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Op deze plek is al eens melding gemaakt van de 
irritante stroom colporteurs die van tijd tot tijd in 
onze wijk langs de deuren gaat om donateurs te 
werven voor allerlei bekende of vage goede doelen. 
Opgewekte jongelieden met een naamplaatje, soms 
gekleed in een jack met naam of logo van de organi-
satie waarvoor zij ijveren, bellen aan en houden een 
wervend praatje. Soms komen er wel twee per week 
langs. Kennelijk worden deze colporteurs door een 
duistere organisatie geregeld de ‘rijke wijken’ inge-
jaagd: daar valt wat te halen! Ooit vertelde een jonge-
man in een hagelwit jack dat hij voor elke geworven 
donateur een leuk bedragje kreeg. 
Het is jammer dat deze lieden het verpesten voor de 
echte collectanten – vaak wijkgenoten – die nu en dan 
met een collectebus langskomen om geld in te zame-
len voor bijvoorbeeld de Hartstichting, het Koningin 
Wilhelminafonds of Jantje Beton. Zij verdienen het 
namelijk dat u met gulle hand iets in de bus werpt. 
Op de website www.neesticker.com kun je voor een 
luttel bedrag allerlei stickers bestellen. Eentje met 
‘Geen collectes’ is geen aanrader, want dan dupeert u 
de mensen uit de vorige alinea. Maar je kunt ook een 
plakplaatje aanschaffen met de tekst ‘Geen colpor-
tage, verkopers of geloofsovertuigers’. Dan pak je 
meteen de Jehova’s getuigen mee. Of het helpt is vers 
twee. Dat moet een praktijkproef uitwijzen.
Tot slot een verfrissende recente ervaring met een 
onverwachte aanbeller. In januari stond er bij onder-
getekende een man voor de deur met een mand vol 
lege plastic flesjes. Ook hij droeg een naamplaatje 
met logo. Hij stelde zich voor als afgezant van Het 
Waterlaboratorium, een Haarlems instituut dat voor 
waterleidingbedrijf Dunea steekproefsgewijs de kwa-
liteit van het drinkwater test. Ons huis was uitgeko-
zen om het kraanwater van een deel van de Vogelwijk 
te beoordelen. ‘Mag ik even wat proefflesjes uit uw 
kraan vullen?’
Na bestudering van het naamplaatje en een uitge-
reikte kaart met informatie van Dunea liet ik hem 
binnen, waarna hij in de keuken z’n werk deed. Eerst 
keek hij met een thermometer of de temperatuur van 
het koude water constant was (ja hoor) en daarna 
vulde hij zeven geëtiketteerde flesjes, waarvan twee 
na verhitting van de kraan met een gasbrandertje 
(‘om bacteriën te doden’). ‘Horen we nog iets over het 
resultaat?’, vroeg ik. ‘Alleen als de kwaliteit slecht is’, 
zei hij, en vriendelijk groetend verdween hij weer. 

                                                               DvR    

   Van
de Redactie
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De wijk
in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Vergis ik mij nou, of komt het voorjaar er aan? 
Nog niet zo lang geleden zou je het niet direct 
zeggen. In het weekend van 11 en 12 februari 
was heel Den Haag nog bedekt met een laag 
sneeuw. Gratis wintersport (of in ieder geval 
een gratis wintersportgevoel) in onze duinen. 
Maar toch… in de luwte was de zon, die de 
sneeuw al snel deed smelten, goed te genieten. 
Vogels laten zich in deze tijd van het jaar meer 
en meer horen. Op veel plekken zijn al groene 
knoppen in de struiken te zien en strandten-
ten ronselen via Facebook personeel voor het 
komend seizoen. Het aftellen naar de zomer 
is begonnen. Volgens mij vergis ik me niet: het 
voorjaar komt er aan! 
 
Een natuurfenomeen 
Het begin van het voorjaar betekent ook dat 
wij dezer dagen weer getuige mogen zijn 
van een opmerkelijk fenomeen. Want als het 
warmer wordt, komt binnen de wijk een ware 
volksverhuizing op gang. Niet van onze regu-
liere wijkbewoners, maar wel van onze koud-
bloedige bodembewoners. De paddentrek! 
Padden, kikkers en een enkele salamander 
trekken vanuit hun winterverblijf naar open 
water om te paren en eieren te leggen.
Deze tocht is niet zonder gevaar; de route 
loopt vaak over een weg. Met name de Laan 
van Poot kent vele ‘overstekers’. Op de een of 
andere manier is de combinatie van padden 
en verkeer een weinig gelukkige en eindigt een 
confrontatie gewoonlijk in het nadeel van de 
eerstgenoemden. 
Gelukkig zijn er ieder jaar weer vrijwilligers 

die de padden op een of meer avonden bij het 
oversteken van de weg assisteren. De diertjes 
worden in een emmertje veilig naar de over-
kant gebracht. Zo blijft onze paddenpopulatie 
in stand. Mooi en spannend werk, zeker als 
ook de kinderen een handje meehelpen. Op 
onze website vindt u een aanmeldingsformu-
lier en verdere informatie.
  
Waar een kleine wijk groot in kan zijn 
Hulp bij de paddentrek is een fenomeen 
dat we allemaal kennen. Typisch voor onze 
wijk. Maar ook een nieuw hulpproject dient 
zich aan. Wordt de Vogelwijk een zogeheten 
6-Minutenzone , waarin mensen met acute 
hartproblemen binnen zes minuten hulp krij-
gen? De belangstelling voor de aangekondigde 
reanimatiecursus op 14 maart bleek overwel-
digend. Er komt nog een tweede cursusavond. 
Ook wordt gekeken naar de aanschaf van 
Automatische Externe Defibrillators (AED’s) 
voor onze wijk. Prachtig als dit allemaal kan 
worden uitgevoerd! 
 
Pas op voor vossen 
Ook prachtig is dat de Commissie Kinder-
activiteiten erin is geslaagd vorige maand 
opnieuw een vossenjacht in de wijk te organi-
seren. Met groot succes. Overigens wordt onze 
wijk ‘s avonds en ’s nachts geregeld bezocht 
door echte vossen, die uit het duingebied naar 
de bewoonde wereld afdalen. Die dieren zijn 
erg brutaal. Zo werden wij onlangs midden 
in de nacht opgeschrikt door een vos die aan 
het konijnhok zat te trekken. Ons konijn was 
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erg geschrokken (wij ook trouwens), maar kon 
het voorval gelukkig navertellen. Voortaan 
barricaderen wij haar hok voor de nacht. Een 
gewaarschuwd mens...
 
Meer brutaal bezoek 
Maar niet alleen vossen, ook andere ongenode 
gasten zwerven ‘s nachts door onze wijk. Eind 
januari en begin februari was er opnieuw een 
golf brutale auto-inbraken. Helaas laten auto’s 
zich niet zo makkelijk barricaderen. Houdt uw 
ogen en oren in ieder geval goed open. Ziet 
u iets verdachts, meld het niet alleen in een 
buurtveiligheids-app, maar breng ook de poli-
tie via nummer 112 op de hoogte. 
 
Running Dinner 
De politie bellen is niet nodig op zaterdag 25 
maart. Want ziet u die avond groepjes mensen 
lopen, grote kans dat het deelnemers zijn aan 
de tweede editie van het Vogelwijk Running 
Dinner. Doet u ook mee? Nadere informatie 

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag 11 maart 09.45 – 11.00 uur: Fitness voor 60-plussers in gymzaal Heldring school, 

IJsvogelplein

Dinsdag 14 maart 19.00 uur: Reanimatiecursus in de Heldringschool

Donderdag 16 maart 15.00 – 16.00 uur ‘Hondenpoepspreekuur’ in Sporthal  Houtrust, begin 
Laan van Poot

Zaterdag 25 maart Vanaf 19.00 uur: Running Dinner. Aanmelden voor 9 maart via 
06- 51120615 of 06- 22557061

Maandag 27 maart 12.00 uur: Voorjaarslunch voor senioren, Papegaailaan 32. Aanmelden via 
ouderencommissie@vogelwijk.nl of bij Ine Essing: (070)-3460604.

Maandag 27 maart Vanaf 17.30: Borrel en driegangen menu van De Vrije Vogels in Bistro Berg 
en Dal (Bosjes van Pex). Aanmelden bij Bernadette van Gigch: 
b.vangigch@kpnmail.nl of telefoon 06-51120615.

Maandag 10 april 10.00 – 12.00 uur: Houtrust Koffie, een ongedwongen ontmoeting van 
wijkbewoners in het paviljoen van tennispark Houtrust.   
Zie kadertje op volgende pagina

Dinsdag 18 april 20.00 uur: Ledenbijeenkomst Vogelwijk Energie(k) in clubgebouw Quick 

Donderdag 27 april Vanaf 11.00: Viering Koningsdag op IJsvogelplein

over dit evenement op de website 
www.vogelwijkdenhaag.nl. 
Naast dit incidentele culinaire evenement ken-
nen we ook nog altijd de borrels en het diners 
die elke laatste maandag van de maand worden 
georganiseerd door een groep wijkgenoten 
die zich de Vrije Vogels noemt. Bovendien is er 
nog een andere sociale activiteit in de maak: 
koffie-ochtenden op tennispark Houtrust voor 
iedereen die maar wil aanschuiven. Op deze 
pagina leest u er meer over.
Dat kan heel gezellig worden, zeker op de 
mooie lente- en zomerdagen die ongetwijfeld 
weer voor ons liggen. Vergis ik mij nou, of heeft 
u ook zo’n zin in zulke dagen?

Redmar Wolf (ook namens mede-bestuurleden 
Ilonka Sillevis Smitt, Henk Eleveld, Christian Pick 
en Dick Nell) 

P.S. Hebt u ook uw contributie voor die jaar al 
overgemaakt?
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Door Alphons Jacobs

Elke ochtend van maandag tot en met 
vrijdag gaan ruim 600 kinderen al dan 
niet begeleid naar de Nutsschool en 
Montessorischool (ENMS) aan de Laan 
van Poot. Al deze kinderen en hun 
ouders of andere ‘wegbrengers’ vor-
men telkens weer een logistieke uitda-
ging. Lopend, rolschaatsend of skate-
boardend en met fietsen, bakfietsen, 
scooters of auto’s komen de leerlingen 
in het halve uur tussen 08:15 en 08:45 
uur bij hun school aan en in de midda-
gen rond half vier of kort na twaalven 
op woensdag herhaalt dat ritueel zich 
tot alle kinderen weer veilig thuis zijn.

Wirwar
Met name in de ochtenden ontstaan bij de 
schoolgebouwen gevaarlijke situaties. Het is 
een wirwar van auto’s, fietsen en voetgangers, 
maar ook skateboards, skeelers of spacescoo-
ters. De combinatie van druk verkeer, mensen 
die nog een beetje slaapdronken naar hun werk 
moeten en vele onervaren verkeersdeelnemers 
(de kinderen) maakt de situatie allesbehalve 
overzichtelijk en veilig. De Laan van Poot en 
Oude Buizerdlaan staan vol met auto’s die 
moeten stoppen voor overstekende voetgangers 
of om kinderen uit te laten stappen. Fietsers 
worden ingehaald of fietsen overal tussendoor 
en voetgangers kunnen door de wirwar van 
geparkeerde fietsen niet meer over de stoep.

Werkgroep
De gemeente heeft een aantal jaren geleden 
met de vervanging van de riolering in de 
Vogelwijk een nieuwe verkeerssituatie bij de 

N I E U W E  AC T I V I T E I T

Koffie op Houtrust voor
alle Vogelwijkbewoners

Vanaf april wordt er op elke 2e en 4e maandag 
van de maand een Open Koffieochtend geor-
ganiseerd voor alle bewoners van de Vogelwijk. 
Deze uitgelezen gelegenheden tot informeel 
contact met wijkgenoten zullen plaatsvinden in 
het knusse clubhuis van Tennispark Houtrust, 
aan het begin van de Laan van Poot. Bij mooi 
weer buiten op het terras en anders binnen. Het 
paviljoen met z’n klassieke uiterlijk is bereik-
baar via het zijlaantje van de Laan van Poot dat 
tussen het squash-centrum en het tennispark 
loopt. 
U bent er op elke tweede of vierde maandag 
van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom. 
Een gastvrouw of gastheer zal u namens de 
wijkvereniging verwelkomen. Op eigen kos-
ten gebruikt u een lekker kopje koffie of thee en 
maakt kennis met andere buurtbewoners aan 
de gezellige Vogelwijk koffietafel. 
Het is lekker vrijblijvend: u hoeft zich niet 
aan te melden. ’t Is gewoon een kwestie van 
langskomen en aanschuiven. Oud of jong, dat  
maakt niet uit. 
We gaan het voortaan ‘HoutrustKoffie’ noe-
men. Op de eerste bijeenkomst, maandag 
10 april, trakteert de wijkvereniging op iets 
lekkers! Zien wij u dan?

Voor eventuele vragen kunt u bellen met Ine 
Essing, tel. (070)3460604, die dit samen met 
Yvonne Brouwer organiseert.

Ouders luiden noodklok over verkeerschaos bij scholen
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genoemde scholen geïntroduceerd. De weg 
is smaller geworden en de stoep breder. De 
insteek was uiteraard een vergroting van de 
verkeersveiligheid, maar ook deze aanpassing 
had weer nadelige gevolgen.
Tijd voor actie dus. Ouders van zowel de 
Montessorischool als de Nutsschool, onder 
wie de auteur van dit artikel, hebben daarom 
de handen ineen geslagen en samen met de 
schooldirecteuren een werkgroep opgericht om 
de verkeersveiligheid rond de scholen te ver-
beteren. Want we willen uiteraard niet de put 
dempen wanneer het kalf al verdronken is. 

Aanbevelingen
Tijdens de eerste bijeenkomsten van de 
werkgroep is al een aantal aanbevelingen 
geformuleerd:

1. Breng kinderen zo veel mogelijk lopend of 
per fiets naar school.

2. Als vervoer per auto nodig is, parkeer dan op 
enige afstand van de scholen, verderop aan 
de Laan van Poot of in een van de zijlanen; 
daar is vaak veel parkeerruimte.

3. Vermijd gebruik van het parkeerterrein tus-
sen de twee scholen (bij de ingang van de 
atletiekbaan) tussen 8:15 en 8:45 uur in de 
ochtend.

4. Parkeer alleen op plaatsen waar dit is toege-
staan en ongevaarlijk is.

5. Zorg dat fietsende kinderen goed zichtbaar 
zijn en zich aan de regels houden.

6. Laat lopende kinderen oversteken bij de 
zebra’s.

Wat willen we bereiken?
Uiteraard willen we een omgeving creëren 
waarin alle kinderen veilig naar en van school 
kunnen gaan. Hiervoor hebben we de hulp van 
alle betrokkenen nodig. De genoemde aanbe-
velingen zullen - als ze worden opgevolgd - de 

Ouders luiden noodklok over verkeerschaos bij scholen
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verkeersveiligheid verbeteren, de verkeersdruk 
verminderen en fietsende of lopende kinderen 
beter zichtbaar maken. Maar wat vooral nodig 
is, is het vergroten van het bewustzijn en een 
verandering van gedrag. Het zal ’s morgens 
vroeg en in de namiddag altijd druk blijven 
rond de scholen, dus we moeten leren gewoon 
rekening met elkaar te houden.
Belangrijk hierbij is natuurlijk dat iedereen 
hiervan op de hoogte is en ook begrip heeft voor 
het feit dat het op de genoemde spitsuren nu 
eenmaal druk kan zijn. Samen met het wijkbe-
stuur en de gemeente Den Haag wordt een plan 
ontwikkeld dat moet leiden tot meer veiligheid 
en begrip en tot een beter besef van de ver-
keersrisico’s. Dat betekent dat we iedereen gaan 
informeren, zowel kinderen als ouders. Er komt 
materiaal beschikbaar (zoals een pamflet met 
aanbevelingen, om uit te delen) en in overleg 
met de gemeente kijken we naar passende 
oplossingen. 

Themaweek
En nu? Nu is het tijd voor actie. Er zijn al diverse 
gevaarlijke situaties geïnventariseerd. Uiteraard 
kunnen riskante situaties en oplossingen altijd 
nog aan de werkgroep worden doorgegeven (zie 
hieronder). Er komt binnenkort een themaweek 
op de scholen waarin aandacht zal worden be-
steed aan dit onderwerp. Ook de wijkagent zal 
hierbij een rol spelen. Met de kinderen zal wor-

den gesproken over de gevaren en ze mogen 
zelf meedenken over mogelijke oplossingen. Er 
wordt ook een film gemaakt waarin duidelijk in 
beeld wordt gebracht wat de riskante situaties 
zijn. Deze zal tijdens de themaweek worden 
getoond, maar ook bij de voorlichting over het 
nieuwe schooljaar aan de ouders.

Onderzoeken
De gemeente is bereid een onderzoek in te stel-
len naar de hoeveelheid parkeerplaatsen en de 
‘parkeerdruk’rond de school. Daarbij wordt ook 
bekeken of de druk in de directe omgeving kan 
worden verlicht. Verder is er een plan om meer 
fietsbeugels op de trottoirs te zetten. Ook de 
schoolzone en het verkeerscirculatieplan krij-
gen aandacht om te zien of daar nog verbete-
ringen mogelijk zijn. Als laatste wordt gekeken 
naar (sluip)verkeer dat soms hard over de Laan 
van Poot rijdt. Door de geplande werkzaamhe-
den aan de Sportlaan en bouwactiviteiten op 
het HALO-terrein zal de verkeersdruk overi-
gens komend jaar sowieso toenemen.
De werkgroep hoopt dat al deze activiteiten 
leiden tot een veiliger verkeerssituatie rond de 
scholen, waarbij gekozen oplossingen wellicht 
ook bij andere scholen in de wijk (of elders in 
de stad) kunnen worden toegepast.

Reacties of suggesties? 
Mail naar alphonsjacobs@gmail.com

Help de wijkvereniging een handje 
mee op Koningsdag
De wijkvereniging is nog steeds op zoek naar wijkbewoners die willen meehelpen om de 
traditionele Koningsdagviering op 27 april (de voortzetting van de roemruchte Vogelwijkse 
Koninginnedagen op 30 april) opnieuw tot een gezellig succes te maken. 
Vele handen maken licht werk! 
Meld u alstublieft aan bij Pia Felten via het mailadres infopia@ziggo.nl of bij wijkbestuurslid 
Ilonka Sillevis Smitt: 06-18813144, ilonkasbnb@gmail.com
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Juridische aspecten
Met het oog op de eerste hoorzitting had de 
Grondwatercommissie uit de Vogelwijk, die 
vorig najaar het onafhankelijk onderzoek bij de 
gemeente Den Haag heeft afgedwongen, een 
notitie opgesteld. Daarin stonden de resultaten 
van een toetsing van de gemeentelijke regel-
geving (en haar optreden in deze zaak) aan de 
regelgeving van het rijk. Uit deze toetsing komt 
naar voren dat een deel van de gemeentelijke 
regelgeving over grondwater in strijd was/is 
met de Waterwet en het Bouwbesluit. 
Verder blijkt eruit dat de gemeente zich niet 
heeft gehouden aan haar eigen regels. Zo 
liet zij na om tegelijk met de aanleg van het 
nieuwe rioolstelsel in de Vogelwijk draineer-
leidingen aan te leggen, terwijl bekend was 
dat veel Vogelwijkbewoners geregeld overlast 
van grondwater hadden. Bovendien trof de 
gemeente geen maatregelen toen bleek dat het 
nieuwe duale systeem (een rioolstelsel met 
daarnaast een aparte hemelwaterafvoer naar 
ondergrondse bassins in de wijk) in strijd met 
een gemeentelijk uitgangspunt wel degelijk bij-
droeg aan toename van de grondwateroverlast.

Behoorlijk bestuur
In haar notitie had de Grondwatercommissie 

tevens bekeken hoe het gemeentelijk optreden 
scoort ten opzichte van de ‘algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur’. Daaruit blijkt dat 
de gemeente niet heeft laten onderzoeken wat 
er zou gebeuren bij vervanging van het oude 
riool (met zijn drainerende werking) door 
het nieuwe systeem. Dit was in strijd met het 
zorgvuldigheidsbeginsel. Ook handelde de 
gemeente in strijd met o.a. het gelijkheids- en 
vertrouwensbeginsel. De vertegenwoordigers 
van de gemeente lieten tijdens de hoorzitting 
onze bevindingen grotendeels onweersproken.

Technische aspecten
De tweede hoorzitting was gewijd aan de 
technische aspecten van de grondwater-
overlast. Ook met het oog daarop had de 
Grondwatercommissie een notitie opgesteld. 
Daarin gaf zij o.a. aan dat de recente grondwa-
teroverlast door niets anders kon zijn veroor-
zaakt dan door recente gemeentelijke projec-
ten: de vervanging van het oude riool door 
een duaal systeem, het aanbrengen van een 
kleilaag in de Haagse Beek en het verwijderen 
van ‘gebiedsvreemde’ vegetatie uit de duinen.
Tijdens de zitting bleken de vertegenwoordi-
gers van de gemeente het hier niet mee eens 
te zijn. Naar hun oordeel was het nieuwe 

Stand van zaken betreffende
de grondwater-arbitrage
Door Victor Koningsberger, voorzitter Commissie Grondwateroverlast 

Het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de grondwateroverlast in de Vogelwijk is nog in volle gang. 
De afgelopen weken heeft ir. A.W. van der Vlies, arbiter in deze ‘grondwater-
affaire’, twee hoorzittingen gehouden over respectievelijk juridische en technische 
aspecten. Daarbij liet hij zich bijstaan door de heren mr. P. de Putter (juridisch 
deskundige) en ir. K. Groen (waterhuishoudkundige). Hiernaast gebeurde nog het 
een en ander. Bij dezen een tussentijds verslag.
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rioolsysteem zo ‘gedimensioneerd’ dat het niet 
kón leiden tot een aanmerkelijke verhoging van 
de grondwaterstanden in de wijk. De effecten 
van de twee andere projecten op de grondwa-
terstand achtten zij miniem.
De Grondwatercommissie wees er op haar 
beurt op dat de gemeente nooit heeft laten on-
derzoeken waarom na de aanleg van de eerste 
fase van het nieuwe rioolsysteem zich toch veel 
grondwateroverlast bleek voor te doen die niet 
op het conto van extreme regenval kon worden 
geschreven. Hetzelfde geldt toen uit een onder-
zoek ten behoeve van een wijkbewoner bleek 
dat het nieuwe systeem wel degelijk tot stijging 
van het grondwater zou leiden (en ook heeft 
geleid).

Nadere notities
Na de hoorzittingen dienden de gemeentelijke 
vertegenwoordigers nog stukken in over de 
door de gemeente aangehouden grondwater-
norm. Verder lieten zij de uitkomst weten van 
door de gemeente gemaakte computerbere-
keningen van de toekomstige effecten van de 
klimaatverandering en zeespiegelstijging op 
de grondwaterstanden in de Vogelwijk.
Het memo van de vertegenwoordi-
gers van de gemeente over de door hen 
aangehouden grondwaternorm gaf de 
Grondwatercommissie andermaal aanleiding 
tot een notitie. Daarin wijst zij er o.a. op dat de 
gemeente zich niet houdt aan het ‘uitgangs-
punt’ dat in 2006 bij het ontwerp van het duaal 

De Grondwatercommissie vindt dat het systeem voor regenwaterafvoer in de wijk (met opvang in ondergrondse 
bassins) reguleerbaar moet worden gemaakt. Op de foto de aanleg van het eerste opvangbekken in de wijk in 2007, 
onder het Mezenplein.
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systeem was geformuleerd, namelijk ‘een 
maximaal aanvaardbare grondwaterstand van 
2 meter beneden weghoogte, welke situatie 
maximaal twee keer per tien jaar mag worden 
bereikt’. Vandaag de dag maakt de gemeente 
daarvan dat die maximaal aanvaardbare 
grondwaterstand twee keer in de tien jaar mag 
worden overschreden.

‘Bestuurbare’ regenafvoer
Ook stelde de commissie een notitie op met 
suggesties voor te treffen maatregelen ter 
voorkoming van verdere grondwateroverlast. 
Hierin dringt de commissie erop aan dat de 
gemeente het nieuwe regenriool (inclusief 
de opvangbekkens) en de infiltratie daaruit 
van water in de bodem van de wijk alsnog 
‘bestuurbaar’ maakt. Zo zou ervoor kunnen 
worden gezorgd dat de grondwaterstand nooit 
boven -2 meter onder maaiveldhoogte komt. 
Met het oog daarop zal de gemeente ook haar 
meetnet moeten optimaliseren.
Ten slotte heeft de Grondwatercommissie 

Op 17 februari hebben we met dertien enthou-
siaste wijkbewoners het Gemeente museum 
bezocht voor de expositie ‘Hubert de Givenchy, 
to Audrey with Love’. 
Tijdens de koffie vooraf maakten we met elkaar 
kennis. Gids Sophie Ketting leidde ons daarna 
door de prachtige expositie. Zij verstond de 
kunst om nog net even die extra inkijk in het 
leven van beide mensen te geven, die je zonder 
gids zou missen. 
Na afloop, tijdens de borrel met heerlijke hapjes 
in Restaurant Gember, vonden er daardoor 
zeer geanimeerde gesprekken plaats. Iedereen 
was erg enthousiast en heeft van het uitje 
genoten. 

Bericht van de Commissie Ouderenactiviteiten

de gemeente nu al laten weten dat zij tijdig 
additionele maatregelen zal moeten treffen 
(bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van 
draineerleidingen) tegen de effecten van de 
o.a. door het KNMI verwachte klimaatveran-
dering en zeespiegelstijging. Dit zou overigens 
wel eens eerder kunnen zijn dan nu gedacht. 
Blijkens computerberekeningen van de ge-
meente valt te verwachten dat het grondwater 
in de Vogelwijk de komende jaren in de tegen 
de duinen gelegen delen van de wijk met circa 
25 cm structureel zal stijgen.

Eindrapport
Nu de hoorzittingen en nadere stukkenwisse-
ling achter de rug zijn, zijn de onafhankelijke 
deskundigen aan de slag gegaan met het 
opstellen van een deelrapport. Mede op basis 
daarvan zal de heer Van der Vlies zijn eindrap-
port opstellen. Bij het ter perse gaan van dit 
wijkblad was nog niet bekend, wanneer hij zijn 
eindrapport zal kunnen uitbrengen.

We staan al weer in de startblokken voor de 
volgende activiteit: 
de voorjaarslunch

Datum: maandag 27 maart 
Tijd: 12.00 uur. Plaats: Papegaailaan 32, thuis 
bij Ilonka Sillevis Smitt.
Kosten: € 5, ter plekke te voldoen.
Aanmelden: bij voorkeur per e-mail:
ouderencommissie@vogelwijk.nl
Of anders telefonisch bij Ine Essing: 
070-3460604. 
Wacht niet te lang, want er is slechts plaats 
voor 20 personen. De inschrijving sluit op 
vrijdag 24 maart.

Seniorenlunch op maandag 27 maart
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Door Dick van Rietschoten

Zaterdagochtend 11 februari, kort voor het 
middaguur. Op de Kruisbeklaan 57 krijgt 
Jan Hillenius (45) via z’n mobiele telefoon 
een melding. Breaking news: Piet Keizer, de  
legendarische sierlijke oud-voetballer van 
Ajax, is overleden. ,,Daar moeten we natuur-
lijk wat mee’’, zegt Jan als hij even later de 
Vogelwijkverslaggever aan de lijn krijgt. ,,Ik 
denk er even over na en neem dan contact met 
de jongens op.’’
Met die ‘jongens’ bedoelt hij Wilfred Genee, 
Johan Derksen en René van der Gijp. Jan 
Hillenius is namelijk eindredacteur bij het 

spraakmakende RTL-voetbalpraatprogramma 
Voetbal Inside (voorheen Voetbal International), 
dat elke maandag- en vrijdagavond maar liefst 
anderhalf uur lang tussen de 500 en 700 dui-
zend kijkers weet te boeien. 

Losse sfeer
De fascinatie van al die voetballiefhebbers 
wordt vooral levend gehouden door een tweetal 
hoofdelementen. Ten eerste de sfeer. Men wordt 
weliswaar getrakteerd op deskundige commen-
taren en analyses, maar het gaat er niet constant 
bloedserieus aan toe, zoals op zondagavonden 

Jan Hillenius, eindredacteur Voetbal Inside 

‘Ik heb geluk gehad dat ik in het
Hilversumse wereldje ben gerold’ 
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bij het voetbalpanel van de NOS het geval is. 
Voetbal is ook niet altijd het hoofdonderwerp. 
Er worden geregeld zijwegen bewandeld, 
die bijvoorbeeld even naar Donald Trump of 
Patricia Paay leiden en aanleiding geven tot 
hilarische observaties of een boeketje grollen 
en grappen, ,,soms op het randje van de goede 
smaak’’, zoals de eindredacteur het diplomatiek 
uitdrukt. Wat ook aan die losse sfeer bijdraagt 
is de café-achtige setting van het programma 
(dankzij het sponsorschap van bierproducent 
Jupiler), dat altijd live en met publiek wordt 
opgenomen en zelfs een eigen huisband heeft.

Botsende karakters
De andere publiekstrekkende pijler waarop het 
door RTL7 uitgezonden programma rust, be-
staat uit de soms flink botsende karakters van 
de vaste studiobezetting: de onverstoorbare 
presentator Wilfred Genee, de cynische knorre-
pot Johan Derksen en de tragikomische volks-
jongen en ex-voetbalprof René van der Gijp. 
Het zijn overigens niet alleen deze drie vaste 
stamgasten die de show maken, want geregeld 
schuiven er andere analytici aan. De afgelopen 
jaren kwamen onder anderen de voormalige 
profvoetballers Jan Boskamp, Hans Kraay jr. 
en Wim Kieft geregeld langs. Laatstgenoemde 
onthulde in 2014 in een boek van sportjour-
nalist Michel van Egmond tot veler onthutsing 
dat hij vanaf midden jaren negentig achttien 
jaar verslaafd is geweest aan alcohol en drugs. 
Eerder schreef Van Egmond ook een bestseller 
over René van der Gijp.

Draaiboek 
Jan Hillenius kwam in 2008 als eindredacteur 
bij de talkshow werken. ,,Mijn taak is onder 
meer de voorbereiding van het programma’’, 
legt hij uit. ,,Ik stel in overleg met Wilfred en de 
anderen de onderwerpen samen, ik zorg dat 
er leuke filmfragmenten bij komen en ik maak 
een draaiboek. Daarnaast fungeer ik ook nog 
als een soort manager van de drie hoofdrol-
spelers.’’

,,Tijdens de uitzendingen heb ik voortdurend 
contact met presentator Wilfred. Dat ziet de 
kijker niet, maar ik zit zoals dat heet in Wilfreds 
‘oortje’. Ik kan hem dan ook gaandeweg het 
programma allerlei dingen influisteren en 
ook ingrijpen als er iets uit de hand dreigt te 
lopen, hoewel Wilfred eigenlijk mans genoeg 
is, want hij behoort echt tot de eredivisie der 
Nederlandse presentatoren. Ik maak trouwens 
ook een selectie uit de kijkersvragen, want de 
kijkers kunnen tijdens de show via een ‘appje’ 
op hun mobiele telefoon vragen aan de stam-
tafel voorleggen. Dan bepaal ik welke vraag 
wordt doorgespeeld.’’

Ouderlijk huis 
,,Ik heb geluk gehad dat ik in het Hilversumse 
wereldje ben gerold en ik zal je vertellen hoe 
dat zo is gekomen’’, zegt Jan enkele dagen 
eerder, op zijn vaste vrije dinsdag, tijdens een 
ontspannen gesprek in zijn huiskamer.
Een blik rondom, onder meer in de richting 
van de open keuken, leert de bezoeker al snel 
dat het pand nog niet zo lang geleden ingrij-
pend moet zijn gerenoveerd. Jan bevestigt die 
indruk. ,,Dit is mijn ouderlijk huis’’, zegt hij. 
,,Negen jaar geleden overleed mijn vader en 
in 2015 mijn moeder. Mijn broer en ik hebben 
toen besloten dat we het huis in de familie zou-
den houden en dat ik er zou gaan wonen.’’ 
Na een verbouwing trok Jan er begin 2016 
in, samen met zijn vrouw Machteld (nu nog 
drie dagen per week lerares van groep 7 op 
een basisschool in Delft, maar vanaf augustus 
aanstaande in dienst van een basisschool die 
aanzienlijk dichter bij huis ligt) en de kinderen 
Jessie (11) en Marijn (9). 

Saaie buurt
,,M’n vroegste jeugd heb ik doorgebracht in 
de Bloemenbuurt, maar vanaf mijn dertiende, 
toen ik net op ‘de Dalton’ zat, heb ik ruim tien 
jaar hier op de Kruisbeklaan gewoond. Ik vond 
het toen als puber uitermate saai. Er woonden 
bijna alleen maar oudere mensen in de buurt. 
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Gelukkig had ik vrij dichtbij een vriendenkring, 
want ik voetbalde bij HBS, waar ik uiteindelijk 
in het eerste jeugdelftal terechtkwam. Later ben 
ik er jeugdtrainer geworden, uiteraard na het 
behalen van een trainersdiploma. Ik ben nog 
steeds lid van HBS en schrijf ook geregeld in het 
clubblad Craeyen. In oktober 2018 bestaan we 
125 jaar. Ja, wat dacht je, natuurlijk komt er een 
mooi jubileumboek! Haha! Ik ben al druk bezig 
met de voorbereidingen.’’
,,Maar waar hadden we het over? O ja, de saaie 
buurt. Nou, tegenwoordig is dat wel anders 
hoor, althans voor kinderen. Het barst hier 
van de jonge gezinnen. Onze kinderen hebben 
geen klagen over gebrek aan buurtvriendjes  
en -vriendinnetjes. En ik vind het heerlijk om 
hier terug te zijn, zo dicht bij de kust. Als ik de 
hoek om ga, kan ik direct een prachtig rondje 
hardlopen in de duinen, en dat doe ik dan ook 
geregeld. En gaandeweg kom ik hier in de wijk 
steeds meer oud-schoolgenoten of vroegere 
HBS-teamleden tegen.’’

Journalistiek
Het schrijven en het werken met filmbeelden 
heeft Jan bijna met de paplepel binnengekre-
gen. Het gevoel voor journalistiek zat zelfs al in 
z’n genen. ,,Mijn vader was journalist. Jarenlang 
werkte hij bij dagblad Het Vrije Volk en later 
werd hij hoofd voorlichting van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten. Dick Hillenius 
heette hij. Er was in de vorige eeuw ook een 
bekende bioloog met die naam, maar dat was 
een neef van m’n vader. Zo lang als ik me kan 
herinneren was onze huiskamer altijd bezaaid 
met kranten. M’n vader vrat ze als het ware.’’ 
,,Een oom van mij, van moederskant, was een 
filmhobbyïst. Dat fascineerde mij enorm, vooral 
het monteren van de filmpjes. We hadden thuis 
een projector en toen ik wat ouder werd, zat ik 
daar graag mee te klooien. Je kent dat nog wel: 
die super-8-filmpjes, die je ook makkelijk kon 
doorknippen en aan elkaar lassen.’’

Sport 7
Na zijn vwo-diploma te hebben gehaald, begon 
Jan aan een hbo-opleiding Personeel en Arbeid, 
maar maakte die niet af. ,,Bij nader inzien was 
dat niks voor mij. Ik had daarna verschillende 
baantjes, zoals ober in restaurant De Wildhoef, 
en intussen trainde ik vooral de jeugdelftallen 
van HBS.’’ 
Het aanbreken van het jaar 1996 bracht echter 
een radicale omwenteling in zijn bestaan 
teweeg. Jan: ,,De KNVB en tv-productiebedrijf 
Endemol maakten bekend dat ze een com-
merciële sportzender wilden beginnen met de 
naam Sport 7. En via advertenties vroegen ze 
om beeldredacteuren, die filmbeelden kon-
den monteren tot goede reportages.’’ Jan rook 
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z’n kans, solliciteerde en werd tot zijn geluk 
aangenomen, ,,niet alleen omdat ik wel kaas 
had gegeten van monteren, maar ook omdat ik 
aardig wat van voetbal wist.’’ Hij was binnen in 
de televisiewereld. 
,,Later hoorde ik dat er ongeveer duizend 
sollicitanten waren. Wat een mazzel had ik 
gehad! Ik kon een cursus volgen aan de media-
academie in Hilversum en in augustus 1996 
ging de zender van start. Helaas was dat maar 
van korte duur, want onder meer door geruzie 
met de grote voetbalclubs over de uitzendrech-
ten, gesteggel met de kabelmaatschappijen en 
gebrek aan kijkers bleef het succes uit en werd 
aan het eind van dat jaar de stekker al uit de 
zender getrokken. Maar opnieuw had ik mazzel, 
want ik kon als freelance-montagetechnicus aan 
de slag voor Canal+ en SBS6. Dat heb ik jaren 
gedaan.’’

Cameraman
,,Tussendoor kwam ik in contact met een 
net opgerichte American Footballclub in 
Amsterdam, de Amsterdam Admirals. Ze waren 
de enige in Nederland, maar speelden wel tegen 
soortgelijke teams elders in Europa. Ik kreeg de 
opdracht om met een filmcamera hun trainin-
gen en wedstrijden vast te leggen – soms vanuit 
een hoogwerker - en er een soort instructiefilms 
van te maken. Zo reisde ik als cameraman heel 
wat af.’’
,,Toen ik dat een maand of acht had gedaan, 
kreeg ik de kans om voor RTL5 een jeugdvoet-
balprogramma te maken, dat op zondagmiddag 
werd uitgezonden. Fantastisch! Ik deed bijna 
alles zelf: interviewen, filmen, monteren, com-
mentariëren, enzovoorts. Opnieuw een goeie 
leerschool. Dat kwam me goed van pas toen ik 
daarna bij het mediabedrijf WK-Producties van 
Kees Jansma kwam werken.’’

Kurhaus
Geloof het of niet, maar toen Jan in 2008 het 
verzoek kreeg of hij eindredacteur wilde worden 
bij het RTL-programma Voetbal International, 

met onder anderen Wilfred Genee en Johan 
Derksen, stond hij niet te trappelen. ,,Dat 
programma bestond al sinds 2001, maar de fut 
was eruit en de kijkcijfers kelderden. Eigenlijk 
zag niemand er nog brood in, maar RTL wilde 
het nog één kans geven. Ik zag het niet zitten 
een rol te gaan spelen in een saaie talkshow met 
langdurig gebazel over voetbal. Maar toen men 
mij uiteindelijk had overgehaald dacht ik: we 
moeten van die talking heads iets aantrekkelijks 
gaan maken. Gaandeweg zijn we daar met z’n 
allen goed in geslaagd, denk ik.’’
Het duurde even, maar geleidelijk werd Voetbal 
International, dat inmiddels Voetbal Inside 
heet, een succes. Wat daar volgens Jan flink aan 
bijdroeg waren de speciale live-uitzendingen 
die tijdens het WK voetbal in 2010 vanuit het 
Kurhaus werden gemaakt. 

Verziekte sfeer
,,Dat kunstje hebben we in 2012, met het EK, en 
in 2014 nog een keer herhaald. Helaas was het 
in 2014 aanzienlijk minder leuk. De sfeer tussen 
Johan, Wilfred en René was destijds behoorlijk 
verziekt. Hun karakters hadden al eerder tot 
explosieve botsingen geleid, maar nu was het 
wel heel erg. Er waren weken bij dat Wilfred en 
Johan of René en Johan alleen nog maar via mij 
met elkaar communiceerden. Ik heb uiteindelijk 
nog verzoenende gesprekken georganiseerd, 
bij Van der Valk in Vianen. Tegenwoordig gaat 
het trouwens weer prima. De lucht is geklaard. 
Er waren uiteraard altijd kijkers die het juist 
wel leuk vonden, dat geruzie, maar ik vond het 
gênant en verschrikkelijk.’’

Sportboek van het jaar
,,Maar laten we het over iets leukers hebben’’, 
stelt Jan voor, en in één adem door vertelt 
hij:. ,,In 2011 wonnen we met het programma 
de Gouden Televizierring! Dat was wel een 
glorieus moment. En in 2015 schreef ik samen 
met Michel van Egmond, die de boeken over 
Gijp en Kieft had gemaakt, het boek Topshow, 
waarin we een openhartig kijkje achter de 
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schermen van het programma boden, inclusief 
alle onderlinge narigheid. Dat boek is vorig jaar 
verkozen tot Sportboek van het Jaar. Er zijn er 
ruim 80.000 van verkocht. De prijs kregen we 
uitgereikt in het programma RTL Late Night 

van Humberto Tan. Dat is toch wel iets om trots 
op te zijn, vind je niet?’’
Van trots is daarentegen geen sprake als hij 
praat over ADO, de Haagse club waarover hij in 
2005 nog samen met een vriend en collega van 
Fox Sports, Vincent Schildkamp, een documen-
taire maakte vanwege het 100-jarig bestaan. 
,,De sores van ADO hebben we uiteraard in 
Voetbal Inside al een paar keer als gesprekson-
derwerp gehad. Het is moeilijk om hier nog een 
lichtpuntje in te zien.’’

Draaiboek
Het eind van Jans vrije middag nadert. Nog 
even en de kinderen komen uit school. ,,Ik 
ben vaak met een draaiboek in de weer’’, zegt 
hij, ,,maar niet alleen in Hilversum, ook hier 
thuis. Dat moet wel als je als ouders allebei een 
baan hebt. De hele week staan voor iedereen 
de taken en tijdstippen vast: eten koken, naar 
school, naar Hilversum, boodschappen doen, 
vioolles, pianoles, hockey, cricket… Maar het 
werkt prima, en je geniet des te meer als je even 
helemaal niks aan je hoofd hebt of samen op 
vakantie gaat.’’

Boete voor illegale huishoudelijke hulp gehandhaafd
De Vogelwijkbewoners Magda van Eijck (redacteur van dit blad) en Marguerite Hamer hebben 
geen kwijtschelding gekregen van de boetes die ze moesten betalen omdat ze in 2013 en 2014 een 
illegaal Indonesisch echtpaar als huishoudelijke hulpen in dienst hadden. De Raad van State heeft 
vorige maand hun verzoek om vernietiging van de boetes afgewezen. 

Aanvankelijk kregen Magda en Marguerite op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen een boete 
van 12.000 euro opgelegd omdat ze waren beschouwd als werkgever van illegalen. Inmiddels is die 
boete door een wetswijziging gehalveerd tot 6000 euro. ,,Dat hebben we al betaald, maar het blijft 
een buitenproportioneel bedrag’’, aldus Magda van Eijck, ,,want we waren echt te goeder trouw 
en hadden geen idee dat de man en vrouw die ons hielpen geen verblijfsvergunning hadden. Het 
was achteraf wel naïef dat nooit bij ons de vraag is opgekomen of ze hier wel legaal waren. Maar 
ze woonden al jaren in Nederland en hadden prima referenties. We hebben gewoon pech gehad 
dat deze mensen tegen de lamp zijn gelopen en dat de politie vervolgens is nagegaan waar ze hun 
werkhuizen hadden.’’
Magda en Marguerite overwegen nog of ze verder zullen procederen bij het Europese Hof van 
Justitie.

Jan met Humberto Tan en Michel van Egmond, 
co-auteur van hetr boek Topshow.
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

Stel je voor dat op een van de grasveldjes aan 
het Haanplein een groep buurtgenoten een 
moestuin aanlegt en onderhoudt. Een tuin 
waar iedere ‘deelnemer’ de vruchten van mag 
plukken. Charlotte van den Heuvel (21) en haar 
broer Rogier (18), wonend op Haanplein 6, 
keken elkaar vorig jaar november instemmend 
aan. Goed idee! Twee zielen, één gedachte.
Zojuist had het tweetal een oproep van het 
stadsdeel Segbroek gelezen om ‘leuke buurt-
ideeën’ in te sturen. De beste voorstellen zouden 
een prijs winnen. Tot hun verrassing kregen 
broer en zus in januari te horen dat ze met hun 
idee voor een buurtmoestuin de ‘Jongerenprijs’ 
hadden gewonnen. Een paar weken later over-
handigde stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller 
hen een symbolische cheque van 750 euro om 
bij wijze van proef op hun eigen Haanplein een 

buurtmoestuinproject te beginnen. Als het een 
succes wordt, zou het concept ook elders in 
Segbroek kunnen worden toegepast.  

Gemeentelijke hulp
,,Bij het opzetten van de tuin krijgen we hulp 
van het gemeentelijk groenbedrijf’’, zegt Rogier. 
,,Maar we moeten natuurlijk ook wel één en 
ander zelf doen. Dit voorjaar gaan we bij men-
sen in de buurt brieven bezorgen waarin we 
uitleggen wat we van plan zijn en vragen wie er 
mee wil doen.’’
Charlotte, tweedejaars studente aan de oplei-
ding Toerisme en Management van Hogeschool 
InHolland in Rotterdam, ziet het al in grote 
lijnen voor zich. ,,Dit is bedoeld als een project 
dat mensen bij elkaar brengt en waarin boven-
dien duurzaamheid een hoofdrol speelt. Zo sla 

Prijswinnend idee: een buurtmoestuin
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je twee belangrijke vliegen in één klap.’’
Toch bestaat de moestuin voorlopig enkel nog 
in de fantasie van de enthousiaste bedenkers. 
,,We moeten nog goed nadenken over de de-
tails van de organisatie. Misschien zijn er wel 
mensen die ons daarbij willen helpen’’, zegt 
Charlotte. ,,Als er dingen geplant of gezaaid 
zijn, moet er in elk geval een soort schema 
komen waarin je kunt zien wie iets verzorgt of 
heeft geoogst.’’
Over de vormgeving van de moestuin maakt 
het duo zich niet zoveel zorgen. Rogier: ,,Ons 
is beloofd dat we hulp van de gemeente 
krijgen, dus ik neem aan dat er van die kant 
wel goede suggesties komen. Ik denk dat er 
sowieso een hekje omheen moet.’’ 

Reizen
Rogier behaalde vorig jaar z’n vwo-examen 

Groente en fruit hebben ook in het verleden al een belangrijke rol op het Haanplein gespeeld. Van midden jaren 
dertig tot 1987 was op nummer 20 de winkel gevestigd van groenteboer Hoeks: Het Fruithuis. Tot 1947 stond Hoeks 
senior achter de toonbank, geholpen door zijn zoon Georges. Daarna namen Georges en diens vrouw Fien de zaak 
over. Deze foto is van eind jaren veertig of begin jaren vijftig.                                                  

en bevindt zich nu in een ‘tussenjaar’ in 
afwachting van een Engelstalige studie 
International Studies aan de Leidse Universiteit 
vanaf september dit jaar. ,,Ik heb inmiddels 
een leuk zakcentje verdiend bij SushiPoint, 
op de hoek van de Laan van Meerdervoort en 
de Waldeck Pyrmontkade en nu ga ik begin 
maart voor zeven weken naar Zuid-Afrika. De 
eerste twee weken gaat m’n vader mee, samen 
rondtrekken en op safari. Daarna volg ik vijf 
weken in Kaapstad een Engelse taalcursus, 
want Engels heb ik straks bij m’n studie hard 
nodig.’’
Ook Charlotte is dezer dagen op reis, zij het 
slechts een week. Met jaargenoten van haar 
toerisme-opleiding brengt ze een studiebezoek 
aan Moskou en Sint Petersburg. ,,En als we 
allebei terug zijn, storten we ons weer op het 
moestuinproject.’’

Foto:  Fam. Kappetein
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Bijna 120 kinderen en hun be-
geleiders hebben op vrijdag-
avond 17 februari genoten 
van de vossenjacht die de 
Commissie Kinderactiviteiten 
voor hen had georganiseerd. 
In het middendeel van de 
wijk, tussen het IJsvogelplein 
en de Kwartellaan, hielden 
zich negen ‘vossen’ op, die 

Op zoek naar vossen en een zebraduif
de kinderen elk een letter 
meegaven. Tezamen moesten 
deze letters, op de juiste ma-
nier door elkaar gehusseld, de 
naam vormen van een bijzon-
dere vogel. Wie alle vossen 
had gevonden (zoals een 
kok, een heks, een haas, een 
lantarenpaalschilder en een 
kangoeroe) en de letters in 

de goede volgorde had gezet, 
kon het woord ‘zebraduif’
tevoorschijn toveren, een 
vogel die overigens echt 
bestaat. 
Na afloop kregen alle kinde-
ren met een goede oplossing 
(iedereen dus) bij de school 
op het IJsvogelplein als belo-
ning een zakje chips.  

Foto’s: Tristan van Rietschoten
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Tijdens een van de borrels van het VogelNet-
werk van ondernemers aan de Papegaailaan 
7 vertelde Debbie van Bruggen de aanwezi-
gen vorig jaar geestdriftig over haar werk als 
grafisch ontwerper. Reden om eens nader 
kennis te maken met deze vakvrouw, die haar 
talenten nu en dan ook inzet voor de wijk-
vereniging. Debbie woont met haar man Ab, 
gepensioneerd leraar en manager van een 
vmbo-school, in de Fazantflat. Dit zeer gewilde 
wooncomplex dat in 1939 verrees op een kavel 
tussen Fazantplein, Fitislaan, Laan van Poot en 
Sniplaan bestaat uit 40 huurappartementen 
van verschillende grootte. Debbie en Ab bewo-
nen een zeskamer-appartement aan de kant 
van de Laan van Poot.

Schavemaker
Als Debbie begint te vertellen, gaat figuurlijk 
het licht aan. Ze geniet van het leven en met 
haar enthousiaste verteltrant draagt ze dit ook 
uit. Daar kan zelfs een zware verkoudheid die 
haar tijdens ons gesprek parten speelt niets 
aan veranderen.
,,Ik ben een krokettenmeisje” zegt Debbie, 
terwijl we plaatsnemen aan de robuuste 
eettafel in de sfeervolle ruime woonkamer. 
Op tafel ligt een artikel uit AD Haagsche 
Courant waarin deze opmerking nader wordt 
verklaard. Het is een onlangs verschenen 
necrologie over haar vader Jan Schavemaker, 
die begin dit jaar overleed. Lunchroom 
Schavemaker aan de Dierenselaan was een 

Debbie van Bruggen, grafisch ontwerpster

Een kleurrijk ‘krokettenmeisje’ 

Door Madelon Kranenburg - Foto’s: Dick van Rietschoten
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begrip in Den Haag. De kroketten werden 
dagelijks vers met de hand bereid. 

Australië 
De ouders van Debbie emigreerden in de 
jaren vijftig naar Australië, maar keerden 
naar Nederland terug omdat haar vader in de 
lunchroom van zijn ouders wilde gaan werken. 
Na drie jaar had vader Jan er echter genoeg 
van en vervolgens vertrok het echtpaar weer 
naar Melbourne. In deze periode werden 
Debbie en haar broer geboren. In 1965 keerde 
het gezin definitief terug naar Nederland, 
waar Jan Schavemaker de zaak van zijn vader 
overnam.
,,Toen ik als meisje in Nederland kwam, 
miste ik de ruimte,” zegt Debbie. Die vond ze 
uiteindelijk terug aan de Laan van Poot, maar 
hierover later meer.
,,Om de taal goed te leren spreken, ging ik na 
terugkomst uit Australië op school bij de non-
nen aan de Nijkerklaan. Nou, dan leer je wel 
snel Nederlands hoor.”

Borrels
Al op 19-jarige leeftijd leert Debbie haar man 
Ab kennen, die destijds gymleraar was. Met 
hem gaat ze in de Van Aersenstraat in het 
Statenkwartier wonen. ,,Na negen jaar werden 
we gebeld door kennissen met het nieuws dat 
er een huurflat vrij kwam op de Laan van Poot. 
We gingen kijken en waren er op slag verliefd 
op van. Toen ik mijn eerste stappen in deze flat 
zette, zei ik tegen Ab: ‘Ik ga hier nooit meer 
weg’. Inmiddels wonen we hier 31 jaar met 
heel veel plezier. In deze omgeving heb ik de 
ruimte die ik zo gewend was in Australië weer 
terug. We kijken uit over de duinen en het 
groene gras. Ik zet in de zomer een tafel buiten 
op het grasveld en dan drinken we gezellig 
met medeflatbewoners rond borreltijd een 
glaasje.’’
,,De sociale contacten hier zijn echt hartstikke 
gezellig. We hebben ieder jaar een nieuw-
jaarsborrel met een grote opkomst en ook 

een zogeheten buurvrouwenborrel. Daarnaast 
is er onderling veel contact.” Debbie zegt het 
nog maar eens heel uitdrukkelijk: ,,Nee, het 
is géén bejaardenflat. Er wonen hier zelfs vier 
huishoudens met kinderen. Ik vind het hier een 
walhalla en ben elke dag weer blij dat ik hier 
mag wonen.”

Bezorgers wijkblad
De betrokkenheid van Debbie en haar man Ab 
bij de Vogelwijk is groot. Dat begon al vroeg. 
Ab begon zijn carrière met een studie aan 
de sportacademie aan de Laan van Poot, de 
HALO. Maar dat niet alleen: vorig jaar waren  
Debbie en Ab de bezorgers van het huis-aan-
huisnummer van wijkblad de Vogelwijk, dat 
traditioneel in oktober verschijnt. Debbie: ,,Dat 
was zo leuk. Het was in die periode mooi weer, 
mensen zaten nog in de tuin. Als ik het tuinpad 
op kwam lopen met de mededeling: ‘ik kom het 
wijkblad bezorgen’, werden de mensen enthou-
siast en gingen direct lezen.” 
Dit is echter niet de enige bemoeienis van 
Debbie met het wijkblad. Ook verzorgde zij de 

Debbie en Ab



De Vogelwijk maart 2017   25

afgelopen jaren enkele malen de lay-out van 
een aantal ‘advertorials’ in het blad.

Sylvia Tóth
Dit brengt ons op haar vakgebied: grafisch 
ontwerpen. ,,Daar ben ik pas later een oplei-
ding voor gaan volgen”, zegt Debbie terwijl ze 
alvast een aantal voorbeelden van eigen haar 
werk tevoorschijn haalt.
,,Ik ben begonnen met werken bij Sylvia 
Tóth, indertijd eigenaresse van uitzendbu-
reau Content. Een bijzondere, inspirerende 
vrouw, waar ik veel van heb geleerd. Voor 
haar bedrijf heb ik van alles gedaan. Ik gaf 
onder meer voorlichting op scholen over de 
werkwijze van een uitzendbureau, ik stond op 
beurzen en evenementen en was een van de 
gastvrouwen in het Holland Heineken House 
bij de Olympische Spelen in Atlanta in 1996. 
Vier jaar later kreeg ik de kans om dezelfde 
functie te vervullen bij de Olympische Spelen 
in Sidney, in mijn ‘eigen’ Australië. Dat gaf 
me echt een gevoel van thuiskomen! Ditmaal 
stond ik er trouwens niet namens Content, 
maar al vertegenwoordiger van uitzendbureau 
Randstad. ,,Niet dat we veel van de verschil-
lende sporten te zien kregen hoor, want we 
werkten met het team ‘zo’n zestien uur per 
dag. Maar aan het eind van de dag ontmoette 
je toch veel sporters. Die ervaring was natuur-
lijk geweldig.”

Eigen bedrijf
Debbie heeft zich naar eigen zeggen ‘te pletter’ 
gewerkt voor Sylvia Tóth en haar concern. 
,,Maar ze deed ook heel veel terug”. In 1997 
heb ik ontslag genomen bij Content en ben een 
parttime opleiding Grafisch Ontwerpen gaan 
volgen in Rotterdam. Vervolgens ben ik weer 
teruggevraagd bij Studio Content, de grafische 
tak van dit uitzendbureau, en daar heb ik 
nog twee jaar gewerkt. Inmiddels had ik ook 
al mijn eigen bedrijf naast Content. Dus het 
kwam geregeld voor dat ik moest racen tussen 
de twee verschillende opdrachtgevers.” Ze 

begint te lachen als ze hier weer aan denkt.
,,Nu werk ik alweer een groot aantal jaren 
voor mezelf, met kantoor aan huis. Nou ja, aan 
huis… soms werk ik ook vanaf onze boot. Want 
het maakt met de tegenwoordige techniek niet 
uit waar je aan het werk bent. Maar ik ben heel 
gedisciplineerd. Om half negen zit ik achter 
mijn bureau en ga ik aan het werk.” 
Geen dag is echter hetzelfde, legt Debbie uit. 
,,Er kan opeens een spoedklus tussendoor 
komen, waardoor mijn oorspronkelijke schema 
er totaal anders uit komt te zien.”

Flamboyant
Debbie heeft goede en minder goede jaren 
gekend, zegt ze. ,,Het werk moet je worden ge-
gund. Op een bepaald moment ben ik gevraagd 
loten te gaan ontwerpen voor de Lotto. En zo 
werd ik de moeder van de loten.”
Debbie omschrijft haar stijl als ‘flamboyant en 
kleurrijk’. Ze wijst in dit verband op een zelf 
ontworpen muurschildering in haar woonka-
mer. Debbie heeft geen woord te veel gezegd: 
de energie en kleuren spatten ervan af.
,,Als ik los kan, ga ik los”, verklaart Debbie haar 
stijl. Haar werk varieert van het ontwerpen van 
logo’s, zoals bijvoorbeeld van het VogelNetwerk 
van Yvonne Brouwer of grafische opdrachten 
voor de Haeghe Groep tot het ontwerpen van 
een blik voor het jaarlijkse kerstpakket van een 
verffabrikant. Sinds kort heeft ze zich ook op 
het creëren van keramiek gestort. Trots laat ze 
haar nieuwste werken zien. ,,Heerlijk om mee 
bezig te zijn”. 
Debbie besluit het gesprek met de woorden: 
,,Ik word in mijn werk geïnspireerd door mijn 
woonomgeving. Als ik door de duinen loop, 
zie ik alle verschillende kleuren in de natuur, 
in combinatie met het vaak prachtige licht. Die 
indrukken gebruik ik allemaal weer in mijn 
werk.”  

Zie ook: www.debbievanbruggen.nl
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Door Marian Barendrecht, secteraris Hellas
 
Op 15 maart bestaat handbalvereniging 
Hellas, al vele decennia trotse bewoner van 
de Vogelwijk, 90 jaar. Om dat ook met andere 
Vogelwijkers te vieren, nodigen wij alle bewo-
ners uit om de komende maanden de wedstrij-
den van het herenteam gratis bij te wonen.

Hellas werd in 1927 opgericht in de huiskamer 
van de Haagse gymnastiekleraar F.F. Schürhoff. 
Was het al een handbalvereniging? Nee, zeker 
niet. De leden van de Haagsche Gymnastiek- en 
Sportvereeniging Hellas hielden zich vooral bezig 
met turnen, atletiek en zwemmen. Pas in 1934 
kwam het handbal om de hoek kijken. Onze 
roots liggen dus niet bij het handbal. Wel aan 
de Laan van Poot. Want met een kleine uitstap 
naar het Stokroosveld, van 1928 tot 1939, heeft 
Hellas altijd aan de Laan van Poot gespeeld.

Eigen hal
In 1954 werd een start gemaakt met zaalhand-
bal. Met de Houtrusthallen om de hoek was het 
bijna logisch dat daar gespeeld werd. Later was 
De Vliegermolen in Voorburg de thuishaven 
voor de wedstrijden van onze eerste teams. 
In 1973 ontstonden er plannen voor een eigen 
hal. Hellas beschikte niet over voldoende en 
goede overdekte trainingsmogelijkheden. 
Wilde men aansluiting houden bij de top, dan 
moest er iets gebeuren. Een eigen hal was de 
beste optie. Het duurde echter nog zo’n zeven 
jaar voordat er een concreet plan van aanpak 
was. Gekozen werd voor een multifunctionele 
hal waarin diverse sporten konden worden 
beoefend. Pas op 25 april 1983, tien jaar na 
de eerste plannen, begon bij de atletiekbaan 
aan de Laan van Poot de bouw van de nieuwe 

Hellas viert 90-jarig bestaan met
cadeautje voor wijkbewoners  
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hal. Op 25 november 1983 vond de officiële 
opening plaats.

Prijzen
In al die jaren heeft Hellas vele prijzen mogen 
winnen: zowel in het vroegere veldhandbal 
met elf spelers als in het huidige zaalhandbal 
(zeven spelers) zijn onze dames, onze heren en 
onze jeugd bij elkaar 43 keer landskampioen 
geworden, hebben we vijf keer de nationale 
beker gewonnen en Europees handbal mogen 
spelen. Nog steeds zijn onze heren een vaste 
waarde in de eredivisie en onze dames spelen 
momenteel in de eerste divisie. Bijna alle jeugd-
groepen hebben een team dat ook op landelijk 
niveau speelt. Kortom: na 90 jaar is Hellas nog 
steeds springlevend en staan we nog steeds aan 
de top van het Nederlandse handbal!
Naast topsportvereniging is Hellas trouwens 
ook een breedtesportvereniging geworden 
en de plek waar velen gezelligheid en vriend-
schappen voor het leven vinden.

Kom kijken! 
Om ons 90-jarig jubileum te vieren willen 
wij graag alle Vogelwijkers uitnodigen om de 
komende maanden een keer op zaterdagavond 
te komen kijken bij één of meer wedstrijden van 
onze Heren 1. Zij spelen dan in de nacompeti-
tie, die de definitieve eindstand van de eredivi-
sie in seizoen 2016-2017 bepaalt. 
U kunt ons vinden op Sportpark Laan van Poot, 
links achter de sintelbaan. Op vertoon van het 
wijkblad of iets anders waaruit blijkt dat ook u 
in de Vogelwijk woont, kunt u de wedstrijden 
gratis bijwonen (normaal € 6 en voor kinderen 
t/m 15 jaar en 65-plussers €3). 
De eerstkomende thuiswedstrijden van de 
heren van Hellas zijn op 18 maart (21.00 uur), 
15 april (20.00 uur) en 29 april (20.00 uur). 
Meer informatie over deze en andere wedstrij-
den kunt u vinden op onze website 
www.hvhellas.nl of per mail verkrijgen via 
hellas@handbal.nl

Tot gauw in de Hellashal!

Running Dinner 
op zaterdag 25 maart  
Er is al een aardig aantal aanmeldingen binnen voor 
het aangekondigde Running Dinner in de wijk op 
zaterdag 25 maart, maar er kunnen nog veel meer 
mensen bij. Het sociaal-culinaire spektakel begint 
met een gezamenlijke borrel op één adres. Hierna 
ontvangen alle deelnemers hun persoonlijke route-
schema en gaan op pad.

Wat is een running dinner?
De deelnemers nuttigen een maaltijd op verschillende 
adressen bij bewoners thuis. Tevens zijn de deelne-
mers zelf voor één onderdeel gastvrouw/heer. Per 
maaltijdgang zit je met ± zes personen aan tafel. Het 
is een leuke  ontspannen manier om buurtgenoten in 
een andere setting te ontmoeten.

Spelregels
1. Je geeft je vóór 9 maart op om mee te doen (ver-

meld s.v.p. bijzonderheden zoals allergieën) 
2. Je krijgt kort na 9 maart te horen welk gerecht je 

mag verzorgen (voorgerecht, hoofdgerecht of  
dessert)

3. Je bent zelf gastvrouw/ heer voor 4 gasten en 
maakt óf een voorgerecht óf een hoofdgerecht óf 
een dessert 

4. Tijdens de borrel ontvang je informatie waar en hoe 
laat je zelf te gast bent voor de andere gangen van 
het diner.

5. Dit evenement is bedoeld voor volwassenen.

Het belangrijkste is: contact & gezelligheid.  Je hoeft 
geen culinair wonder te zijn om mee te doen. Het te 
bereiden diner-onderdeel moet bovenal praktisch 
zijn. Je kunt immers niet uitgebreid in de keuken staan 
terwijl je gasten ontvangt. Als de groep groot genoeg 
is, delen we de groep in ‘clusters’ in, zodat de afstanden 
tussen de maaltijden te voet zijn te overbruggen. 

Vermeld bij aanmelding de namen van de deelnemers,  
adres, e-mail, telefoonnummer en eventuele bijzon-
derheden. Mail naar: karensjouke@gmail.com
Meer informatie: Bernadette van Gigch (06- 51120615) 
of Karen Sjouke (06- 22557061).
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Door Willem van Tuijl

In 2016 heeft de cultuurcommissie van de wijkvereniging enkele succesvolle projecten ont-
plooid en/of ondersteund, zoals het maken en plaatsen van mozaïek-straattegels in de wijk, 
optredens van een kerstkoor, deelname aan de Parelroute, de cursus Muziek op schoot (voor 
dreumesen en peuters) en een aantal huiskamerconcerten op zondagmiddag bij Ilonka Sillevis 
Smitt aan de Papegaailaan 32.
Voor 2017 staan er al enkele projecten op de lijst (Muziek op schoot, Speelgroep oude muziek, 
Parelroute, Kerstkoor), maar daar kan nog veel meer bij. De commissie roept daarom wijkbewo-
ners op om met ideeën te komen voor culturele activiteiten die op enigerlei wijze bevorderlijk 
zijn voor de onderlinge contacten in de wijk. De leukste suggesties komen in aanmerking voor 
steun en eventueel subsidie van de cultuurcommissie. 

Heeft u een idee of plan, ook al is het nog niet tot in detail uitgewerkt, stuur dan een e-mail  naar 
Willem van Tuijl van de cultuurcommissie: willemvantuijl@ziggo.nl

Enkele suggesties: 
- Het met een groep voorbereiden en uitvoeren van poppenkastvoorstellingen voor de jeugd
- Het opzetten van een literatuur- leeskring (de Vogelwijk heeft er al enkele, maar die zitten vol)
- Het maken en tentoonstellen van fotoreportages van wijkspecifieke onderwerpen (bijv. de 

Schotse Hooglanders in de duinen, herfstbeelden etc.)
- Portrettekenen naar model
- Een ‘midzomernacht-activiteit’
- Museumbezoek in gezelschap, met deskundige toelichting
- Een lezing over de archeologie van onze omgeving of het zelf doen van archeologisch 
 onderzoek
- Een ‘feuilleton-estafette’, geschreven door wijkbewoners
- Seizoensactiviteiten (herfstcollages, kerstgedichten)

Oproep van de cultuurcommissie

Al voor het vijfde jaar doet een groep van 
elf senioren uit de Vogelwijk mee aan de 
cursus Bewegen voor ouderen. Dit project is 

met steun van de wijkvereniging opgezet als 
vervolg op de cursus ‘In Balans’, oftewel val-
preventie. De jongste deelneemster is 61 jaar 
en de oudste 84.
De oefeningen zijn speciaal voor mensen 
met brozere botten. Er worden geen grond-
oefeningen gedaan. De professionele begelei-
ding is in handen van Monique van der Knaap.

Het fitness-uurtje vond de laatste jaren 
op dinsdagochtenden in een kleine kin-
derspeelruimte aan de achterkant van de 

Ouderengym Heldringschool voortaan op zaterdagmorgen
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De Zonnebloem kwam onlangs in het nieuws 
in verband met een financiële reorganisatie. 
Het aanbod van vakantiereizen voor mensen 
met een fysieke beperking is daardoor drastisch 
verminderd. Hoogste tijd om de activiteiten 
van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, 
met onder meer een afdeling in het Haagse 
stadsdeel Segbroek, weer eens onder ieders 
aandacht te brengen. 

We staan er niet dagelijks bij stil, maar het 
leven van mensen met een fysieke beperking is 
vaak heel lastig. Zoiets gewoons als boodschap-
pen doen is bijvoorbeeld een moeilijke opgave. 
Dingen ondernemen die het leven aangenaam 
maken is voor velen niet mogelijk zonder de 
hulp van iemand anders. Gemakkelijk raakt 
men daardoor in een sociaal isolement.

Activiteiten
In Nederland zetten meer dan 40.000 vrijwil-
ligers zich regelmatig voor De Zonnebloem in 
om mensen met een fysieke beperking een on-
vergetelijke dag te bezorgen, onder meer door 
allerlei activiteiten en uitstapjes te organiseren. 

Dankzij de inzet van al die vrijwilligers gaan 
mensen met een lichamelijke handicap eindelijk 
weer eens naar een museum, een concert of 
even naar buiten om te genieten van de natuur. 
Sommige deelnemers zijn trouwens al tevreden 
met een gezellig bezoek om wat te praten of te 
worden voorgelezen.

De Zonnebloem kan altijd hulp en steun ge-
bruiken van nieuwe vrijwilligers en donateurs. 
Zo zoekt de afdeling Segbroek onder anderen 
een nieuwe secretaris, maar daarnaast ook 
vrijwilligers om af en toe mensen in uw naaste 
omgeving te bezoeken of te begeleiden tijdens 
activiteiten.
Kijk eens op onze website naar de mogelijkhe-
den: www.zonnebloem.nl/denhaag-segbroek
of neem contact op met Eline Olthof van de 
afdeling Segbroek, tel. (070) 3233813 of 
06-10753559. 

De Zonnebloem, afdeling Segbroek
heeft nieuwe vrijwilligers nodig 

Heldringschool plaats, maar vanaf 11 maart 
zijn dag en tijdstip verzet naar zaterdagoch-
tend van 9.45 tot 11.00 uur (inclusief een 
kwartier napraten). De locatie is nog steeds 
de Heldringschool, maar voortaan mag de 
grote gymzaal worden gebruikt, te bereiken 
via de hoofdingang van de school aan het 
IJsvogelplein.
Omdat er nu een grotere ruimte beschikbaar is 
dan voorheen en meestal niet alle elf deelne-
mers aanwezig zijn, kunnen er meer mensen 
meedoen. Er zijn nu overigens alleen dames 

Ouderengym Heldringschool voortaan op zaterdagmorgen
actief, maar heren zijn ook welkom! 
Speciale gymkleding is niet nodig, wel goed en 
makkelijk schoeisel.
De kosten bedragen € 50 per 10 lessen, dus dat 
is slechts 5 euro per les. U kunt ook eerst een 
gratis proefles meemaken.
Meer inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij Martine Gajentaan, deelneemster van het 
eerste uur. Mail naar:martinegaj@gmail.com 
U kunt zich ook meteen opgeven bij docente 
Monique: m.vdknaap@xs4all of tel.nr. 
070 3632315.
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Borrel en diner van 
De Vrije Vogels
De groep wijkbewoners die elke laatste maan-
dag van de maand in een restaurant bijeen-
komt voor een borrel en een (goedkoop maar 
prima) driegangendiner, nodigt u uit om op 
maandag 27 maart mee te doen. Op die dag 
komt deze groep, die zich De Vrije Vogels noemt, 
om 17.30 uur in de bistro van tennispark Berg 
en Dal (Bosjes van Pex) bijeen voor de borrel. 
Zo’n drie kwartier later gaat men aan tafel. 
Laat s.v.p. van tevoren wel aan organisator 
Bernadette van Gigch weten dat u van de partij 
wilt zijn: b.vangigch@kpnmail.nl of telefoon 
06-51120615.

Pianorecitals van
Else Krijgsman
Op zondagmiddag 12 maart, zaterdagmiddag 
1 april en zondagmiddag 9 april zal de nog 
altijd geestdriftige en onvermoeibare 85-jarige 
pianiste Else Krijgsman bij haar thuis (Laan van 
Poot 298) weer enkele van haar pianorecitals 
verzorgen, waarbij ze vertelt en speelt. De aan-
vang is telkens vanaf 15.30 uur. Het programma 
voor deze middagen is nog een verrassing. De 
concerten kosten 12 euro (ten bate van Artsen 
Zonder Grenzen) en u krijgt er een glas wijn bij. 
Graag wel van tevoren reserveren via krijgsman.
else@gmail.com of tel. (070)3230958.
 

Outdoor-BSO in 
Bosjes van Poot
De organisatie Zo Kinderopvang, die in 
Den Haag acht vestigingen heeft, krijgt 
er een nieuwe, bijzondere locatie bij: een 
Buitenschoolse Opvang in de Bosjes van Poot. 
Het is een echte Outdoor-BSO, waarbij de kinde-

Kortom
ren geregeld – onder begeleiding - op avontuur 
het bos in kunnen. De nieuwe BSO opereert 
vanuit het scoutinggebouwtje bij de voormalige 
Appel-loods, in het zijstraatje van de Laan van 
Poot tegenover de Nachtegaallaan. De afgelo-
pen weken is er al proefgedraaid, maar op don-
derdag 16 maart wordt de nieuwe BSO officieel 
met een feestelijk tintje geopend.

Orgel- en zangconcert 
met Bach in hoofdrol 
Op zondag 26 maart om 12.00 uur geeft orga-
niste Marieke Stoel in de Houtrustkerk (aan het 
eind van de Beeklaan) een concert met muziek 
van Bach. Toegang vrij, collecte na afloop.
De gekozen orgelwerken van Bach, waarvan de 
melodieën bekend zijn uit de Matthäus Passion 
en de Johannes Passion, worden telkens kort 
voorafgegaan door één gezongen vers van de 
bewuste liederen door het Houtrustkoor. Wie 
het leuk vindt, mag als publiek deze melodieën, 
plus twee meerstemmige koralen, meezin-
gen. Wie liever tevoren wil oefenen: kom dan 
op de donderdagen 9 en 16 maart naar de 
Houtrustkerk voor een repetitie van 10.00 tot 
11.00 uur.

Telefoon terug dankzij
Buurtwacht-appgroep
Er zijn wijkbewoners die sceptisch en zelfs 
enigszins smalend doen over de twee grote 
buurtwachtgroepen die via Whatsapp in onze 
wijk actief zijn Vogelwijk Verdachte Zaken en 
Buurtwacht Leeuwerik. Er wordt inderdaad 
wel eens oneigenlijk gebruik van de groepen 
gemaakt en soms duiken er op de mobiele 
telefoons van de groepsleden berichtjes op 
die niets met wijkveiligheid te maken hebben, 
maar over het algemeen hebben de groepen 
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Kortom
een nuttige sociale functie. Men waarschuwt 
elkaar voor onraad, wisselt ervaringen uit 
(bijvoorbeeld over auto- of woninginbraak) en 
meldt gevonden voorwerpen. Zo berichtte een 
oplettende wijkbewoonster op 19 februari via 
Buurtwacht Leeuwerik dat ze op de Mezenlaan 
een i-phone had gevonden. Een minuut later al 
meldde de opgeluchte (vader van de) eigenaar 
zich.
Binnenkort organiseert de wijkvereniging in 
het clubgebouw van Quick een bijeenkomst 
voor alle laancoördinatoren. Daarbij zullen de 
ervaringen van de buurtwachtgroepen ook aan 
de orde komen. 

Ledenbijeenkomst van
Vogelwijk Energie(k)
Op dinsdagavond 18 april houdt de vereni-
ging Vogelwijk Energie(k), die een duurzame, 
energiezuinige wijk nastreeft, een algemene 
ledenvergadering, ook bedoeld voor leden van 
Coöperatie De Zonnevogel. 
Locatie: de kantine van voetbal- en cricket-
vereniging Quick. Aanvang: 20.00 uur. In het 
aprilnummer van dit blad zal nadere infor-
matie over deze bijeenkomst worden gepubli-
ceerd. Noteer echter alvast datum en tijd. 

Opnieuw inbraakgolf
in auto’s (vooral BMW)  
In januari en begin februari was er – net als 
in november – opnieuw een piek in het aantal 
opengebroken auto’s in de wijk. Met name 
BMW-bezitters waren de dupe. Ondanks extra 
politiesurveillances in de avond en nacht kon-
den geen aanhoudingen worden verricht. Een 
korte inventarisatie:
- 13 januari: uit BMW in Sijzenlaan bij 

Parkietlaan dashboard ontvreemd

- 19 januari: Uit BMW op Pauwenlaan naviga-
tiesysteem en airbags gestolen (géén braak-
schade, dus de auto was met een elektronisch 
foefje geopend)

- 22 januari: BMW op Sijzenlaan hoek 
Nieboerweg opengebroken (rechter achter-
ruit ingeslagen) maar niets gestolen; dader 
wrsch. betrapt door passant.

- 22 januari: Uit BMW op Eendenlaan airbag 
ontvreemd

- 28 januari: Toyota Aygo op Houtrustlaan 
opengebroken 

- 31 januari: Uit BMW op Leeuweriklaan stuur, 
dashboard en navigatiesysteem gestolen

- 31 januari: Uit BMW op Koekoeklaan stuur 
gestolen

Breiclub Granny’s
Finest in Uitzicht
Sinds december vorig jaar komen in woonzorg-
centrum Uitzicht aan de Zonnebloemstraat 
wekelijks zo’n tien vrouwen bij elkaar voor 
de breiclub Granny’s Finest. De in Rotterdam 
zetelende organisatie Granny’s Finest brengt 
oudere dames bij elkaar die het leuk vinden om 
samen te breien. In heel Nederland zijn op die 
manier al tientallen breiclubs opgericht. 
Granny’s Finest verzorgd alle materialen en de 
patronen. Er is voldoende aanbod voor zowel 
de beginnende als de meer gevorderde breister. 
Elke deelneemster  breit in haar eigen tempo, 
waarbij overigens het meeste thuis wordt 
gedaan. Is het breiwerk klaar, dan wordt het 
gecontroleerd en daarna verkocht in diverse 
winkels door het land.  
Om de pas opgerichte nieuwe Haagse breiclub 
te begeleiden, is Granny’s Finest nog op zoek 
naar vrijwilligsters die minimaal twee keer 
per maand in de gelegenheid zijn de club te 
begeleiden. Vanzelfsprekend moeten de vrijwil-
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ligsters goed kunnen breien, zodat ze de dames 
waar nodig met raad en daad bij kunnen staan. 
De Granny’s Finest breiclub van Uitzicht, 
Zonnebloemstraat 383, komt iedere dinsdag-
middag van 14.00 – 16.00 uur in het grand 
café bijeen. Wilt u een keer komen kijken, zich 
aanmelden als vrijwilligster of meer informa-
tie, dan kunt u contact opnemen met Monique 
Koene, tel. 06 39850527.
E-mail: monique.koene-utz@florence.nl

Hondenpoepspreekuur 
Vogelwijk op 16 maart
Janine van den Hoogeband van het stads-
deelkantoor Segbroek, wier hoofdtaak het is 
een schone leefomgeving te bevorderen, gaat 
deze maand in alle buurten van Segbroek een 
‘hondenpoepspreekuur’ houden. 
Heeft u last van hondenpoep in de buurt of 
heeft u ideeën om de hondenpoepoverlast te 
verminderen? 
Kom dan op donderdag 16 maart tussen 
15.00 en 16.00 uur naar het spreekuur van 
Janine in de Vogelwijk. Locatie: De entreehal 
van het squash-centrum Houtrust aan het begin 
van de Laan van Poot (nr. 18).
Janine kan ook worden gemaild:
janine.vandenhoogenband@denhaag.nl  
Zie ook: https://medium.com/haagsehanden

Strengere aanpak van
gevaarlijke honden
De gemeente Den Haag wil het aantal (bijt)-in-
cidenten met gevaarlijke honden terugdringen. 
Daarom wil de gemeente een nieuwe passage 
aan de Algemene Plaatselijke Verordening toe-
voegen waardoor een eigenaar van een hond 
na een incident dat niet voldoende ernstig is 
om strafrechtelijk op te treden toch verplicht 

kan worden om zijn hond te muilkorven 
en/of kort aan te lijnen. 
Dit staat in een onlangs verschenen gemeente-
lijk evaluatierapport over het hondenbeleid en 
losloopgebieden.
Ook zal de gemeente in gesprek gaan met de 
Haagse hondenuitlaatservices om de overlast 
van honden in losloopgebieden tegen te gaan. 
Tevens wil de gemeente een aantal losloop-
gebieden toevoegen, wijzigen of opheffen. 
Later dit jaar wordt pas bekend om welke 
gebieden het gaat. Ten slotte blijft de gemeente 
grote prioriteit toekennen aan de bestrijding 
van hondenpoep op straat en in de natuur. 
Hondeneigenaren zullen nadrukkelijker wor-
den gewezen op hun verantwoordelijkheid en 
er zullen boetes worden uitgedeeld als mensen 
worden betrapt op overtreding van de honden-
poepregels.

Kortom

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

Woensdag 8 maart: Marja Huijbens verzorgt 
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of 
voorwerp met zigeunerkaarten.
Woensdag 15 maart: Petra verzorgt een avond 
met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van 
een levend persoon.
Woensdag 22 maart: Johan van Voorthuijzen 
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. 
een  foto of voorwerp van een levend of overleden 
persoon.
Woensdag 29 maart: Fien verzorgt een avond 
met orakelkaarten. Je mag 1 vraag stellen en Fien 
trekt 3 kaarten voor het antwoord.  
Woensdag 5 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.
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AANGEBODEN - Bij het opruimen trof ik nog vele 
postzegels aan. Het was tot 1965 een hobby van me 
en nu doe ik er helemaal niets meer mee. Het zijn 
oude zegels uit de hele wereld. Ze zijn kosteloos af 
te halen bij: Max Reitsma, tel 06-48 485 269.

GEZOCHT - Mijn schoonmaakhulp is bezig met 
een opleiding voor nagelstyliste. Het is voor haar 
opleiding van belang zo veel mogelijk te oefenen 
en nagels te verfraaien. Ze biedt haar diensten aan 

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. 
Aanbevelingen  voor huishoudelijke hulp mogen wel, 
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnum-
mer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden 
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke 
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

voor 15 euro. Mocht u interesse en/of referenties wil-
len hebben, bel mij: 06 51 14 01 99.

TE KOOP GEVRAAGD - Voor ons kleinkind zoeken 
we een kinderfietsje met zijwieltjes (4 à 5 jaar). Tel 
328 04 25 of 32 45 644 .

HUIS GEZOCHT - Wij zijn opzoek naar een huis in 
de Vogelwijk. Bij voorkeur een ruim en licht apparte-
ment, plm. 150 m2 met terras of tuin. Wilt u uw huis 
verkopen, neemt u dan contact met ons op via tel: 
06-40 34 66 25 of per mail: 
jolanda.vanhouten@hotmail.com

GEZOCHT - Vanaf 13 maart zoek ik iemand die mijn 
dochter naar de Parkietschool (groep 1) kan brengen 
op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend, liefst 
vanaf 7:30 uur. Ook heb ik hulp nodig met ophalen 
op maandag en donderdag om 18:00 uur (en naar 
huis brengen om ongeveer 19:00 uur). Cristina, tel. 
06 19 59 72 90. E-mail: udmac@yahoo.com

TAI CHI LES – Net begonnen: een avondgroep 
Tai Chi, elke dinsdags 20.30 uur in Zorgcentrum 
Uitzicht, Zonnebloemstraat 383. Je eerste les is altijd 
gratis en vrijblijvend, dus voel je vrij een keer langs te 
komen. Meer informatie: Ben Lochtenbergh, 
06 24 75 25 57, b.lochtenbergh@gmail.com  
Zie ook: www.healingtaichi.nl. 

Onze keuken is open van maandag t/m vrijdag van 17:30 tot 21:30 uur.  
Check de menukaart op houtrust.nl  

Laan van Poot 18 • Den Haag • 070 363 51 69    facebook.com/houtrustsquash

Hoofdgerechten
vanaf € 9,50

No  sport  today? 

Dine  with  us  
anyway!Natuurlijk bent u ook van harte welkom  

           als u niet gesport heeft!
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Kristian Harmelink. Tel. 0900-8844.
E-mail: wijkagenten.segbroek@politie.nl of
kristian.harmelink@politie.nl

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereni-
ging Willem Ruitenberg:
 buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.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) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.): 
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van 
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak. 
Verder liefst altijd een afspraak maken via web-
site www.denhaag.nl onder ‘Loket’. 

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Informatie over het duingebied 
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

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 kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met (070) 368 50 70.

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

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

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 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 
(ook voor personenalarmering en spreekuren 
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Ine Essing en Ilonka Sillevis Smitt
Tel. Ilonka: 06 188 13 144; Ine:  346 06 04
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl

Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl

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

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com

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

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

Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl

Cultuurcommissie 
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl

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

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO. 
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Paula Otten, tel. 322 07 57, paul.nld@gmail.com

Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl

Secretaris
vacant

Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
  Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44
  e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664
e-mail: infopia@ziggo.nl

WIJKVERENIGING

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


