bewoners van de vroegere locatie voor de gastvrijheid
in de afgelopen jaren en voor het gratis gebruik
van stroom, water en trottoirs! Fantastisch!
Borrel voor nieuwe wijkbewoners
en nieuwe verenigingsleden
Op zaterdag 25 april vanaf 16.30 uur ontvangt
het bestuur graag nieuwe leden van onze
vereniging in de zaal naast het kerkje aan de
Rietzangerlaan 2A. Meld u even aan via secretaris@vogelwijkonline.nl Ook zonder aanmelding
bent u hartelijk welkom, maar dan garanderen
wij niet een voldoende aanbod aan zoutjes en
drank.
Straatfeesten
Tot slot: het wordt weer tijd om plannen te maken
voor een straatfeest. Sla met een paar buren de
handen ineen en organiseer een knalparty. Qua
ondersteuning (met name financieel) is er nog
steeds veel mogelijk. Onze penningmeester Peter
Arends weet van de hoed en de rand.
Chris van Dam
(Mede namens collega-bestuursleden Peter Arends,
Henk Eleveld, Marianne Moor en Christian Pick en
aspirant-bestuurslid Anja Jager )

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag 10
april

12.00-15.00 uur Lentebrunch
voor senioren, Eendenlaan 6.
Kosten: 15 euro. Er is nog plek.
Bel Ria Zonneveld, 070-3452268

Zaterdag
25 april

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

Maandag
27 april

10.00 – 15.00 uur: Viering
Koningsdag met VogelVrijmarkt
op het IJsvogelplein

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.

Vrijdag
22 mei

15.00 -17.00 uur Voorjaars
wandeling door de wijk voor
senioren o.l.v. ‘natuurgids’ Lydia
Conens. Start bij Eendenlaan 6.

Dinsdag
26 mei

19.30 uur: Informatiemarkt
Vogelwijk Energie(k) en ledenvergadering (ook voor project
Zonnevogel) in Heldringschool
IJsvogelplein.

Zondag
14 juni

Vanaf 10.30 uur: Vogelwijk
Classic Car Rally. Start bij HALO.

Hebt u de contributie al betaald?
Penningmeester Peter Arends van de wijkvereniging had
goede hoop dat de contributienota dit jaar door alle leden
zonder verdere aansporing zou worden betaald. Vorig jaar
was het immers voor een aantal leden even wennen: geen
automatische incasso’s meer en geen acceptgiro’s, maar
simpelweg een contributienota voor alle leden.
Helaas zijn er toch nog enkele leden die – om wat voor reden
dan ook – de nota nog onbetaald in een la (of elders) hebben
liggen.
Mocht u tot die categorie behoren, wilt u dan zo vriendelijk
zijn om liefst zo spoedig mogelijk € 15 over te maken naar
rekeningnummer NL61 INGB 0001 7837 22 (voorheen
1783722) t.n.v. Wijkvereniging De Vogelwijk? Graag onder
vermelding van uw straatnaam en huisnummer!
Bij voorbaat dank !

Nieuwe locatie:

IJsvogelplein

VogelVrijmarkt
op maandag 27 april
10.00 – 15.00 uur

Op de komende 48ste verjaardag van koning
Willem-Alexander wordt de traditionele
VogelVrijmarkt voor het eerst in Vogelwijkheugenis niet meer gehouden op het vertrouwde kruispunt Sijzenlaan-Kwartelaan,
maar op het IJSVOGELPLEIN.
Bovendien duurt het festijn dit jaar wat langer
dan gewoonlijk. Vanaf 10.00 uur is iedereen
welkom en om 15.00 uur klinkt het eindsignaal.
Het programma van de dag
- Iedere wijkbewoner kan een plekje zoeken om
tweedehands spulletjes te verkopen
- Kinderen mogen individueel muziek maken
(viool, gitaar, fluit enz.)
- Er is een zweefmolen
- Vanaf 12.00 uur kunnen kleine kinderen ponyrijden
- Scouts organiseren leuke spelletjes
- Kinderdagverblijf Zo (Sijzenlaan) verzorgt
activiteiten
- Er zijn volop drankjes en hapjes verkrijgbaar

Iedereen is welkom!
Zeg het voort en tot ziens!
Meer informatie bij Sabine Amft:
saamft@gmail.com
De Vogelwijk april 2015
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Woningbouw op en rond HALO-terrein
delicate kwestie van plussen en minnen
Door Dick van Rietschoten
De kans dat er woningen worden gebouwd op
het kinderspeelveldje aan de Laan van Poot ter
hoogte van de Wildhoeflaan is de afgelopen
weken flink afgenomen. De gemeente had het
oog op het veldje en de omringende groenstrook laten vallen om er vier eengezinswoningen en een vierhoog appartementencomplex
met 24 wooneenheden neer te zetten. Te verwachten is dat deze proefballon tijdens de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging
op donderdag 21 mei zal worden doorgeprikt.
Dit betekent dat er opnieuw met de gemeente
moet worden onderhandeld over alternatieven
voor de voorgestelde woningbouw. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt en zullen
alle ten koste gaan van de tennisbanen achter
de HALO en de bijgebouwtjes van de academie,
waarin zich onder meer een fitnesscentrum
bevindt.
Sloop HALO
Het - nog zeer voorlopige - plan voor de bebouwing van het speelveldje maakt deel uit van
een schets voor het bouwen van woningen na
de sloop van de verderop gelegen sportacade-
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mie HALO. Deze hogeschool, al zo’n tachtig jaar
in de Vogelwijk gevestigd, krijgt in het najaar
van 2016 een plek binnen de grote sportcampus
in het Zuiderpark die op het vroegere ADOterrein verrijst. Op het HALO-terrein zelf staan
vooralsnog vijf eengezinswoningen en eveneens
een complex met 24 appartementen ingetekend.
Informatieavond
Tijdens een drukbezochte informatieavond
van de gemeente op maandag 16 maart in
het HALO-gebouw legden wethouder Joris
Wijsmuller (stedelijke ontwikkeling, wonen en
cultuur) en de aanwezige ambtenaren uit dat er
sprake is van een uitermate ingewikkelde bouwpuzzel, waarbij overigens nog niets vast staat.
Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen
de belangen van de gemeente, de Vogelwijk en
de achter het HALO-complex opererende sportverenigingen zoals Hellas (handbal) en Haag
Atletiek. De gemeentelijke financiën spelen
hierbij echter een hoofdrol, want al ver voor de
eerste bouwschetsen kreeg de gemeente voor de
toekomstige exploitatie van het gebied een strop
van drie miljoen euro voor de kiezen.

Toen de economische crisis al had ingezet,
kocht de gemeente de grond en opstallen
van de HALO aan, ervan uitgaande dat het
terrein zich na het vertrek van de academie
uitstekend zou lenen voor woningbouw. De
crisis bracht echter een waardevermindering
van drie miljoen euro teweeg, zodat op het
stadhuis nu uit alle macht wordt geprobeerd
het exploitatieverlies zo beperkt mogelijk te
houden.
Onrealistisch
Eind 2013 presenteerde de gemeente een
schets, uitgaande van volledige sloop van de
HALO en alle aanbouwsels - met onder meer
het HALO Wellness Center en een gymzaal
met kleedkamers - en tevens de annexatie van
de tennisbanen achter het complex. Op dit
grondgebied, ingeklemd tussen de Laan van
Poot, de atletiekbaan en de Hellas-sporthal,
waren zeventig eengezinswoningen ingetekend. ,,Dit is onrealistisch. Veel te veel voor
zo’n beperkt oppervlak’’, oordeelden het
bestuur van de wijkvereniging en de HALO-

werkgroep, bestaande uit de wijkbewoners
Bert Bruning, Ninette Rodrigo, Susan Bodmer
en Giel Payens.
Nieuwe varianten
Nadat Joris Wijsmuller vorig jaar de HALOerfenis van zijn voorganger Marnix Norder
had overgenomen, sloot hij in oktober vorig
jaar met de wijkvereniging, Haag Atletiek
en Hellas een samenwerkingsovereenkomst,
waarbij ‘constructief overleg’ het motto werd.
Vervolgens verscheen op de tekentafels een
aantal nieuwe bouwvarianten.
In al deze varianten had de gemeente er in
samenspraak met de convenantpartners voor
gekozen de toekomstige woningbouw niet
langer te beperken tot het HALO-terrein, maar
er een nieuwe locatie bij te betrekken: het
speelweitje bij de kop van de Wildhoeflaan.
Alleen op die manier kon rekening worden
gehouden met de wens van de wijkvereniging
en de sportverenigingen om een aantal sportfaciliteiten voor sloop te behoeden. Daarbij ging
het vooral om de acht tennisbanen (die soms
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De HALO-commissie voelde wel aankomen dat
in elk geval de omwonenden van het speelveld
bij de Wildhoeflaan not amused zouden zijn
over het idee dat ze bebouwing voor hun neus
krijgen. Commissielid Bert Bruning: ,,Wij staan
daar zelf ook niet over te springen van blijdschap. Bovendien vinden we de bouwhoogte
van vier lagen voor de appartementencomplexen te fors. Toch vonden we het de moeite
waard om deze mogelijkheid aan de wijk voor te
leggen. We zijn bereid verder te gaan onderhandelen, maar de marges zijn gering. Wat er aan
de ene kant af gaat, moet er aan de andere kant
weer bij.’’

Wethouder Joris Wijsmuller spreekt de aanwezigen op
de informatieavond toe.

ook voor andere sporten worden gebruikt),
de ruimten aan de achterkant van de academie waarin zich onder meer het voornoemde
fitnesscentrum bevindt, een sporthal en een geasfalteerd terreintje voor o.a. basketbal (beide
gelegen achter de Montessorischool) en een
trainingsvoetbalveldje aan de rand van de Laan
van Poot, grenzend aan de kantine van Haag
Atletiek. Bovendien had de HALO-commissie
uit de wijk, die uit naam van de wijkvereniging
opereert, een sterke voorkeur uitgesproken
voor seniorenappartementen (die wens was uit
een enquête naar voren gekomen), dus voor
een kleiner aantal eengezinswoningen. De
gemeente heeft daar gehoor aan gegeven.
Bouwhoogte te fors
Als rekening werd gehouden met de verlangens van alle overlegpartners, kwam Model C
met 48 appartementen en 9 ‘grondgebonden
woningen’ als gunstigste variant uit de bus. De
gemeente zou hierbij op het al bestaande exploitatieverlies van 3 miljoen nog een miljoen
aan kosten moeten toeleggen, maar dat werd
aanvaardbaar geacht.

Rekenarij
Ondanks de nog bestaande mogelijkheden tot
schuiven en puzzelen is het echter zo klaar als
een klontje dat de gemeente in alle varianten
het speelveldje benut. In een van de schetsen
staan bijvoorbeeld op dit veld slechts zeven
eengezinswoningen gepland en op het HALOterrein (met behoud van het fitnesscentrum en
de tennisbanen) twintig appartementen en vier
villaatjes. Maar dan gaat de gemeente niet voor
drie maar voor ruim zes miljoen het schip in.
Bouw je echter op de twee locaties in totaal 56
appartementen en 13 eengezinswoningen, dan

Pal achter de Nutsschool (rechts) bevindt zich een aantal gebouwtjes dat bij het HALO-complex hoort, met
onder meer een gymlokaal, kleedruimten, een materiaalruimte en het fitness/wellnesscentrum. Links op de
foto staat achter de Montessorischool een sporthal Halo
die de beide scholen graag willen (blijven) gebruiken.

De Vogelwijk april 2015
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De multifunctionele sporthal van handbalvereniging
Hellas met op de voorgrond de HALO-kunstgrastennis
banen, die soms ook - zoals op de foto - voor andere
sporten worden gebruikt.

speelt de gemeente bijna quitte. Maar op de
informatieavond haalden veel aanwezigen hun
schouders op over de financiële rekenarij en de
voorspelde exploitatieverliezen. ,,Dat is hun
probleem, niet het onze’’, was in de wandelgangen vaak te horen.
Precedent
Een aantal wijkbewoners uitte tijdens de
bijeenkomst de vrees dat eventuele bebouwing
van het speelweitje de opmaat zal zijn tot meer
woningbouw langs de duinrand. ,,De gemeente
zal er een precedent in zien om steeds meer

Achter de Montessorischool ligt een geasfalteerd
oefenterreintje voor onder meer basketbal en handbal. Verderop bevindt zich een trainingsgrasveld voor
voetbal, dat wordt begrensd door de kantine van Haag
Atletiek, de Laan van Poot en het kinderspeelveldje
waarop woningen zijn geprojecteerd.

tegen natuurgebieden aan te gaan bouwen’’,
vermoedde een spreker. Van gemeentelijke
zijde werd dat krachtig tegengesproken. ,,Geen
denken aan,’’ aldus Joris Wijsmuller. ,,We gaan
beslist niet meer bouwen dan nodig is, en zeker
niet in gebieden die de status van Natura 2000
hebben.’’ Carlo Cornelis, projectleider voor
het HALO-gebied bij de gemeentelijke Dienst
Stedelijke Ontwikkeling, wees er even later
op dat het omstreden speelveldje beslist geen
officieel natuurgebied is en dat de gemeente
alleen rekening heeft te houden met strenge
welstandseisen omdat de Vogelwijk nu eenmaal
beschermd stadsgezicht is.
VVD-voorstel
Nog geen twee weken na de gemeentelijke
informatieavond van 16 maart lanceerde de
fractie van collegepartij VVD in de Haagse
gemeenteraad een voorstel om bij de bouwplannen voor het HALO-terrein niet krampachtig
vast te houden aan behoud van allerlei aanpalende sportvoorzieningen, zoals het Wellness
Center, de tennisbanen en de faciliteiten achter
de Montessorischool. Het belangrijkste uitgangspunt van deze suggestie, resultaat van een
één-tweetje tussen enerzijds Vogelwijkbewoner
en VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg en anderzijds de VVD-fractieleider in de Haagse raad
Martin Wörsdörfer, is: geen bebouwing direct
voor woningen aan de Laan van Poot waar nu
groen aan de overkant ligt. Tweede uitgangspunt: de maximale hoogte voor nieuwbouw is
‘tweelaags met kap’.
Volgens het voorstel kan de gemeente bij het
schrappen van een aantal sportvoorzieningen
in het HALO-gebied tegen de zeventig woningen laten neerzetten. Het verdwijnen van een
aantal sportfaciliteiten hoeft volgens de VVD
geen kommer en kwel op te leveren, want er zou
(deels) vervangende ruimte kunnen worden
gecreëerd in de Bosjes van Pex. Dit betekent dat
de clubs op het HALO-terrein en in de Bosjes
van Pex de handen ineen zouden moeten slaan,
aldus Martin Wörsdörfer.
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Kandidaat-bestuurslid Anja Jager:

‘Dankzij de wijkvereniging leer
je meer mensen kennen’
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Anja Jager schiet in de lach als ze hoort welke
gedachte bij haar gesprekspartner opkwam tijdens het doornemen van haar curriculum vitae.
Opleidingen aan kunstacademies, een talencursus
Frans aan de Sorbonne, een cursus frescoschilderen in Toulouse, deelstudies literatuurwetenschap
en journalistiek, cursussen webdesign, videomontage en marketingcommunicatie, docent creatief
schrijven, succesvol beeldend kunstenaar, auteur
en illustrator van prentenboeken…
- ‘Toe maar! Je leek hard op weg een homo
universalis te worden’.
,,O nee hoor!’’, wimpelt ze lachend af. ,,Verre
van dat! Oké, je kunt zeggen dat ik creatief ben
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in woord en beeld, maar met cijfers en andere
bèta-achtige dingen heb ik helemaal niks. Ik
ben echt een alfa.’’
We zitten in haar atelier op de begane grond
van haar woning aan de Wildhoeflaan 6, waar
ze sinds 2008 met haar echtgenoot Volkert Olij
woont. Beiden hebben ze kinderen uit eerdere
relaties en enkelen daarvan wonen nog thuis.
,,Volkert is ook beeldend kunstenaar’’, zegt
ze. ,,Hij maak vooral stillevens. Hij werkt heel
anders dan ik hoor, maar we hebben elkaar
in de ruim acht jaar dat we elkaar kennen wel
wederzijds beïnvloed.’’

Cultuurfonds
In het wijkblad van de afgelopen maanden
dook de naam Anja Jager al enkele malen op
in de voorzitterscolumn van Chris van Dam.
De 48-jarige Anja, geboren en opgegroeid in
Hoogezand-Sappemeer, is namelijk een gedoodverfd nieuw bestuurslid van de wijkvereniging. Officieel zal het bestuur haar tijdens
de algemene ledenvergadering van 21 mei
aanstaande voordragen, maar aangezien niet
verwacht wordt dat haar entree als bestuurslid
op heftige protesten zal stuiten, is Anja zich
achter de schermen al aan het warmlopen. ,,Ik
heb al enkele bestuursvergaderingen meegemaakt’’, zegt ze. ,,Heel boeiend, maar ook
ontspannen en gezellig. Leuke mensen met
hart voor de wijk.’’
Zo raakte Anja ook betrokken bij het idee voor
de instelling van een Vogelwijk Cultuurfonds,
waaruit diverse culturele activiteiten voor
verschillende doelgroepen in de wijk kunnen
worden bekostigd. ,,Samen met Chris van Dam
heb ik dat plan uitgewerkt.’’
Inmiddels is er in de wijk een Cultuurcommis
sie gevormd. Die beoordeelt onder meer de
projecten die voor (mede)financiering door
het fonds zijn voorgedragen. Naast Anja
maken ook de wijkgenoten Rita Reimer, Sjaak
Blom en Willem van Tuijl deel uit van deze
commissie. Op 25 maart hadden ze hun eerste
bijeenkomst. Er zijn de afgelopen twee maanden al enkele serieuze voorstellen voor besteding van Cultuurfondsgeld binnengekomen.
Contacten
Vorig jaar oktober besloot Anja na het lezen
van een oproep in dit blad waarin om nieuwe
leden van het ‘wijkbestuur’ werd gevraagd dat
zij zich maar eens daarvoor moest aanmelden.
,,Het had wel vaker door mijn hoofd gespeeld
om iets voor de wijkgemeenschap te doen,
maar toen had ik nog een baan als communicatieadviseur. Toen daar in juli een eind aan
was gekomen, kwam niet alleen de weg vrij
om weer intensiever te gaan schilderen, maar

ook om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik heb
een oriënterend gesprek gehad met Chris van
Dam en dat voelde goed.’’
,,Een belangrijke drijfveer om me op te geven
was ook mijn wens om meer mensen in de
wijk te leren kennen. Het is hier zo’n rustige
omgeving en er zijn ook nog maar zo weinig
ontmoetingspunten over, zoals winkels, dat je
het risico loopt nauwelijks meer contacten op
te bouwen. Toch weet ik dat er vanuit de wijkvereniging al vele jaren van alles en nog wat in
onze wijk gebeurt. Hartstikke mooi. Maar het
wordt wat makkelijker om in dat ‘wijkgevoel’
te duiken als je al een aantal contacten als
springplank hebt.’’
Schilderen
Her en der in Anja’s atelier hangen of staan
schilderijen van haar, allemaal in een stijl die
doet denken aan de renaissance. ,,Ik werk ook
veel met de oeroude tempera-techniek’’, legt
ze uit, ,,waarbij ik mijn verf maak van eierdooiers en pigmenten.’’
In 2010 beleefde Anja een van de hoogtepunten in haar kunstenaarsloopbaan toen
ze succesvol optrad in het televisieprogramma Sterren op het doek. In deze serie van
Omroep Max, gepresenteerd door Hanneke
Groenteman, worden per aflevering drie
kunstenaars uitgenodigd om een bekende
Nederlander te portretteren. Anja maakte deel
uit van een schilderstrio dat moest proberen
Marc-Marie Huijbregts op canvas vast te leggen. Het schilderij van Anja won. Haar portret
viel bij de entertainer het meest in de smaak en
nu hangt het bij hem thuis.
Op dinsdagavonden heeft Anja aan huis
een ‘schilderclubje’. ,,Dat is al jaren zo, met
een groepje van hooguit zes mensen. Ik
had dat ook al toen ik elders in Den Haag
woonde, onder meer in het Bezuidenhout
en Zeeheldenkwartier. Nee, bij mijn huidige
groepje zit er niet eentje uit de Vogelwijk.
Maar als er weer een plekje vrijkomt, zal ik dat
via het wijkblad wel laten weten.’’
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Gezellig wijkontbijt met B & W
Foto’s: Frederique Paardekooper

Elk kwartaal brengt het Haagse college van B & W een ochtendlijk werkbezoek
aan een stadswijk. Dat gebeurt tijdens een zogeheten stadsontbijt, waarbij zo’n
30 genodigden die samen een ‘dwarsdoorsnede’ van de wijkpopulatie vormen
(inclusief ondernemers, scholen en andere instellingen) in informele sfeer met de
burgervader en de wethouders van gedachten kunnen wisselen.
Op 3 maart was de Vogelwijk
aan de beurt. Het ontbijt werd
gehouden ten huize van Yvonne
Brouwer aan Papegaailaan 7, die
haar woning geregeld openstelt
voor vergaderfaciliteiten, cursussen of workshops. De catering
was in handen van Fabrique
Culinaire, waarvan de eigenaar Ruben Hijmans ook in de
Papegaailaan woont.
Intermezzo’s
Tussen kwart voor acht en negen
uur passeerden in het geroezemoes tal van wijkgerelateerde
onderwerpen de revue, waarbij
bestuursleden van de wijkvereniging gretig gebruik maakten van
de mogelijkheid om contacten te
leggen of bepaalde zaken onder
de aandacht te brengen. Ook onderling wisselden wijkbewoners
informatie uit. Het college was
bijna voltallig aanwezig. Alleen
wethouder van Onderwijs Ingrid
van Engelshoven moest verstek
laten gaan.
Tussen de happen door waren er enkele korte intermezzo’s, zoals het voorlezen van een ‘groen
gedicht’ door een vertegenwoordigster van de bomenommissie en de overhandiging van het boekje
Het beste van Lorre aan burgemeester Van Aartsen. In deze bundel zijn zoals bekend de verzamelde
columns van wijkbewoonster Loes Meijer (alias Lorre) uit dit wijkblad bijeengebracht.
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Advocatenkantoor Delissen Martens

Veelzijdig juridisch bastion aan
‘noordkaap’ van de Vogelwijk
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Ze groeiden op in Zuid-Limburg en
doorliepen beiden de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan
de Laan van Poot. Maar het levenspad
van de broers Marc en Robbert Delissen leidde niet naar een bestaan als
gymleraar. Jarenlang was ‘hockey’ hun
sleutelwoord, een tak van sport waarin
ze acteerden op het hoogste niveau,
ook internationaal. Intussen studeerden ze rechten, hetgeen er uiteindelijk
toe leidde dat ze vele jaren later in de
Vogelwijk terugkeerden, dit keer aan
de uiterste noordrand. Daar geven ze
mede leiding aan een middelgroot
advocatenkantoor: Delissen Martens.

Fusie
Marc Delissen ontvangt ons in hemdsmouwen in ‘zijn’ juridisch bastion, gevestigd in het
eerste flatgebouw aan de Sportlaan, tegenover
het benzinestation. Ooit was hier, tientallen
jaren lang, het hoofdkwartier gevestigd van
de Sporttoto-organisatie. Daarna waren de
kantoorruimten in de flat het administratief
domein van het stadsdeel Segbroek. Nadat
er in 2005 een nieuw stadsdeelkantoor aan
de Fahrenheitstraat was geopend, stond het
pand enige tijd leeg, totdat in 2008 advocatenkantoor Delissen Martens er na een grondige
verbouwing zijn intrek nam.
,,Het kantoor was in feite het resultaat van een
fusie die net achter de rug was,’’ legt Marc uit.
,,Met mijn broer Robbert en compagnon Ivo
Janssens, die overigens in de Vogelwijk woont,
hadden we aan de Groot Hertoginnelaan het
kantoor Delissen Janssens Delissen. In 2007 zijn
we samengegaan met het kantoor Martens-Van
Basten Batenburg, dat in het Bezuidenhout was
gevestigd. Zo ontstond een BV, die inmiddels
zes aandeelhouders heeft. De twee kantoren
hadden elk hun eigen specialisaties, maar sinds
de fusie bestrijken we een heel breed spectrum
aan disciplines.’’
Mediation
Wie de website van Delissen Martens bekijkt,
komt al snel tot de conclusie dat de 29 advocaten en hun medewerkers zowat van alle
markten thuis zijn. Marc Delissen: ,,Privaat- en
publiekrecht, we hebben er allemaal specialisten voor in huis. Je kunt bij ons terecht
als je een onderneming hebt, als je in een
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arbeidsconflict zit, als je gaat scheiden, als je
een strafzaak hebt of overheidsbesluiten wilt
aanvechten, noem maar op. De laatste jaren
is er ook in toenemende mate het fenomeen
‘mediation’ bijgekomen: het oplossen van
geschillen zonder tussenkomst van de rechter.
,,De afgelopen tien jaar heeft mediation in de
juridische wereld een hoge vlucht genomen. De
druk op de rechtbanken is daardoor gaandeweg wat verminderd. Echtscheidingen kunnen
bijvoorbeeld heel goed via mediation worden
geregeld, maar ook arbeidsconflicten en burenruzies. Binnen ons kantoor zijn vijf advocaten,
onder wie ikzelf, tevens geregistreerd mediator.’’
Sport en recht
Een van de specialisaties van het kantoor
Delissen Martens is, dankzij het sportverleden
van de gebroeders Delissen, het opkomen voor
de belangen van sportverenigingen of individuele sporters. Marc Delissen schetst een voorbeeld: Een aantal jaren geleden werd ik te hulp
geroepen door een marathonloopster die een
kort geding wilde aanspannen tegen NOC-NSF
omdat ze de limiet voor de Olympische Spelen
op een paar seconden na niet had gehaald.
Maar Robbert en ik hebben bijvoorbeeld ook te
maken gehad met voetbaltrainers die hun ontslag wilden aanvechten of bekende sportlieden
die vonden dat hun portret werd misbruikt.’’
Academy
Sinds een paar jaar is het advocatenkantoor
aan de Sportlaan tevens een opleidigs- en
bijscholingsinstituut voor juristen: de DM
Academy, waarbij de twee hoofdletters uiteraard staan voor de naamgevers van het kantoor. ,,We organiseren hier geregeld korte cursussen op allerlei gebied. Advocaten, notarissen
en andere juristen moeten namelijk, zoals in
zoveel beroepen, op hun vakgebied voortdurend bij de tijd blijven en vlieguren blijven
maken, zoals dat heet. Het recht is voortdurend
in beweging, want de wet- en regelgeving en

de jurisprudentie veranderen nogal eens. Het is
dus zaak om up to date te blijven. Daar krijg je
als advocaat ook punten voor.’’
Hockey
Marc Delissen belandde via hockeyclub HGC
(op de grens van Den Haag en Wassenaar)
in 1984 in het nationaal herenhockeyteam.
Tussen dat jaar en 1997 speelde hij 261 interlands, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte.
Jarenlang was hij ook aanvoerder van het elftal. In de beginjaren speelde hij nog samen met
de destijds fameuze Ties Kruize, die toen aan
het eind van zijn carrière was. Daarna had hij
mannen in zijn team als Tom van ’t Hek, Floris
Jan Bovelander, Jacques Brinkman en natuurlijk ook broer Robbert, die overigens heel
wat minder interlands speelde dan Marc. De
twee jaar oudere Robbert zette zo’n twee jaar
eerder dan Marc een punt achter zijn nationale
hockeyloopbaan.
Hoogtepunten
Bij het opsommen van de hoogtepunten in
zijn hockeyloopbaan noemt Marc als eerste de
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namen van twee steden: ,,Atlanta en Lahore.
In Atlanta wonnen we bij de Olympische
Spelen van 1996 als hockeyheren voor het
eerst in de geschiedenis goud. Vier jaar later
in Sydney werd het opnieuw goud, maar toen
was ik assistent-bondscoach. Als actieve hockeyer heb ik drie Olympische Spelen beleefd:
in 1988 in Seoul, toen we derde werden, in
1992 in Barcelona, waar we helaas niet verder
kwamen dan een vierde plaats, en als klap op
de vuurpijl Atlanta.’’
,,In Lahore, Pakistan, werden we in 1990
wereldkampioen. In het hol van de leeuw
versloegen we daar in de finale het team van
Pakistan. De Pakistaanse toeschouwers maakten er een kolkende heksenketel van, maar
toen wij vóór stonden, werd het bijna muisstil.
Een krankzinnige ervaring. Dit jaar hebben
we trouwens een reünie met het oude team

omdat het 25 jaar geleden is dat we wereldkampioen werden. En als we het nu toch over
kampioenschappen hebben: in 1987 werden
we in Moskou Europees kampioen en daar was
ik ook bij.’’
Coach
,,Ik volg het hockeynieuws uiteraard nog wel,
maar niet meer zo fanatiek als vroeger,’’ erkent
Marc. Tussen 2002 en 2005 heb ik de mannen
van het eerste team van HGC gecoacht en sinds
2013 heb ik dat incidenteel ook weer een aantal
malen gedaan omdat de sportieve resultaten
tegenvielen. De dochters van Robbert spelen al
enige tijd bij HGC en er is inmiddels bij de club
ook weer een mannelijke Delissen als speler
actief: mijn eigen zoon van 11. Wie weet, stoot
ook hij ooit door tot het eerste elftal en misschien zelfs het nationale team.’’

Deel tracé Atlantikwall nu herinneringsroute
Op initiatief van de Stichting Bewonersoverleg
Duinoord is op een deel van het tracé waar
in de bezettingsjaren de Atlantikwall liep een
herinneringsroute ingesteld. Het gaat daarbij
om het gedeelte tussen het verkeersknoopunt
Goudsbloemlaan-Segbroeklaan-Kwartellaan en
Madurodam.
Langs deze route zijn - of worden - zo’n twintig
panelen geplaatst, voorzien van foto’s, teksten
en ‘apps’voor mobiele telefoons.
De panelen geven uitgebreide informatie over
deze inlandige verdedigingslinie die het Duitse
leger in 1942 en 1943 aanbracht en waarvoor
honderden huizen moesten worden gesloopt.
Inmiddels heeft het Museon de regie over de
herinneringsroute overgenomen. En website
over de route is in de maak. Het is de bedoeling
de route de komende jaren nog uit te breiden
naar Kijkduin en Wassenaar.
In het Museon zal dit voorjaar een tentoon-

stelling te zien zijn over Den Haag tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het Museon verzamelt
momenteel relevante informatie voor deze
expositie.
Heeft u persoonlijke herinneringen en
informatie over de Atlantkwall (foto’s/
brieven/publicaties etc.)? Neem dan contact
op met Akkie Akkerman van de Werkgroep
Herinneringsroute Atlantikwall: tel.
06 10938544 of suusenak@gmail.com
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11 e Vogelwijk Classic Car Rally
                 zondag 14 juni

Met de zomer in het vooruitzicht
verheugen vele Vogelwijkers zich alweer
op de jaarlijkse Classic Car Rally. Deze
wordt ditmaal gehouden op zondag
14 juni. De organisatoren Carine
Smith en Eric van der Maarel zijn de
afgelopen maand al begonnen met de
voorbereidingen voor de puzzeltocht.
Liefhebbers kunnen zich nu al inschrijven.
Er zijn weer twee deelnemersklassen:
- De toerklasse: voor mensen met geen of weinig rally-ervaring, die graag willen genieten
van een gezellige en mooie toertocht in hun
eigen of gehuurde klassieke auto.*
- De sportklasse: voor degenen die al eerder
rally-ervaring hebben opgedaan en graag wat
meer uitdaging en competitie aangaan
De start vindt opnieuw plaats op het parkeerterrein van de HALO, Laan van Poot 363. Vanaf
10.00 uur begint de inschrijving in de kantine
van het complex.
Om 11.00 uur is er een korte briefing, waarna
de équipes van start kunnen gaan.
Het evenement eindigt in de late namiddag
met een borrel bij de finishplek, die nu nog niet
bekend is.

* Voor diegenen, die graag mee willen doen, maar
niet zelf beschikken over een geschikte auto, biedt
het bedrijf Chrome van Eric van der Maarel een
keuze uit verschillende klassieke auto’s aan. Zie
ook www.chrome.nl

De kosten voor deelname bedragen net als
vorig jaar 85 euro per équipe van twee personen. Hiervoor ontvangt u koffie/thee, de
rallybescheiden, het autoschild, professionele begeleiding inclusief bezemwagen met
monteur, een (eenvoudige) lunch en een borrel
met hapjes bij de finish. Tevens zijn er prijzen
beschikbaar voor de eerste drie équipes per
klasse.

Meld u aan!
Wilt u (weer) meedoen? Schrijf u dan in per
e-mail bij Carine Smith: carine.smith@xs4all.nl
Vermeld de namen van chauffeur en bijrijder,
de klasse waarin u deelneemt, het merk, type
en bouwjaar van de auto, plus uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Na inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging met uw startnummer en vermelding van
het rekeningnummer waarop u het inschrijfgeld kunt overmaken.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Carine: 06-51152373 of
met Eric: 06-28228098.
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Hele Westduinpark wordt leefgeb
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Facebook/Bert Kool
Het duingebied dat direct grenst aan het
midden en zuiden van de Vogelwijk is de
afgelopen maanden in gereedheid gebracht
om - net als de omringende duinterreinen - te
dienen als habitat voor de langharige Schotse
Hooglanders. Er zijn afrasteringen en wildroosters aangebracht om te voorkomen dat de
runderen op de Laan van Poot of op het strand
belanden. Om confrontaties tussen hooglanders en ruiters te paard zo veel mogelijk te vermijden, wordt er dezer dagen ook een geheel
nieuw ruiterpad aangelegd dat pal achter de
atletiekbaan evenwijdig aan de Laan van Poot
richting Kwartellaan loopt. Ook elders in de
duinen zijn maatregelen genomen om ontmoetingen van de dieren met fietsers en paarden
waar mogelijk te voorkomen.
Nog even en de grote grazers hebben een
leefgebied dat zich ruim drie kilometer uitstrekt van Kijkduin tot aan de haven. Tot nu
toe leefden ze alleen tussen Kijkduin en het
duinmeertje bij het laatste stuk van de Laan
van Poot (sinds het voorjaar van 2012) en in
de zandheuvels en -valleien achter Duindorp,
waar in de lente van 2013 het eerste paar werd
losgelaten.
‘Leaserunderen’
De hooglanderpopulatie, die in 2012 begon
met een stier en drie vrouwtjes, is inmiddels
uitgedijd tot tien dieren. ,,De afgelopen twee
jaar werden er vier kalveren geboren en in
januari en februari van dit jaar kwamen er
in de duinen bij de De Savornin Lohmanlaan
nog eens drie kalfjes ter wereld,’’ vertelt Hans
Kruiderink, groenbeheerder van stadsdeel
Segbroek. ,,Een van de kalfjes liep aanvankelijk
een poosje mank, maar dat is inmiddels vanzelf
goed gekomen. De gemeente is trouwens
geen eigenaar van de dieren. Dat is het bedrijf

20

De Vogelwijk april 2015

Ekogrön uit Santpoort-Zuid, dat gespecialiseerd is in natuurbegrazingskuddes. Je kunt
allerlei runderen bij hen leasen.’’
Overleden stier
,,De totale kudde in het duingebied had nu
eigenlijk elf dieren moeten tellen, maar de stier
is inmiddels verdwenen’’, vervolgt Kruiderink.
,,Sterker nog: hij leeft niet meer. Het is een
treurig verhaal, maar het kon volgens de eigenaren niet anders aflopen. De stier begon vorig
jaar zomer in toenemende mate onrustig en
onnatuurlijk gedrag te vertonen. Waarschijnlijk
is dat veroorzaakt doordat mensen hem geregeld hebben gevoerd, iets wat streng verboden

bied Hooglanders

Natuurbelevingswandeling
onder leiding van gidsen
Maak dit jaar eens een wandeling in
het
Westduinpark waarbij je het gebied
met
andere ogen leert bekijken. Voor zo’n
totale
natuurbeleving zorgen de gidsen Eric
Wisse en Anna Kreffer. Zij begeleiden
u op
een wandeling door de duinen en laten
u
luisteren, kijken, voelen en proeven.
Daarbij
vertellen ze over het leven in het geb
ied,
over dieren, planten, paddenstoelen,
insecten, ecologische verbanden en mee
r.
Er is ook alle ruimte voor vragen.
De wandeling wordt gelopen in vers
chillende jaargetijden, zodat de deelnem
ers de
verschillen in het seizoen kunnen erva
ren.
Maar één keer meelopen kan uiteraad
ook.
De data: Donderdag 16 april, donderd
ag 18
juni en donderdag 15 oktober.
Tijd: 10.00 tot 12.30 uur. Verzamelen
aan de
Laan van Poot op het parkeerterrein
bij de
Kwartellaan.
Kosten: € 5,00 per wandeling.
Aanmelden of meer informatie: Ann
a Kreffer
arhkreffer@gmail.com of 06 26 41 71
37.

is. We hebben de stier een aantal weken door
Ekogrön laten observeren en toen er niets
veranderde, besloten ze hem uit het gebied weg
te halen. Maar ook op de ‘thuisbasis’ bleef zijn
gedrag vreemd en onberekenbaar. Verplaatsing
naar een andere kudde bleek mede daarom
geen goede optie. Toen bleef er maar één mogelijkheid over: hij werd afgemaakt.’’
Er komt wel een nieuwe stier terug, belooft
de groenbeheerder, maar pas later dit jaar. De
drie volwassen dieren uit de kudde zijn dus
momenteel allemaal vrouwtjes. De vier oudere
kalveren zijn ook van het vrouwelijk geslacht.
Het is nog niet bekend of zich onder de drie
jongsten een stiertje bevindt.

Niet voeren!
Met de pasgeboren jongelingen gaat het
volgens Hans Kruiderink prima, en nu de lente
volop in het land is, zullen ze door de toenemende beschikbaarheid van sappig natuurlijk
voedsel ongetwijfeld snel groeien. Hij drukt
bezoekers van de duinen nogmaals op het hart
de runderen niet te voeren, niet te dicht bij hen
te komen en ze dus ook niet te aaien. Foto’s
maken mag uiteraard wel, maar blijf dan op
gepaste afstand.
Ook Eric Wisse, natuurgids van het IVN
(Instituut voor Natuureducatie en duurzaam-
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heid) en consulent bij de Stichting Duin
behoud, wijst er met klem op dat men ze niet te
dicht moet naderen. ,,Houd je aan een afstand
van 25 meter!,’’ zegt hij. ,,Het is wel begrijpelijk
dat mensen dichterbij willen komen, want
de hooglanders, en zeker de jonkies, zien er
hartstikke aaibaar uit. Maar het blijven wilde
dieren. Voor de runderen is het van belang dat
zij ongestoord hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Een jong dat tegen de moeder
aangedrukt staat ziet er schattig uit, maar kan
ook angstig zijn. Een kalf dicht naderen met
een hond kan agressie uitlokken bij de ouder,
ook omdat ze al eerder slechte ervaringen met
honden hebben opgedaan.’’

Poseren
Onlangs zag Eric dat een vader zijn kind tegen
een rund aan geleund liet poseren voor een
foto. ,,Nooit doen!’’, zegt hij. ,,Vergeet ook niet
dat deze dieren zwaar zijn en bijvoorbeeld bij
jeuk op hun rug met hun grote horens al per
ongeluk onherstelbare schade aan kunnen
richten bij degenen die ze komen aaien. Ik heb
ook gezien hoe een jongen indruk wilde maken
op z’n vriendin door vlak voor zo’n rund z’n
armen te spreiden en ‘boe!’ te roepen. Het dier
reageerde gelukkig stoïcijns, maar het had ook
mis kunnen lopen. Loslopende honden zijn
trouwens nog veel bedreigender voor de dieren. Kortom: houd je aan die 25 meter afstand
en geniet met respect van deze schitterende,
zachtaardige oerbeesten.’’
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Nieuwsflitsen
van

www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Snel en gemakkelijk naar
een definitief energielabel
Heeft u al actie ondernomen om
het voorlopige energielabel van uw
huis om te zetten naar een definitief
label? Die ‘energiewaarde’ heeft u
tegenwoordig nodig als u uw huis
wilt verkopen of verhuren. Iedereen
heeft begin dit jaar een brief van het
Rijk ontvangen met een voorlopig
label. In de Vogelwijk is dat meestal
G, de minst energiezuinige variant.
Gespecialiseerde bedrijven kunnen
u – al dan niet na het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen –
een definitief label bezorgen.
Gratis adviesgesprek op 26 mei
Vogelwijk Energie(k) organiseert tijdens
zijn Voorjaarsbijeenkomst op 26 mei vanaf
19.30 uur in de Heldringschool een inloopspreekuur voor adviesgesprekken met
erkende deskundigen die uw voorlopige
label direct kunnen omzetten in een (zo
mogelijk gunstiger) definitief label. U kunt
aan de hand van dat adviesgesprek ook een
offerte aanvragen voor energiebesparende
maatregelen, waardoor u vervolgens de
sprong kunt maken naar een nog gunstiger
energielabel.

Voor leden van Vogelwijk Energie(k) is het
adviesgesprek ter waarde van € 19 helemaal
gratis. Niet-leden betalen slechts € 10. Wie
nu lid wordt, krijgt het gesprek natuurlijk ook
cadeau.

Wat moet u voor het advies meebrengen?
De brief met uw voorlopige label, uw DIGID
inloggegevens en bewijsstukken van energie
besparende maatregelen die u al heeft getroffen.

Vooraf aanmelden graag!
Heeft u belangstelling voor zo’n adviesgesprek? Meldt u dan snel aan via het e-mailadres info@vogelwijkenergiek.nl
Wilt u daarbij aangeven of u wel of niet
lid bent (of wilt worden) van Vogelwijk
Energie(k)? Het lidmaatschap kost slechts
€ 25 per jaar.

Wie het niet meer lukt om dit seizoen
de tocht te meten, komt bovenaan de
wachtlijst voor in het najaar. Geïnspireerd
door het soms verrassende inzicht dat de
tochtmeter hen heeft verschaft zijn veel
gebruikers van plan de komende tijd gericht
tochtwerende maatregelen te gaan treffen.
Zij willen dit najaar weer opnieuw meten
om het resultaat daarvan te bekijken.
Een greep uit de reacties die we kregen van
naar warmtelekken speurende gebruikers:
• Wat een handig, nuttig en makkelijk te
gebruiken apparaat!
• De meter lijkt zeer nauwkeurig te werken;
• Aanzienlijk temperatuurverschil tussen
binnenmuren en het dubbele glas in een
aluminum schuifpui;
• Opvallende warmteverschillen op plafondhoogte, o.m. veroorzaakt door een
niet-geïsoleerd balkon;
• Onverwacht grote warmtelekken bij
ramen en deuren, ook bij ouder dubbel
glas
• Plisségordijnen (overdag) en dikke
overgordijnen (’s avonds) zijn ook bij
thermopane beglazing in het koude seizoen absoluut aan te raden; de gemeten
temperatuurverschillen voor en achter de
gordijnen liepen op tot 2 graden C.

Tochtmeters op tournee
De twee tochtmeters van Vogelwijk Energie(k)
hebben de laatste tijd al haast alle uithoeken
van de Vogelwijk gezien en op dit moment
zijn ze nog steeds ‘op tournee’. Steeds als de
wachtlijst bijna is afgewerkt, komen er weer
aanmeldingen bij. Maar het voorjaar laat zich
(gelukkig) niet uitstellen. Het wordt steeds
warmer en daarmee waarschijnlijk lastiger om
warmtelekken in uw huis op te sporen.

• Enkelsteens buitenmuren zijn écht erg
koud;
• Het aanbrengen van een ‘warmtebarrière’
in de vorm van een tochtgordijn onderaan de trap naar bovenetages blijkt effectief;
• Leuk initiatief van onze vereniging. En
door het doorgeven van de meters ook
goed voor de onderlinge contacten en
uitwisselen van ervaringen!

De Vogelwijk april 2015

23

Hofstads Jeugdorkest met zes
Vogelwijkers naar Noord-Italië
Het Hofstads Jeugdorkest, een 75 leden tellend
compleet symfonieorkest, gaat in juli op tournee naar Noord Italië. Zes jonge Vogelwijkers
zijn erbij: Fiona en Lea Connell-Wiggers, Dina
Marges, Mees Ephraim, Mikkeline ten Berge en
Alanit Stunt. Tournees horen bij de traditie van
het in 1923 opgerichte jeugdorkest. Wellicht zijn
er Vogelwijkbewoners die vroeger als orkestlid ook op reis zijn geweest. Onder leiding van
oprichtster en dirigente Tilly Talboom-Smits ging
de allereerste buitenlandse tournee in 1937 naar
Brussel, met een dubbeldekbus.
West Side Story
Ook in juli aanstaande gaat de reis per bus. De
zes musicerende wijkbewoners verheugen zich
met hun mede-orkestleden op concerten die ze
gaan geven in Burg Abenberg in Duitsland (op
de heenweg) en daarna in Verona, Castello di
Bentivoglio, Riva del Garda, Montecatini Terme
en tot slot in het beeldschone Florence. Op het
programma staan onder meer de Symfonische
Dansen van de West Side Story van Leonard
Bernstein.
Sponsoracties
Zo’n tournee is geen gewone reis en ook niet een
goedkoop uitje; denk aan het vervoer van alle
instrumenten en andere logistieke zaken rondom
de concerten. Daarom is de tourneecommissie
druk bezig een flink bedrag aan sponsorgeld op
te halen. Uiteraard betalen de orkestleden (of
beter gezegd: hun ouders) mee aan de reis, maar
de jonge musici organiseren zelf ook allerlei acties om het financiële gat te dichten: van koekjes
bakken en straatconcerten tot auto’s wassen.
Steunt u ons?
,,Er zijn verschillende manieren om ons orkest te
helpen naar Italië te komen’’, zeggen de mee-

reizende Vogelwijkers. ,,We hebben een aantal
leuke acties in de aanbieding.’’
•Heeft u binnenkort een feest? We komen daar
graag spelen in een klein ensemble met gepast
repertoire tegen een schappelijke vergoeding.
•Vanuit Italië sturen wij persoonlijk geschreven
ansichtkaarten, die u vooraf kunt kopen voor
€ 5,- per stuk.
•In juni organiseren wij een speciale ‘speelmarathon‘. Bedrijven of personen kunnen minuten
speeltijd kopen voor € 50,- per minuut. Terwijl
het orkest uw minuten volspeelt, wordt het logo
van uw bedrijf of een persoonlijke boodschap
vertoond op een grote scherm boven het orkest.
Hoe meer minuten, hoe meer zichtbaarheid!
Voor deze acties kunt u een kort bericht sturen
naar jutourjo@vhjo.nl. Wij nemen dan graag persoonlijk contact op om afspraken te maken en/of
vragen te beantwoorden.
Concert op 18 april
U kunt het orkest ook steunen door op zaterdag 18 april het concert in de Bergkerk aan
de Daal en Bergselaan te bezoeken. Aanvang
19.00 uur. Kaarten zijn voor € 12,50 aan de
deur verkrijgbaar, maar als u dit Vogelwijkblad
meeneemt, kosten uw kaarten slechts € 10,- per
stuk. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis
toegang!
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Het is weer april...
lintjesregenmaand!
Door Mischa Vos

Dit jaar is het precies 200 jaar geleden
dat Koning Willem I twee koninklijke
staatsorden instelde: de Militaire
Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw, bedoeld voor ‘ridders’ die
op het slagveld moed hadden betoond
of zich anderszins voor het pas ontstane
Koninkrijk der Nederlanden verdienstelijk hadden gemaakt. Decennia later,
in 1892, kwam daar een derde staatsorde bij, de Orde van Oranje-Nassau.
Het benoemen van personen door de
Koning tot ridder is een traditie die zich
tot op de dag van vandaag voortzet.
Ieder jaar ontvangen ruim 5000 personen een koninklijke onderscheiding.
De meeste ‘lintjes’, zo’n 3000, worden
uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van het staatshoofd. Eind deze
maand zal die lintjesregen opnieuw
over het land neerdalen. Dan reiken
alle burgemeesters door het hele land
de decoraties uit. Zij zetten de uitverkoren personen met een toespraak in het
zonnetje, sommen hun verdiensten op
en eindigen dan met de mededeling:
,,Daarom heeft het de koning behaagd
u te benoemen tot…..’’.
Velen hebben geen idee welke processen aan het opspelden van de koninklijke onderscheidingen voorafgaan.
Daarom bij dezen een ‘kijkje in de
keuken’.
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Wanneer verdient iemand een ‘lintje’?
Tot een jaar of twintig geleden zaten er veel automatismen in het decoratiestelsel. Iemand die
bijvoorbeeld 40 jaar ambtenaar was geweest,
kreeg vrijwel automatisch een onderscheiding,
ongeacht of het een goede of slechte ambtenaar was. En hoe ‘hoger’ in de hiërarchie, des
te ‘hoger’ werd het lintje. Tegenwoordig geldt
het credo: het gaat om maatschappelijke verdiensten. Mensen moeten echt wat bijzonders
hebben gepresteerd en dus een lintje ten volle
hebben verdiend.
Kun je nog wel een lintje krijgen als je een
betaalde functie hebt?
Ja, maar alleen diegenen die op een bijzondere wijze invulling hebben gegeven aan hun
functie. Aangetoond moet worden dat iemand
meer heeft gedaan dan redelijkerwijs van hem
of haar mag worden verwacht. Het zijn de mensen die met kop en schouders boven hun beroepsgenoten uitsteken. Dat is dus een verschil
met twintig jaar geleden, toen bijvoorbeeld een
rechter na een lang dienstverband automatisch
een lintje kreeg. Nu is dat alleen zo als die
rechter bijzonder heeft gepresteerd en dus niet
gewoon zijn professie heeft uitgevoerd.

En als je vrijwilligerswerk doet?
Vrijwilligers die worden gedecoreerd vormen
tegenwoordig verreweg de grootste groep. Als
je jarenlang vrijwilligerswerk hebt gedaan en
daar iedere week een flink aantal uren aan hebt
besteed, dan ligt een lintje in het verschiet.
Vrijwilligerswerk heb je in alle soorten en
maten: de scheidsrechter op het voetbalveld,
de voorzitter van de carnavalsvereniging, de
vrijwilligers die zich inzetten voor de wijkvereniging, maar ook pleegouders of mensen die
ontwikkelingswerk doen.
Politici krijgen toch ook een lintje als zij
ermee stoppen?
Volksvertegenwoordigers vormen binnen het
huidige stelsel een aparte categorie voor wie
het automatisme nog geldt. Een gemeenteraadslid dat dit ambt 12 jaar heeft bekleed,
krijgt een onderscheiding. Dit wordt niet altijd
begrepen, maar het heeft een reden. Het beoordelen van door het volk gekozen personen zou
kunnen ontaarden in een politiek steekspel.
Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen dit
automatisme te behouden.
Sporters dan?
Topsporters die een gouden medaille behalen
tijdens de Olympische Spelen krijgen ook een
koninklijke onderscheiding. De meningen hierover zijn verdeeld (,,Een gouden medaille en
dan ook nog een lintje!’’), maar vergeet niet dat
voor het behalen van een dergelijke uitzonderlijke medaille jarenlang getraind wordt en veel
moet worden gelaten. En laten we eerlijk zijn:
een bijzondere prestatie is het zeker.
Hoe kom je aan een lintje?
Dat kun je zelf niet regelen. Formeel is het niet
verboden, maar je doet dat niet. Het gebeurt
wel eens dat iemand anderen voor zijn karretje
spant, maar het is not done. Je moet worden
voorgedragen. Door je werkgever, je sportclub,
je vriendenkring, noem maar op. Deze moeten
een ‘voorstelformulier’ invullen dat te down

loaden is op de website www.lintjes.nl
Ook moeten bewijsstukken worden meegestuurd, ondersteuningsbrieven waaruit blijkt
dat iemand vrijwilligerswerk heeft verricht of
bijzonder heeft gepresteerd in zijn functie. Het
voorstel moet volledig zijn, want een nietvolledig of niet goed onderbouwd voorstel kan
ertoe leiden dat iemand die het wel verdient
toch geen lintje krijgt. Het is daarom altijd
goed eerst contact te zoeken met een terzake
deskundige ambtenaar van de afdeling ‘Kabinet
van de burgemeester’. Bij de gemeente Den
Haag is dat mevrouw Dirkje Bakker. Zij kan de
voorsteller op weg helpen.
Wanneer moet het voorstel worden
ingediend?
Een voorstel moet al in juni/juli bij de gemeente binnen zijn als het gaat om een uitreiking tijdens de lintjesregen in het jaar daarop.
Dat dit zo ver van tevoren moet worden
gedaan, komt doordat duizenden voorstellen in
een korte periode moeten worden behandeld.
En dat moet zorgvuldig gebeuren, dus dat vergt
nu eenmaal tijd. Wil men iemand voordragen
voor een gelegenheid door het jaar heen, buiten de lintjesregen om, bijvoorbeeld voor een
schooldirecteur die afscheid neemt, dan moet
dat uiterlijk zes maanden voor de uitreiking
gebeuren.
Is dat alles?
Voor de aanvragers wel. Maar daarna is de
kous nog lang niet af. Dan gaat de molen pas
goed draaien. Allereerst bij de (staf van de)
burgemeester, die justitiële gegevens opvraagt
over de beoogd decorandus. Een lintje kan
immers alleen worden toegekend als iemand
van onbesproken gedrag is. De burgemeester
geeft dan een advies: wel of geen lintje en zo
ja, wat voor lintje. De burgemeester stuurt zijn
bevindingen door naar de commissaris van de
Koning. Ook deze geeft een advies. Vervolgens
belandt het dossier aan de Haagse Nassaulaan,
bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. Daar
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in die gevallen kan toekenning van een lintje
worden geweigerd.
En als iemand gedecoreerd wordt en dan over
de schreef gaat?
Iemand krijgt pas een onderscheiding als het
echt verdiend is. Daar moet iemand dus heel
wat voor hebben gedaan. Daarom raak je een
lintje niet zomaar kwijt. De wetgever heeft
wel bepaald dat een lintje vervalt als iemand
onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar of meer. Dan worden de
versierselen ingenomen.

huist het Kapittel voor de Civiele Orden, een
adviescommissie die twintig jaar geleden is ingesteld. Sinds dit jaar is Jaap de Hoop Scheffer
voorzitter van dit Kapittel, dat de taak heeft
om de minister ‘die het aangaat’ een advies te
geven over het onderscheiden van iemand. Als
de minister het advies overneemt, zal deze de
Koning voorstellen de betrokken persoon te
benoemen in een ridderorde. Daarna worden
de versierselen naar de burgemeester gestuurd,
die deze goed opbergt totdat de uitreiking
plaatsvindt.
Als je een strafblad hebt, krijg je dus nooit
een lintje?
Dat hoeft niet zo te zijn. Bij ernstige misdrijven,
zoals zedendelicten, is de beoordeling gauw
afgerond; dan gaat het niet door. Er wordt
altijd gekeken naar de aard van de overtreding
of het misdrijf, wanneer het is gepleegd en of er
sprake is van recidive. Dat kan ertoe leiden dat
iemand met een strafblad toch een lintje krijgt.
Maar denk ook aan een directeur van een groot
bedrijf die zelf een leeg strafblad heeft, maar
wiens bedrijf onder zijn leiding forse overtredingen heeft begaan. Of een arts die een tuchtrechtelijke maatregel aan zijn broek heeft. Ook
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Wat voor lintjes zijn er?
Er zijn drie staatsorden. Allereerst de hoogste
Nederlandse onderscheiding, de Militaire
Willems-Orde. Er zijn naast de Koning nog vier
personen in leven die deze orde toebedeeld
hebben gekregen, onder wie Marco Kroon en
sinds december vorig jaar Gijs Tuinman. Deze
orde kent een geheel andere procedure en een
eigen Kapittel, bestaande uit oud-militairen,
dat bij een voordracht uitgebreid onderzoek
doet naar daden die getuigen van moed, beleid
en trouw. De Koning kreeg deze orde toen hij
zijn moeder opvolgde. Hij droeg zijn onderscheiding bij de inhuldiging en je ziet hem
terug op het staatsieportret.
En de andere orden?
De tweede orde is die van de Nederlandse
Leeuw. Deze is voor personen die uitzonderlijke verdiensten hebben betoond op het terrein
van kunst en wetenschap. Van deze onderscheiding worden er ieder jaar enkele tientallen
uitgereikt. Meestal gaat het om hoogleraren
die baanbrekend onderzoek hebben verricht
of om kunstenaars. Het zijn mensen die over
een groot talent beschikken en uitzonderlijk
zijn. Het woord ‘brille’ wordt in dit kader vaak
gebezigd.
De derde staatsorde is de Orde van OranjeNassau. In deze orde worden mensen benoemd
voor maatschappelijke verdiensten. Dat geldt

voor de eerdergenoemde categorieën: vrijwilligers, sporters, volksvertegenwoordigers en
mensen die in hun beroep bijzonder hebben
gepresteerd.
Binnen de orden is er een onderverdeling in
graden. De Orde van Oranje-Nassau bestaat
uit zes riddergraden: Lid, Ridder, Officier,
Commandeur, Grootofficier en Ridder Groot
kruis. Bij de keuze van de graad is bepalend de
aard en de uitstraling van de verdiensten en de
betekenis daarvan voor de maatschappij.
Wat nu als iemand een lintje weigert?
Het is belangrijk dat de aanvrager zich ervan
vergewist of de beoogd decorandus prijs stelt
op een onderscheiding. Is diegene bijvoorbeeld republikein, dan moet de aanvrager
zich achter de oren krabben.
Het komt helaas voor dat iemand pas bij de
uitreiking een onderscheiding weigert. Vorig
jaar nog in het Groningse Bedum, toen de
burgemeester in het bijzijn van familie en
vrienden na zijn toespraak de versierselen
wilde opspelden bij een vrijwilliger. De man
zei onverwachts dat de burgemeester dat niet
mocht doen. Hij was niet principieel tegen
lintjes, maar vond dat anderen het meer
verdienden dan hij. Iedereen stond perplex en
het vergde enig improvisatievermogen van de
burgemeester. Een pijnlijke situatie.
Meer informatie?
Op de webite www.lintjes.nl vindt u informatie over alle onderscheidingen. Ook is daar
een aanvraagformulier te vinden. Mocht u
een lintje willen aanvragen voor iemand die
in Den Haag woont? Neemt u dan gerust
contact op met mevrouw Dirkje Bakker van de
gemeente. Zij is te bereiken op (070)3532979
In Paleis Het Loo in Apeldoorn bevindt zich
het Kanselarijmuseum. Sinds vorige maand is
daar de expositie ‘Ridders van Oranje’, gewijd
aan het 200-jarig bestaan van de Nederlandse
ridderorden. Meer informatie daarover vindt
u op www.paleishetloo.nl

Boeiende vertelling over
pelgrimstocht per fiets
Door Ferd Böcker
Op vrijdag 27 februari hield wijkbewoner en oudtandarts Hans van Geest aan de Eendenlaan 6
een boeiende en met lichtbeelden ondersteunde
lezing over zijn fietstocht langs het pelgrimspad
naar Santiago de Compostela in Noordwest-Spanje.
Santiago de Compostela is al eeuwen een bedevaartsoord waar de apostel Jacobus als patroonheilige
bijzonder wordt vereerd. Deze apostel is trouwens ook
de patroonheilige van Den Haag!
Hans begon zijn goed voorbereide fietstocht twaalf
jaar geleden in het voorjaar. Zijn belangrijkste motief
was niet zozeer de pelgrimage, maar meer het avontuur van het alleen en op eigen kracht volbrengen
van een dergelijke reis. Hans fietste gemiddeld 100
kilometer per dag. Onderdak krijgen gaf niet veel problemen en hij ervoer dat de ‘pelgrims’ langs de route
veel hulpvaardigheid ontmoeten.

Cruz de Ferro
Hij genoot van prachtige steden en landschappen,
waarbij zijn klimvermogen door soms steile hellingen
danig op de proef werd gesteld. Een bijzonderheid:
ergens op de route bevindt zich in Spanje een heuveltje waarop een ijzeren kruis staat: El Cruz de Ferro.
Dit monument is samengesteld uit losse stenen en
steentjes die de passerende pelgrims uit hun eigen
land hebben meegenomen en daar neergooien. Zo
laten zij hun zorgen (en zonden) achter en trekken opgelucht naar het einddoel, waar Hans op
Hemelvaartsdag 2003 veilig aankwam.
Nadat Hans zijn relaas had beëindigd en een aantal
vragen had beantwoord, konden we genieten van een
heerlijke borrel. Niet alleen Hans, maar ook de gastvrouwen Mieke Douma en Ria Zonneveld verdienen
onze dank voor deze leerzame en gezellige middag!
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‘Uitspanning’ op het Mezenpleintje
Koffie, thee, lekkernijen, ontbijt, lunch of een feestje
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Het winkelpleintje aan de Mezenlaan, dat de
afgelopen vijftien jaar door het verdwijnen van
winkels almaar stiller en saaier is geworden,
heeft sinds begin maart een nieuwe attractie: een coffee & tearoom waar je niet alleen
warme dranken kunt nuttigen, maar ook kunt
smikkelen van allerlei lekkernijen, kunt ontbijten en lunchen en zelfs feesten en vergaderen.
Opslagruimte
De nieuwe (alcoholvrije) horecavoorziening,
door enkele wijkbewoners al aangeduid als
‘uitspanning’, is een idee van het echtpaar
Daniëlle en Victor Driessen van de gelijknamige naastgelegen bakkerswinkel. In februari lieten ze een oude opslagruimte achter
de bakkerszaak ombouwen tot wat het nu
is: een plek waar zo’n 25 personen tegelijk
relaxed een kop koffie of thee kunnen drinken,
vergezeld van een koek, tompouce, muffin,
tosti of belegd broodje. Maar waar ook kan
worden ontbeten of geluncht, want niet voor
niets staan op de ruit van het etablissement de
woorden Smeren & Genieten geschilderd. Een
high tea behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden, verduidelijkt Daniëlle, en je kunt de
ruimte ook gebruiken voor kinderpartijtjes of
zelfs voor vergaderingen.

Nieuwe broodbakkerij
De tot uitspanning omgetoverde opslagruimte
had geen duidelijke functie meer omdat er
al jaren in het pand geen brood meer wordt
gebakken. Koekjes, kleine broodjes en croissants
werden er nog wel gemaakt, maar daar komt nu
ook een eind aan omdat alle bakkerijactiviteiten ten behoeve van de zeven Driessen-filialen
worden geconcentreerd in een broodfabriek
in het bedrijvengebied Kerketuinen. De laatste jaren vond de broodproductie plaats in de
Badhuisstraat, maar door de uitbreiding van het
Driessen-imperium kampten bakker Victor en
zijn medewerkers daar in toenemende mate met
ruimtegebrek en klachten van omwonenden.
Vrijwilligers
De coffee & tearoom aan het Mezenpleintje is
van maandag tot en met zaterdag geopend van
09.00 tot 17.00 uur. De bediening is in handen
van een team bestaande uit Daniëlle, de vrijwilligers Ana, Sabine en Susan en sinds kort ook
enkele uren per week wijkbewoner Flip Petri.
Ana wijst er nog op dat ‘Smeren & Genieten’
voor groepjes volwassenen of kinderen ook
diverse workshops kan organiseren. ,,Kom maar
eens langs, dan vertellen we wat er allemaal
mogelijk is.’’
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Kortom
Voorjaarsbrunch voor
senioren op 10 april
Op vrijdag 10 april kunnen senioren uit de
Vogelwijk genieten van een heerlijke voorjaarsbrunch van 12.00 tot 15.00 uur aan de
Eendenlaan 6. De kosten hiervan bedragen
€ 15 per persoon.
U kunt zich voor dit samenzijn nog aanmelden op dinsdag 7 en donderdag 8 april bij Ria
Zonneveld (070-345.22.68), bij voorkeur tussen 10 en 12 uur in de ochtend.
Wanneer u problemen heeft met het vervoer
ernaartoe en terug, kunt u dat bij Ria melden.
Dan wordt geregeld dat u met iemand kunt
meerijden. Tijdens de brunch zal Jessie van
Vlodrop, schrijfdocente en oprichter van het
bedrijfje ‘Verhalenvangers’ iets komen vertellen
over haar cursus Levensverhalen schrijven.
Mocht u zelf deze middag een mooi levensverhaalfragment (een memorabele gebeurtenis uit
uw leven) naar voren willen brengen, dan bent
u daartoe van harte uitgenodigd.

Lentefair in Ivy Lodge
zondagen 12 en 19 april
In en rond hun villa Ivy Lodge aan de
Leeuweriklaan 13 houden Grada Albregts en
Huub de Leeuw deze maand voor de twaalfde
keer hun traditionele Lentefair.
Op de zondagmiddagen 12 en 19 april bent u
tussen 13.00 en 16.00 van harte welkom om
lekker rond te snuffelen en misschien ook wat
te kopen, want van de opbrengst wordt een donatie gedaan aan de Haagse Dierenambulance.
Het aanbod is zeer gevarieerd, dus er is voor
elk wat wils: tuinartikelen, voorjaarsplantjes,
tafelkleden, picknickplaids, manden, vogelhuisjes etc. etc. Daarnaast biedt Grada het gebruikelijke assortiment huis- en tuindecoraties,
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kleine meubeltjes, lampen, kussens, sieraden
en orignele cadeautjes. Zoals gewoonlijk is alles
uitermate vriendelijk geprijsd.
Stap er eens binnen, al is het alleen al om de
gezellige sfeer te proeven!

Lezingen over Matisse op
16, 17 en 24 april in Vogelwijk
Tot 16 augustus wordt in het Stedelijk Museum
in Amsterdam de bijzondere expositie De oase
van Matisse getoond. Topwerken van Henri
Matisse (1869-1954) zijn te zien in relatie met
de vaste collectie van het Stedelijk, zodat het
oeuvre van Matisse vergeleken kan worden
met dat van andere grote tijdgenoten, zoals
Kirchner en Mondriaan.
Naar aanleiding van deze expositie houdt
kunsthistoricus Saskia Gras een lezing over
deze meester van het expressionisme. Hij was
de schilder van o.a. haremdames, oosterse tapijten en arabesken en toen het schilderen hem
niet meer lukte, leefde hij zich uit in kleurige
knipsels. Matisse wilde dat zijn kunst een balsem zou zijn om de geest rust te geven, zoiets
als een ‘comfortabele leunstoel’.
De lezing vormt een goede voorbereiding op
een bezoek aan de tentoonstelling. Naast het
levensverhaal en de drijfveren van Matisse
wordt ook aandacht besteed aan de opzet en
opstelling in het Stedelijk Museum.
Saskia Gras houdt deze lezing driemaal in
het vergaderzaaltje van de St Albaanskerk,
Rietzangerlaan 2a te Den Haag:
- donderdagavond 16 april van 20.00 - 21.4 u
- vrijdagochtend 17 april van 10.00 - 11.45 u
- vrijdagochtend 24 april van 10.00 - 11.45 u
Kosten: € 15,-, inclusief koffie/thee of drankje.
Vooraf aanmelden noodzakelijk via
saskiagras@hccnet.nl of tel. (070)4481054
(eventueel antwoordapparaat inspreken).

Kortom
Voorjaarswandeling door
de Vogelwijk op 22 mei
Op vrijdagmiddag 22 mei is er voor zestigplussers uit de Vogelwijk een wijkwandeling van ruim een uur uitgestippeld, waarbij
het groen in de omgeving de rode draad is.
Wijkbewoonster Lydia Conens, een van de
auteurs van het twee jaar geleden verschenen
natuurboek over de Vogelwijk (Natuur in en
rond een tuinstad), zal tijdens de wandeling als
gids optreden.
De tocht begint om 15.00 uur aan de
Eendenlaan 6. Na afloop is er op dit adres een
borrel. U dient zich voor deze wandeling aanmelden bij Ria Zonneveld, onder andere tijdens
de voorjaarsbrunch voor senioren die op 10
april aan de Eendenlaan 6 wordt gehouden,
maar ook door een briefje of kaartje bij Ria te
bezorgen (Sijzenlaan 1) of door haar te bellen
op maandagochtend 11 of dinsdagochtend 12
mei via telefoonnummer (070)345.22.68. Aan
de wandeling zijn geen kosten verbonden.

Drie kunstexposities
in Rietzangerlaan
Voor het zevende achtereenvolgende jaar kunt
u in mei en juni weer genieten van drie kunstexposities in de vergaderzaal naast de kerk aan
de Rietzangerlaan 2a.
Telkens op zaterdag - en zondagmiddagen
staan kunstenaars klaar om u hun werk te laten
zien of te verkopen.
De start is op 9 en 10 mei van 14.00 tot 17.00
uur en vervolgens elk weekend daarna gedurende dezelfde uren.
Op de eerste expo (9/10 mei en 16/17 mei )
zijn er quiltwerk, collages, hout - en keramiekwerk te zien.

Op de tweede expo (23/24 en 30/31 mei) zijn
er schilderijen en sieraden.
Op de derde expo (6/7 en 13/14 juni) ziet u
handgemaakte tassen, papiermaché, sieraden
en mandala’s.
U bent van harte welkom!
Verdere informatie bij Marette Wils, Sijzenlaan
47, tel. (070) 323 89 10.
E-mail: wils@stipte.nl

Kinderkermis 27 april
in de Bosjes van Pex
In de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw was de jaarlijkse kinderkermis bij korfbalclub ALO in de Bosjes van Pex een fenomeen,
ook onder Vogelwijkers. De club, die volgend
jaar 110 jaar bestaat en daarmee naar eigen
zeggen de oudste korfbalclub ter wereld is,
organiseert in de aanloop naar dit jubileumjaar
allerlei leuke activiteiten voor de jeugd.
Ook de kinderkermis wordt weer op de
kaart gezet. Die vindt plaats op Koningsdag,
maandag 27 april tussen 10.00 en 15.00 uur.
Kinderen kunnen voor ouderwetse prijzen allerlei ouderwetse spelletjes doen zoals ballonscheren, fleshengelen, blikgooien, ringwerpen
en grabbelen. Gezinnen met jonge kinderen die
op deze dag in de Vogelwijk de VogelVrijmarkt
op het IJsvogelplein hebben bezocht, kunnen
daarna dus naar de Bosjes van Pex, waar overigens op het terrein van Restaurant Pex ook een
vrijmarkt wordt gehouden.

Jeugdsportkampen bij de
HALO in juli/augustus
In de Vogelwijk zullen ook dit jaar tijdens de
zomervakantie sportkampen voor de jeugd
worden georganiseerd op de sportaccommodaties in en rond de HALO. Deze kampen staan

De Vogelwijk april 2015

33

Kortom
open voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. Zowel
beginnende als meer ervaren sportende kinderen zijn van harte welkom! De organisatie is in
handen van de stichting Sportkampen.nl
Er vinden sportkampen plaats van maandag 13
t/m vrijdag 17 juli en van 17 t/m 21 augustus.
Dit betreft de eerste en de laatste week van de
basisschoolvakantie in regio Den Haag. De kinderen kunnen dagelijks tussen 08.15 en 08.30
uur worden gebracht en tussen 17.15 en 17.30
uur weer worden opgehaald. Het is echter dit
jaar voor het eerst mogelijk dat kinderen op de
HALO-locatie blijven overnachten.
Het aanbod tijdens de sportkampen is heel
uiteenlopend: van tennis tot turnen, van beachvolleybal tot multi-sporten en nog veel meer.
Zoek op op internet naar de website www.
sportkampen.nl en je vindt er alle gegevens,
ook over de kosten en de wijze waarop je je
kunt opgeven.

Fête de la Nature: 24 mei
Op zondag 24 mei wordt in Den Haag het Fête
de la Nature gevierd! Dit feest voor de natuur
vindt in veel landen plaats. In heel de stad
treden artiesten op in tuinen en parken. Heb je
een mooie tuin die je wilt openstellen voor muziek en publiek, mail dan naar Liane Lankreijer:
liane.fetedelanature@gmail.com
Ben je muzikant, kleinkunstenaar of zing je
in een koor en wil je meedoen, mail dan naar
Carmen van Haren: carmen.fetedelanature@
gmail.com

Vrijwilligerspunt Segbroek
Bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk?
Of zoekt u vrijwilligers voor uw organisatie? Kom dan langs bij het vrijwilligerspunt
Segbroek, 2e Braamstraat 6 (wijkcentrum het

Lindenkwadrant). Het vrijwilligerspunt is op
dinsdag, woensdag en donderdag geopend
van 09.00 – 17.00 uur. Er zitten bemiddelaars
voor u klaar die u graag met een kopje koffie of
thee ontvangen, luisteren naar wat u zoekt en
u verder helpen bij uw zoektocht naar leuk vrijwilligerswerk of een geschikte kandidaat voor
uw vacature. Zij maken hiervoor gebruik van
de vacaturebank www.denhaagdoet.nl waarin
meer dan 1500 vacatures staan, zowel binnen
Den Haag als in uw eigen stadsdeel. De vacatures zijn zeer divers: bestuursfuncties, helpen
bij eenmalige evenementen, redactioneel werk,
het helpen van ouderen in een verzorgingshuis,
enzovoorts.
Nadere informatie: (070)2052480, e-mail:
s.menken@voorwelzijn.nl

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
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.
Woensdag 15 april: Mannie Hoogendorp verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. foto’s
en voorwerpen van een levend persoon.
Woensdag 22 april: Johan van Voorthuijzen
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v.
een foto of voorwerp van een levend of overleden persoon.
Woensdag 29 april: Jock verzorgt een avond
met psychometrie a.d.h.v. van een bloemenséance. U dient zelf een bloemetje of een plantje
mee te nemen.
Woensdag 6 mei: Fien verzorgt een avond met
‘elfen-orakelkaarten’. Je mag 1 vraag stellen en
Fien trekt 3 kaarten voor het antwoord.
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Zet een engel naast je bed
Ten einde raad door de oorlog tussen goed en kwaad in mijn
lichaam, verzin ik een engel naast mijn ziekenhuisbed
we fantaseren wel vaker in ons leven
hij is er direct: een menspersoon, donkerharig, met vage
impressionistische kleding. Ter plekke zonder woorden
spreekt hij mij geruststellend toe
sindsdien verblijft hij geruisloos onzichtbaar achter mij
een aanwezigheid als in een sluimerstand, die af en toe
ontwaakt bij schoonheid en bij ongeluk
zoals wanneer de zon warm rood ondergaat in zee
de kamperfoelie geurt, de zang van de nachtegaal
het duin betovert. Maar vooral komt hij tot leven
als de kou opsteekt, als de pijn ijzig zingt of
de wanhoop je achtervolgt. Dan komt hij woordeloos
tevoorschijn, een klankloze stem in bovenaardse taal
Zet een engel naast je bed, maar
vertel het niet verder, ze geloven het niet
het schijnt zo gênant te zijn in hen te geloven

Olga Millenaar
Wijkbladredactie zoekt versterking
Heb je een journalistiek talent en wil je dat aan je wijkgenoten laten zien door nu en dan een artikel in dit
blad te schrijven?
Dan ben je hartelijk welkom als redactielid of als ‘losse medewerker’. Ook zoeken we een fotograaf die van tijd tot tijd een foto
reportage wil maken, bijvoorbeeld van een straatfeest, de jaarlijkse viering van Sint Maarten (11 november) of de vossenjacht voor
de jeugd.
De vaste redactie, momenteel bestaande uit vier personen plus de beheerder van de website www.vogelwijkonline.nl komt maan
delijks in ongedwongen sfeer bijeen om te brainstormen en artikelen te plannen voor de volgende editie(s). Zo proberen we tien
keer per jaar een aantrekkelijk en informatief blad te maken. Doorgaans lukt dat goed, maar omdat niet alle redactieleden overal
en altijd inzetbaar zijn, zouden we wat extra hulp heel goed kunnen gebruiken.
Lijkt het je wat? Stuur dan een mailtje naar hoofdredacteur Dick van Rietschoten: dvanrietschoten@ziggo.nl
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

GEZOCHT - Wie gaat zijn tuin aanpassen en wil
zijn oorspronkelijke rode tuintegeltjes (20x20
cm.) kwijt? Wij zoeken ongeveer 6 m2 aan oude
‘Vogelwijktegeltjes’ om het paadje van onze voortuin
opnieuw te kunnen aanleggen. Bel of mail naar
Petra Kotterman, pkotterman@hotmail.com of
06 55 58 3427.
TE HUUR – In Heeg/Friesland: ligplaats/insteekhaven 15 x 5 m. met wal-accommodatie: studio met
keuken en berging en etage met 4 slaapplaatsen plus
terras en kleine tuin a.h. water en 2 parkeerplekken.
Afgesloten resort met toezicht. Huurperiode april
t/m sept of per maand. Informatie: tel. 06 53 18
7342 of mail rein.j.polmans@gmail.com
BIJLES DUITS - Zeer ervaren docent Duits heeft
plaats voor bijlessen in dit vak. Informatie via tel.32
55 200 of 06-54 67 8424.
BIJLES NEDERLANDS - Proefwerkweek
voorbereiden, slechte cijfers ophalen, (eind)examenstress… Kun je wat extra hulp gebruiken? Ik
heb ervaring in het geven van bijles Nederlands aan
scholieren. De lessen zijn in principe bij mij thuis.
Bel of mail: 06 22 60 5172 of
nicole8edens@gmail.com
‘BABYHULP’ GEZOCHT - Vanwege mijn vroege
werkzaamheden in het Leids universitair ziekenhuis
(LUMC) zoek ik een betrouwbaar persoon of gezin
in de Vogelwijk waar ik vanaf augustus aanstaande
mijn baby op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen om 06.30 uur kan brengen of die hem bij

mij aan huis kan komen halen. Het is de bedoeling
hem naar de crèche aan de Sijzenlaan 13 te brengen
(openingstijd 07.30 uur). Dit verzoek geldt ook voor
het ophalen uit de crèche op woensdag (sluitingstijd
18.30 uur). Uiteraard staat hier een vergoeding
tegenover.Reacties graag per mail naar
antwoord.creche.halen.brengen@gmail.com
Laura Poerbodipoero.
TE KOOP - Vier solide eiken stoelen, recht model
uit 1936. Prijs 50 euro p/stuk. Eiken tafeltje afm.
1.05 x 0.72 x 0.62, prijs 80 euro. Tel. 360 70 91.
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn hulp heeft nog
een dagdeel beschikbaar. Ze is zeer betrouwbaar en
werkt al meer dan 20 jaar bij ons. Voor referentie en
informatie: tel. 32 34521 of 06 36 35 7024.
GEZOCHT - Wij zijn op zoek naar een Neerlandica
die het leuk vindt om ongeveer 6x per jaar onze leesclub (10 leden) te leiden.Informatie bij Wil Mallens,
tel 36 84 132 of via e-mail:
wilmallens@hotmail.com.
AANGEBODEN - Mijn ervaren Nederlandse hulp
in de huishouding heeft nog wat ruimte over. U kunt
mij bellen voor referenties. Tel. 32 59 388.
AANGEBODEN - Zachte ontspanningsmassage
voor mensen met kanker door gedipl. masseuse
Valérie de Meyer. Ik volg nu een gespecialiseerde
extra training complementaire zorg voor mensen
met kanker. Voor het behalen van mijn diploma
zoek ik twee kandidaten bij wie ik de ziektegeschiedenis kan doornemen en een kosteloze 20 minuten
durende massage kan geven. Als het niet mogelijk is
naar mijn praktijk te komen (Pauwenlaan 43) kan
ik de massage aan huis geven. Tel.: 06 10 665 426,
mail: valerie.de.meyer@gmail.com
WISKUNDEBIJLES - Niveaus vmbo, havo, vwo en
examentraining. Succes verzekerd. Ik kom bij u aan
huis. Ook NK, SK en Eco mogelijk.Tel.: 06-26118927,
jeroenvanleeuwen@live.nl
AANGEBODEN - Onze hardwerkende, lieve en
betrouwbare hulp in de huishouding heeft nog tijd
over i.v.m. verhuizing van een aantal opdrachtgevers in de Vogelwijk. Mijn tel.: 06 55 87 65 98.
GEZOCHT - Leesclub zoekt enthousiaste nieuwe
leden, m/v. Voor informatie kunt u bellen met
Liesbeth Bos, tel. 36 46 885 of Atie van Schagen, tel.
31 07 330.
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail:
henrieke.schoenmakers@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.
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.

Buurtveiligheid

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.

Brandweer:

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.

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@vogelwijkonline.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) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag:
http://www.denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel (070) 353.85.11

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

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
Respect Zorggroep
Tel. (070) 306 91 70
Website: www.respectzorggroep.nl
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Activiteiten & Clubs

WIJKVERENIGING

Commissie Kinderactiviteiten
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Website
www.vogelwijkonline.nl

Buurtveiligheid
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Bestuur

Commissie toekomst HALO-gebied
Bert Bruning: hjj.bruning@gmail.com
Tel: (070) 3684568

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

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
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Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.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
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
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
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

