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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.

Veel onderwijs in dit juninummer. Dat is louter toeval.
We proberen vanzelfsprekend altijd u een zo gevarieerd mogelijk boeket aan lezenswaardige kopij voor te
schotelen, maar soms pakt het opeens onbewust iets
anders uit. Zo produceerden we een paar jaar geleden
een keer een editie met toevallig drie artikelen waarin
de Sijzenlaan centraal stond. Dat is weliswaar een
lange laan, maar toch keken we er met licht opgetrokken wenkbrauwen naar, want we willen ook graag in
topografische zin zo veel mogelijk diversiteit in het
leesaanbod. Eigenlijk is het onzin, maar we maken
onszelf nu eenmaal wijs dat er wel eens wijkbewoners
zouden kunnen zijn die zich aan een te grote ‘eenzijdigheid’ zouden kunnen storen.
Onderwijs als onderwerp lag dit keer in de eerste
plaats voor de hand omdat we een afscheidsverhaal
wilden maken over Joop Biegel, een veteraan van de
Houtrustschool, die daar 39 jaar voor de klas heeft
gestaan. Dat leverde een gezellig gesprek op, waarin
hij terugblikte op de vele veranderingen die het basisonderwijs de afgelopen decennia heeft ondergaan.
Kort na onze afspraak met ‘meester Biegel’ vernamen we dat het bestuur van de wijkvereniging een
goede en gewillige kandidaat had gevonden voor de
opvolging van secretaris Henk Eleveld. Henk heeft het
secretariaat vier jaar met grote toewijding vervuld,
maar door een samenloop van omstandigheden
woont hij inmiddels met zijn echtgenote niet meer in
Vogelwijk, waardoor de voeling met de vertrouwde
thuisbasis van weleer geleidelijk minder werd.
Er moest dus een opvolger worden gezocht en
gevonden. Die kwam er in de persoon van Hans van
Nieuwkerk (70), die aan de Laan van Poot woont
ter hoogte van het jeugdpsychiatrisch centrum De
Jutters. Tijdens de algemene ledenvergadering van
de wijkvereniging op woensdag 31 mei zou hij door
het bestuur ter benoeming worden voorgedragen.
Omdat dit blad op die laatste meidag al gedrukt zou
zijn, besloten we alvast een interview met de beoogde
nieuwe secretaris te houden – er blind op vertrouwend dat hij daadwerkelijk zou worden benoemd
- zodat de lezers in het juninummer met hem zouden
kunnen kennismaken. En wat bleek? Hans heeft een
onderwijscarrière achter de rug waar je u tegen zegt
en dus ging het overgrote deel van het ook nu weer
levendige en interessante gesprek over scholen, in dit
geval in de sector middelbaar beroepsonderwijs.
Toch zult u, verder lezend in dit nummer, beslist niet
de indruk krijgen dat er sprake is van een eenzijdig
kopijaanbod. Verre van dat! Al met al is het opnieuw
een rijk geschakeerd boeket geworden. Eigenlijk
gewoon zoals u van ons gewend bent.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Onlangs fietste ik uit louter nieuwsgierigheid
langs het project Zuidduin op het voormalige
Norfolkterrein. De eens winderige en uitgestrekte vlakte is inmiddels al bijna helemaal
volgebouwd. Je herkent het echt niet meer
terug. Maar liefst 700 woningen (of beter
gezegd: wooneenheden) worden op dit stukje
Den Haag gerealiseerd. Het geheel oogt massaal, maar wellicht wekt het minder die indruk
als alle bebouwing ‘af’ is.
Een woonlocatie zo vlak aan zee is natuurlijk
geweldig. Misschien is het hele havengebied
over een tijdje wel een Haagse ‘hotspot’. En dat
alles op loop/fietsafstand van onze wijk. Het
aanzien van Duindorp zal echter nooit meer
hetzelfde zijn.
Nog meer veranderingen
Dat gaat ook gelden voor onze Vogelwijk.
Komend najaar zal een beeldbepalend element,
de uit 1926 daterende Sacramentskerk aan de
Sportlaan, verdwijnen om plaats te maken voor
woningbouw. Dat wordt vast wennen, want
de wijk ziet er dan van de oostkant af gezien
definitief anders uit.
Ook het terrein van het voormalige Rode
Kruisziekenhuis komt binnen afzienbare tijd
voor een groot deel beschikbaar voor woningbouw. Op zich geen probleem, maar we moeten
er wel voor waken dat de plannen qua massaliteit niet de Norfolk-kant opgaan, want dat past
niet in het karakter van onze wijk.
Massaliteit, dat gevoel overviel mij ook bij het
aanschouwen van de Sportcampus Zuiderpark,
die nu bijna gebruiksklaar is. Naar dit licht me-
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galomane complex op de plek waar vroeger het
ADO-stadion stond, zal ‘onze’ HALO in de loop
van dit jaar verhuizen. Leraren en studenten
van deze sportacademie zullen de Vogelwijk
nog gaan missen, daar ben ik van overtuigd.
Vogelwijkrally
Wat inmiddels wel in het karakter van onze
wijk past, is de jaarlijkse Vogelwijk Classic Car
Rally. De dertiende editie staat op het punt te
worden verreden (zondag 11 juni). Dit jaar is
er voor het eerst een ander vertrekpunt. Niet
meer vanuit het HALO-gebouw, maar vanaf
het parkeerterrein bij discotheek Westwood
aan het begin van de Laan van Poot, tegenover
het Houtrust Squash Center. Ieder jaar is het
zo rond 11.00 uur bij de start van de rally weer
een genot om het tableau van gedateerde,
maar daarom niet minder fraaie vierwielers te
bewonderen. Of om mee te rijden natuurlijk.
Kom gerust even een kijkje nemen.
Ledenvergadering
Als u dit leest, hebben wij de algemene ledenvergadering van 31 mei in de hal van de
Heldringschool al achter ons. Een verslag ervan
moet u in dit nummer helaas missen, want toen
de vergadering plaatsvond, was het blad al
gedrukt. We konden het productieproces ervan
niet ophouden omdat anders deze editie pas
half juni bij u zou zijn gearriveerd. Het beloofde
in elk geval een drukke vergadering te worden
gezien het actuele centrale thema: wijkveiligheid. Het is een thema dat ons de komende periode noodgedwongen zal blijven achtervolgen,

maar ik hoop dat alle ontplooide initiatieven op
termijn hun vruchten afwerpen. Samen onze
schouders eronder!
We hebben ter vergadering ook afscheid genomen van onze secretaris Henk Eleveld. Henk,
nogmaals dank voor al jouw inspanningen! Ik
zal al je ervaring, maar vooral ook je humor
missen. Als Henks opvolger hebben we inmiddels Hans van Nieuwkerk verwelkomd. In dit
blad leest u alvast een kennismakingsinterview
met hem.
Bijna zomer
Het was de gelopen maand nog niet eens zomer,
maar toch hebben we het eerste tropische
weekend – vlak na Hemelvaartsdag - al achter
ons. Hopelijk was dat een voorbode voor een
prachtige zomer die nog in het verschiet ligt.
Begin juli krijgt u zoals gebruikelijk nog een gecombineerd juli/augustusnummer en dan gaan
we echt van de vakantieperiode genieten.
Redmar Wolf (ook namens mede-bestuurleden
Ilonka Sillevis Smitt, Hans van Nieuwkerk,
Christian Pick en Dick Nell)

GEZOCHT

Kascontroleur
Het bestuur van de wijkvereniging is naarstig
op zoek naar een nieuwe lid van de doorgaans tweehoofdige kascontrolecommissie,
die jaarlijks de financiën van de vereniging
onder de loep neemt. De reden hiervoor is
dat Tortellaanbewoner Jaap Medik te kennen
heeft gegeven dit jaar voor het laatst als
kascontroleur dienst te willen doen. Dat is
hem niet kwalijk te nemen, want Jaap heeft
al 35 jaar (!) als vrijwillig accountant van de
wijkvereniging gefungeerd en daarmee
een aanzienlijke lijst aan penningmeesters
décharge verleend.
Wie boekhoudkundig onderlegd is en bereid
is om één keer per jaar een paar uur te spenderen aan het controleren van de verenigingsfinanciën gelieve contact op te nemen
met de huidige penningmeester Dick Nell via
penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

VOGELWIJKAGENDA
Zondag 11 juni

Vanaf 10.00 uur: Vogelwijk Classic Car Rally. Start bij Houtrust Squash,
begin Laan van Poot

Maandag 12 juni

10.00 – 12.00 uur: Houtrust Koffie, een ongedwongen ontmoeting van
wijkbewoners in het paviljoen van tennispark Houtrust. Wees welkom!

Woensdag 21 juni

12.45 – 16.30: Bezoek Vogelwijksenioren aan het stadhuis (zie elders in dit
nummer)

Maandag 26 juni

10.00 – 12.00 uur: Houtrust Koffie, paviljoen tennispark Houtrust (zie
hierboven).

Maandag 26 juni

Vanaf 17.30: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels in restaurant
De Dagvisser aan de tweede binnenhaven in Scheveningen. Aanmelden bij
Bernadette van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl Telefoon 06-51120615.

Vrijdag 8 september

14.00 uur: Vogelwijk Golftoernooi op golfbaan Ockenburgh.
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Help de wijk veiliger te maken
via 112vogelwijk@gmail.com
Door Dick van Rietschoten
Het zal je maar gebeuren: je gaat ’s morgens de
deur uit en komt tot de onthutsende ontdekking dat je auto is opengebroken en dat je
stuur eruit is gesloopt. Of je airbags. Of het
ingebouwde navigatiesysteem. Het overkwam
sinds november al zo’n vijftig wijkbewoners,
vooral bezitters van een BMW. Soms was ook
een Audi, Mercedes of Volvo het doelwit van
de hoogstwaarschijnlijk Oost-Europese dieven.
In een toenemend aantal gevallen is er aan de
buitenkant van de auto niet eens braakschade
te zien, zoals een ingeslagen achterste zijruitje.
Met digitale trucjes, waaronder ook het uitschakelen van het alarm, weten de criminelen
ook auto’s open te krijgen.
De politie heeft ondanks nachtelijke controles
van rechercheurs in burger en de inzet van
een lokauto nog geen autokraker op heterdaad
kunnen betrappen. Maar de afgelopen maanden zijn ook onder wijkbewoners initiatieven

ontstaan om de veiligheid te vergroten.
Een ervan is het communicatieplatform
112vogelwijk@gmail.com
Ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering van de
wijkvereniging op 31 mei in de Heldringschool
hielden Spotvogellaanbewoner Dick Wijsman
en waarnemend wijkagent Kristian Harmelink
een presentatie over de (on)veiligheidssituatie in de wijk. De wijkagent gaf de laatste
stand van zaken weer en zei dat de Vogelwijk
het afgelopen halfjaar in de landelijke topdrie
stond van woonwijken waar veel auto’s worden
opengebroken. Zowel Dick Wijsman als Kristian
Harmelink deed een oproep aan bewoners die
mee willen helpen de veiligheid in de wijk te
vergroten (o.m. door nachtelijke surveillances,
het ophangen van camera’s of andere methoden) om zich bij 112vogelwijk@gmail.com aan
te melden.
Camerasurveillance
Het ‘veiligheidsplatform’ is met name op zoek
naar mensen met algemene expertise op het
gebied van veiligheidszaken, wijkbewoners die
nu en dan zouden willen deelnemen in surveillanceteams en personen die de mogelijkheden
kennen van sociale media en kunnen helpen
de Whatsapp-buurtpreventiegroepen opnieuw
in te delen in duidelijk omlijnde wijkgedeelten. Ook zou een werkgroep moeten worden
gevormd die een ‘camerasurveillanceplan’ voor
de wijk opstelt. Ten slotte is er ook nog behoefte aan mensen die willen helpen met printen drukwerk en de verspreiding daarvan.
Het is overigens de bedoeling dat 112vogelwijk@gmail.com ook nu en dan een nieuws-
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brief gaat verspreiden. Voor het ontvangen
daarvan kan men zich nu al via dit mailadres
aanmelden. Ook op de website van de wijkvereniging (vogelwijkdenhaag.nl) zal geregeld
nieuws over de veiligheidssituatie in de wijk te
vinden zijn.
BIT-teams
In enkele andere Haagse wijken, waaronder het
Regentesse- en Valkenboskwartier) functioneren sinds enige tijd zogeheten Buurtinterventieteams oftewel BIT-teams, die bestaan uit een
wisselende groep vrijwilligers die op gezette
tijden door de wijk surveilleren. Ze hebben portofoons waarmee ze in verbinding staan met de
politie. Deze BIT-teams opereren echter altijd
’s avonds en nooit ’s nachts. Auto-inbrekers zijn
doorgaans actief tussen 01.00 en 03.00 uur.
Dick Wijsman, beheerder van het 112-wijkplatform is er de afgelopen maanden een paar keer
’s nachts per fiets op uit getrokken om te zien of
hij in de wijk verdachte bewegingen zag. Zijn
ervaring: ,,De wijk is volkomen uitgestorven.
De enige personen die ik tegenkwam, bleken
rechercheurs te zijn. En toch blijven die autoinbraken maar doorgaan. Juist omdat het zo
stil is op straat, hebben de inbrekers gauw in
de gaten of er iemand nadert. Dan kunnen ze

makkelijk wegduiken achter auto’s of in de
bosjes.’’
Omdat de algemene ledenvergadering
plaatsvond op een moment dat dit wijkblad
al gedrukt was, konden de reacties van de
aanwezigen op de presentatie hier niet worden
vermeld. Daarom zal in het komende zomernummer (de gecombineerde uitgave van juli en
augustus) meer informatie over de veiligheidsplannen te vinden zijn.

In de brievenbus
Beste redactie,
Sedert enige weken worden auto’s uit onze buurt getroffen door uit de bek van kraaien en eksters vallende kiezelstenen,
die ze verzamelen van de platte daken in de omgeving. Recent heeft een voltreffer het panorama-schuifdak van onze auto
geruïneerd. We dachten eerst aan vandalisme, zoals bij bushokjes, maar vonden meerdere stenen in de berm voor ons huis.
Het schuifdak is inmiddels vervangen.
Bij zoeken op internet vonden we verschillende krantenartikelen die (verspreid over een aantal jaren) van dit euvel melding
maken, en wel op verschillende plekken in het land. Voor ons was het tot op heden een onbekend fenomeen. Wij vragen
ons af of we nog wel veilig in de tuin kunnen zitten of dat misschien uit voorzorg het dragen van een helm aan te raden is.
Wellicht hebben andere bewoners van onze wijk gelijksoortige ervaringen?
Met vriendelijke groet,
Hans Mulder

Mezenlaan 50 A, muld2215@planet.nl
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Hans van Nieuwkerk, alias Mister MBO
treedt aan als secretaris wijkvereniging
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
In de persoon van Hans van Nieuwkerk (70)
heeft de wijkvereniging tijdens de ledenvergadering van 31 mei een nieuwe secretaris gekregen. Hans, wonend aan de Laan van Poot 176,
heeft evenals zijn voorganger Henk Eleveld
zijn sporen in de maatschappij al ruimschoots
verdiend. Vele jaren lang was hij werkzaam
in het middelbaar beroepsonderwijs, eerst
als schooldirecteur en daarna onder meer als
bestuursvoorzitter (van de Haagse Mondriaanopleidingen), fusiebegeleider, adviseur van het
ministerie van Onderwijs en kwaliteitsbevorderaar. Landelijk stond hij bekend als een soort
Mister MBO. In 2010 werd hij voor zijn inspanningen geridderd.
Afbouwen
Ondanks het feit dat hij officieel al een aantal
jaren met pensioen is, is Hans nog steeds niet
uitgewerkt. ,,Ik doe nog een paar klusjes’’,
zegt hij in zijn werkvertrek, een gerenoveerde
voormalige garage die grenst aan het huis dat
hij deelt met echtgenote Monique. ,,Zo ben
ik op de achtergrond nog wat bezig met het
projectbureau MBO in Bedrijf, dat ik een aantal
jaren geleden met het ministerie heb opgezet
om het middelbaar beroepsonderwijs een
kwaliteitsimpuls te geven. Maar ik ben aan het
afbouwen, zoals dat heet. Dus toen ik in het
wijkblad las dat het bestuur van de wijkvereniging een secretaris zocht, dacht ik: ‘Dat lijkt me
wel een leuke klus die ik er nu bij kan nemen.’
Ik stuurde een mailtje naar voorzitter Redmar
Wolf en kreeg daarna een paar keer bezoek van
de toen nog actieve secretaris Henk Eleveld.
Dat leverde leuke gesprekken op, waardoor ik
er nog meer zin in kreeg.’’
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Westland
Hans van Nieuwkerk is van huis uit een volbloed Westlander. ,,Ik ben geboren in Maasdijk
en opgegroeid in Heenweg, een piepklein
dorp daar vlakbij. Voor de mulo fietste ik naar
‘s–Gravenzande, maar daarna ging ik met de
bus naar de toenmalige Handelsdagschool aan
de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag. Na
m’n examen heb ik er daar nog een jaar aan
vastgeplakt omdat ik zo mijn hbs-diploma kon
behalen. Ja, ik heb destijds heel wat busreizen
gemaakt. Van tijd tot tijd stond ik ’s morgens al
om vier uur op om met werk in de kassen een
zakcentje te verdienen en dan pakte ik tegen
acht uur de bus naar school.’’
Met het hbs-diploma op zak koos Hans voor

een studie Duits aan de - ook al niet meer
bestaande – School voor Taal- en Letterkunde
in Den Haag. ,,Ik haalde daar de vereiste lesbevoegdheden voor het middelbaar onderwijs
en werd op m’n 23ste leraar Duits op de Snoeck
Henkemansschool in de Nieuwersluisstraat.
Ook al uit het Haagse scholenlandschap
verdwenen! Om een eind te maken aan al dat
heen-en-weergerij vanuit het Westland, emigreerde ik in 1974 naar Den Haag.’’
Schoolmanagement
,,Na een paar jaar voor de klas te hebben gestaan, besefte ik dat ik liever iets anders wilde
dan lesgeven. Het schoolmanagement vond ik
eigenlijk interessanter. Ik werd eerst schooldecaan en al vrij snel daarna plaatsvervangend
directeur van het Tinbergen College. Dat was
een zogeheten meao, oftewel: een school voor
middelbaar economisch en administratief
onderwijs, een verzelfstandigde afsplitsing van
de oorspronkelijke school waarop ik decaan
was. Later kreeg het Tinbergen College meer
vestigingen in de stad. Daar werd ik algemeen
directeur van.’’
Inmiddels had Hans een gezin met een zoon en
een meisjestweeling, maar dat huwelijk hield
geen stand. Eind jaren zeventig ontmoette hij
zijn huidige vrouw Monique. Samen hebben ze
een zoon, Niels, die nu 33 is en in Amsterdam
woont. Dat verteld hebbende, meldt Hans met
zichtbare trots dat hij van de kinderen uit zijn
eerdere huwelijk al acht kleinkinderen heeft en
met plezier de opa-rol vervult. Met Monique
woonde hij eerst enige tijd in het Belgisch Park
en daarna in Bohemen, maar in 1993 streken
zij neer aan de Laan van Poot. ,,Toen we het
kochten, was het een oud krot. We hebben het
volledig laten renoveren en zeiden toen: hier
willen we nooit meer weg. En zo denken we er
nog steeds over.’’
Fusiegolf
De jaren tachtig en negentig waren in onderwijsland uitermate roerige jaren, waarin

schaalvergroting het devies was. Hans weet er
alles van, want hij zat er – in het mbo-segment
– tot z’n nek in. En hij kan er honderduit over
praten, soms bijna in eenzelfde tempo als zijn
naamgenoot Matthijs van Nieuwkerk (geen
familie) van De Wereld Draait Door. Maar als hij
heeft opgesomd wat hij zoal heeft gedaan, zegt
hij samenvattend: ,,Het voert te ver en wordt te
ingewikkeld om alles te vertellen, maar ik kan
kortweg zeggen dat ik alle mbo-fusies in Den
Haag heb voorbereid en gecoördineerd. Ik heb
me daar echt suf aan gewerkt. En het hield niet
op bij Den Haag, want op verzoek van de toenmalige minister van onderwijs Jo Ritzen ging
ik ook elders in het land helpen om Regionale
Opleidingscentra oftewel ROC’s op te zetten.
Man, ik heb wat afgereisd, van hotel naar hotel.
Jarenlang was ik zelden thuis.’’
,,In Den Haag zelf leidde de fusiegolf uiteindelijk begin deze eeuw tot de vorming van ROC
Mondriaan. Ik was voorzitter van het College
van Bestuur, maar dat heb ik toen niet lang
meer volgehouden, want in 2002 ben ik begonnen als freelance-adviseur voor het mbo, met
een eigen bedrijfje. In die hoedanigheid heb ik
met een aantal medewerkers nog heel wat klussen voor het ministerie van Onderwijs gedaan,
vooral gericht op kwaliteitsverbetering.’’
Vakanties
,,Gelukkig kan ik in mijn hoofd makkelijk de
knop omdraaien om tot rust te komen’’, zegt
Hans, ,,dus je maakt mij niet zo snel gek. Na
een drukke werkdag vind ik het bijvoorbeeld
heerlijk om weg te duiken in een boek. Vooral
biografieën en autobiografieën boeien me, over
politici bijvoorbeeld. Voor vakanties hebben
we ook altijd veel plaats ingeruimd. We hebben
de hele wereld rondgereisd. Langzamerhand
begin ik me nu meer en meer een pensionado
te voelen. Maar wel een pensionado met klusjes, zoals nu het secretariaat van de wijkvereniging. Gelukkig hoefde ik me wat dat betreft
niet in te werken, want dankzij het wijkblad
weet ik precies wat hier allemaal speelt.’’
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Bericht van de Ouderencommissie

Op bezoek in het IJspaleis
De Ouderencommissie van de wijkvereniging biedt op woensdag 21 juni voor
wijkbewoners van 55-plus een interessante excursie aan naar het Haagse
stadhuis aan het Spui, in de wandeling het IJspaleis genoemd. Hiermee speelt
de commissie in op een initiatief van de gemeenteraad om meer inwoners
van de stad kennis te laten maken met het stadhuis en het werk van de raad.
Tot slot zullen we in de omgeving van het
stadhuis nog wat gaan drinken om na te
praten over onze ervaringen. En omdat op
21 juni de zomer begint, hopen we op een
zonnig terras het glas te kunnen heffen.
Aan dit uitstapje zijn voor de deelnemers
geen kosten verbonden.
Het is de bedoeling dat de deelnemers zelfstandig naar het stadhuis komen. Met bus 24
is het stadhuis vanuit de Vogelwijk makkelijk
bereikbaar. Uitstappen bij halte Centrum.

We worden die middag om 13.00 uur
verwelkomd met een kopje koffie of thee.
Daarna krijgen we informatie over het gemeentebestuur, het raadswerk en de manier
waarop gemeentelijke besluiten tot stand
komen. Daarna volgt een bezichtiging van
de vernieuwde raadzaal, waar we vervolgens op de publieke tribune een vergadering
mogen bijwonen van de Raadscommissie
Samenleving. Welke onderwerpen dan
besproken worden, is nu nog niet bekend.
Die worden pas een week van te voren
vastgesteld.

Het programma in het kort
12.45 u Verzamelen in de hal van het stadhuis, achter de draaideur
13.00 u Informatie over het gemeentebestuur en rondleiding in de raadzaal
13.30 u Bijwonen vergadering Commissie
Samenleving
15.30 u Nazit bij een horeca-locatie in
de buurt met een drankje en een
hapje.
17.00 u (of eerder) Afsluiting
Aanmelden voor deze bijeenkomst, bij voorkeur per mail, bij Ine Essing:
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te
vermelden. Als mailen niet mogelijk is, kunt
u bellen: tel. 070-3460604.
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Disa (bijna 96): van Zweeds meisje
tot Hollandse overgrootmoeder
Granny’s Finest én Granny’s Fittest
Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Op de website van Granny’s Finest en in De Bijenkorf vind je wollen mutsen en
shawls van dit merk. Op die website lees je ook dat twee Rotterdamse studenten enkele jaren geleden op het idee zijn gekomen om breiclubs voor ouderen te
organiseren en de gemaakte artikelen te verkopen. Zo hebben ouderen contact
met elkaar (één keer per week komt men op een bepaalde plek samen), hebben
jongeren een baan en kan iedereen er warmpjes bij lopen.

Engeland
Aan de Sportlaan 902 woont één van de nu
circa 350 vrouwen in het land die de mutsen en
sjaals van Granny’s Finest maken. En inmiddels
ook de oudste. Het is de bijna 96-jarige Disa

10
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Holtrust-Bergholm, geboren en getogen in
Zweden.In haar prachtige flat met schitterend
uitzicht over het Rode Kruisplantsoen vertelt
Disa, in aanwezigheid van haar kleindochter
Mayke, over haar leven.

,,In januari 1945, toen ik 23 jaar was, maakte
ik vanuit mijn geboorteland Zweden een reis
naar Engeland, waar een goede vriendin van
mij woonde. Van het vreedzame Zweden
kwam ik zo in het door oorlog geteisterde
Londen terecht. Ik weet nog dat een melkkan
in de keuken spontaan omviel toen een bom
in Hydepark neerkwam. Mijn vriendin ging
trouwen met een Australiër. Die had als getuige
een Nederlander en ook de broer van die best
man was voor het feest uitgenodigd. Die broer
heette Gerrit Jan Holtrust. Hij zag mij staan en
vroeg: ‘Are you the bride?’ Ik zei: ‘No’. En hij
antwoordde enthousiast: ‘Good!’ Het was het
begin van een romance.’’
Difterie
Zo kwam het dat de Zweedse Disa en de
Hollandse Gerrit Jan in 1946 de boot naar
Hoek van Holland namen en 36 uur in de trein
van Hoek van Holland richting Stockholm
zaten. Helaas raakte Disa in die trein besmet
met de difterie-bacterie. Toen ze enige tijd
later met Gerrit Jan, inmiddels haar echtgenoot, naar Den Haag ging waar ze bij haar
schoonmoeder in de Javastraat zou gaan
wonen, moest ze wegens die doorwoekerende
difterie in het toenmalige Zuidwal-ziekenhuis
worden opgenomen. Later verhuisden Gerrit
Jan en Disa naar de Daendelsstraat in het
Bezuidenhout en op 8 augustus 1954, dus bijna
63 jaar geleden, konden ze een splinternieuwe
flat op Sportlaan 900 betrekken.
,,Ik woon nu dus al bijna 63 jaar op de
Sportlaan’’, zegt ze. ,,Eerst op nummer 900
en later een etage hoger op nummer 902. Dat
komt zo: vroeger waren daar de bovenste flats de grootste, met twee verdiepingen en een dakterras - gereserveerd voor het hogere personeel
van Vroom en Dreesmann. Toen er boven ons
een flat vrijkwam, konden we gelukkig na lang
zeuren toch daar naartoe verhuizen.”
Zweedse tradities
Bij de koffie serveert Disa zelf gebakken

‘Mormor’ Disa met kleindochter Mayke

Zweedse kaneelbroodjes: bullar. Ze zijn
heerlijk. Kleindochter Mayke vertelt dat haar
oma nog meer Zweedse tradities in ere houdt.
Ondanks haar hoge leeftijd bakt ze voor de
kerstdagen nog altijd een huis van peperkoek en natuurlijk vieren ze in de familie ook
traditiegetrouw het adventsfeest op Santa
Lucia, 13 december. Een belangrijke datum
is ook 23 juni. Niet alleen omdat dit de dag is
waarop in Zweden altijd het midzomerfeest
wordt gevierd, maar ook omdat het in 1921 de
geboortedag van Disa Holtrust-Bergholm was.
Ze hoopt dus binnen zeer afzienbare tijd haar
96e verjaardag te vieren.
Disa gaat nog elke zomer naar Zweden en
verblijft dan onder meer in het buitenhuis van
de familie in het stadje Mariefred, gelegen
aan een meer ten westen van Stockholm. Ook
woont ze elke zomer een paar maanden bij
haar dochter Carla in Denemarken. ,,Van het
gezin waar ik uit kom, zijn nog zes kinderen
in leven en daarvan zijn er drie boven de 90!’’,
zegt ze.
Lintjeswinkel Van Wielik
Haar man Gerrit Jan bezat na de oorlog vele
jaren lang de vermaarde Haagse ‘lintjeswinkel’
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Van Wielik, waaraan destijds ook nog een
horlogerie verbonden was. Aanvankelijk
was de zaak op het Noordeinde gevestigd,
maar tegenwoordig op de Kneuterdijk.
In de jaren tachtig verkocht Gerrit Jan
de zaak aan de nazaten van de oorspronkelijke oprichter Van Wielik. Disa: ,,Het
was een goedlopende winkel, en rond
Koninginnedag, als bekend was geworden
wie er allemaal een koninklijke onderscheiding hadden gekregen, was het altijd extra
druk. Ik had zelf geen bemoeienis met de
zaak. Ik was huisvrouw en zorgde voor de
kinderen Carla, Kristina en Erik. Ze gingen
alle drie naar de Heldringschool, Carla en
Erik daarna naar het Vrijzinnig Christelijk
Lyceum en Kristina naar de Dalton meisjeshbs tegenover het Gemeentemuseum.’’
Mormor
Kristina trouwde later met Reynoud
Houtappel, die toen op de hoek van de
Tortellaan en de De Savornin Lohmanlaan
woonde. Hun dochter Mayke PilonHoutappel, nu bij oma Disa op bezoek,
woont met haar man Christian en hun twee
zonen Luca en Robin op de Zwanenlaan.
,,Zo blijft de familie de Vogelwijk trouw’’,
stelt oma vast.
Mayke vertelt dat haar mormor (Zweeds
voor moedersmoeder, oftewel oma)
ondanks haar hoge leeftijd regelmatig bij
haar op de Zwanenlaan in de tuin werkt.
,,Mormor vindt dat heerlijk en ze geniet
dan natuurlijk ook van haar achterkleinkinderen Luca en Robin.” Mayke heeft trouwens niet haar hele leven in de Vogelwijk
gewoond. Vader Reynoud en moeder
Kristina zwierven vanwege Reynouds
werk bij Shell de halve wereld over. Mayke
studeerde geneeskunde in Utrecht en
is nu als dermatoloog werkzaam in het
Hagaziekenhuis. En apentrots op haar
mormor!

Grote opknapbeurt
speelterreintje Laan van
Poot bij Wildhoeflaan
Nog maar twee jaar geleden koesterde de gemeente
het plan om op het speelweitje aan de Laan van Poot
ter hoogte van de Wildhoeflaan een aantal woningen
neer te zetten. Na krachtige protesten daartegen
van buurtbewoners en de wijkvereniging werd dat
proefballonnetje doorgeprikt. Nu heeft de gemeente
het initiatief genomen om de kinderspeelplek een
eigentijdse ‘organische’ facelift te geven, met veel natuurlijke ingrediënten en voorzien van objecten die
voor kleine kinderen een uitdaging vormen, zoals een
speelkuil, een boomhut, een klim- en klauterroute en
een kruipdoor-sluipdoorbuis. De opknapbeurt vindt
begin volgend jaar plaats.
Op 15 mei lieten vertegenwoordigers van het stadsdeel Segbroek en de ontwerper van de nieuwe speelplek, Jan Verburg, op locatie aan de hand van een
tekening zien hoe het weitje van uiterlijk zal veranderen. Opmerkelijk is dat het ontwerp op democratische wijze tot stand is gekomen. Met medewerking
van het ‘groene’ adviesbureau Graswortel werden
spelende kinderen uit de buurt ondervraagd en huisbezoeken bij omwonenden afgelegd. Het enige probleem waar ontwerper Jan Verburg bij het verwerken
van de meest geuite wensen tegenaan liep, was dat
het weitje nogal laag gelegen is. ,,Er moet dus een
afwateringsdrainage komen. Dat lossen we leuk op
door rondom een greppel aan te leggen, die op zich
ook weer een speelobject wordt,’’ zegt hij.

De huidige speeltoestellen zullen verdwijnen en ook de
ondergrond krijgt een andere samenstelling
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Deel duinpad teruggegeven
aan de natuur
Toen de vorige groenbeheerder van Segbroek,
Hans Kruiderink, het afgelopen najaar had
aangekondigd dat er ter hoogte van Duindorp
een nieuw fietspad door de duinen zou worden
aangelegd, verbaasden sommigen zich daarover. Nóg meer asfalt in het Westduinpark? Zijn
er niet al genoeg paden? ,,Het valt wel mee’’,
zei Kruiderink later desgevraagd, ,,want ter
compensatie wordt een paar honderd meter
duinpad opgeheven en teruggegeven aan de
natuur.’’
Inmiddels is het project dat hij aankondigde dit
voorjaar in alle stilte ten uitvoer gebracht. En
inderdaad: wie vanuit de Duivelandsestraat,
vlakbij het eindpunt van lijn 12, via een aardig
stijgingspercentage de duinen in fietst, wordt
na aankomst op de ‘col’ door borden direct
rechtsaf gedirigeerd naar strandslag 10, waar
strandtent De Staat ligt. Het oude pad rechtdoor, in zuidelijke richting, is al verwijderd
en wordt straks gewoon onderdeel van een al
dan niet begroeide zandvlakte. Fietsers en ook
wandelaars die vanuit Duindorp naar bijvoorbeeld strandtent De Kwartel of Kijkduin willen,
moeten nu vanaf strandslag 10 het (deels al
eerder bestaande) pad evenwijdig aan het
strand volgen. Daarna komt men vanzelf weer
op de oude vertrouwde zuidwaartse route.

14
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Er is nog een nieuw stukje duinfietspad
gekomen, namelijk vanaf het twee jaar geleden afgebroken zenderpark van het vroegere Scheveningen Radio (ongeveer bij het
Zuiderstrandtheater) naar de voornoemde
strandslag 10. Eind mei waren er nog wat
afrondende werkzaamheden gaande, maar deze
maand moet het helemaal klaar zijn: een rechtstreekse route van het al voor driekwart volgebouwde vroegere Norfolkterrein naar Kijkduin.

Vanuit het zuiden richting Duindorp kun je na het bunkercomplex waar oude films worden bewaard niet meer
rechtdoor fietsen, want dat pad is opgeheven.

Leerzame ontmoetingsavond
van Buurtwacht Leeuwerik
Door Dick van Rietschoten
Een twintigtal leden van de ‘whatsappgroep’
Buurtwacht Leeuwerik kwam op 23 mei in de
Houtrustschool bijeen om met elkaar kennis
te maken, informatie uit te wisselen en onder
leiding van buurtbewoner Jochem van Loon te
discussiëren over het thema buurtveiligheid.
Dick Wijsman, die in de wijk een voortrekkersrol op het gebied van ‘veiligheidsbewustzijn’ vervult, vertelde aan het begin van de
bijeenkomst over zijn recente activiteiten op
dat gebied. Een week later zou hij samen met
politieman Kristian Harmelink een uitgebreidere presentatie geven tijdens de algemene
ledenvergadering van de wijkvereniging.
Bel bij ontraad 112
Op de ontmoetingsavond van Buurtwacht
Leeuwerik, waarbij in totaal zo’n 130 bewoners uit het oudste deel van de Vogelwijk zijn
aangesloten, was namens de politie Henrieke
Schoenmakers aanwezig. Zij drukte de verzamelde buurtgenoten op het hart om bij alle
serieuze verdachte of riskante activiteiten het
alarmnummer 112 te bellen. ,,Een aantal jaren

geleden werd in reclamecampagnes van de
politie de indruk gewekt dat 112 alleen gebeld
zou mogen worden bij levensbedreigende situaties, maar dat was een eigenlijk een verkeerde
voorstelling van zaken’’, aldus Henrieke. ,,Sinds
enkele jaren doen we er alles aan om de drempel
voor het bellen van 112 te verlagen. Dat nummer
is bedoeld om alles wat alarmerend is te melden.
Het algemene politienummer 0900-8844 moet
je gebruiken als je bijvoorbeeld de wijkagent wilt
spreken of informatie wilt vragen.’’
Misbruik van de app
Een aantal aanwezigen noemde het jammer
dat de mobiele buurtwachtgroep de afgelopen
maanden door sommigen is misbruikt voor
mededelingen die niets met veiligheid te maken
hadden of voor het debiteren van grappen en
grollen. Daardoor hebben nogal wat mensen de
groep verlaten. ,,De laatste tijd gaat het gelukkig goed en houdt iedereen zich aan de code
dat de app alleen voor veiligheidsdoeleinden
moet worden gebruikt’’, zei Jochem van Loon.
,,Nu moeten we zorgen dat ons ledental weer
uitbreidt, onder meer door het vertrouwen van
de weglopers te herwinnen.’’

Dick Wijsman geeft een presentatie voor Buurtwacht Leeuwerik
De Vogelwijk juni 2017
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Jonge Vogelwijker op weg
naar Birdland
Jazzpianist Floris Kappeyne brengt eerste CD uit
Door Jaap Nienhuis - Foto: Govert Driessen
In kleine kring was het al bekend, maar nu moet
het maar eens aan de grote klok worden gehangen: de Vogelwijk heeft een aanstormend jazztalent voortgebracht. Naam: Floris Kappeyne
(voluit Kappeyne van de Coppello). Deze nu
21-jarige jazzpianist die een belangrijk deel van
zijn jeugd aan de Laan van Poot doorbracht en
nu in Amsterdam woont, heeft met zijn Floris
Kappeyne Trio dit voorjaar zijn debuut-CD
uitgebracht met de titel Interchange. Dat leidde
op zondag 7 mei tot een televisieoptreden in het
VPRO-programma Vrije Geluiden. Ook elders
treedt het twee jaar bestaande trio geregeld op.
Overal zijn de reacties van de luisteraars zeer
lovend. Volgens kenners komen Floris en zijn
makkers binnen afzienbare tijd heus terecht
in de wereldberoemde New-Yorkse jazzclub
Birdland, het Mekka van de jazzwereld.
Singapore
Floris is de zoon van Shell-manager Nils
Kappeyne en diens vrouw Simone, voormalig
huisarts en nu al een flink aantal jaren tekenen schilderlerares. ,,Toen ik met mijn gezin
begin deze eeuw voor m’n werk een paar jaar in
Singapore woonde, ging Floris daar als vijfjarig
jochie naar pianoles’’, vertelt Nils. ,,Hij bleek
talent te hebben en vond het leuk. Weer terug
in Nederland ging hij door met de lessen. Ik
speelde vaak quatre-mains met hem, waarbij
Floris de baspartijen voor zijn rekening nam.
In zijn spel bleef het niet bij toonladders of
standaardrepertoire, want al snel volgden de
eerste improvisaties. In Den Haag speelde hij
als aankomend puber in het Koorenhuis in een
bandje dat onder leiding stond van een enthou-
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siasmerende, professionele muzikant.’’
Niet lang daarna werd Floris’ talent ook landelijk herkend. Als veertienjarige, toen hij op het
gymnasium Haganum zat, won hij de tweede
prijs bij het Prinses Christina Jazz Concours.
Twee jaar later, in 2012, deed hij opnieuw mee
en wist hij de eerste prijs te bemachtigen. Het
juryrapport was zeer lovend over de jonge pianist: ‘Het is een tovenaar op toetsen’ en ‘Hij speelt
geen muziek, maar ademt het’.
Het toeval wil – maar wat is toeval? – dat de
twee andere musici uit het Floris Kappeyne
Trio ook allebei prijswinnaars van het Prinses
Christina Concours zijn. Bassist Tijs Klaassen
won een eerste prijs met zijn bas en slagwerker
Wouter Kühne veroverde goud met zijn drums.
Conservatorium
Inmiddels volgt Floris het vierde jaar van de
bachelors-opleiding tot jazzpianist aan het
Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast
is hij in het eerste jaar van de studie klassieke
piano. Ook al zijn jazz en klassiek geen gescheiden werelden meer, toch zijn er maar weinig
studenten die tegelijkertijd zowel jazz als klassieke piano combineren. Het vraagt veel van
een student, maar deze krijgt daardoor meer
bagage om uit te putten, erkent ook Floris zelf.
,,Maar ik ben vooral met jazz grootgebracht. Er
werd bij ons thuis altijd veel jazz gedraaid, dus
dat heeft me beslist beïnvloed.’’
Aan het Amsterdamse conservatorium komt
circa zeventig procent van de studenten uit
het buitenland, vertelt Floris. ,,Onder meer
uit Zuid-Europa, Scandinavië, de Verenigde
Staten, Japan en Korea. De voertaal is Engels,

Floris te midden van het naar hem genoemde trio. Links bassist Tijs Klaassen, rechts slagwerker Wouter Kühne

ook al spreken niet alle studenten die taal al
goed. Ik heb in Azië op een internationale
school gezeten, dus het Engels zat er bij mij
al vroeg in. Als student krijg je van diverse
docenten of gastdocenten allerlei verschillende
vakken, maar voor je eigen instrument, dus in
mijn geval de piano, heb je een hoofdvakdocent
met wie je wekelijks een oefenstuk doorneemt
en bespreekt. De opleiding is heel stimulerend,
op maat gesneden en redelijk vrij. Het is hard
werken, maar de gehele dag staat in een het
teken van muziek en dat is en blijft leuk.’’
Notenschrift
Ook al heeft jazz de naam een vrije muziekvorm te zijn, aan het conservatorium is kennis
van het notenschrift een absolute voorwaarde.
Later kun je daar natuurlijk los van komen en
naar hartelust improviseren. Voor toelating
tot het conservatorium is het ook belangrijk
dat aankomend jazzstudenten goed in een
ensemble kunnen musiceren. Zij mogen met
een eigen formatie auditie doen of anders zorgt
het conservatorium voor een gelegenheidsformatie. Binnen de jazzmuziek is het immers

essentieel dat je als artiest moeiteloos in wisselende, vaak ook internationale, samenstellingen
kunt spelen. Uitwisseling oftewel ‘interchange’
is muzikaal verrijkend, en het is dan ook geen
toeval dat Floris’ eerste CD zo heet.
Het Nationaal Muziekinstrumentfonds heeft de
voormalige concourswinnaar voor de duur van
zes jaar een mooie Sauter-vleugel ter beschikking gesteld, een klassieke Duitse kamervleugel.
In zijn Amsterdamse studentenonderkomen
heeft Floris een huisgenoot die behalve wiskundepromovendus ook muzikant is. ,,Dat komt
goed uit’’, zegt hij. Gelukkig kunnen ook zijn benedenburen de études en jazz-performances wel
waarderen. Wie goed speelt, verandert ’burengerucht’ dus in een aantrekkelijk concert.
,,Uiteraard zijn mijn ouders trots op me’’, zegt
Floris, ,,maar ze plaatsen mij niet overdreven op
een voetstuk. Ze steunen me met raad en daad,
maar behandelen me net als mijn zus en broer.’’
Wijkgenoten die het Floris Kappeyne Trio live willen horen in Den Haag, kunnen op 25 september
terecht in Murphy’s Law, een Ierse pub in de Dr.
Kuyperstraat (verlengde van de Mauritskade).
Zie ook: www.floriskappeyne.com
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Meester Joop Biegel verlaat de Houtrustschool

‘Kijk, ik schrijf van tijd tot tijd
nog lekker ouderwets met krijt’
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

In zijn zorgvuldig getrimde baardje
zitten al wat grijstinten, maar verder
zou je niet zeggen dat Joop Biegel
op het punt staat 65 jaar te worden.
In zijn gezicht, met helderblauwe
ogen als blikvangers, is nog altijd iets
jeugdigs te zien en zijn hippe shirt zit
gegoten rond een lijf dat nog best de
kwalificatie ‘strak’ kan dragen. Niettemin beëindigt Joop dezer dagen zijn
41-jarige loopbaan als basisschoolleerkracht , waarvan hij 39 jaar actief
was op de Houtrustschool aan het
Nachtegaalplein. Op vrijdagmiddag 9
juni neemt hij in de gymzaal na onder
meer diverse optredens van leerlingen
met een receptie afscheid van ouders,
leerlingen en oud-leerlingen. Het
belooft tussen vier en half zes gezellig
druk te worden.
Feyenoord
Met zijn collega’s gaat de schoolveteraan
binnenkort nog uit eten, maar het eerste afscheidscadeau van hen kreeg hij vorige maand
al. Toen Feyenoord na een voor de supporters
zenuwslopende periode landskampioen was
geworden, hoefde eeuwig Feyenoordfan Joop
op maandag 15 mei niet naar school te komen.
Hij mocht naar de huldiging op de Coolsingel,
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in de wetenschap dat collega’s zijn groep 7 tijdelijk overnamen. Hij heeft er maar één woord
voor: ,,Waanzinnig!’’
Joop Biegel bracht het overgrote deel van
zijn jeugd door aan de noordkant van het
Bezuidenhout (,,Ik heb als jongetje Mariahoeve
zien bouwen’’) en doorliep in de eerste helft
van de jaren zeventig de pedagogische academie aan de Diamanthorst. ,,Ik moest toen
eerst nog in militaire dienst, maar in 1976

begon ik als onderwijzer op de Leonard
Roggeveenschool aan de Tinaarlostraat, bij het
winkelcentrum Leyweg. Als jongste leerkracht
kreeg ik daar de vijfde klas, die we tegenwoordig groep 7 noemen. Een goeie leerschool,
maar ik heb er niet lang gezeten want na
anderhalf jaar kwam ik toevallig in contact
met Henk Aerns, die toen de zogeheten bovenmeester op de Houtrustschool was. Hij haalde
me over bij hem te komen werken en ik ben er
altijd gebleven. Het is een leuke kleinschalige
school met een goede teamsfeer en ook nog
eens in een prachtige buurt.’’
Schoolkampen
Nostalgisch praat Joop, die vrijwel altijd groep
7 of 8 onder zijn hoede heeft gehad, over
het jaarlijkse schoolkamp in Drenthe voor
groep 8. ,,Kinderen die durfden en van hun
ouders mochten, gingen daar onder leiding
van Henk Aerns en mij op de fiets naar toe.
Ruim tweehonderd kilometer in twee etappes, eerst op zondag tot ongeveer bij Zwolle
en dan op maandag naar de eindbestemming,
waar we dan de bus opwachtten waarin de
rest van de klas zat. Jarenlang hebben Henk
en ik dat gedaan, altijd met een groepje van
ongeveer zeven kinderen. Altijd weer een
heerlijk avontuur! De laatste jaren wordt
er trouwens niet meer gefietst. De kampen
bestaan nog wel, maar we gaan nu afwisselend
naar Wilhelminaoord in Drenthe en Heino in
Overijssel.’’
Staartdelingen
Joop heeft het basisonderwijs de afgelopen decennia ingrijpend zien veranderen. Er kwamen
bijvoorbeeld nieuwe reken- en taalmethoden.
,,Vermenigvuldigingen moesten op een andere
manier en we mochten ook geen staartdelingen meer maken. Dat nieuwe delen werd een
mislukking. Na een paar jaar hebben we de
ouderwetse staartdeling lekker weer ingevoerd. En wat het taalonderwijs betreft: ik heb

mijn kinderen altijd veel meer geleerd dan in
de boekjes staat. En ik lees nog steeds dagelijks voor hè. Elke dag tien minuten tijdens de
kleine ochtendpauze. Dat werkt toch stimulerend. Gelukkig zijn er nog steeds gretige
lezertjes onder de huidige kindergeneratie.’’
Digitaal schoolbord
Verder deed zo’n twaalf jaar geleden het
digitale schoolbord z’n intrede. ,,Prachtig
hoor, maar ik schrijf af en toe toch ook nog
graag met een krijtje. Daarom heb ik in de
klas nog een klein stuk ouderwets schoolbord
gehouden.’’
Een grote verandering was ook het fenomeen
‘zorgleerling’. Kinderen die vroeger wegens
een bepaalde geestelijke of lichamelijke
handicap naar het speciaal onderwijs gingen,
moeten nu zo veel mogelijk in het reguliere
basisonderwijs worden opgenomen. ,,Dat is
op zich heel mooi’’, zegt Joop, ,,maar het vergt
van sommige leerkrachten wel erg veel extra
inspanning. Bovendien zijn de klassen gaandeweg weer groter geworden. Een groep telt
nu gemiddeld 27 leerlingen. Dat is knap veel
hoor, vooral als je er een paar zorgleerlingen
bij hebt, ook andere kinderen meer individuele begeleiding wilt geven én tevens verplicht
bent van alles en nog wat over je leerlingen en
je lessen te registreren en administreren. Je
moet trouwens ook steeds meer rekening houden met de ouders, want die zijn in de loop
der jaren almaar kritischer geworden.’’
Werkdruk
Wat Joop maar zeggen wil: leraar zijn op
een basisschool anno 2017 is een veeleisende job met een hoge werkdruk. ,,Het is
hartstikke belangrijk dat we de kinderen zo
veel mogelijk meegeven voor later en dat de
kinderen dagelijks met plezier naar school
gaan. Maar de meesters en juffen moeten ook
met plezier naar school kunnen blijven gaan,
en dat plezier wordt soms door alle regels en
taken de kop in gedrukt. Ik kan dan ook echt
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boos worden als ik met een zekere minachting
over leraren in het basisonderwijs hoor praten.
Zelfs sommige politici, zoals staatssecretaris
Dekker, doen dat.’’
Genoeg gemopperd, want Joop benadrukt nog
maar eens dat hij geen andere baan had willen
hebben dan deze en dat hij met zeer veel plezier op zijn tijd bij de Houtrustschool terugkijkt. ,,Ik kom nog vaak oud-leerlingen tegen,
in een winkelcentrum, ergens in de stad, waar
dan ook. En die zeggen ook allemaal dat ze
een leuke tijd hebben gehad. In zeker 95 procent van de gevallen weet ik direct hun naam
nog. En ik heb natuurlijk de laatste jaren ook
kinderen in de klas gekregen van wie de vader
of moeder ooit óók bij mij zat.’’
Dochters
Joop zal z’n schoolwerk zeker gaan missen, al

was het alleen al omdat hij zoveel jaren in hetzelfde stramien heeft geleefd. ,,Elke schooldag
was ik hier doorgaans klokslag zeven uur al.
Dat heb ik altijd lekker gevonden, relaxed op
gang komen. Vanuit m’n huis in het buurtje
achter de Chinese Muur fietste ik op m’n
gemak hierheen, maakte koffie en zette een in
de klas een muziekje op. Ja, dat wordt straks
radicaal anders. Maar voeling met het onderwijs houd ik zeker, want mijn twee dochters
zitten ook allebei in het onderwijs, één op een
basisschool en de ander op een scholengemeenschap waar ze natuurkundedocent is.
Ik zal hier op de Houtrustschool ook nog wel
eens m’n gezicht laten zien. Gekscherend
zeiden collega’s laatst dat ik in december
bijvoorbeeld wel zou kunnen optreden als
Zwarte Piet. Haha! Dat doe ik natuurlijk niet.
De kids herkennen gelijk mijn stem.’’
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Nieuwsflitsen
van

www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Ervaringen met een
warmtepomp
Een warmtepomp in aanvulling op je CVketel blijft vooralsnog een relatief onbekende en daardoor onbeminde manier om je
gasverbruik te reduceren en zo te besparen
op je energiekosten. In aansluiting op onze
recent begonnen actie om meer warmtepompen in de Vogelwijk geïnstalleerd te
krijgen (zie het wijkblad van mei), willen we
nu en de komende maanden enkele wijkbewoners aan het woord laten die eerder al op
een warmtepomp waren overgestapt.
Twee milde winters
Wie bij no. 28 aan de Oude Buizerdlaan de
Spotvogellaan inslaat, ziet op enkele meters
hoogte aan het hoekhuis een apparaat tegen
de muur dat veel weg heeft van een airco.
Het is echter het buitendeel van het warm-
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tepompsysteem dat de familie Biemans, de
bewoners van het pand, enkele jaren geleden
heeft laten installeren. We vroegen Wouter
Biemans hoe hij ertoe gekomen is en of de
pomp aan de verwachtingen voldoet.
Wouter: ,,Via Vogelwijk Energie(k) kwam ik
in contact met Hilbrand Does van het bedrijf
Energiegarant. Hij heeft ons huis doorgelicht
en de mogelijkheden voor verduurzaming
en energiebesparing op een rijtje gezet. Het
duurde vervolgens nog een paar jaar voor we
tot de aanschaf van een warmtepomp zijn
overgegaan, maar in die tussentijd hebben we
wel al een aantal voorbereidende maatregelen getroffen. Beneden hebben we vloerverwarming en vloerisolatie laten aanleggen en
in de slaapkamers boven nieuwe radiatoren
met een capaciteit 1,5 maal zo groot als nodig
is voor hoge temperatuurverwarming.’’
,,Toen eind 2015 de CV-ketel aan vervanging toe was, besloten we een integraal
systeem van lucht/water-warmtepomp plus
HR-CV-ketel te laten installeren door het
aan Energiegarant gelieerde bedrijf DGK.
Inmiddels hebben we dus twee winters
ervaring met de nieuwe verwarming kunnen
opdoen, maar toegegeven: het waren wel
twee milde winters.”
Puur groene stroom
Het hybride systeem van de familie Biemans
bevat een interface die regelt wanneer de
elektrische warmtepomp dan wel de gasgestookte CV-ketel als warmtebron fungeert.
Doordat ze tegelijkertijd 10 zonnepanelen op
hun dak hebben geïnstalleerd (en ook nog panelen hebben bij de ZonneVogel Coöperatie),
is de extra stroom voor de warmtepomp puur
groen, terwijl tegelijk veel wordt bespaard
op de gasrekening. Tapwater komt nog wel
van de CV-ketel en ook wordt er nog op gas
gekookt.

De totale investering (exclusief zonnepanelen, maar inclusief nieuwe CV-ketel)
bedroeg circa € 6.000, waarop zo’n € 1.300
subsidie werd verkregen (ISDE oftewel
Investeringssubsidie Duurzame Energie).
De verwachte terugverdientijd heeft Wouter
berekend op 7 tot 10 jaar. Financieel voordeel of een hoger energielabel is niet zijn
primaire drijfveer en ook streeft hij niet
fanatiek naar ‘nul-op-de-meter’ dan wel
‘van-het-gas-af’. Wel rekent deze ‘Delftenaar’
graag zelf de voorgespiegelde rendementen
en besparingen na. Dat maakt innovaties als
een warmtepomp leuker en uitdagender. En,
zoals hij zegt: ,,Je kunt wel wachten tot de
technologie weer verder is voortgeschreden
of de prijzen zijn gedaald, maar iemand
moet toch het voortouw nemen om dat, ook
voor de producenten, mogelijk te maken.”
Geen geluidshinder
Omdat vaak wordt gezegd dat een warmtepomp geluidshinder veroorzaakt, vroegen
we daar specifiek naar. Zoals de foto laat
zien, zit de ‘buiten-unit’ aan de muur van
de huiskamer, maar van geluidshinder is
volgens Wouter - en naar we ook zelf hebben
kunnen constateren - absoluut geen sprake.
Dat komt wellicht mede doordat het huis,
uitzonderlijk voor de Vogelwijk, is voorzien
van spouwmuren.
Over comfort heeft de familie ook niets te
klagen. ,,De nachttemperatuur is maar zo’n
anderhalve graad lager dan die overdag,
want anders zou het veel te lang duren om
het hele huis ’s ochtends op te warmen’’, zegt
Wouter. ,,En als de kinderen groter zijn en
meer tijd op hun eigen kamer gaan doorbrengen, kunnen de radiatoren, die nu goed
voldoen voor een slaapkamer, simpelweg
worden vervangen door een type met een
kleine ingebouwde fan, waardoor ook die

kamers beter zijn te verwarmen.’’ Al met al
is het echtpaar Biemans meer dan tevreden
met de keus voor een warmtepomp. Wel
voegt Wouter er aan toe: ,,Een HR-ketel is
per definitie beter dan een VR-ketel, maar
een warmtepomp is niet per definitie beter
dan een HR-ketel. Dat laatste hangt van een
aantal factoren af, waaronder isolatie, het
type radiatoren enzovoorts.”
Mensen die overwegen een warmtepomp
aan te schaffen, raadt hij sterk aan een
gerenommeerde installateur in de arm te
nemen die een goed en integraal advies kan
geven. En wie interesse heeft, is welkom om
ter plekke bij Wouter op de Spotvogellaan te
komen kijken. Laat het weten via
info@vogelwijkenergiek.nl
Actie Vogelwijk Energie(k)
De warmtepomp-actie die VwE onlangs
heeft gelanceerd, omvat drie componenten:
(1) uitwisseling van kennis en ervaringen,
(2) het aandragen van installatiebedrijven uit de Haagse regio waarmee in de
Vogelwijk goede ervaringen zijn opgedaan (zie het meinummer voor namen en
contactgegevens), en (3) informatie over
en hulp bij aanvragen van ISDE-subsidie en
collectieve aanvraag van een extra bijdrage
van het Klimaatfonds. En nog een stukje
goed nieuws: de ISDE is recentelijk verlengd
tot en met 2020, onder meer ter stimulering
van warmtepompen en zonneboilers voor
particulieren. Zie op de website rijksoverheid.nl onder ‘Actueel’ het nieuwsbericht
van 23-05: Energiebesparen wordt makkelijker voor huishoudens.
Meer informatie over deze en andere acties,
of lid worden van Vogelwijk Energie(k)
(slechts €25 per jaar):
www.vogelwijkenergiek.nl of
info@vogelwijkenergiek.nl.
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Angelique van Stadstuincentrum Nieuw Hanenburg:

‘Siergrassen zijn populair
en ook plantjes van vroeger’
Door Madelon Kranenburg - Foto’s: Dick van Rietschoten

Al 47 jaar bevindt zich op de Hanenburglaan, verscholen achter twee glazen
deuren, een kleinschalig, knus maar tevens rijk gesorteerd tuincentrum. In de
traditioneel drukke voorjaarsweken rond Pasen en Koningsdag en in de aanloop
naar Moederdag is het lastig met eigenares Angelique Buitelaar (43) een afspraak
te maken om een uurtje rustig te kunnen praten. Maar medio mei lukt het.
Zusje en grote broer
Het gesprek vindt plaats in de winkel, midden tussen de planten, een lust voor het oog.
Al snel blijkt dat Angelique over al dat groen
enthousiast en vakkundig kan vertellen. Maar
we beginnen bij het bedrijf zelf, dat sinds
de lente van 2016 Stadstuincentrum Nieuw
Hanenburg heet. Voor die tijd was de naam
simpelweg Hanenburg, net als die van de ‘grote

broer’ aan de Groen van Prinstererlaan, die
overigens wel jonger is dan het kleine zusje aan
de Hanenburglaan. Beide vestigingen waren
eigendom van Angeliques schoonvader.
Angelique: ,,In april vorig jaar hebben mijn
man Gijs en ik dit filiaal van mijn schoonvader
overgenomen, alles in goede harmonie. Maar
wij wilden graag een eigen koers varen. Mijn
schoonvader is inmiddels 70 jaar en hij denkt
over een aantal zaken anders dan wij. Daarom
zijn de vestigingen aan de Hanenburglaan en
Groen van Prinstererlaan gesplitst en kozen
wij voor de naam Nieuw Hanenburg. Maar we
werken nog veel samen hoor. Voor tuinonderhoud en de wat grotere zaken zoals bestrating
en tuinmeubelen verwijzen wij door naar de
Groen van Prinstererlaan.’’
Gereedschap
De goede verhoudingen komen ook tot
uiting op de website waarop beide bedrijven
samen optrekken. Stadstuincentrum Nieuw
Hanenburg heeft overigens geen last van de
groei van online-verkoop, zegt Angelique:
,,Onze klanten willen de producten toch in het
echt zien. Dat geldt voor planten en bloemen,
maar ook voor tuingereedschap. Daar zitten
nogal wat kwaliteitsverschillen tussen en dat
moet je voelen en beleven, dus het is het best
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Angelique met haar echtgenoot Gijs, zoon van de oprichter

als je daarvoor zelf naar het tuincentrum gaat.”
En dat deden de mensen de afgelopen periode
volop. Angelique is niet ontevreden. ,,We hebben bijvoorbeeld voor Moederdag veel bloemen, gemengde (hang)potten met eenjarige
bloeiende planten en perkgoed verkocht.”
Trends
Maar er is op dit moment nog meer ‘gewild’ groen. Angelique, al vanaf haar 15e in
deze branche werkzaam: ,,Allerlei planten
van vroeger komen weer helemaal terug,
zoals het Chinees Lantaarnplantje en de
Pannenkoekenplant. En er hangen weer macramétouwen in de zaak, want daar is vraag naar.”
,,Siergrassen zijn momenteel ook erg populair,
evenals het biologisch tuinieren. Kijk maar
naar het succes van de moestuintjesactie bij
Albert Heijn. Dat laatste vind ik wel een goede
ontwikkeling. Laat de jeugd, waaronder ook
mijn eigen kinderen, maar zien dat radijs of

peen niet in een fabriek wordt gemaakt en dat
een plantje doodgaat als je er niet voor zorgt.
Natuurlijk spelen we in op die trends, van
biologisch tuinieren tot urban gardening: kleine
groente- en kruidentuintjes op daken van flats
en in kleine binnenhofjes. Ook biologische
bestrijdingsmiddelen worden steeds meer verkocht. We hebben er diverse staan.’’
Ligging en grondsoort
Vogelwijkbewoners hebben vooral te maken
met tuinen op straatniveau. Eigenaren van
zo’n tuin die plannen maken voor een nieuwe
inrichting en beplanting, moeten volgens
Angelique eerst goed naar de ligging en grondsoort kijken. ,,Laat desnoods bodemonderzoek
verrichten. Op alleen zandgrond zullen planten
het niet goed doen. Mengen van de grond is
dan noodzakelijk. En je moet uiteraard goed
rekening houden met zon en schaduw. Veel
mensen verkijken zich trouwens op de tijd en
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de kosten die een tuin met zich meebrengt. De
stelregel luidt: de totale kosten van een mooie
tuin bedragen ééntiende van de prijs van je
huis.”
Angelique heeft nog een tip voor het verfraaien
van een gazon. ,,Wij verkopen producten voor
het zogeheten ‘7 stappenplan’ van Ecostyle, dat
in een prachtig groene grasmat resulteert.’’
Verbouwing
Terug naar de winkel. ,,Het assortiment aan
éénjarige vaste planten, maar ook van bomen
en heesters, wordt wekelijks ververst’’, vertelt
Angelique. Haar man Gijs is verantwoordelijk
voor de inkoop op de veiling en zorgt desgewenst ook voor bezorging van bestellingen aan
huis.
Voor komend jaar januari staat er een verbouwing gepland. Angelique: ,,Buiten is inmiddels
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alles opgeknapt. Door een andere indeling
kunnen we nu meer planten beter presenteren.
Volgend jaar krijgen we binnen vloerverwarming, voor een betere warmteverdeling, en
wordt het interieur opgeknapt, onder meer met
nieuwe stellingkasten.”
Het loopt tegen zessen, tijd om het gesprek
af te ronden. Angelique gaat helpen met het
opruimen van de winkel. Dan zit haar dag er
overigens nog niet op. ,,Als ik thuis kom in
Nootdorp ga ik eerst eten koken, breng de kinderen naar bed en na een kop koffie wacht dan
de financiële administratie van de zaak”, zegt
ze opgewekt. ,,En lachend laat ze erop volgen:
,,We maken vaak lange dagen en dat heeft ook
tot gevolg dat bij ons thuis het onkruid nog net
niet boven het tuinhek uitsteekt.”
Zie ook: www.tuincentrumnieuwhanenburg.nl

Wijk weer dichter bij status
‘6-minutenzone’
Het waren Anneke Malherbe en Walda
Goldbach die vorig jaar tijdens de najaarsvergadering van de wijkvereniging het idee naar
voren brachten om van de Vogelwijk een zogeheten 6-minutenzone te maken. Dit houdt
in dat na het bellen van alarmnummer 112
binnen zes minuten levensreddende hulp kan
worden geboden aan iemand die in de wijk
door een hartstilstand is getroffen. Daar zijn
wel vrijwillige hulpverleners uit de buurt voor
nodig die (na ontvangst van een telefonische
alarmering) hartmassage kunnen toepassen
en kunnen omgaan met een AED oftewel een
Automatische Elektronische Defibrillator.
Verspreid over de wijk moet een aantal van
deze AED’s voor het grijpen liggen. Op tal van
plaatsen in het land zijn dergelijke 6-minuten
zones al operationeel.
Anneke en Walda vonden in Han Mulder een
medestander om de plannen te realiseren.
Han heeft ooit zelf dankzij een burgerhulpverlener met een AED een hartstilstand overleefd.
Extra instructieavond
Het is de bedoeling dat in de Vogelwijk zes
AED-kastjes aan diverse buitenmuren worden
opgehangen. Nadat iemand 112 heeft gebeld
bij het vermoeden van een hartstilstand
worden automatisch de burgerhulpverleners
gealarmeerd. Eén van deze mensen gaat de
dichtstbijzijnde AED ophalen, anderen gaan
naar de plek waar het slachtoffer zich bevindt.
De afgelopen maanden zijn in Heldringschool
aan het IJsvogelplein al drie drukbezochte
instructieavonden gehouden waar wijkbewoners hebben geleerd hoe te handelen in geval
van een hartstilstand. Inmiddels zijn al meer
dan 70 wijkbewoners in het bezit van het

reanimatiediploma. Komend najaar zal wegens
de grote belangstelling nog een vierde cursus
wordt georganiseerd.
14.000 euro nodig
De eerste zorg van de initiatiefnemers is nu om
de financiering rond te krijgen voor de aankoop van zes AED’s en de daarbij behorende
buitenkaste. Daarvoor is circa 14.000 euro
nodig. Er zijn al subsidieaanvragen ingediend
bij Fonds 1818, de gemeente Den Haag en bij
de Hartstichting. Wellicht zal van de wijkbewoners via de kas van de wijkvereniging ook nog
een bijdrage nodig zijn.
Zodra de datum voor de nieuwe reanimatiecursus bekend is, zal die in dit blad en op de
Facebookpagina van de wijkvereniging worden
gemeld.
Voor meer informatie:
aedvogelwijk@gmail.com
of 06-28550966.
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Voortgangsrapportage
CPO-project Hellasduin
Door Paul Lohmann, voorzitter Hellasduin
Na de inloting in februari jl. van de Kopers
vereniging Hellasduin voor het bouwen van
een appartementencomplex op het terrein
van de HALO, zijn we voortvarend aan de
slag gegaan. We hebben er vertrouwen in
dat dit CPO-project (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap) een succes wordt. Als
eerste is het bestuur van de kopersvereniging
uitgebreid met Irene van Geest en Yvonne
Geveke, waardoor we de noodzakelijke taken
beter kunnen uitvoeren.
Het voltallige bestuur bestaat nu naast de
voorzitter (auteur van deze rapportage) uit
Hans Maschhaupt, Irene van Geest, Geert
Cantrijn en Yvonne Geveke. Van laatstgenoemd viertal heeft ieder nu zitting in één
van de ingestelde begeleidingsgroepen die
deelactiviteiten oppakken. Er zijn dus vier begeleidingsgroepen: Ontwerp, Duurzaamheid,
Financiën & Juridische Zaken en Sociaal.
Ontwerp
Dezer dagen ligt de nadruk op het maken van
keuzes, samen met Architectenbureau IAA,
voor het ontwerp van het gebouw. Hoe komt
het er aan de buitenkant uit te zien? Hoe
wordt het ontsloten? Hoe hoog worden de
plafonds en waar komen de liften? Allemaal
vragen die in de ledenvergaderingen - die
bijna tweewekelijks gehouden worden - aan de
orde komen en waarover besluitvorming dient
plaats te vinden omdat anders IAA niet verder
kan. Eind juni zal een voorlopig ontwerp worden gepresenteerd. Dan weten we dus hoe het
gebouw er in grote lijnen uit zal komen te zien.
Inmiddels telt de Kopersvereniging Hellasduin
40 vaste leden. De volgorde van de nieuwe

leden die zich de afgelopen maanden hebben aangemeld is begin mei door een notaris
middels loting bepaald. Deze volgorde is later
van belang op het moment dat de individuele
leden mogen kiezen naar welk appartement
hun voorkeur uitgaat. Op basis van de nu voorliggende informatie zal het aantal te bouwen
appartementen komen te liggen tussen 33 en
40. Reden dus om het ledenaantal voorlopig te
begrenzen op 40.
Duurzaamheid
Uiteraard wordt binnen de Begeleidingsgroep
Duurzaamheid nagedacht over een zo’n
energieneutraal mogelijk gebouw. Duurzame
bouw, een zogeheten materialenpaspoort
maar ook gewoon boerenverstand zijn daarbij
de aandachtspunten. Naast de inbreng van
de inmiddels in onze wijk bekende vereniging Vogelwijk Energie(k) is ook de expertise
gezocht van het Delftse onderzoeksinstituut
OTB.
Alle up-to-date informatie kunt u vinden op
onze website www.hellasduin.nl of bij één van
onze bestuursleden.
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Kortom
Giro door Dolomieten
tegen kinderkanker
Wijkbewoner Dick Wijsman zet zich met zijn
wielrennersteam Westland in voor de strijd
tegen kinderkanker (KiKa). Zes leden van
het team gaan meedoen aan de spectaculaire
Dolomietentocht van 25 juni tot en met 30 juni
2017 ten bate van KiKa (Kinderen Kankervrij)
waaraan honderden renners uit het hele land
deelnemen. Op de website www.westlandvoorgirodikika.nl wordt alles over deze actie haarfijn
uitgelegd. Dick Wijsman doet bij dezen een
oproep aan zijn wijkgenoten om een sponsorbedrag te storten. Als u dat wilt, ga dan naar de
voornoemde website en kijk onder ‘Doneren’.
Wie ook z’n telefoonnummer invult, wordt via
Whatsapp dagelijks op de hoogte gehouden van
alle prestaties van het team in de Giro di KiKa.

Hondenpoepspreekuur:
slechts twee bezoekers
In de maanden maart en april heeft Janine van
den Hoogenband van het stadsdeelkantoor
Segbroek in iedere buurt van dit stadsdeel een
hondenpoepspreekuur gehouden. Daar konden
bewoners klachten over hondenpoep kwijt en
ideeën naar voren brengen om eventuele hondenpoepoverlast tegen te gaan.
Op 16 maart was de Vogelwijk aan de beurt.
Het spreekuur (in Sporthal Houtrust) leverde
slechts twee bezoekers op. Zij stelden voor om
de hondenpoepregels duidelijker bij de ingangen van het Westduinpark zichtbaar te maken.
Tevens werd voorgesteld het uitrengebied in de
Bosjes van Poot te beperken. Vooralsnog heeft
dit niet geleid tot concrete acties van gemeentelijke zijde. Uit de Vogelwijk zijn de afgelopen
jaren nauwelijks klachten over hondenpoepoverlast bij de gemeente binnengekomen.
In andere buurten, zoals het Regentesse

kwartier, worden wel diverse acties tegen
hondenpoep ondernomen, onder meer door
het distribueren en ophangen van posters en
het uitdelen van hondenpoepzakjes. Janine van
den Hoogenband is voor vragen en suggesties
bereikbaar via:
janine.vandenhoogenband@denhaag.nl  

Vogelwijks stel bedacht
makelaarssite ImmoWise
Het echtpaar Marije Veen en Jalal Mazneh,
dat sinds 2013 in een flat aan de Sportlaan
woont (inmiddels met twee kleine kinderen
en een derde op komst) hebben een website in
het leven geroepen die de kwaliteit van (top)
makelaars in heel Nederland in kaart brengt.
De naam: Immowise. Door het verzamelen van
relevante gegevens en het gebruik van slimme
software selecteert ImmoWise makelaars die in
een bepaalde regio het best presteren. Dit geldt
zowel voor de koop als verkoop van een huis. Er
wordt gekeken naar de beoordelingen van een
makelaar door mensen die een huis gekocht of
verkocht hebben, maar ook naar het aantal verkoop- en aankooptransacties en naar de doorlooptijd. Nu de huizenmarkt weer ‘booming’ is
en huizenzoekers vaak tegen elkaar op moeten
bieden om een mooie woning te bemachtigen, is
een goede makelaar van groot belang. Volgens
Jamal, zelf ex-makelaar, reageren makelaars
meestal enthousiast op het nieuwe platform.
Veel aspirant-huizenkopers of –verkopers willen
zich tegenwoordig eerst graag breed oriënteren
en veel zelf opzoeken. Immowise kan daarbij
een makkelijk hulpmiddel zijn.

Kunstenares uit de wijk
exposeert op Mezenlaan
Beeldend kunstenares en Vogelwijkbewoonster
Joep Fransen (Vliegenvangerlaan) exposeert
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Kortom
vanaf 19 juni tot half augustus een deel van haar
recente werk in de kappersgalerie van Leon van
der Zijden aan de Mezenlaan 48. Joep werd
in 1950 geboren in Nijmegen, maar groeide
op in Den Haag. Zij volgde een hbo-opleiding
arbeidstherapie en ontwikkelde intussen haar
artistieke talent, dat zij later verder ontplooide
en verbreedde aan de Haagse Vrije Academie
en de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten. Daarnaast nam ze nog aparte lessen in
portrettekenen en aquarelschilderen.
In haar werk staan vrijwel altijd mensen centraal. Onlangs maakte ze een serie teken- en
schilderwerken waarbij ze oude familiefoto’s
als uitgangspunt nam, vooral plaatjes uit
Nederlands Indië waar haar moeder vandaan
kwam. Joep is echter van meer markten thuis.
Ze vervaardigt ook kleine sculpturen in keramiek of brons en objecten die zijn samengesteld
uit verschillende materialen.

Meld u alvast aan voor het
Vogelwijk Golftoernooi
Zoals al eerder gemeld, zal het Vogelwijk
Golftoernooi dit jaar plaatsvinden op vrijdag
8 september. Liefhebbers kunnen zich hiervoor
nu al aanmelden.
Het toernooi, dat dit jaar voor de zesde maal
wordt georganiseerd, krijgt een iets andere
opzet dan voorgaande jaren. Hiermee hopen
de organisatoren Hanneke Bremer, Liesbeth
Frequin, Chris van Ede en Bert Bruning tegemoet te komen aan uiteenlopende wensen van
de deelnemers. Een andere aanleiding om het
toernooi op een nieuwe leest te schoeien is het
feit dat de golfbaan van Ockenburgh langer is
geworden (nu met vijf maal een par 4), waardoor de omloop ook meer tijd vergt.
Er is dit jaar gekozen voor het achtereenvolgend
starten van de deelnemers in flights van drie
vanaf ca. 14.00 uur. Dit heeft als voordeel dat

deelnemers desgewenst ook later in kunnen
stromen. Met name voor werkenden kan dat
aantrekkelijk zijn.
Verder wordt ook de mogelijkheid geopend
om 9 holes te lopen, met een starttijd ca. twee
uur later. Het nadeel van een groot tijdsverschil tussen de eerste en de laatste start, wordt
opgevangen door het organiseren van een puttwedstrijd voor alle deelnemers. Ongewijzigd
is de gezamenlijke maaltijd na afloop voor alle
deelnemers en hun gasten.
Deelnemers aan het toernooi en de maaltijd
kunnen zich nu al opgeven bij Chris van Ede via
het mailadres: cwvanede@gmail.com
Vermeld uw naam, evt. lidmaatschap van de
golfclub, uw golfhandicap en met hoeveel
personen u deelneemt aan de gezamenlijke
maaltijd. Hierna ontvangt u een bevestiging van
uw inschrijving en een bankrekening waarop u
het deelnemersgeld kunt storten: 10 euro voor
leden van Golfvereniging Ockenburgh,
25 euro voor overige spelers en 20 euro p.p.
voor de maaltijd.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 7 juni: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
een briefje met je eigen geboortedatum. Na de
pauze kunt u gemagnetiseerd worden door diverse
magnetiseurs
Woensdag 14 juni: Peter de Wit verzorgt een
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp of een bloem die u zelf mee neemt.
Woensdag 21 juni: Petra verzorgt een avond met
psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een
levend persoon.
Woensdag 28 juni: Ton Bons verzorgt ter
afsluiting van het seizoen een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een levend
persoon.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

TE HUUR - Voor middellange periode (oktober
tot en met maart) een compleet gerenoveerd en
modern gemeubileerd 1e etage appartement voor
2 personen, gelegen aan de rand Vogelwijk –
Duindorp. Nadere informatie: 06-14355222.
OPPAS AANGEBODEN – Ik ben Famke van
Alphen (16) en ik wil graag als oppas dienstdoen
(dagen en uren in overleg). Ik begin in september
met een opleiding voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker en op dit moment assisteer ik
bij het lesgeven op mijn dansschool aan peuters en
kleuters. U kunt mij bereiken via 06-30791661 of
e-mail: fva0401@gmail.com

WANDELHOND’ GEZOCHT - Kortgeleden
overleed onze hond Jacky. Ik mis nu niet alleen
Jacky, maar ook onze dagelijkse wandelingen
door de Bosjes van Poot. Daarom wil ik graag met
een andere hond wandelen (gratis). Het gaat om
ma., di., do. en vr. ongeveer van 11.00. tot 11.45
uur. Ik vind het wel belangrijk dat uw hond rustig
is en dat u in de buurt woont (ik woon zelf op
het ‘Mezenpleintje’). Als u hiervoor voelt, kunt u
mij bellen voor een kennismakingsgesprek: Aldo
Hoogervorst, (070)364 42 83.
KATTENVERZORGING – Tijdens de zomervakantie kunt u de zorg voor uw kat(ten) desgewenst aan
mij overlaten. Tel. (070-3236520) of burenhulp@
hotmail.com
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze betrouwbare,
zelfstandige huishoudelijke hulp heeft nog wat
tijd over. Al twee jaar lang werkt ze tot onze volle
tevredenheid bij ons. Belangstelling? Voor meer
informatie kunt u mij (P. Ruiterman) bellen op 0681174713.
OPPAS AANGEBODEN – Mijn naam is Iris Jansen
(18-jarige studente) en ik zou graag willen oppassen. Ik woon in de Vogelwijk, heb ervaring en ben
zowel overdag als in de avond beschikbaar. U kunt
mij bereiken via:
irissophiejansen@icloud.com en/of 06-19495661.
TE KOOP – 4 wiels scootmobiel 6 mnd oud met nog
1 jr garantie, practicomfort cyclone17 blauw. Nieuw
€ 4800 nu € 1900. 06-44708408 (Kijkduin)

Kunstenaars uit de buurt exposeerden hun werk
Schilders, tekenaars, tassenontwerpers, zilversmeden, sieradenmakers en andere kunstenaars uit de
Vogelwijk en omgeving hebben op zaterdagen en zondagen in april en mei weer hun werk getoond (en
soms verkocht) in het zaaltje naast de kerk aan de Rietzangerlaan.
Het is een traditie geworden die nu al negen jaar duurt. Net als destijds
Vogelwijkvoorzitter Chris van Dam, was ook de nieuwe voorzitter van onze
wijkvereniging Redmar Wolf bereid om in april de expositie(s) officieel te
openen.
Marette Wils, één van de exposanten, is al jaren de drijvende kracht van
de tentoonstelling. Vroeger organiseerde ze met buurtgenoten altijd
de Vogelvrijmarkt die op Koninginnedagen bij haar huis op Sijzenlaan
47 werd gehouden. De Vogelvrijmarkt is inmiddels verhuisd naar het
IJsvogelplein. Marette mist het wel dat het feest niet meer bij het kruispunt
Sijzenlaan-Kwartellaan plaatsvindt. ,,Maar het is nu wel veel groter en natuurlijk is daar ook meer ruimte dan destijds bij mij voor de deur”, zegt ze.
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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: Kristian Harmelink. Tel. 0900-8844.email: 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 het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk.
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

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 website 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

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
(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
WIJKVERENIGING

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

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Verkeerscommissie
Stef Tours, verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Bestuur

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Eelco de Jongh, edejongh@xs4all.nl

Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
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,
e-mail: ilonkasbnb@gmail.com
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664
e-mail: infopia@ziggo.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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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

