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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.

Hoe goed kent u uw stad eigenlijk? Veel Hagenaars
zullen geneigd zijn deze vraag te beantwoorden met
‘redelijk goed’. Men wil zich natuurlijk niet laten
kennen. Maar in veel gevallen zijn deze mensen
vrijwel alleen bekend met bepaalde routes die ze
geregeld afleggen en waar ze nauwelijks van afwijken. Bovendien blijkt een groot aantal Hagenezen
(stadsbewoners die hier zijn geboren en getogen) tal
van plekken die ze ooit hebben gekend al vele jaren
niet meer te hebben bezocht. Dat is jammer, want de
stad heeft de afgelopen dertig, veertig jaar gigantische veranderingen ondergaan en biedt tot in alle
uithoeken verrassende nieuwe taferelen.
Met partner of enkele vrienden en vriendinnen maakt
ondergetekende al jaren af en toe wandelingen in
eigen stad. Een heerlijke bezigheid, zeker als je flink
afwijkt van vertrouwde paden en geïnteresseerd bent
in geschiedenis, architectuur en stadsvernieuwing.
Van Archipel tot Schilderswijk, van Benoordenhout
tot Madestein, noem maar op. Het moet overigens wel
mooi weer zijn, want een stad onder zware bewolking of in de regen biedt waar dan ook altijd een wat
deprimerende aanblik.
Laatst wandelden we langs de Trekvliet in het stadsdeel Laak, dat de afgelopen jaren een verfrissende
renovatiebeurt onderging. We sloegen een zijstraat in
en stonden opeens op het Cromvlietplein. We wisten
niet wat we zagen: er graasden koeien, schapen
en geiten, er stond aardige nieuwbouw en een oud
karakteristiek huizenblok uit de jaren twintig was
behouden gebleven en opgekalefaterd. Dit was net
zo’n leuke aanblik als het Jacob van Campenplein in
de Schilderswijk, waar de schilderachtige en mooi
opgeknapte negentiende-eeuwse hofjeswoningen
(Het Fort) worden omgeven door een groot speelterrein en nieuwe eengezinswoningen. Of als het weidse
Schalk Burgerplein in Transvaal, vlak bij de nu net
vernieuwde Haagse markt. Kortom: er valt nog zoveel
te (her)ontdekken!
Neem eens de moeite om al die bruisende nieuwe
en oude plekken te gaan bekijken. Je kunt er trots en
blij van worden - ook dit is mijn stad! - en het bezorgt
je in elk geval het gevoel dat de gemeentebesturen
van de afgelopen decennia op heel wat plekken mooi
werk hebben afgeleverd. Het is trouwens ook goed als
autochtone Hagenaars de ‘allochtone’ wijken blijven
bezoeken en er desgewenst inkopen doen. Door
er niet meer te komen, maken we er zelf getto’s of
no-go-areas van. Neem dit alvast maar mee als goed
voornemen voor 2016.
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Dat het goed wonen is in de Vogelwijk, daar is
mevrouw Loonstra van de Haviklaan een mooi
voorbeeld van. Op 19 december hoopt zij de
leeftijd van 100 jaren te behalen. Zij woont nog
zelfstandig, uiteraard met een paar toegewijden om haar heen. Vanaf deze plek van harte
gefeliciteerd met dit prachtige kroonjaar!
Vergeleken met mevrouw Loonstra is de
Vogelwijk nog maar 97 jaar oud, zoals in het
vorige nummer al werd geconstateerd. Volgens
de officieuze kroniek van onze wijk (lees het
boek Een Haagse oase aan zee) werd de ‘eerstesteenlegging van de Tuinstadwijk te Houtrust’
verricht op 21 augustus 1918. In 2018 bestaat
onze wijk dus 100 jaar en als bestuur gaan wij
nadenken over de wijze waarop dat gevierd
gaat worden. Suggesties zijn nu al welkom!
Terugblik ALV 12 november
Je moet er bij geweest zijn om het na te kunnen
vertellen. Het is lang geleden dat zoveel mensen een Algemene Ledenvergadering van onze
wijkvereniging hebben bezocht. Het zal hopelijk niet vaak meer voorkomen dat zo’n vergadering eindigt om 23.30 uur en dat er volop
met volmachten wordt gestemd, want dat is
allemaal niet wat we gewend zijn. Kortom: het
ging ergens over. Een enkeling kwam voor de
presentatie van Mo, een zelfverklaard ex-inbreker die ons tips kwam geven over de beveiliging
van onze huizen. Maar het hoofditem van de
avond was de toekomstige ontwikkeling van
het HALO-terrein. U zult vast op de volgende
pagina’s een verslag lezen.
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Hoe nu verder met die HALO? Met een duidelijke uitspraak van de ledenvergadering
(85 stemmen voor, 26 stemmen tegen) werd
bepaald dat de nieuwe bebouwing maximaal
15 meter hoog mag zijn en dat er geen bebouwing voorbij het huidige HALO-gebouw mag
plaatsvinden. Op grond hiervan zullen de leden
van de HALO-commissie opnieuw in gesprek
gaan met de convenantspartijen, waaronder de
gemeente.
Degenen die de bijeenkomst hebben verlaten
met het idee dat het daar aangenomen besluit
op zeker zo uitgevoerd zal worden, moeten we
overigens teleurstellen. Niet de wijkvereniging
maar de gemeente ontwikkelt het HALOterrein en het is dan ook niet de ALV van de
wijkvereniging die bepaalt wat voor gebouw
daar komt te staan. Wel hebben we als wijkvereniging een duidelijk standpunt in kunnen
nemen. We zullen moeten afwachten hoe de
andere convenantspartijen daar nu weer op
reageren. We houden u op de hoogte!
Cultuur
Begin dit jaar heeft de wijkvereniging een
nieuw initiatief gelanceerd: het cultuurfonds.
Jaarlijks wordt een bedrag op de begroting
vrij gemaakt om culturele activiteiten in onze
wijk te promoten. Zo’n ontwikkeling moet
altijd even op gang komen, maar inmiddels
gebeurt er op dat vlak heel wat! Zo is een groep
wijkbewoners druk bezig met het mozaïeken
van tegels met vogelafbeeldingen. Deze tegels
moeten de straten gaan sieren die naar de

betreffende vogels zijn vernoemd. Ook oefent
al een aantal weken een koor van ruim 25
wijkbewoners voor een drietal optredens met
kerstliederen op zaterdag 19 december. ‘Komt
allen tezamen’. Daar was het ons als bestuur
ook om te doen. Kortom: ook in cultureel opzicht leeft de wijk.
Weer een ALV: donderdag 10 december
Op donderdag 10 december houden we vanaf
20.00 uur in de hal van de Heldringschool een
extra Algemene Ledenvergadering. Tijdens
deze bijeenkomst (zie voor de agenda elders
in dit blad) zullen het jaarplan en de begroting
voor 2016 worden vastgesteld. Verder staat de
toekomstige ontwikkeling rond de voormalige
Sacramentskerk op de agenda! Elders in dit
blad leest u daar een bijdrage over. Maar kijkt
u ook vlak voor de vergadering nog even de
website van de vereniging.
Nieuwe website
Over de website gesproken: onze wijkvereniging schakelt deze maand over naar een
nieuwe website. We stoppen met vogelwijkonline.nl en verhuizen naar een niew domein:

Met deze vernieuwde website kunnen we
weer een aantal jaren vooruit. Vooral achter
de schermen zijn er meer mogelijkheden. De
inhoud blijft gelijk, maar wel in een moderner
jasje en meer thematisch opgezet. Onze webmaster Ruud van der Hoofd blijft overigens wel
gewoon dezelfde. Gelukkig maar. Samen met
bestuurslid Anja Jager heeft hij heel wat uren
werk zitten in de nieuwe site.
Op naar het nieuwe jaar
En zo zijn we bijna aan het einde van weer
een jaar Vogelwijk. We hopen dat u tevreden
terugkijkt op 2015 en optimistisch vooruitblikt
naar 2016. Dit blad verschijnt pas eind januari
weer, maar op 16 januari om 16.00 uur houden we in de Heldringschool onze traditionele
nieuwjaarsreceptie. Een prima gelegenheid om
met een hapje en drankje in wijkverband het
nieuwe jaar te beginnen. Fijne feestdagen en
tot dan!
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Anja Jager,
Ilonka Sillevis Smitt, Peter Arends, Henk Eleveld
en Christian Pick)

www.vogelwijkdenhaag.nl

VOGELWIJKAGENDA
Donderdag 10 december

20.00 uur – Extra Algemene ledenvergadering wijkvereniging in de
Heldringschool, IJsvogelplein. Discussie en besluitvorming over
toekomst kerkgebouw Sportlaan.

Zaterdag 19 december

14.00 - 15.15 – Vogelwijk Kerstkoor treedt op. Tot 14.45 in winkelcentrum De Savornin Lohmanplein en om 15.00 op de Goudsbloemlaan

Vrijdag 8 januari

10.30 uur - Koffieochtend voor 60-plussers, Papegaailaan 32

Zaterdag 16 januari

16.00 uur – Nieuwjaarsreceptie wijkvereniging in Heldringschool,
IJsvogelplein.

Zondag 17 januari

14.30 uur – Huiskamerconcert Papegaailaan 32

Maandag 25 januari

17.30 uur – Borrel en diner voor wijkgenoten in restaurant
Berg en Dal, Bosjes van Pex. Inl. bij Antoinette van der Valk, tel.
(070)3688820
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‘Appartementencomplex HALO-locatie
mag niet hoger worden dan 15 meter’
Door Dick van Rietschoten
Het appartementencomplex dat vanaf 2017
zal verrijzen op het HALO-terrein mag een
nokhoogte van 15 meter niet overschrijden. Dit
betekent dat het gebouw maximaal vier bouwlagen zou kunnen krijgen. Bovendien zal het te
bebouwen stuk grond beperkt moeten blijven
tot het oppervlak van het huidige academiegebouw. Een deel van de aangrenzende tennisbanen mag bij de bouwkavel worden getrokken,
maar louter als groenvoorziening.
Met dit standpunt van wijkvereniging De
Vogelwijk zal de Dienst Stedelijke Ontwikkeling
van de gemeente Den Haag rekening moeten
houden bij de invulling van het terrein dat
eind 2016 na sloop van de HALO braak komt
te liggen. De gewenste maximale bouwhoogte
van vijftien meter is drie meter lager dan wat
de gemeentelijke plannenmakers aanvankelijk
voor ogen stond en wat de HALO-commissie
van de wijkvereniging nog net aanvaardbaar
had geacht.

Stemming
,,Dit betekent zonder de geringste twijfel dat
de gemeente nog een veer zal moeten laten’’,
concludeerde Chris van Dam, voorzitter van de
wijkvereniging, na afloop van een enerverende
en langdurige ledenvergadering op donderdag
12 november in de hal van de Heldringschool.
Enkele minuten daarvoor was het bestuursvoorstel met de maximale vijftien meter bouwhoogte met 85 tegen 26 stemmen aangenomen.
Het bestuur van de wijkvereniging had dit
standpunt aan de vergadering voorgelegd
nadat was gebleken dat de tegenstand tegen
het ’18-meterplan’ onder de massaal opgekomen of via volmachtstemmen virtueel aanwezige omwonenden groter was dan verwacht.
Daarbij speelde ook mee dat het bestuur niet
het risico wilde lopen dat het gehele (voorlopige) plan zou worden getorpedeerd, waardoor
alle betrokken partijen weer terug zouden zijn
bij Af.
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Impressie van de finale stemming

Bewoners van de Laan van Poot aan de
zuidkant van de HALO die nu nog vanuit hun
voordeur door een groenstrook in de richting
van de tennisbanen kijken, vreesden dat hun
uitzicht door het appartementengebouw ernstig zou worden verknoeid. Sommige omwonenden bleken zelfs bang voor waardevermindering van hun huis, hoewel objectief bezien
een waardevermeerdering eerder voor de hand
ligt omdat de buurt met het verdwijnen van
de sportacademie juist rustiger wordt en de
beoogde nieuwe appartementen tot het luxe
segment van de woningmarkt gaan behoren.
Pijn verdelen
De buurmannen Eelco de Jongh en Cees
Tempelaar, beiden wonend aan de Laan van
Poot ten zuiden van de HALO, zeiden het vertrouwen kwijt te zijn in de behartiging van hun
belangen door de wijkvereniging. Ze voelden
zich ook onvoldoende vertegenwoordigd in de
HALO-commissie, die namens de wijkvereniging samen met vertegenwoordigers van de
sportverenigingen Haag Atletiek en Hellas ruim
een jaar lang met de gemeente heeft overlegd
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en onderhandeld over de invulling van het
HALO-terrein.
Volgens De Jongh en Tempelaar en hun
medestanders zou het beter zijn ‘de pijn
eerlijk te verdelen’. Daar bedoelden ze mee
dat er wat hen betreft ook woningen kunnen
worden neergezet op een stuk grond buiten
het HALO-terrein, aan de noordkant van de
Montessorischool, en wel op een betonnen
oefenterreintje voor onder meer basketball, op
een trainingsvoetbalveld of op het omstreden
kinderspeelweitje dat eerder dit jaar als mogelijke bouwlocatie al veel tegenstand vanuit
de wijk had opgeroepen. Al snel werd hen
duidelijk gemaakt dat deze mogelijkheden als
afgedaan moet worden beschouwd.
Bert Bruning, lid van de HALO-commissie,
onderstreepte dat het bouwen op één kavel
vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening
veruit de voorkeur verdient. ,,Met het bebouwen van snipperlocaties kom je op een hellend
vlak. Je moet niet elk stukje grond dat zich
daarvoor leent volgooien met bouwwerken.
Dan houd je steeds minder open ruimten
over.’’

Min- en pluspunten
Chris van Dam erkende dat de bouwhoogte
van maximaal 18 meter inderdaad een minpunt in het bebouwingscompromis is en hij
kon zich voorstellen dat sommige wijkbewoners ook moeite hebben met het verleggen van
een sloot achter het HALO-complex. Maar voor
het overige telt het plan volgens het bestuur
zes winstpunten: het oorspronkelijke voornemen van de gemeente om dicht op elkaar
70 grondgebonden woningen te bouwen is
in de onderhandelingen van tafel verdwenen
(,,Kwantiteit heeft plaatsgemaakt voor kwaliteit’’), er wordt niet gebouwd op naburige
plekken bij het HALO-grondgebied, de totale
kavel wordt maar voor 40 procent bebouwd, er
komen zo’n 45 luxe appartementen waar veel
vraag naar is, er is een maximaal behoud van
sportfaciliteiten en het voorlopige bouwplan
wordt breed gedragen door de vier convenantpartners: de gemeente, de HALO-commissie
uit de wijkvereniging, Hellas Handbal en Haag
Atletiek.

Een van de sprekers betreurde het dat de naar
zijn mening ,,afzichtelijke sporthallen’’ achter
de HALO in hun huidige vorm blijven staan. Hij
kreeg ten antwoord dat daar niets aan te doen
is omdat is gebleken dat deze voorzieningen in
een behoefte voorzien. Eerder dit jaar was al
duidelijk geworden dat nieuwbouw of renovatie van deze sportvoorzieningen uit financieel
oogpunt onbespreekbaar is.
Exploitatieverlies
Met het besluit van de ledenvergadering, dat
uiteindelijk tegen half twaalf werd genomen,
moet de HALO-commissie opnieuw met de
gemeente en de andere overlegpartners om de
tafel gaan zitten. De gewenste verlaging van
de maximale bouwhoogte zal het verwachte
gemeentelijke exploitatieverlies, tot op heden
becijferd op 3 miljoen euro, nog verder doen
toenemen. Projectleider Carlo Cornelis van de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling bleef echter ook
na de stemmingsuitslag een bewonderenswaardige opgewektheid uitstralen.

Anti-inbraaktips van een
ervaringsdeskundige
,,Goedenavond, ik ben Mo en ik kom uit Utrecht.
Ik weet wat inbreken is, want daar heb ik me vele malen
persoonlijk aan schuldig gemaakt. Maar nu leid ik een ander
leven. Ik wil als ervaringsdeskundige juist mensen helpen om te voorkomen dat er
bij hen wordt ingebroken.’’
In de hal van de Heldringschool kwam aan het
begin van de algemene ledenvergadering op
12 november ex-inbreker Mo de aanwezigen
vertellen hoe makkelijk het voor insluipers vaak
is hun huis binnen te komen en hoe men dat
risico zo veel mogelijk kan verkleinen.
Helaas voor Mo kreeg hij niet de 100 procent

aandacht die hij verdiende. Tijdens zijn uiteenzetting, ondersteund door geprojecteerde
foto’s, klonk geregeld geroezemoes, veroorzaakt door het feit dat er nog steeds mensen
binnen kwamen die waren afgekomen op het
hoofdonderwerp van de agenda: de toekomstige bebouwing van het HALO-terrein.
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Terwijl de op het rechte pad belande voormalige bajesklant aan het woord was, stond
er nog altijd een rij wachtenden bij het het
tafeltje van Henk Eleveld, secretaris van
de wijkvereniging, die de bezoekers moest
registreren.
Kraaienlaan
Zoals al in een eerdere editie van dit blad
gemeld, heeft Mo de afgelopen zomer samen
met wijkagent Henrieke Schoenmakers
en ‘contactpunt wijkveiligheid’ Willem
Ruitenberg een rondgang gemaakt langs
huizen in en rond de Kraaienlaan, waar dit
jaar relatief veel is ingebroken. ,,Heel veel huizen die ik zag, waren zo lek als een mandje,’’
vertelde Mo de aanwezigen. ,,Waarmee ik
maar wil zeggen hoe uitnodigend ze waren
voor inbrekers.’’
Mo is bereid om tegen een gering bedrag bij
mensen thuis te komen (,,liefst bij meerdere
mensen, want ik moet er helemaal voor uit
Utrecht komen’’) om zwakke plekken aan te
wijzen en adviezen te geven voor een betere inbraakbeveiliging. Hij is te boeken via
Willem Ruitenberg. Maar wellicht kunnen de
volgende algemene tips die hij gaf veel mensen al aan het denken zetten.
K Veel inbraken vinden op klaarlichte dag
plaats. Zeker in een rustige wijk als de
Vogelwijk, met een groot aantal tweeverdieners die overdag uithuizig zijn (waardoor
ook sociale controle ontbreekt) is dat voor
inbrekers lucratief. Zorg dus ook bij daglicht
voor een veilig huis door o.a. deuren en
ramen goed af te sluiten. De voordeur altijd
op het nachtslot draaien, zelfs als je even snel
een boodschap gaat doen. Vergrendel ook
achter- en zijdeuren. Schuifpuien kunnen
van binnenuit met een stok of afgezaagde
bezemsteel in de ‘rails’ worden vastgezet.

K Inbrekers houden van hoge heggen rond het
huis, waardoor ze ongezien hun slag kunnen
slaan. Wie de schoen past, trekke hem aan.
K Wees voorzichtig met vakantie-aankondigingen, ook via sociale media.
K Mensen die niet van honden houden, kunnen
wel een stickertje met ‘Hier waak ik’ of iets
dergelijks op hun deur plakken. Het schrikt
toch af. Er zjn ook stickers te koop met teksten
als ‘Dit huis is beveiligd’.
K Laat nooit een ladder of trapje in de tuin liggen. Inbrekers klimmen ook vaak op vuilcontainers om ergens bij te kunnen. Als het kan,
leg deze containers dan aan een ketting, op
afstand van een raam, muurtje of schutting.
Zorg dat een regenpijp niet makkelijk te
beklimmen is. Daar zijn uitsteeksels voor
verkrijgbaar. Ook op muurtjes en schuttingen
zijn strips met anti-inbraakpinnen aan te
brengen.
K Inbrekers houden niet van lichten die ’s
avonds aanfloepen bij nadering van een persoon. Koop dus één of meer detectielampen.
In een brandgang tussen huizen door moet ’s
avonds ook licht schijnen.
K Alles wat de handelingen van een inbreker
vertraagt is goed, zoals degelijke sloten en
dubbel glas. Glas in lood is makkelijk in te
drukken, maar daarachter kan doorzichtig
steunglas worden aangebracht.
K Als je niet thuis bent, ‘etaleer’ in de huiskamer
dan geen kostbare spullen als laptops, i-Pads
of fotocamera’s.
K Zorg niet voor zichtbare post die zich ophoopt
als je met vakantie bent.
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Er valt wat te kiezen voor de toekomst
van het kerkterrein aan de Sportlaan
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging

Op donderdag 10 december zal tijdens een extra Algemene Ledenvergadering
aandacht worden besteed aan de toekomst van de leegstaande Sacramentskerk.
De aanwezige leden dienen zich dan uit te spreken over het beleid dat het bestuur
van de wijkvereniging op dit punt wil voeren.
Wat vooraf ging:
In 2008 is de Sacramentskerk ‘onttrokken aan
de eredienst’. Vervolgens heeft het bisdom
Rotterdam met de gemeente Den Haag een
afspraak gemaakt over de verkoop en sloop
van meerdere rooms-katholieke kerken in Den
Haag. Daarbij is de principeafspraak gemaakt
dat het kerkgebouw aan de Sportlaan zou
worden gesloopt, zodat het bisdom de grond
optimaal zou kunnen verkopen. Het bisdom
had het geld hard nodig om andere kerkgebouwen in stand te houden. Vervolgens besloot het
bisdom de kerk en de grond te verkopen aan
projectontwikkelaar Kavel Vastgoed BV. Kort
daarna brak de economische crisis uit, waardoor het proces stil kwam te liggen.
In november 2011 besloot de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van onze wijkvereniging met algemene stemmen dat primair
gestreefd moest worden naar behoud van het
markante kerkgebouw aan de Sportlaan. Het
liefst met een kerkelijke functie en als dat niet
zou lukken bij voorkeur een functie die zou
passen bij het karakter van het gebouw. Pas
als dat allemaal niet realiseerbaar zou zijn,
zou gekozen kunnen worden voor een andere
oplossing, passend in het ‘tuinstadkarakter’ van
de Vogelwijk.
Commissie
In 2012 is een commissie bestaande uit de
wijkbewoners Max Reitsma, Ilona van Voorst,
Ernstjan Cornelis, Sjaak Blom en een vertegen-
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woordiger van het bestuur aan de slag gegaan
om dit besluit van de ALV uit te werken. Deze
commissie ontwikkelde zelf ook enkele plannen, onder meer door in de kerk appartementen te projecteren. De belangrijkste prestatie
van de commissie is dat zij zich met succes
verzet heeft tegen plannen van Kavel Vastgoed
om op de plek van de kerk een enorm appartementencomplex te bouwen.
Daarbij heeft geholpen dat diverse fracties in
de Haagse gemeenteraad, maar ook de wethouders Norder en diens opvolger Wijsmuller,
steeds hebben benadrukt dat de ontwikkelaar
in samenspraak met de buurt tot planvorming
moest komen.
Twee plannen
Inmiddels bestaan er twee realistische plannen.
Deze willen we op donderdag 10 december met
de Algemene Ledenvergadering bespreken.

Plan 1
Ontwerp: Kavel Vastgoed en bisdom
Rotterdam
Inhoud: 12 grondgebonden woningen
Kavel Vastgoed heeft het plan voor een fors
appartementencomplex verlaten. In samenwerking met het bisdom Rotterdam – officieel nog
steeds eigenaar van het kerkgebouw – is nu een
voorstel ontworpen voor de bouw van (ongeveer) 12 luxe, deels vrijstaande grondgebonden

woningen. Dit betekent volledige sloop van de
kerk. De naastgelegen voormalige pastorie aan
de Sportlaan wordt verbouwd tot een woon/
werkpand.
Hoewel Kavel de details van de te bouwen
woningen nog uit moet werken, lijkt het hier
qua uitstraling te gaan om in de wijk passende
woningen. Punt is alleen dat deze woningen
‘meer van hetzelfde’ in onze wijk zijn en dat
het stedenbouwkundige accent dat de kerk
nu nog aan de wijk levert volledig verloren
gaat. Bij eerdere plannen heeft de gemeente
in hoge mate dit stedenbouwkundige aspect
benadrukt. Zou dat nu zo maar verloren mogen
gaan?

Plan 2
Ontwerp: wijkvereniging De Vogelwijk, in
samenwerking met architectenbureau Atelier
Pro en bouwbedrijf Bakels & Ouwerkerk.
Inhoud: appartementencomplex met behoud
kerktoren
Met het nieuwe plan van Kavel Vastgoed bleek
het bisdom genoegen te nemen met een lagere
grondopbrengst. Dat inspireerde de wijkcommissie om opnieuw zelf een plan op te stellen:
met behoud van de contouren van de kerk
appartementen bouwen. Alleen de kerktoren
blijft in dit plan bestaan. De rest van de kerk
wordt afgebroken en vervolgens worden er in
de vroegere vorm van de kerk appartementen
gebouwd, inclusief een onderliggende parkeergarage (zie afbeelding). Het plan van de
wijkvereniging is een levensvatbaar plan. Een
gerenommeerde Haagse bouwonderneming
(Bakels & Ouwerkerk) is bereid gevonden dit
gebouw te ontwikkelen.
Opbrengst
Inmiddels heeft de commissie contact gehad
met zowel de gemeente (wethouder Joris
Wijsmuller), met het bisdom en met Kavel
Vastgoed. Centrale boodschap: waarom bou-

wen jullie niet voor dezelfde opbrengst een
plan dat zeker de instemming van de buurt
zal hebben? Namelijk: ons plan! Helaas was
de reactie niet positief. Het bisdom en Kavel
voelen zich gebonden aan hun overeenkomst
en zeggen dat hun plan (grondgebonden
woningen) meer opbrengst zal genereren.
De wijkcommissie heeft dit nagerekend en
komt tot een andere conclusie. Wethouder
Wijsmuller op zijn beurt ziet geen aanleiding
om te interveniëren.
De wijkcommissie is gehouden aan het besluit
van de ledenvergadering van november 2011:
primair behoud van het kerkgebouw. Daar ligt
nu een goed plan voor, maar het is de vraag of
de leden van de wijkvereniging na jaren van
leegstand, kraak door asielzoekers en vluchtelingen én in een situatie dat een groot en
afzichtelijk appartementencomplex van tafel
is, nog steeds blijven bij het besluit van 2011.
Toelichting
Tijdens de komende ledenvergadering op
10 december zullen de twee plannen verder
worden toegelicht en zal ook aandacht worden
besteed aan de stedenbouwkundige kant van
deze zaak. Want daar ligt de grootste uitdaging: als de grondgebonden woningen worden
gerealiseerd, zal de kerktoren nooit meer
boven de huizen van de Vogelwijk uitsteken.
Weer een ‘landmark’ minder. Of kiezen we
voor juist een extra herkenningspunt aan de
Sportlaan: een nieuw leven voor de kerk.
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Mevrouw Loonstra wordt 100 jaar
en woont 70 jaar op de Haviklaan
Door Magda van Eijck - Foto’s: Marc Pesch en Magda van Eijck
Op de hoek van de Haviklaan en de Kauwlaan
woont mevrouw Loonstra-Verdenius. Niet
sinds vandaag of gisteren, maar al zeventig
jaar. Wat dit feit extra bijzonder maakt is dat
de bewoonster op 19 december haar honderdste verjaardag hoopt te vieren. Overigens
wonen haar buurvrouw mevrouw Mesker en
Kauwlaanbewoner Karel de Boer nog langer
dan zeven decennia in hetzelfde huis, maar die
zijn nog wat verder van hun honderste verjaardag verwijderd.
Speldjes en munitie
Mevrouw Loonstra, door intimi Wimke genoemd, is weduwe van de in 1989 overleden
wiskundige prof. dr. F. Loonstra. Ze ziet er
nog steeds goed uit en wat nog belangrijker is:
ze kan nog altijd boeiend vertellen over haar
leven en in het bijzonder over de tijd tussen de
wereldoorlogen en de periode kort na de bevrijding van 1945 toen zij en haar man in dit huis
kwamen wonen. ,,In de eerste jaren van de bezettingstijd, dus voordat de wijk tot Sperrgebiet
werd verklaard en moest worden ontruimd,
was dit huis eigendom van een NSB’er. Op zolder lagen nog speldjes van de Winterhulp’’, zegt
ze. ,,Toen de oorlog in mei 1945 voorbij was
en de NSB’ers werden opgepakt, werd het huis
verbeurd verklaard en kort daarna konden wij
het kopen. We woonden toen op de Laan van
Meerdervoort, ter hoogte van de Appelstraat.
In de tuin bij de garage hebben we hier ook nog
munitie gevonden.’’
Overwoekerd
Mevrouw Loonstra ziet nog scherp voor zich
hoe overwoekerd de wijk destijds was met
groen. ,,De bewoners waren tweeënhalf jaar
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weggeweest, dus de natuur had haar gang kunnen gaan. In de nachten was het aardedonker,
want er was nog geen straatverlichting. In de
buurt hoorde je ’s nachts wel eens glasgerinkel.
Dan probeerden mensen een huis te vinden dat
leeg stond. Mijn man is toen maar in ons net
gekochte huis gaan slapen, nog voordat we er
onze spullen in konden zetten. Hij sliep op een
stapel gordijnen. Het was trouwens heel somber in huis, want de ramen in de woonkamer
waren van donkergroen glas-in-lood, dat zelfs
een beetje opbolde als het stormde. Met een
handkar bracht mijn man onze spullen van de
Laan van Meerdervoort naar de ingang van de
Vogelwijk bij de Houtrustbrug, want op een an-

dere manier kwam je toen de wijk niet in. Hij
is later ook vele malen heen en weer gefietst
om stapeltjes boeken van het oude naar het
nieuwe huis te brengen.’’
,,Vanwege de inbraken raadde iedereen ons
aan een hond te nemen. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. We noemden hem Floortje.
Hij was voor iedereen allervriendelijkst, dus
als waakhond deugde hij niet.’’
Scooter
Mevrouw Loonstra is van origine een
Drenthse. ,,Ik ben geboren en opgegroeid in
Meppel. Mijn vader was daar directeur van de
Rijkskweekschool. Ik kom echt uit een lerarenfamilie. Mijn man, geboren in Groningen,
was lector aan de Universiteit van Amsterdam.
In de jaren vijftig werd hij hoogleraar in Delft.
Kort na de oorlog reed hij dagelijks met zijn
scooter via Voorschoten, Leiden, Lisse en
Hillegom naar de universiteit in Amsterdam.
Openbaar vervoer was er nog nauwelijks; dat
kwam pas vanaf 1946 weer op gang.”
Met een anekdote illustreert ze hoe schaars
alles in die tijd nog was. ,,Ik weet nog dat we
een gezellig etentje hadden bij een hoogleraar
thuis. ,,Als dessert waren er sinaasappels,
maar die moest men wel met elkaar delen.”
Geruime tijd woonden er overigens op de
Haviklaan twee hoogleraren vlak bij elkaar:
op nummer 25 de wiskundige prof. Loonstra

Kent u iemand die de honderd
nadert? Meld het ons.
De Vogelwijk telt relatief veel hoogbejaarde bewoners. In november 2009
stond in dit blad zelfs een interview
met de 104-jarige mevrouw MenkeKolstee, die toen nog zelfstandig op de
Kramsvogellaan woonde. Dat verhaal
kon redactrice Magda van Eijck mak
en
omdat ze van een attente buurtbewoonster had gehoord hoe oud en hoe
helder mevrouw Menke was. Ook bij
de
bijna honderdjarige mevrouw Loonstra
is de redactie dankzij tips beland.
Mocht u een wijkgenoot kennen die een
bijzondere leeftijd hoopt te bereiken
of kent u iemand die al heel lang in de
Vogelwijk woont of een echtpaar dat
een bijzonder huwelijksjubileum hoo
pt
te vieren, wilt u dan zo vriendelijk zijn
dit aan de redactie melden?
Stuur een mail naar Magda van Eijck
:
magda.van.eijck@kpnmail.nl

en op 31 de econoom en Nobelprijswinnaar
(1969) Jan Tinbergen.
Muziek
Vroeger werd er ook op Haviklaan 25 ook veel
gemusiceerd. Het echtpaar Loonstra was muzikaal: zij speelde piano en hij viool. In de kamer
staat nog altijd de Steinway-piano die door
de jaren heen onnoemelijk veel klanken heeft
voortgebracht. ,,We hadden eind jaren veertig
Daniël Wayenberg leren kennen, die hier in
Den Haag conservatoriumstudent was en mijn
man op deze piano geregeld kwam begeleiden.
Wat later speelde mijn man in een strijkkwartet
dat onder leiding stond van violist Piet Nijland,
die ook in het destijds beroemde Röntgenkwartet speelde. Ook toen werd er vaak hier
thuis gespeeld.”
Pianospelen doet mevrouw Loonstra niet meer,
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De bijna honderdjarige met neef Jaap, die haar vaak bezoekt en helpt.

evenmin als de creatieve bezigheid waar ze
nog veel beter in was: tekenen en schilderen.
,,Tijdens de vele reizen die ik met mijn man heb
gemaakt, ontstonden impressies van steden
en landschappen. Daarnaast maakte ik ook
portretten”. Dat ze dat heel goed kon, is te zien
aan het door haar getekende portret van haar
man als hoogleraar, in vol ornaat, dat in de hal
hangt. ,,Nu kan ik het niet meer. Het te zwaar
voor me”, meldt ze.
Niet eenzaam
Enkele jaren geleden werkte mevrouw Loonstra
nog graag in haar tuin, maar dat laat ze nu aan
tuinman Henk over. Vroeger werkte hij voor de
gemeente. Nu hij gepensioneerd is, houdt hij de
tuin van mevrouw Loonstra bij.
Twee Hindoestaans-Surinaamse thuishulpen
wisselen elkaar af in de zorg voor mevrouw
Loonstra. ,,Deze lieve mensen hebben vanuit
hun opvoeding liefde en respect voor de ouderdom meegekregen. Ze zorgen zo goed voor
me”, zegt de bijna honderdjarige.
Maar er zijn nog meer mensen die haar op
gezette tijden helpen en verzorgen. Kiki bijvoorbeeld. ,,Dat is de dochter van een van de
leden van het strijkkwartet waar mijn man in

speelde. Ze komt regelmatig even langs.’’ Vaste
bezoekers zijn ook de neven Loonstra, Jaap en
Marten. Jaap Loonstra is bij dit gesprek voor
het wijkblad aanwezig. Marten regelt allerlei
huishoudelijke zaken voor zijn tante, zoals
enige tijd geleden de aanleg van een traplift.
,,Tja, ze besloten dat ik toch maar zo’n apparaat
moest hebben”, zegt mevrouw Loonstra. ,,Daar
hebben ze toen iemand voor laten komen en
die heeft niets opgemeten. Heel merkwaardig.
Alles ging fotografisch. Ze maakten foto’s van
mijn trap en toen later de lift werd geïnstalleerd, bleek dat alles klopte!”
Velen zullen bij het lezen van dit verhaal denken: Hoe word je zo gezond oud en hoe houd
je zo’n geweldig goed verstand? Mevrouw
Loonstra heeft geen wondermiddel ter beschikking. ,,Maar ik denk dat in elk geval goed
eten belangrijk is, vooral ook afwisselend en
verschillend in de jaargetijden. Maar zelf koken
doe ik nu niet meer. De maaltijdservice van De
keuken van Scheveningen bezorgt dagelijks mijn
eten. En wat trouwens bij het ouder worden
ook helpt, is gewoon ‘bijblijven’. De krant lezen,
tv kijken en geïnteresseerd blijven in de wereld
om je heen. Dat is heel belangrijk.”
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Nieuwsflitsen
van

www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

‘Duurzaamheid gaat niet
alleen over minder CO2’
Door Dick van Rietschoten
,,Steeds meer mensen streven ernaar zo
zuinig mogelijk met energie om te gaan. Ze
vinden het vaak ook leuk en spannend. Het
is een sport om nul op de meter te krijgen.
Velen worden met dit virus aangestoken
door mensen in hun omgeving die al
ervaring hebben met energiezuinig leven
en die als ambassadeurs hun enthousiasme
overbrengen. Vogelwijk Energie(k) speelt
ook zo’n ambassadeursrol.’’
Peptalk uit de mond van ‘duurzaamheidsgoeroe’ Maurits Groen, die op 23 november een bliksembezoek bracht aan een
bijeenkomst van Vogelwijk Energie(k) in
de Heldringschool. Anderhalf uur eerder
was de man wiens achternaam zo goed bij
hem past nog live op televisie geweest om te
vertellen over de internationale klimaatconferentie in Parijs, die op 30 november zou
beginnen.
Energieneutraal
Geestdriftig vertelde Maurits Groen waar
de ‘sport om nul op de meter te krijgen’toe
kan leiden. ,,Op Texel zijn het afgelopen
jaar als proefproject 24 bestaande huizen
van diverse signatuur volkomen energieneutraal gemaakt. De bewoners betalen tot
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in lengte van jaren helemaal niets meer voor
energie. De kosten van die investeringen waren
per woning zo’n 35.000 euro. Dat is net zo veel
als vijftien energie-jaarrekeningen voor een
gemiddeld gezin. Maar kijk eens wat je ervoor
terugkrijgt: nooit meer een energierekening in
de brievenbus!’’
Overigens is duurzaamheid volgens Maurits
Groen een veelomvattend begrip. ,,Het gaat niet
alleen over minder CO2. Het is een manier van
leven die bijvoorbeeld ook sociale duurzaamheid omvat: het versterken en behouden van de
sociale cohesie in de samenleving. Soms gaat
dat helemaal vanzelf, als je bijvoorbeeld met
mensen in je straat praat over de zonnepanelen
die je hebt aangeschaft en hen ook enthousiast
weet te maken.’’

WakaWaka
Maurits Groen behoort tot het clubje Nederlan
ders dat enkele jaren geleden de WakaWakalamp in de wereld heeft geïntroduceerd. Het is
een energiezuinige lamp met led-verlichting,
die op zonne-energie werkt en dus uitstekend
kan worden gebruikt in de miljoenen huishoudens in Afrika, Azië en Latijns Amerika die nog
geen elektriciteit hebben. Emma Olde Bijvank
van de in Haarlem zetelende organisatie die de
lamp verspreidt, vertelde de circa zestig bezoekers van de bijeenkomst welke ontwikkeling de
WakaWaka-lamp heeft doorgemaakt. ,,Er is nu
ook een versie waarmee je niet alleen licht kunt
verspreiden, maar ook een mobiele telefoon

kunt opladen. Talloze exemplaren van de lamp
hebben hun weg al gevonden naar mensen in
afgelegen gebieden, maar ook naar vluchtelingenkampen en regio’s waar zich natuurrampen
hebben voorgedaan.’’
Wie een WakaWaka-lamp bestelt via internet of
koopt bij de winkels van Bever Zwerfsport (ze
zijn ook handig op bijv. kampeervakanties) betaalt in feite voor twee lampen. Eén krijg je zelf
en de ander wordt door de organisatie weggegeven aan mensen in noodhulpgebieden.
Zonnepanelen
Eerder op de ‘inspiratieavond’ van Vogelwijk
Energie(k) gaf een vertegenwoordiger van het
Haagse bedrijf Energy Guards uitleg over een
zonnepanelenproject dat samen met Vogelwijk
Energie(k) op touw is gezet. Voor bewoners
van de Vogelwijk worden tegen zeer gunstige
prijzen zonnepanelen aangeboden, waaronder ook roodgekleurde, die minder opvallen
als je ze op een rood pannendak plaatst. Wie
samen met zijn buren panelen laat aanbrengen,
krijgt extra korting. Als het goed is, heeft elk
huishouden in de wijk hierover inmiddels een
folder in de bus gehad. Een opvallend ervaringsfeit is overigens dat mensen die zonnepanelen aanschaffen aanzienlijk energiebewuster
en energiezuiniger worden, vooral omdat ze
van dag tot dag kunnen zien hoeveel energie ze
van de zon ontvangen en dan automatisch ook
gaan kijken hoeveel ze dagelijks of wekelijks
verbruiken. Ook Maurits Groen wees op dit
verschijnsel.
Ten slotte zij vermeld dat een student ‘klimaatmanagement’ van de Haagse Hogeschool bezig
is met een afstudeerproject over het energiezuinig maken van jaren-dertig-huizen. Hij
heeft daarbij drie verschillende woningen in de
Vogelwijk als voorbeelden uitgekozen. Komend
voorjaar hoopt hij zijn bevindingen aan
Vogelwijk Energie(k) te kunnen voorleggen.
,,Daar kunnen we ongetwijfeld lering uit trekken’’, aldus voorzitter Rutger van Hoogstraten.

Nieuwe website:
www.vogelwijkdenhaag.nl
De wijkvereniging heeft zichzelf een prachtig
sinterklaascadeau gegeven: een flitsende nieuwe
website met een nieuw internetadres oftewel
domeinnaam: www.vogelwijkdenhaag.nl
Hiermee is het oude adres waarin de aanduiding
‘vogelwijkonline’ domineerde vervallen.
Ook de e-mailadressen met ‘vogelwijkonline’, bijvoorbeeld van het bestuur of bepaalde commissies, zijn gewijzigd.
Het bestuur is bijvoorbeeld voortaan bereikbaar
via bestuur@vogelwijkdenhaag.nl en de ledenadministratie via leden@vogelwijkdenhaag.nl
De e-mails die nog aan de oude adressen worden
verstuurd, zullen de komende drie maanden
automatisch naar de nieuwe adressen worden
doorgezonden. Tevens zullen enkele mailadressen
van de wijkvereniging die nooit of zeer sporadisch
zijn gebruikt deze maand worden opgeheven,
zoals bomen@vogelwijkonline.nl, speelplekken@
vogelwijkonline.nl en ouderen@vogelwijkonline.nl

Webmaster
De nieuwe website is vooral een creatie van
webmaster Ruud van der Hoofd, die er tientallen
uren in heeft gestoken en hier niet genoeg voor
kan worden geprezen. ,,Er is niet eens zo gek veel
veranderd’’, zegt hij bescheiden. ,,Ik heb alleen de
inhoud in een moderner en overzichtelijker jasje
gestoken. Bovendien is de website mobielvriendelijk gemaakt, wat wil zeggen dat de layout zich
aanpast aan bijvoorbeeld je mobiele telefoon of je
i-pad als je daarmee op de site kijkt. Ook is het de
bedoeling dat bepaalde personen, bijv. bestuursleden of commissievoorzitters, zelfstandig berichten of foto’s op de website kunnen plaatsen, dus
zonder mijn tussenkomst. Laat iedereen nu eerst
maar eens rustig naar de nieuwe site gaan kijken
en kijken hoe gebruiksvriendelijk hij is.
Op- en aanmerkingen zie ik graag binnenkomen.’’
Wie behoefte voelt te reageren, kan dat doen via
een mail aan Ruud van der Hoofd:
webmaster@vogelwijkdenhaag.nl
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Vogelwijk
Cultuurfonds
Mini-concerten
Vogelwijk Kerstkoor op 19 december
Kom luisteren op het De Savornin Lohmanplein
of de Goudsbloemlaan
In oktober is op initiatief van de cultuurcommisse van de wijkvereniging
een gelegenheidskoor van Vogelwijkbewoners opgericht dat in december
drie korte kerstuitvoeringen zal geven. Het koor, bestaande uit zo’n 25
vrouwen en mannen, heeft de afgelopen maanden onder de bezielende
leiding van Marieke Stoel hard gerepeteerd om zo goed mogelijk voor
de dag te komen. Het repertoire bestaat uit een aantal met kerst verbonden liederen,
afkomstig uit verschillende landen.
Op zaterdag 19 december kunt u beluisteren wat het koor in die korte voorbereidingstijd
heeft weten te bereiken. U heeft drie kansen om een optreden bij te wonen:
- 14.00 uur en 14.30 uur in Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein
- 15.00 uur op de Goudsbloemlaan ter hoogte van de poort bij Jumbo

Laat u deze kans om alvast in kerstsfeer te komen niet ontglippen!

Muziek op Schoot
Muziekles voor kinderen van 1-4 jaar
De cultuurcommissie van de wijkvereniging biedt ouders en hun jonge kinderen vanaf eind
januari de mogelijkheid om deel te nemen aan muzieklessen volgens de methode Muziek op
schoot. Deze muzikale bijeenkomsten voor kinderen van 1 tot 4 jaar worden dicht bij huis
gehouden, dus in de Vogelwijk.
Kinderen hebben vanaf hun geboorte een natuurlijk gevoel voor muziek. Voor jonge kinderen
is het een enorme belevenis om met muziek bezig te zijn. Naast het pure plezier dat zij en hun
ouders bij het muziek maken beleven, draagt de muzikale vorming bij aan de ontwikkeling
van spraak, taal, motoriek en emotionele vaardigheden. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg
beginnen met het maken van muziek.
Leeftijdsniveaus
De muzieklessen worden verzorgd door Marieke den Duijf, die de opleiding Muziek op schoot
heeft gevolgd. Zij woont in de Spreeuwenlaan. De lessen zijn afgestemd op dreumesen (1
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tot 2,5 jaar) of op de leeftijdsgroep van peuters (2,5 tot 4 jaar). Tijdens de lessen maken de
kinderen samen met een ouder of verzorger op speelse wijze kennis met de wereld van de
muziek. Elk leeftijdsgroepje krijgt op z’n eigen niveau muziek aangeboden. Voor de allerkleinsten is dat luisteren, klanken maken, bewegen in de maat en reageren op de muziek. Peuters
kunnen al meer meezingen, zelf instrumentjes bespelen en meedansen.
Proeflessen
Marieke is van plan voor elke leeftijdscategorie een reeks van acht lessen te geven. Na een
eerste gewenning zult u merken dat de kinderen steeds meer mee gaan doen met het spel van
klank en muziek. Voordat u intekent voor een reeks krijgt u de gelegenheid een proefles mee
te maken. Deze proeflessen worden georganiseerd op woensdagochtend 27 januari en/of op
vrijdag 29 januari. De lessenreeks zelf begint op woensdagochtend 3 februari en/of vrijdagochtend 5 februari. Tijdesn de voorjaarsvakantie, eind februari, wordt een week overgeslagen.
De locatie waar de lessen worden gegeven is nog niet bekend, maar het zal in elk geval in de
Vogelwijk zijn. Een proefles is gratis en voor een reeks van acht lessen betalen leden van de
wijkvereniging € 40. Het lesgeld kan zo laag zijn omdat de cultuurcommissie aan de kosten
bijdraagt.
U kunt zich aanmelden bij Willem van Tuijl, lid van de cultuurcommissie, via het mailadres
willemvantuijl@ziggo.nl
Vermeld u daarbij tevens de leeftijd (in maanden) die uw kind op 1 februari aanstaande zal
hebben bereikt. Marieke is te bereiken via telefoonnummer 06 - 34 14 88 37. Zij geeft graag
nadere uitleg over de opzet van haar lessen.

Met kerst en nieuwjaar geeft Else Krijgsman
weer salonconcerten
Zoals al jaren haar gewoonte is, zal pianiste Else Krijgsman in haar concertsalon aan de Laan
van Poot 298 op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag weer intieme pianorecitals verzorgen,
met Schubert in de hoofdrol. Deze Schubertiades beginnen . zowel op zaterdag 26 december
(tweede kerstdag) als vrijdag 1 januari om 15.30 uur. Else vertelt boeiend over de stukken die
ze speelt en presenteert na afloop voor de bezoekers een glas wijn. De huiskamerconcerten
kosten 12 euro p.p. Dit bedrag doneert Else aan Artsen zonder Grenzen. Wie een concert wil
bijwonen, dient zich wel van tevoren op te geven via het mailadres krijgsman.else@gmail.
com of telefoon (070) 3230958.
Op zaterdag 30 januari en zondag 7 februari herneemt Else weer haar gewone concertritme,
waarbij ze ook vanaf 15.30 een uur speelt en vertelt. Daarbij brengt ze composities van onder
anderen Bach, Beethoven, Chopin, Debussy en Ravel tot leven.
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BERICHT VAN DE WIJKAGENT

Feestdagen en
veiligheid
Door Henrieke Schoenmakers
De feestdagen staan weer voor de deur. Ik
maak dan ook maar meteen van de gelegenheid
gebruik u alvast fijne feestdagen en een veilig
oud & nieuw te wensen. Als we denken aan de
decemberfeestdagen, dan denken we aan gezelligheid, lekker eten, familie en vuurwerk. Dat kan
allemaal heel leuk zijn, maar helaas gaat dit soms
ook gepaard met ongelukken (met name door
illegaal vuurwerk), vernielingen en schade. Voor
de politie is de aanloop naar de jaarwisseling en
de viering van oud & nieuw dan ook altijd een
drukke periode. Zo ben ik zelf in de dagen voor
nieuwjaar extra aan het werk.
Opslagplaatsen
In deze periode probeert de politie zo veel mogelijk in de wijken aanwezig te zijn om klachten en
signalen op te vangen over bijvoorbeeld de opslag
of het gebruik en misbruik van vuurwerk en over
verstopplekken voor oude kerstbomen of overig
brandbaar materiaal, bijvoorbeeld in achtertuinen, schuren, bepaalde duin- of bosgebieden of
zelfs bunkers. Zo willen we onder meer voorkomen dat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken
en dat er illegale vreugdevuren komen, waardoor
onnodig veel schade ontstaat aan het wegdek,
straatmeubilair of auto’s.
Wij adviseren u dan ook om dezer dagen brandbaar materiaal zoals planken, kistjes of dozen
niet in het zicht te laten liggen in uw tuin, want
dan ligt het voor het grijpen voor mensen die
vreugdevuren willen stoken. Daarnaast adviseren
wij om fietsen, scooters of motoren rond oud &
nieuw zo veel mogelijk in een schuur of stalling
te plaatsen. Ook een afvalcontainer is een gewild
object om vuurwerk in te gooien. Zet die dus ook
zo veel mogelijk uit het zicht.
Naast de extra surveillances door de wijkagenten, het handhavingsteam van de gemeente
en de boswachters wordt er ook meegekeken

vanuit de lucht. De politiehelikopter voert dezer
dagen extra vluchten uit! Daarnaast zijn het juist
wijkbewoners die de politie, de gemeente en de
brandweer kunnen ondersteunen als het gaat om
veiligheid tijdens de feestdagen. U weet immers
als geen ander wat er speelt in de wijk!
Vuurwerk-tiplijn
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke,
mooie traditie. Dat vindt ook de politie. Maar
zoals iedereen weet, worden ziekenhuizen elk
jaar weer geconfronteerd met verminkte kinderen en volwassenen door verkeerd gebruik
van vuurwerk. Voor een belangrijk deel is dat
te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk,
waarop gebruiksaanwijzingen en vaak ook lonten
ontbreken. Houd het dus bij legaal vuurwerk en
let goed op de voorschriften die daarop staan.
Niemand wil het nieuwe jaar in met schade of
letsel.
Mensen die weten waar illegaal vuurwerk (zoals
mortierbommen, lawinepijlen en grote Chinese
rollen) is opgeslagen en wordt verkocht, kunnen
0800-7000 bellen, het officiële nummer van de
lijn Meld Misdaad Anoniem. Heeft u overlast van
vuurwerk? Bel dan 0900-8844 of bij spoed 112.
Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een aantal veiligheidseisen. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien
van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor particulier gebruik’ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze volgt, maakt weinig kans op
ongelukken. Legaal vuurwerk mag door iedereen
vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december worden
gekocht en uitsluitend tussen 31 december 18.00
en 1 januari 02.00 uur worden afgestoken.
Nog één tip: ruim direct na de jaarwisseling
de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de
volgende dag(en) ongelukken gebeuren met kinderen of jongeren die bijvoorbeeld onontplofte
stukken vuurwerk willen afsteken of kruitresten
willen verzamelen.
Nogmaals: fijne kerstdagen en een veilige
jaarwisseling!
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Where the heat is…
André Carstens wil wel terug naar Afghanistan,
maar dan op vakantie!
Door Mischa Vos
,,Er is de laatste tijd steeds minder aandacht
voor Afghanistan. Dat vind ik zonde. Natuurlijk
is er meer aan de hand in de wereld, maar
toch moeten we dit mooie en intrigerende
land juist nu niet in de steek laten.” Aan het
woord is wijkbewoner André Carstens. Hij kent
Afghanistan tamelijk goed, want hij heeft er
gewerkt.
In 2006 werd hij voor het eerst uitgezonden
naar Afghanistan, om in de provincie Kandahar
als politiek adviseur de Nederlandse militaire
missie te ondersteunen.
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Zijn ervaringen beschreef André destijds in
het ‘Hollands Dagboek’ van NRC Handelsblad.
Hoe gewend hij was geraakt aan het dragen
van een kogelvrij vest, maar ook hoe fijn het
was als dat weer uit mocht. Hoe hij – in het
Russisch – sprak met de burgemeester van
Tarin Kowt. En de bittere realiteit: het zien van
een gesneuvelde militair van het Afghaanse
leger (‘Confronterend, zo’n bodybag aan je voeten’) en daarbij de wens dat hij op dat moment
meer dan ooit hoopt op amjat (vrede) voor
heel Afghanistan. Ook schreef hij over de grote
afstand van het thuisfront. Hoe zijn kinderen

dat jaar op Prinsjesdag naar de kermis op het
Malieveld gingen, ditmaal zonder hun vader.
,,En toch had ik die ervaringen niet willen missen’’, zegt hij terugblikkend.
Van Bohemen tot Harderwijk
Wij spreken André op een zaterdagochtend,
ruim een jaar nadat hij terugkwam uit Mazare-Sharif, het doel van zijn laatste Afghanistanmissie. Hij vertelt eerst over zijn jeugd. ,,Ik ben
geboren in 1962, in Meppel. Toen ik drie jaar
was verhuisden wij naar de Margrietstraat, hier
in Den Haag, in de wijk Bohemen. Daardoor
ken ik deze buurt al van jongs af aan. Ik ging
naar de lagere school aan de Dovenetelweg en
daarna naar het gymnasium Haganum aan de
Laan van Meerdervoort. Na mijn eindexamen
kwam ik terecht op de school van de Militaire
Inlichtingendienst in Harderwijk, waar ik
Russisch leerde. Het avontuur, iets anders dan
het gewone, dat trok mij toen al aan. Maar dat
het Russisch nog zo vaak van pas zou komen,
kon ik toen nog niet bevroeden.”
Van Utrecht tot Moskou
Een rechtenstudie volgde in Utrecht. ,,Een
mooie tijd, alleen al omdat ik er mijn vrouw
leerde kennen. Het studentenleven, rijk aan
zang, toneel en uitgaan, zorgde ook voor de
nodige afleiding van saaie wetten en taaie
arresten. Na een geslaagde eindsprint werd
ik toegelaten tot het diplomatenklasje van
Buitenlandse Zaken (BZ), waar de opleiding
toen nog elf maanden duurde. Na afloop kreeg
ik op het ministerie direct een spannend dossier: het wapenexportbeleid.’’
Het was sowieso een enerverende periode in
de geschiedenis, roept André in herinnering.
,,Het was de tijd van de grote omwentelingen
in Midden- en Oost-Europa, de val van De
Muur, de eerste Golfoorlog en het uiteenvallen
van Joegoslavië. En alsof dat niet genoeg was
werd ik in 1991 voor vier jaar uitgezonden naar
Moskou, als ambassadesecretaris voor pers
en cultuur. Precies toen wij daar aankwamen,

in december van dat jaar, viel de Sovjet-Unie
uiteen. Op mijn eerste werkdag op de ambassade ratelden de faxen om diplomatieke nota’s
uit te wisselen met vijftien nieuwe landen. In
Moskou werd de Sovjetvlag vervangen door
de Russische en de planeconomie door de vrije
markt. Dat betekende trouwens aanvankelijk:
nóg legere winkels en nóg langere rijen dan in
de jaren daarvoor. Ik herinner me nog hoe iemand op straat één sok probeerde te verkopen,
en een ander een losse wortel.”
Honden
Hoe vond hij zijn weg in Moskou? André: ,,Via
mijn werk had ik veel officiële contacten, maar
de warmste vriendschappen ontstonden via
Dzjana en Mischa, twee Russische straathonden waarover wij ons hadden ontfermd. Russen
zijn dol op honden, dus op die manier heb je
direct al meer aanspraak met de bevolking.
Over honden gesproken, hier in de Vogelwijk
hebben wij ook veel contact met andere hondenbezitters. Leuke mensen. En je hoort nog
eens wat over de buurt. Bovendien genieten we
dankzij de honden nog meer van het strand en
de duinen dan we anders zouden doen.”
,,Eind 2008 was ik uitgezonden naar Georgië.
Op oudejaarsnacht liep ik laat door de sneeuw,
toen ik in het donker bij een vuilnisbak een
hond zag scharrelen. Ik sprak hem vriendelijk
toe en hij volgde mij tot ik thuis was. Een week
later kwam ik hem opnieuw tegen en liep hij
weer achter mij aan. Zo werd Sjors, zoals ik
hem ging noemen, mijn maatje. Uiteindelijk
heb ik hem meegenomen naar Nederland.
Extra bijzonder was dat er diezelfde oudejaarsnacht een vacature was ontstaan door het
overlijden van Mischa uit Moskou. Alsof Sjors
dat aanvoelde.”
Van Apenrots tot Afghanistan
,,Tussen Moskou, Georgië en Afghanistan heb
ik altijd met veel plezier gewerkt in Den Haag.
Meestal op de Apenrots, de bijnaam van het
ministerie van Buitenlandse Zaken aan de
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Bezuidenhoutseweg. Zo heb ik mij bezig gehouden met Europese hulp voor Midden- en OostEuropa, de toetreding van nieuwe EU-lidstaten
en de oprichting van het Internationaal
Strafhof. Maar ook met de veiligheid van onze
ambassades in het buitenland, waardoor ik
op reis ging naar oorden als Bagdad, Caracas,
Islamabad, Jakarta, Kiev, Riyadh, Khartoum in
Soedan en Juba in Zuid-Soedan. In 2006 werd
ik zes maanden uitgezonden naar Kandahar
Airfield, het regionale NAVO-hoofdkwartier
in Zuid-Afghanistan. Van daaruit bereidden
Nederlandse militairen zich voor op verdere
ontplooiing in Uruzgan, ter bevordering van
stabiliteit en ontwikkeling in die afgelegen provincie. Het was hard werken, vaak zeven dagen
per week en het was er ontiegelijk warm.’’
Riskant was het natuurlijk ook. ,,Een paar keer
per week sloegen er in de buurt raketten in.
Soms hoorde je ze fluiten. Maar gelukkig konden de Taliban niet goed mikken en belandden
de meeste projectielen in een verre uithoek van
het onafzienbare kamp. Je stelt je erop in en
het houdt je scherp, maar het blijft een feit dat
je in een weerbarstige omgeving zit. Om die
druk te compenseren gaf BZ een paar verloftickets naar Nederland. Maar als je daar gebruik
van maakte, kwam je ook niet zo makkelijk tot
rust. Je moest voortdurend verslag uitbrengen
aan het ministerie of dingen regelen, terwijl
je thuis in het gezin ook een inhaalslag moest
maken. Of mee met vakantie. Eén keer vloog ik
direct door naar Zwitserland, zodat ik mee kon
op wintersport. Zo uit de woestijn, hup in de
sneeuw!”
Van rule of law tot Justitie
In 2013, jaren na zijn eerste uitzending naar
Afghanistan, begon het bij André weer te
kriebelen. Defensie zocht een Staffofficer Rule
of Law voor de in 2011 begonnen politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz.
André kreeg de job. ,,In die rol heb ik mij drie
maanden ingezet voor de ontwikkeling van
de rechtsstaat, essentieel voor verdere ont-

wikkeling. En direct aansluitend kreeg ik mijn
- voorlopige - droombaan: Director Governance
in Mazar-e-Sharif, Noord-Afghanistan. Met
een ruim mandaat, een sterk team en een
uitstekend netwerk heb ik bijna anderhalf jaar
kunnen werken aan mensenrechten, goed
bestuur en daaraan gerelateerde ontwikkeling.
Al mijn lessen uit het verleden kwamen daarbij
zeer goed van pas. Goed bestuur, rechtvaardigheid en een veilige wereld liggen in elkaars
verlengde. Net als de inzet van diplomatieke en
militaire middelen. In deze context voel ik mij
thuis, het liefst where the heat is.’’
Ook de komende tijd zit dat laatste voor
André wel goed, want sinds kort houdt hij zich
intensief bezig met het dynamische en uiterst
actuele migratiebeleid. Nederland zal in de
eerste helft van 2016 het voorzitterschap van
de EU bekleden. In dat kader is André door
Buitenlandse Zaken ‘uitgeleend’ aan het ministerie van Veiligheid en Justitie om het migratiebeleid in Europees verband te coördineren.
,,Sorry voor het cliché’’, zeg André, ,,maar ik zie
dit werkelijk als een enorme uitdaging!”
Vooruitgang
Toch is André Carstens nog altijd vol van
Afghanistan: ,,Het ruige landschap, de kleuren, het zand, de bergen, het is werkelijk
betoverend. Maar niet alleen de natuur, ook
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de mensen hebben mij geraakt. Via mijn werk
had ik het meest te maken met hoogwaardigheidsbekleders, maar gelukkig waren er ook
volop mogelijkheden om in gesprek te komen
met gewone burgers. Samen nadenken over
een betere situatie, over hoe wij hen kunnen
ondersteunen en hoe zij zichzelf en elkaar
kunnen helpen, ondanks de moeilijke omstandigheden.’’
,,Ik heb geleerd dat Afghanen graag vrede
willen en dat je heel goed met hen kunt samenwerken. Helaas hoor je daar weinig over
in de westerse pers. Pas als er problemen zijn
is het land weer in het nieuws, zoals afgelopen
september toen Kunduz tijdelijk in handen
was gevallen van Taliban-rebellen. Dat steekt!
Militairen sturen, snel terughalen en dan
denken dat het verder vanzelf goed gaat? Dat
is niet de manier. Ongeduld is fout. Dit zijn
processen die jarenlang duren. Als je nagaat
wat er afgelopen veertien jaar in Afghanistan

is veranderd, wat er allemaal is vooruitgegaan,
dan is dat niet gering. Echt waar: alle inzet is
niet voor niets geweest.”
Uit en thuis
Heeft André nog speciale persoonlijke wensen
voor de komende jaren? Daar hoeft hij niet
lang over te denken. ,,Volgens mij begint en
eindigt alles bij een stabiel thuisfront. Vooral
voor onze kinderen vind ik het belangrijk dat ze
goed kunnen aarden, op school, op sportclubs
en met vrienden. Uiteindelijk zal die behoefte
het ook winnen van mijn hang naar avontuur.
Maar dat neemt niet weg dat ik ontzettend
dankbaar ben dat ik de mogelijkheid heb gekregen om een goed lopend gezinsleven te combineren met zulke mooie missies. Maar goed, als
ik afgezien daarvan toch nog iets anders mag
wensen, dan is het: terug naar Afghanistan,
met het hele gezin op vakantie! Hopelijk zit dat
er ooit nog eens in.”
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Succesvolle viering Sint Maarten
(of was het ditmaal Sint Victor?)
Door Dick van Rietschoten
Foto’s: Mischa Vos, Talitha Bekooij, Tristan van Rietschoten, Dick van Rietschoten

Enkele honderden kinderen en hun ouders en natuurlijk ook tientallen gulle
wijkbewoners met een brandendse kaars voor hun raam genoten op 11 november
weer van het jaarlijkse Sint Maartensfeest. In vele lanen klonken heldere opgetogen kinderstemmen en dansten de meegevoerde lampionnen in de wind.
Opnieuw was het festijn van lampionnen en lekkernijen een succes, maar ditmaal
had deze novemberdag een extra feestelijke omlijsting. Het was namelijke tevens
de dag waarop bakkerij Victor Driessen glorieus uit de as herrees.
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Faillissement
Acht dagen eerder had de Haagse rechtbank
het bedrijf failliet verklaard. ,,Een opeenstapeling van pech’’, noemde bakker Victor het zelf.
,,Al mijn winkels liepen prima .We konden alleen de financiering van een nieuwe broodfabriek aan de IJzerwerf in de wijk Zichtenburg
niet rondkrijgen. En toen dat dankzij een grote
donateursactie toch leek te gaan lukken, ging
onze bank opeens extra financiële eisen stellen. Dat was de doodsteek.
Op 3 november waren de zes winkels van
Victor gesloten gebleven. Aan de Mezenlaan,
de Fahrenheitstraat, de Goudsbloemlaan,
de Badhuisstraat, het Ursulaland en de Prins
Hendrikstraat kwamen tientallen klanten
tevergeefs aan de deur voor brood of koek.
Alleen de winkel van Victors schoonvader
in het Belgisch Park, waaraan hij ook brood
leverde, kon dankzij de hulp van een andere
bakkerij open blijven.
Al snel werd in de dagen na het uitgesproken faillissement helder waar de curator mr.
Wieneke Lisman in overleg met Victor op aan
koerste. Alleen de oudste bakkerswinkel van
het Driessen-conglomeraat, op de hoek van de
Mezenlaan en Zwaluwlaan, zou in handen van
Victor blijven. De plek waar al sinds 1925 een
bakkerij is gevestigd en waar Victors ouders
van 1972 tot halverwege de jaren negentig de
zaak runden, mocht niet verloren gaan. De
overige bakkerswinkels zouden voor zover
mogelijk worden verkocht, inclusief de nieuwe
bakfabriek in Zichtenburg en de bijbehorende
nieuwe ovens. Victor trok zich terug op het
vertrouwde bastion. ,,Een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen,’’ zei hij in het weekend voorafgaand aan Sint Maarten monter.
Oliebollenproductie
Zijn voorspelling dat hij op woensdag 11
november alweer aan het ‘Mezenpleintje’ open
zou kunnen gaan en dat hij zelfs op die dag
achter de winkel net als in voorgaande jaren
,,wel weer even’’ zo’n duizend oliebollen zou

kunnen bakken voor het Sint-Maartensfeest,
leek toen nog te optimistisch. De commissie Kinderactiviteiten van de wijkvereniging
hield er dan ook ernstig rekening mee dat de
oliebollen, die altijd voorafgaand aan de lampionnentocht worden uitgedeeld, dit keer bij
een adresje elders in de stad zouden moeten
worden besteld.
Maar Victor kreeg gelijk en hield woord.
Op 11 november was er – mede dankzij een
geldschieter die het proces had bespoedigd weer brood te krijgen in de winkel aan de
Mezenlaan. Voorlopig nog niet door Victor zelf
gebakken, maar door broodfabriek Frans de
Groot op het bedrijventerrein Forepark in de
wijk Leidschenveen. En ’s middags om drie uur
ging Victor met zijn bakkerijcollega René aan
het werk om de beloofde oliebollenproductie
te verzorgen. ,,Hier ligt geen beslag meer op’’,
klonk het dubbelzinnig.
Op dezelfde dag werd ook bekend dat drie
voormalige Driessen-winkels waren overgenomen – inclusief personeel - door bakkerijketen Roodenrijs, die al dertien winkels in de
Haagse regio en het Westland bezat. Het gaat
daarbij om de filialen in de Fahrenheitstraat,
de Goudsbloemlaan en de Badhuisstraat. De
andere twee winkelpanden zijn nog dicht in
afwachting van een nieuwe eigenaar.
‘Nieuwe oude’ bakkerij
Sinds 16 november wordt er achter de winkel
aan de Mezenlaan hard gewerkt om de al
jaren niet meer in gebruik zijnde oude brooden banketbakkerij een grote opknapbeurt te
geven, inclusief nieuwe ovens. Als het meezit,
kan er half december weer echt Driessenbrood
worden gebakken. ,,Iedereen die ons de
afgelopen tijd financieel heeft gesteund,
krijgt natuurlijk als alles weer lekker loopt
gegarandeerd z’n geld terug’’, belooft Victor.
Tot slot nog een verrassing: binnenkort komt
Victors tweelingzus Esther weer part-time in
de winkel meehelpen. Kortom: de oude tijden
herleven.

De Vogelwijk december 2015

29

Prijswinnaars lampionwedstrijd
De commissie Kinderactiviteiten van de wijkvereniging looft elk jaar prijsjes uit voor de mooiste zelfgemaakte lampions. Ook nu was dit weer het geval. Unaniem werden de prijzen dit keer
toegekend aan Matis Hoenderkamp (7 jaar) voor de prachtige Lego-lampion en Benjamin
van Meijgaard (6 jaar) met zijn lampionnenvleermuis.
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Inzameling kleding en speelgoed
De Kinderactiviteitencommissie is in november ook op charitatief gebied actief geweest.
Op een aantal scholen in de wijk heeft de commissie een oproep gedaan om goede tweedehands kleding en nog in prima staat verkerend speelgoed af te staan ten behoeve van
de Voedselbank Den Haag, bedoeld om met sinterklaas en kerst cadeau te doen aan arme
Haagse gezinnen en aan de in de stad opgevangen vluchtelingen. Deze actie riep bijzonder veel gulle reacties op. Alleen al vanuit de Heldringschool konden drie vrachtwagens vol
met kleding en speelgoed worden weggehaald.
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Huis

in de etalage
Door Madelon Kranenburg
Bij aankomst op de Patrijslaan straalt het licht
van kleine lampjes voor het raam de bezoeker
tegemoet. Een warm welkom op weg naar een
sfeervol huis. De (gas)haard is ontstoken, de
lampen en kaarsjes branden, de koffie loopt
en gastvrouw Iris Poolman (50) is een buitengewoon vriendelijke, goedlachse en warme
persoonlijkheid. Aan alle randvoorwaarden
voor een goed gesprek is voldaan.
Gastvrij
,,Ik ben opgegroeid in de Vruchtenbuurt. Mijn
ouders wonen er nog steeds en van hen heb ik
mijn gastvrije inslag meegekregen”, vertelt Iris,
terwijl ze de voordeur voor de moeder van een
vriendje van een van haar kinderen open doet.
Het gesprek wordt even stilgelegd om het tijdelijke bezoek te verwelkomen. Daarna vervolgt
Iris: ,,Na schooltijd zit het huis hier altijd vol
met vriendjes.’’ Lachend laat ze erop volgen:
,,Wel met de schoenen uit. Dat is mijn enige
voorwaarde. Zijn ze er rond etenstijd nóg, dan
vraag ik altijd of ze willen blijven eten.” De
robuuste eettafel waar we aan zitten, is er zo te
zien in elk geval groot genoeg voor.
Iris en haar echtgenoot Baldwin kwamen in
1996 in de Vogelwijk wonen. Iris kan het zich
allemaal nog heel goed herinneren: ,,We gingen op een koude winterdag kijken, zonder ma-
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kelaar. Het huis was bedekt met sneeuw en we
keken vanaf een afstand naar een heel sfeervol
winterplaatje. De website Funda bestond in
die jaren nog niet. We hebben dit huis uit de
catalogus van een makelaar gehaald. We zijn
ook nog naar andere huizen in de wijk gaan
kijken, maar die hadden over het algemeen veel
achterstallig onderhoud en we zijn niet echt
handig. Aan dit huis moest trouwens ook nog
wel het nodige gebeuren. Daarbij hebben vrienden ons geholpen. Heel gezellig, we stonden
hier met een grote groep te schilderen.’’
Kelder
Na de komst van hun eerste geadopteerde zoon
uit Ethiopië in 2003 was de tijd rijp het huis te
onderwerpen aan een rigoureuze verbouwing.
Iris en Baldwin werden hierbij terzijde gestaan
door Hans Karel van architecten atelier Hans
Karel & partners aan de Hyacintweg. Iris: ,,De
woonkamer is doorgebroken en het huis is
onderkelderd. Gegarandeerd vochtvrij, omdat
er een enorme bak geplaatst is, dus water en
vocht krijgen hier geen kans. De kinderen kunnen daar met logeetjes blijven slapen. De kelder
is voor hen ook een ideale leef/speelruimte: op

de grond liggen matrassen, er staat een pool
biljart en ze kunnen films kijken.”
Maar er werd nog meer aangepast aan het huis.
Het toilet is verplaatst, er kwam een nieuwe
keuken én de woning werd verruimd met een
uitbouw. Iris weet zich nog goed te herinneren hoeveel geluk ze toen hebben gehad. ,,De
verbouwing werd uitgevoerd net nadat het was
toegestaan zonder vergunning tweeënhalve
meter aan te bouwen in de stijl van het huis.
Voorheen was dat niet mogelijk. Je moest een
vergunning hebben en als die werd toegekend
mocht de uitbouw juist niét aansluiten op de
bouwstijl van het huis.”
Wellnesstuin
Het huis op de Patrijslaan, vlak bij het
Fazantplein, telt inclusief de kelder vier bouwlagen. ,,Boven zijn nog vijf slaapkamers en
we hebben daar nu ook een inloopkast laten
maken”, vertelt Iris blij. Maar ze zit niet stil:
,,Nee, klaar ben je nooit. De kinderen worden
ouder en dan moeten hun kamers ook weer
worden aangepast. Stapelbed eruit en bureautje erin.”
Nu de hond aangeeft naar buiten te willen,

komt het gesprek vanzelf op de tuin. ,,Ook die
hebben we sfeervol en comfortabel gemaakt”,
zegt Iris, en dat is te zien ook. ,,Ik noem het zelf
een wellnesstuin, met een jacuzzi, sauna en
toch ook weer een haard. Je kunt er zó gezellig
zitten! “
Uitstapje
Van 2006 tot 2010 maakt het gezin Poolman
een uitstapje naar de nieuwe villawijk
Vroondaal in Madestein. Iris kan er kort over
zijn: ,,We zijn blij dat we weer terug zijn in de
Vogelwijk.” Maar omdat hun huis in de tussentijd verhuurd was, hebben Iris en Baldwin
ook nog drie jaar met de kinderen aan de
Ooievaarlaan gewoond, alvorens ze weer op
hun oude stek konden terugkeren. ,,We hadden
daar zulke leuke aardige buren, net als in deze
laan overigens. We overlopen elkaar niet, maar
hebben het gezellig en kunnen altijd een beroep op elkaar doen, mocht dit nodig zijn. Zo’n
sfeer was er in Vroondaal helemaal niet.”
De kinderen zitten in de buurt op school.
,,De jongste op een paar stappen hiervandaan, op de Heldringschool, en de oudste op
het Segbroek College. Dat is het voormalige
Tweede VCL, waar ik ook nog op school heb gezeten. Heel grappig. Veel is daar nog hetzelfde,
zelfs de wc’s, al wordt er nu aan gewerkt die te
vernieuwen”, lacht Iris.
Ze is niet alleen dol op haar eigen wijk, maar
ook op de directe omgeving: de Vruchtenbuurt,
Kijkduin en natuurlijk het Statenkwartier met
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de Frederik Hendriklaan als supergezellige
winkelstraat. ,,In de Aert van der Goesstraat is
een leuk interieurzaakje: La Vie Bohème. Daar
koop ik wel eens dingetjes voor ons huis. Ik
vind het altijd leuk om met de inrichting van
het huis bezig te zijn. Niets past bij elkaar, maar
toch is het één sfeervol geheel.”Ze wijst in het
rond. Aan de wand boven de eettafel hangt
een groot portret van Marilyn Monroe, naast
een stoel staat een ‘gekke hond’, tegen de muur
is een antieke servieskast geplaatst en aan de
wand hangen Chinese familieportretten, die
Iris’ vader meenam van zijn reizen.
Zee en Ibiza
Wil je nooit meer weg uit de Vogelwijk?
Iris: ,,Dat zou pas gaan spelen als de kinderen
eenmaal het huis uit zijn. Ze zijn nu 11 en 13

jaar oud. Maar dan gaat mijn voorkeur er toch
naar uit in deze hoek van de stad te blijven.
Misschien hebben ze in die tijd in Kijkduin
nieuwe appartementen gebouwd met uitzicht
op zee. Dat zou ik wel aantrekkelijk vinden.”
Iris en Baldwin hebben overigens nog een
ander huis, zij het niet letterlijk. Het is zelfs
een heel eiland: Ibiza. Iris noemt het ,,mijn
tweede thuis’’, vandaar. Ze komt er al ruim
een decennium, gemiddeld drie keer per jaar.
Met haar gezin of met vriendinnen. Ze werd
zo gegrepen door het eiland dat ze er in 2013
samen met Odette van Wageningen een boekje
over schreef onder de titel Come in, we’re open.
Ibiza, a taste of the Island. Het boekwerkje
beleefde in juni van dit jaar al een derde druk.
Voor wie nieuwsgierig is geworden: ISBN
9789082040203, NUR 512.

Extra ledenvergadering
Wijkvereniging De Vogelwijk

Donderdag 10 december

Locatie: O.G. Heldringschool, IJsvogelplein
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur)

AGENDA
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Verslag van de vergadering van 12 november j.l.
3. Jaarplan en begroting 2016
4. Actuele plannen voor de toekomst van (het terrein van) de voormalige Sacramentskerk
aan de Sportlaan.
Toelichting op de stand van zaken en het nemen van een voorkeursbesluit.

5. Rondvraag
6. Sluiting
Voor nadere informatie en achterliggende stukken kunt u kijken op de website www.vogelwijkdenhaag.nl
U kunt ook contact opnemen met secretaris Henk Eleveld via het e-mailadres bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
of telefoonnummer 06 -16 478 764.
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Prachtig Papegaaiconcert en
gezellige boekenbeurs
Twee Vogelwijk-evenementen streden op zondagmiddag 8 november om de
voorrang: een huiskamerconcert op de Papegaailaan en de jaarlijkse boekenruilbeurs aan de Rietzangerlaan.
Het nieuwe wijkbestuurslid Ilonka Sillevis
Smitt, wier benoeming op 12 november offi
cieel door de ledenvergadering werd bekrachtigd, had in haar woonkamer aan de Papegaai
laan 32 een ‘Papegaaiconcert’georganiseerd,
waar 25 toehoorders op waren afgekomen.
De musici waren Jan Buizer, altviolist van
het Residentie Orkest en diens vrouw Julia,
pianiste, beiden op bijgaande foto te zien.
Zij speelden voor het ademloos luisterende
gezelschap stukken uit Romeo en Julia van
Tsjaikovsky en werk van Astor Piazzolla.
Boeken
Intussen was zo’n 800 meter verderop
aan de Rietzangerlaan de traditionele
Vogelwijkruilbeurs voor boeken, cd’s en dvd’s
in volle gang. Zelfs Chris van Dam, voorzitter
van de wijkvereniging, kwam even een kijkje
nemen. Er werden dit keer niet alleen veel
boeken gebracht maar ook weer meegenomen.
Dit laatste betekende dat er ditmaal minder
overgebleven boeken dan gewoonlijk naar een
kringloopwinkel verhuisden. De sfeer was zeer
geanimeerd en velen maakten ook van de gele-

genheid gebruik om een kop koffie of thee met
iets lekkers erbij te nuttigen.
Ten huize van Ilonka Sillevis Smitt zal op
zondagmiddag 17 januari opnieuw een huiskamerconcert worden gegeven. De uitvoerenden zijn nog niet bekend. Verder organiseert
Ilonka op vrijdag 8 januari bij haar thuis een
koffieochtend voor 60-plussers uit de wijk.
Aanvang 10.30 uur. Wie er meer over wil
weten, kan haar benaderen. Achterin dit blad
bij de bestuursgegevens staan haar mailadres
en telefoonnummer.

Tentoonstelling ‘Harig’ in galerie Kapperskunst
Onder de titel ‘Harig’ is in de bekende kappersgalerie aan de Mezenlaan 48 van 15 december
tot half februari een expositie te zien van werken van de Haagse kunstenares Suzanne Bo.
De scheppingen van Suzanne, lid van Pulchri
Studio en winnares van de Arti Shock Prijs in
2012, zijn onconventioneel en haar materi-
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aalgebruik is zeer divers. Het bestaat onder
meer uit verf, inkt, papier-maché, gevonden en
verzamelde voorwerpen, schedels en preparaten. Meer over haar is te vinden op de website
www.suzannebo.nl De kapperszaak van Leon
van der Zijden annex galerie heeft eveneens
een website: www.kapperskunst.nl

Kortom
Winterfair Fazantplein
gaat niet door
Door onvoorziene omstandigheden kan de
vorige maand aangekondigde Winterfair die
in het weekend van 12 en 13 december op
het Fazantplein 17 zou worden gehouden
niet doorgaan. De kerstmarkt was bedoeld als
voortzetting van de Winter Fairs die Grada
Albregts vele jaren lang in haar huis aan de
Leeuweriklaan heeft georganiseerd. Aan die
traditie kwam vorig jaar een eind. De nieuwe
organisatoren Josephine Taat en Conny
Margadant streven er nu naar om komend
voorjaar een Lente Fair te houden.

Nieuwe basiscursus
Praktische Filosofie
De School voor Praktische Filosofie, die in
Nederland acht vestigingen heeft waaronder
de Sportlaan 93 in de Vogelwijk, gaat in januari beginnen met een nieuwe serie basiscursussen onder de titel Gift of Happiness. Eerder
is deze cursus met veel succes in o.m. New
York en Londen gegeven.
Belangstellenden kunnen deze cursus van 10
weken volgen voor een tarief van € 10.
Aan de Sportlaan 93 wordt de cursus aangeboden op maandag, woensdag en donderdag
(20.00 – 22.30). De start is op 11, 13 en 14
januari. Bij Praktische Filosofie is het inbrengen en uitwisselen van de eigen ervaringen
van de cursisten erg belangrijk. Mede daarom
is het aantal cursisten per groep minimaal
10 en maximaal 15. In totaal kunnen er dus
30 à 40 cursisten deelnemen. Onderwerpen
van de basiscursus zijn onder meer: Liefde tot
wijsheid, Waarneming, Staten van bewustzijn, Stilte-oefeningen, Wijsheid en zelfkennis,
Schoonheid, Functies van de geest en Het spel

van de ‘gunah’ (natuurkrachten).
Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U betaalt
de eerste avond de verschuldigde € 10 voor de
hele tiendelige reeks. Na de basiscursus kunt u
desgewenst een vervolgcursus van 10 of 15 lessen volgen conform het reguliere tarief (resp.
€ 130 of € 199). De vervolgcursus van 10 lessen
à € 130 zal vanaf april worden aangeboden.
In september begint de cursus van 15 lessen à
€ 199. Voor nadere informatie en inschrijving:
www.praktischefilosofie.nl

Chauffeurs gezocht die
ouderen begeleiden
De welzijnsorganisatie Segbroek is voor de
nieuwe dienst Begeleiden en Rijden op zoek naar
mensen die met hun eigen auto nu en dan senioren die niet meer zo mobiel zijn willen rijden
naar afspraken binnen Segbroek of daarbuiten.
Daarbij kan worden gedacht aan doktersbezoek
of ziekenhuisbezoek, bezoek aan een opticien,
een rit naar de stad of bezoek aan vrienden of
familie.
Het gaat om ouderen die niet meer zelfstandig
met het openbaar vervoer of een wijkbusje
kunnen reizen en begeleiding nodig hebben
van deur tot deur, al dan niet gearmd of met
gebruikmaking van rollator of rolstoel. Het is
weliswaar vrijwiligerswerk, maar u krijgt wel
rechtstreeks van de klant een vaste vergoeding
per rit voor de benzinekosten en eventueel
gemaakte parkeerkosten.
U kunt al vanaf een dagdeel in de week aan de
slag. De ritten zijn zowel overdag als ’s avonds,
soms ook in de weekends. U kunt aangeven
voor welke dagdelen u inzetbaar bent.
Heeft u interesse of wilt u meer weten weten,
neem dan contact op met Sandra Menken:
E-mail: s.menken@voorwelzijn.nl
of tel. 06-51 05 34 41.

De Vogelwijk december 2015

39

TE HUUR - Vrijstaande garage met elektrische deuren. Kruisbeklaan 31.
Info: 06- 53 12 4659.

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 - Wij - Daan (35) en Sonja (34) zijn op zoek naar een tijdelijke huurwoning
voor ons en onze drie kinderen Milou (6),
Amy (4) en Boaz (2). We wonen nu nog in
Gouderak, maar gaan naar Den Haag en ons
oude huis is al verkocht. Na de kerstvakantie
beginnen onze dochters op de Heldringschool.
Ter overbrugging naar permanente woonruimte zoeken we iets tijdelijks.
Bel via 06-30 11 1996 of 06 48 37 9877.
VAKANTIEHUIS SPANJE - Te huur in Spanje
aan de Costa Blanca schitterende villa voor
max. 10 pers: Villa Casoba. Informatie bij Dick
Tielrooij, 06-53 16 8004.
TE KOOP - Wegens verhuizing te koop: tuinschommelbank met scherm (35 euro), trampoline 2.40 doorsnee (20), vogelnestschommel
(20), boombankje (20), kinderledikant met
lattenbodem (30). Tel. 06-51 08 6523.
PIANOLES - In mijn pianopraktijk in de
Vogelwijk zijn enkele plaatsen vrijgekomen.
Ik geef les aan kinderen en (jong)volwassenen,
beginners of gevorderden.
Marijke Giezeman, tel. 06-51476748 of e-mail:
marijkegiez@gmail.com

AANGEBODEN – Ikea-slaapbank met tweepersoonsbed, naturelbekleding. Is alleen als
logeerbed gebruikt. Vraagprijs € 60. Afhalen:
Sportlaan.
Graag mailen naar gmbriaire@ziggo.nl
BEDANKT! – Mijn hartelijke dank aan degene
die op zondagmiddag 1/11 zo aardig was mijn
op het strand verloren sleutelbos goed in het
zicht aan het prikkeldraad bij de duinovergang
bij de Kwartel te hangen!
GEVONDEN – Op het Eiberplein: loopfietsje,
merk First Bike, kleur donkerrood/grijs en
witte helm met bloemetjes.Tel. (070) 32 37 601
(mevr. Zuurmond).
AANGEBODEN - Ruime gestoffeerde kamer
in de Vogelwijk met gedeeld gebruik van
sanitair en keuken. Alleen tegen stookkosten,
maar wel wordt een tegenprestatie gevraagd.
Ik ben een bejaarde, invalide vrouw, gebonden aan gebruik van rolstoel en sta-op-stoel.
Ik heb overdag vier maal thuiszorg en een
alarmverbinding voor dag en nacht. De tegenprestatie is uw aanwezigheid, die mij ‘s nachts
een gevoel van veiligheid geeft én om mij in
sporadische gevallen ‘s nachts terzijde te staan.
Meer informatie: tel. 44 70 896 of
06- 50 54 6418 of via mijn zoon:
h.jolles@chello.nl

ATTENTIE
Sinds enkele jaren heeft dit wijkblad geen
januarinummer meer, maar een gecombineerd januari-februarinummer. Deze
wintereditie zal op vrijdag 29 januari
verschijnen. Kopij hiervoor graag uiterlijk
14 januari bij de redactie inleveren!
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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

Buurtveiligheid

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

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 08.0014.00 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

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

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00
Website: www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
WIJKVERENIGING

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

Bestuur

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl
Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

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

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

Secretaris
Henk Eleveld
tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

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

Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

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

Overige bestuursleden
- Anja Jager (Cultuurfonds en algemene zaken)
Wildhoeflaan 6, tel. 06 22 46 09 50
e-mail: anjajager66@kpnmail.nl
- Christian Pick (openbare ruimte)
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44

Vergaderfaciliteiten wijkvereniging
(huur ruimten in Heldringschool)
Pia Felten, e-mail: ppfelten@ziggo.nl of tel.
06 416 74 664

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Speelplekken
Kalinka Bekker , e-mail: kalinka.bekker@hotmail.com
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
e-mail: damesgym@vogelwijkdenhaag.nl of
inekecas@xs4all.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@vogelwijkdenhaag.nl
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

