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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.
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Van de redactie
Een nieuw jaar is als een schoon, smetteloos tafelkleed dat 
voor een diner van diverse  gangen wordt uitgespreid. Het 
blijft nooit zoals het was. Gaandeweg de maaltijd zie je er 
spatten en vlekken op ontstaan. Zo zal het ook met 2019 
gaan, op alle gebieden, van wereld- tot wijkniveau. 
We beperken ons hier maar tot het laatste, want ook in 
onze woonomgeving staan dit jaar allerlei activiteiten op 
stapel die sporen zullen nalaten op het tafelkleed. Kijk 
alleen al eens naar de lap grond aan de Sportlaan waar 
de voormalige Sacramentskerk stond. Eind december was 
driekwart van het bouwwerk al tot puin gereduceerd, maar 
de toren bleef nog fier overeind staan. Vanaf 9 januari 
maakte het sloopbedrijf daar ook in hoog tempo korte met-
ten mee. Niet voor niets gebruiken we hier laatstgenoemde 
zegswijze, want die vindt z’n oorsprong in het oude rooms-
katholicisme. Eind februari is de grond rijp voor de bouw 
van twaalf woningen.
Ook elders in de wijk wordt binnen afzienbare tijd nieuwe 
woonruimte geschapen. Waar eens de sportacademie 
HALO stond, krijgt het appartementencomplex Hellasduin 
gestalte. En laten we de wegenbouw niet vergeten! Het 
zuidelijk deel van de Sportlaan krijgt na een nieuw riool-
stelsel eindelijk de al in 2015 aangekondigde facelift: een 
geheel nieuw wegprofiel. Delen daarvan zijn inmiddels al 
zichtbaar, waaronder twee rotondes. 
In deze eerste editie van 2019 – met nieuw omslagont-
werp - maakt u in beeld en tekst kennis met de grotendeels 
vernieuwde redactie. De vacatures, ontstaan door het 
vertrek van Madelon Kranenburg en Magda van Eijck, zijn 
opgevuld door de toetreding van Ria Luitjes en Sjaak Blom. 
Vorig jaar was in de persoon van Marjet Steenhuisen ook al 
een nieuw teamlid aan de redactietafel aangeschoven. Het 
is niet uitgesloten dat de redactionele kernploeg nog verder 
wordt uitgebreid.
Sinds enkele maanden levert tot ons genoegen de nog vrij 
verse wijkbewoonster Anja Knoope geregeld een column. 
Voor dit nummer maakte zij zelfs een reportage over de 
eerste daklozen die hun intrek namen in het vroegere 
kinderziekenhuis aan de Sportlaan. Daarnaast zijn we blij 
dat oud-redactielid Mischa Vos heeft beloofd nu en dan 
een bijdrage aan het blad te willen leveren. Zijn interview 
met een topambtenaar uit de wijk is daar het eerste bewijs 
van. Maar dit nummer biedt meer verrassingen. Zo treft u 
enkele pagina’s verderop de weerslag van een gesprek met 
Nobelprijswinnaar natuurkunde Gerard ’t Hooft, die z’n 
puberteit aan de Kwartellaan heeft doorgebracht. En dat is 
lang niet het enige waar we aandacht voor vragen. Kortom: 
we wensen u voor deze winterdagen, maar ook alvast voor 
alle volgende edities, veel leesplezier.

                                                               DvR            

Vogelwijk
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Een nieuw jaar, een nieuw begin
De periode na de feestdagen is altijd een wat 
katterige tijd. De kerstboom afgetuigd, de 
lichtjes opgeruimd en de seizoensversieringen 
weer naar zolder. Ook op straat verdwijnen 
de – stiekem toch wel gezellige – kerstbomen 
en lichtslingers die over de weg hangen. ‘En 
dan nu het voorjaar’, zou je denken. Maar daar 
is voorlopig nog geen sprake van. De tempe-
raturen zijn weliswaar tot nu toe (op een paar 
dagen na) niet echt winters geweest, het wordt 
nog steeds vroeg donker en pas laat licht. En 
het strand is nog verlaten. Wat blijft, zijn mooie 
herinneringen aan de voorbije decemberfeest-
dagen en hier en daar wat overgewicht. 
Voor zover ik weet, is oud & nieuw in onze 
wijk redelijk rustig verlopen. Maar net buiten 
onze wijk was in de oudjaarsnacht sprake van 
behoorlijk wat spektakel rond de vreugdevu-
ren die weer traditiegetrouw op het strand bij 
Duindorp en bij het noorderhavenhoofd in 
Scheveningen waren aangelegd. De stapel van 
Duindorp zag er werkelijk prachtig uit. Toeval 
natuurlijk, maar de vorm was werkelijk magni-
fiek; ik heb er een tijd naar staan kijken toen ik 
op het strand was. De stapel van Scheveningen 
was wat verder weg en wat minder goed 
zichtbaar. Om twaalf uur ging bij beide stapels 
‘de fik erin’, en hoe! De nachthemel kleurde 
oranje. Vanuit de duinen waren de meters-
hoge vlammen en af en toe zelfs een ware 
‘vuurtornado’ goed zichtbaar. Het leidde in 
Scheveningen tot een enorme vonkenregen en 
behoorlijk wat schade. Het is een mooie tradi-
tie, inderdaad, maar ook één die in de loop der 
jaren minder goed beheersbaar is geworden. 

Kerksloop
Het nieuwe jaar begint met het verlies van het 
baken van de Vogelwijk: de Sacramentskerk 
aan de Sportlaan. Tijdens de feestdagen stond 
enkel de kerktoren er nog, maar in de eerste 
weken van januari werd ook die geveld. Ik 
fietste er geregeld langs en zag hoe de puinberg 
steeds groter werd. Een icoon van de wijk is 
verdwenen. Het voelt voor mij een beetje leeg 
en ik zal wat dat betreft niet de enige zijn.
Ook in kleinere kring verdwenen iconen. Zo 
moeten wij het dit jaar zonder Christian Pick 
stellen, die afscheid heeft genomen uit het be-
stuur van de wijkvereniging. Meer dan vijf jaar 
was hij een vaste waarde in het bestuursteam. 
Hij bracht vele lastige dossiers tot een goed 
einde en combineerde zijn gedegen inbreng 
met enthousiasme, relativeringsvermogen en 
vooral ook humor. We zullen hem missen, maar 
gelukkig woont hij nog steeds om de hoek, 
dus uit het zicht is hij zeker niet. Magda van 
Eijck en Madelon Kranenburg, jarenlang twee 
iconen van ons wijkblad, hebben ook afscheid 
genomen. Dank voor jullie indrukwekkende 
productie in al die jaren! En geniet van een 
wijkbestaan zonder deadlines...

Plannen
Inmiddels gaat het wijkleven na een prachtig 
feestjaar waarin we aandacht besteedden aan 
het honderdjarig bestaan van onze ‘tuinstad-
wijk’ weer verder. Ik heb mij laten vertellen dat 
een nieuwe editie van het succesvolle Running 
Dinner al in voorbereiding is. Er wordt ook 
gesproken over het organiseren van creatieve 
ochtenden. Ook het bestuur heeft de koppen bij 

De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf, 
voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
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elkaar gestoken om na te denken over activitei-
ten in het komende jaar. De datum voor onze 
Algemene Ledenvergadering is in ieder geval 
al vastgelegd: donderdag 23 mei aanstaande. 
Nadere informatie volgt. Verder bestaat het 
idee om later in het jaar een geheel verzorgd 
diner voor wijkbewoners te organiseren. 
Wijkgenoten met andere voorstellen worden 
van harte uitgenodigd om die aan ons kenbaar 
te maken! 

Laten we het eeuwfeest-enthousiasme ook dit 
jaar vasthouden. Want ook al is niet alles bij het 
oude gebleven, onze wijk bevat alle ingrediënten 
voor een schitterend 2019. Ik hoop dat alle wijk-
bewoners daar in goede gezondheid van mogen 
genieten. 

Redmar Wolf, voorzitter
Ook namens Marcella Putter, Dick Nell en Hans 
van Nieuwkerk

Door Han Mulder

Met het plaatsen van de zevende AED 
(Automatische Externe Defibrillator) in 
de wijk heeft de Vogelwijk in december 
officieel de status van 6-minutenzone 
gekregen. Dit betekent dat iemand met een 
acute hartstilstand in de wijk binnen zes 
minuten kan worden gereanimeerd. De 
laatste aangebrachte AED zit in een fraaie zuil op het parkeerterrein van Advocatenkantoor 
Delissen-Martens aan de Sportlaan 40. De wijk telt nu dus zeven AED’s die 24 uur en 7 
dagen per week voor iedereen toegankelijk zijn. Er hangt overigens ook nog een AED in het 
Squashcentrum aan het begin van de Laan van Poot, maar die is alleen tijdens de openings-
uren van dit pand te gebruiken. In de volgende uitgave van het wijkblad zullen we alle 
AED-locaties aan de hand van een foto-overzicht laten zien.
Aan al de Vogelwijkbewoners die inmiddels een certificaat hebben behaald als ‘reanimator’ 
en AED-hulpverlener doen we bij dezen de dringende oproep om zich (als dat nog niet is 
gebeurd) als hulpverlener aan te melden bij de app HartslagNu 
Deze app is verkrijgbaar in de appstores van Apple en van Google.

Reanimatiecursussen voor beginners
Mogelijk zullen ook dit jaar voor wijkbewoners weer één of meerdere hartreanimatiecur-
sussen met AED-gebruik worden gepland. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt 
bekeken hoeveel beginnerscursussen en herhalingscursussen er georganiseerd zullen 
worden.  
Deze cursussen kosten respectievelijk € 30 en € 20. Vaak wordt dit bedrag vergoed door 
de zorgverzekering. Houd het volgende wijkblad in de gaten en meld je vast aan voor een 
beginners- of herhalingscursus met naam, adres en geboortedatum bij
aedvogelwijk@gmail.com 

Vogelwijk officieel ‘6-minutenzone’

mailto:aedvogelwijk@gmail.com
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Volgens de planning zal op Koningsdag (27 
april) het gehele traject weer voor alle verkeer 
te berijden zijn. Ook bus 24 gaat dan weer z’n 
oude vertrouwde route rijden. Belangrijk is 
dat de Sportlaan straks ook voor de hulpdien-
sten weer goed bereikbaar wordt. Hoe lastig 
opbrekingen en afzettingen voor bijvoorbeeld 
de brandweer kunnen zijn, werd onder meer 

Nog drie maanden ongemak 
wegens wegwerkzaamheden 
Door Dick van Rietschoten

Kort na de intrede van het nieuwe jaar heeft de gemeente een aanvang gemaakt met de 
zesde en laatste fase van de ingrijpende infrastructurele vernieuwingen op het traject tussen 
de Houtrustbrug en Kijkduin. Daarmee doemt voor de veelgeplaagde bewoners aan de 
zuidelijke Sportlaan en de lanen daaraan grenzend eindelijk aan de horizon het einde van alle 
ongemakken op. 

half januari duidelijk toen in een huis aan de 
Sportlaan ter hoogte van de Oude Buizerdlaan 
brand uitbrak in de woonkamer, waar de open 
haard te uitbundig was opgestookt. 

Riolering
De afgelopen weken naderden de aangelegde 
rotondes op de kruispunten van de Sportlaan 

Op 21 januari werd het vernieuwde stukje van de Sportlaan tussen Kwartellaan en Wildhoeflaan opengesteld voor verkeer
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met de Kwartellaan en met de Wildhoeflaan/
Daal en Bergselaan hun voltooiing. De roton-
des zijn sinds 21 januari in gebruik, evenals 
het Sportlaangedeelte tussen Kwartellaan 
en Wildhoeflaan, met een ventweg aan de 
huizenkant. Sinds begin januari wordt de 
laatste hand gelegd aan de vernieuwing 
van de riolering op het resterende stuk 
van de zuidelijke Sportlaan en de Machiel 
Vrijenhoeklaan tot aan de Muurbloemweg. Tot 
die werkzaamheden behoort volgens project-
coördinator Dave van Schaick (zijn officiële 
functie luidt ‘Omgevingsmanager Programma 
Straten, Wegen en Lanen’) ook de aanleg van 
een aparte drainageleiding voor de afvoer 
van hemelwater naar de Haagse Beek. Verder 
wordt de komende weken langs de Sportlaan 
tussen de Wildhoeflaan en de De Savornin 
Lohmanlaan de geplande ventweg gereali-
seerd, uiteraard geflankeerd door een nieuw 
trottoir. 
Tegelijk worden er twee gescheiden hoofrij-
banen gemaakt en krijgt langs de zogeheten 
Haagse Beekzone het fietspad verder gestalte.

Dieren
Na nog een aantal aanvullende wegwerkzaam-
heden aan de Machiel Vrijenhoeklaan komt 
het sluitstuk van het project aan de beurt: de 
rotonde op de kruising Sportlaan-De Savornin 
Lohmanlaan-Machiel Vrijenhoeklaan. Overal 
waar een weggedeelte klaar is, zal volgens 
Dave van Schaick ook de groene aankleding 
op gang komen door het planten van nieuwe 
bomen, onder meer op de afscheiding tussen 
de hoofdrijbanen en de parallelbanen.
Bij de omvangrijke herinrichtingplannen 
voor het traject Houtrust-Kijkduin is niet 
alleen aan mensen gedacht maar ook aan 
dieren. Zo zijn langs de Haagse Beek bij de 
met de Goudsbloemlaan/Segbroeklaan en 
bij de Daal en Bergselaan zogeheten faunap-
assages gemaakt. ,,Dat zijn tunneltjes voor 
kleine zoogdieren en amfibieën, zoals egels, 
muizen, wezels, padden en salamanders, 

maar ook ratten, konijnen en vossen’’, legt 
stadsecoloog Esther Vogelaar uit. ,,Via die 
vierkante tunneltjes van ongeveer 30 bij 30 
centimeter kunnen die dieren bij barrières als 
wegen en bruggen een veilige ondergrondse 
oversteek maken. Deze faunapassages, die 
ook bij de Balsemienlaan en de De Savornin 
Lohmanlaan worden aangebracht, hebben 
ongeveer om de tien meter een lichtrooster 
voor daglicht-inval. Inmiddels heeft heel Den 
Haag in diverse natuurlijke verbindingszones 
al zo’n zeventig van dergelijke faunapassages. 
De ervaring heeft trouwens geleerd dat ook 
katten er soms gebruik van maken.’’ Esther 
voegt er nog aan toe dat de tunneltjes jaarlijks 
worden schoongemaakt en gecontroleerd op 
schade en functionaliteit.

Voor vragen over de laatste fase van het herin-
richtingsproject kunt u bellen met 06-11227029

Een faunatunneltje
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Marjet Steenhuisen (45)

Vertel eens iets over jezelf?
Sinds februari 2016 woon ik samen met mijn 
man William en zoons Valentijn (16), Mees 
(13) en Benjamin (4) aan de Nieboerweg, vlak-
bij de kruising met de Sportlaan. 
Mijn carrière begon ooit bij een Haagse make-
laar op de administratie, maar al snel koos ik 
voor de creativiteit van een reclamebureau. Na 
zeven jaar bureauleven in Amsterdam keerde ik 
in 2000 terug naar Den Haag. Na twee jaar als 
communicatieadviseur bij Parnassia te heb-
ben gewerkt, bood de Haagse Hogeschool me 
een mooie kans om in de sector communicatie 

verder te gaan. Het voordeel van zo’n grote 
organisatie is dat je veel verschillende rollen 
kunt vervullen. Ik houd mij daar nu al veertien 
jaar bezig met diverse projecten op het gebied 
van Marketing & Communicatie. Het is inspire-
rend om altijd met jonge mensen bezig te zijn.
Vrije tijd benut ik zo veel mogelijk op soci-
aal vlak, zoals eten met vrienden. Maar ook 
stedentrips met mijn man en reizen met 
ons gezin. Afgelopen zomer waren we in 
Noorwegen, voor komende zomer denken we 
aan Israël. Eind februari ga ik met de oudste 
twee een week naar New York en we willen 
met de jongste nog een week naar de zon bui-
ten het hoogseizoen voordat hij 5 wordt.

Van links naar rechts: Dick van Rietschoten, Ria Luitjes, Sjaak Bom en Marjet Steenhuisen

Ziehier het redactieteam! 
In deze eerste editie van 2019 stellen we het vernieuwde redactionele kernteam aan u voor. Het is 
immers leuk - en soms ook handig - om te weten wie er schuilgaan achter de namen van de auteurs 
die u geregeld in dit blad tegenkomt.
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Was je een trouw lezer van het wijkblad?
Als bewoner van de Bomenbuurt kende ik het 
blad niet, totdat wij hier kwamen wonen. Ik 
was meteen heel enthousiast over de inhoud, 
mooie verhalen, het persoonlijke. Ik ga er altijd 
even voor zitten.

Wat vind je leuk en minder leuk aan de 
Vogelwijk?
De ruimte en natuurlijk de ligging zo aan de 
duinen en het strand, dat is waar wij voor 
hebben gekozen. Minder leuk is dat er in de 
buurt geen horeca is, maar gelukkig is er iets 
verderop genoeg.

Waarom wil je aan het wijkblad meewerken?
Er gebeurt zoveel in een wijk: mensen begin-
nen een onderneming, schrijven een boek, 
hebben bijzondere hobby’s. Door die verhalen 
te delen heb je het idee dat je buurtbewoners 
echt kent. Het persoonlijke contact tijdens de 
interviews vindt ik het allerleukst.

Ria Luitjes (‘leeftijdloos’)

Vertel eens iets over jezelf?
Sinds 2001 woon ik aan de Sportlaan, op de 
hoek met de Nieboerweg. Ik ben getrouwd met 
Remco en samen hebben we drie kinderen: van 
18, 16 en 10 jaar.  Tussentijds hebben we acht 
jaar op Curaçao gewoond, maar sinds de zomer 
van 2017 zijn we weer heerlijk terug in ons 
eigen Vogelwijkhuis. 
Na achttien jaar in een corporate omgeving 
te hebben gewerkt, ben ik tien jaar geleden 
mijn eigen marketingbureau begonnen: 
MIXmarketing. Ik adviseer bedrijven met het 
creëren en uitvoeren van strategieën op het 
gebied van marketing en ‘content’. 
Ik houd van reizen, fotograferen en cham-
pagne. Het liefst de champagne die we 
zelf halen bij de kleinere boertjes in de 
Champagnestreek rondom Reims. 
 

Was je een trouw lezer van het wijkblad? 
Voor ons vertrek naar het buitenland zeker. 
Toen we weer in de wijk kwamen wonen heb-
ben we ons direct weer aangemeld als lid van 
de wijkvereniging.

Wat vind je leuk en minder leuk aan de 
Vogelwijk?
Doordat ik aan de Sportlaan woon, zie ik hoe 
onverantwoord hard de auto’s maar ook bussen 
daar rijden. Wat ik fijn vind, is dat je zo op het 
strand bent, ideaal voor een strandwandeling 
in de vroege ochtenduurtjes. 

Waarom wil je aan het wijkblad meewerken?
Schrijven doe ik veel voor mijn vak. Verhalen 
inspireren. Iedereen heeft een verhaal. Ik word 
in het bijzonder geïnspireerd door het verhaal 
van ondernemende professionals. Gelukkig 
hebben wij die veel in onze wijk!

Sjaak Blom (68)

Vertel eens iets over jezelf? 
Ik ben geboren en getogen in het West-Friese 
dorp Opmeer en getrouwd met Emmy Bruin. 
We hebben vier kinderen en negen kleinkinde-
ren. 
Sinds 2003 wonen we aan de Pauwenlaan, 
vrij aan het begin, in het gedeelte vóór het 
Fazantplein. Ik kwam deze kant op om als 
Hoofd Leerwerkcentra te gaan werken bij de 
gemeente Den Haag. Oorspronkelijk ben ik 
docent, maar al snel werd ik leidinggevende bij 
verschillende scholen in het voortgezet onder-
wijs. Na zeven jaar wethouder te zijn geweest in 
Opmeer, maakte ik de sprong naar de Hofstad. 
De laatste zeven jaar van mijn loopbaan werkte 
ik bij de gemeente Vlaardingen als Hoofd 
Sociale Zaken en later als Gebiedsmanager. 
Gedurende twintig jaar ben ik naast mijn 
hoofdbezigheden freelance-journalist voor 
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Verhuizen is nooit gemakkelijk, en brengt altijd heel wat 
rompslomp met zich mee. Wij weten dat, en helpen u graag 
bij het inrichten en decoreren van uw nieuwe thuis. 

Deco Home van der Wallen is een ‘full 
service’ woninginrichter waar ouder-
wetse kwaliteit en service nog steeds 
heel belangrijk zijn. Gratis interieurad-
vies, persoonlijk advies en vakwerk. Dat 
zijn de pijlers van ons familiebedrijf.

Peter en Jetske van der Wallen staan 
voor u klaar om u te helpen met de keu-
ze van de juiste kleur verf of behang. 
Maar ook om u te helpen de juiste keu-
ze te maken als het gaat om zonwering, 
gordijnen of een nieuwe vloer. 

Dankzij de uitgebreide collecties van 
alle bekende kwaliteitsmerken is een 
keuze makkelijk gemaakt; bij ons vindt 
u alles onder één dak! Tapijt, laminaat, 

houten vloeren, overgordijnen, vitrages  
en inbetweens, zonwering, verf en  
behang. 

Wij stofferen ook uw trappen, naaien 
nog ambachtelijke lopers, zelfs uw 
oude maar zo geliefde meubels kunt u 
door ons opnieuw laten stofferen! Echt 
vakwerk voor ieder budget. Smaakvol, 
kleurrijk, en altijd van goede kwaliteit. 

Een eigen team van schilders, behan-
gers, stoffeerders en monteurs staat 
klaar om alles vakkundig af te werken.

We helpen graag met een planning, 
zodat u op de dag van verhuizing direct 
kunt genieten van uw nieuwe huis!

Fahrenheitstraat 620, 2561 DL  Den Haag
Tel.: 070 - 360 37 07, www.decohomevanderwallen.nl

Fahrenheitstraat 620 - 2561 DL Den Haag
Tel.: 070 - 360 37 07 - www.decohomevanderwallen.nl

Zo Kinderopvang
Dagopvang en Outdoor BSO

Beleef ‘in-’ en ‘outdoor’ avonturen
  Gediplomeerde pedagogisch 
medewerkers
Ieder kind een eigen mentor
Dagopvang op de Sijzenlaan, met 
goede doorstroming naar onze 
Outdoor BSO Duinpan op de Laan 
van Poot
Uitdagend vakantieprogramma

D
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Meer informatie of een rondleiding?

Bel of mail op: 
Dagopvang Outdoor BSO
Sijzenlaan Duinpan
Lindsey van Daalhoff Mark Augustinus
t 070 360 87 65 t 06 252 18 989
e sijzenlaan@zokinderopvang.nl e duinpan@zokinderopvang.nl

w www.zokinderopvang.nl

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar
 � alle zorg en ondersteuning thuis
 � vaste zorgverlener die bij ú past
 � volgens afspraak op afgesproken tijd

Evita Zorg levert ook thuiszorg in de 
Vogelwijk, bel voor informatie met onze 
wijkverpleegkundige.
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verschillende bladen geweest en in Noord-
Holland verzorgde ik vijftien jaar lang samen 
met mijn vrouw de tweewekelijkse uitgave van 
het Dorpsblad van Opmeer. 
In mijn vrije tijd zit ik graag op de racefiets en 
kun je me regelmatig vinden op mijn groente-
tuin bij de Eikenhorst in Wassenaar. Ik schrijf 
nog wel eens een artikeltje en ik lees graag. Een 
echte liefhebberij is voor mij ook oppassen op 
mijn kleinkinderen.

Was je een trouw lezer van het wijkblad? 
Ik ken het blad al vanaf de eerste dag dat we 
hier kwamen wonen. Ik las en lees het graag 
omdat ik op die manier goed op de hoogte blijf 
van de buurt.

Wat vind je leuk en minder leuk aan de 
Vogelwijk?
Het is natuurlijk een prachtige omgeving om 
in te wonen en ik besef duvels goed dat dat 
een bijzonder voorrecht is. Minpunten zie ik 
nauwelijks.

Waarom wil je aan het wijkblad meewerken?
Ik ga graag voor het blad aan de slag omdat het 
me een bijzonder gevoel geeft achter nieuws en 
achtergronden aan te gaan.

Dick van Rietschoten (69)

Geboren en getogen in Den Haag (opgegroeid 
in de wijk Transvaal) heb ik, hoewel aanvanke-
lijk opgeleid tot onderwijzer, zo’n veertig jaar 
als journalist voor diverse kranten gewerkt. 
In 1992 verhuisde ik met mijn vrouw Janny 
naar de Laan van Poot, op de hoek met de 
Roodborstlaan. Daar wonen we nog altijd, sinds 
anderhalf jaar zelfs met twee inwonende stu-
denten: onze oudste kleinzoon en zijn vriendin.
Eind 1997 trad ik toe tot de redactie van het 
wijkblad, waar ik tot m’n verbazing nu dus al 
ruim 21 jaar deel van uitmaak. Hoewel het soms 
een pittige en tijdrovende klus is om tien keer 

per jaar een lezenswaardig blad te produce-
ren, zou je het eigenlijk best een hobby mogen 
noemen, want ik heb er nog steeds plezier in. 
Daarnaast houd ik van (vooral steden-)reizen, 
wandelen en biljarten en ben ik erg geïnteres-
seerd in architectuur en wijn.     
Al vanaf de eerste maanden waarin ik me 
Vogelwijkbewoner mocht noemen, heeft  het 
wijkblad mij gefascineerd. In 1997 heb ik me na 
een wanhopige roep om hulp van de toenmalige 
redactie als medewerker aangemeld.

Wat vind je leuk en minder leuk aan de 
Vogelwijk?
Als je hier enige tijd woont, ben je geneigd het 
als gewoon en vanzelfsprekend te gaan be-
schouwen dat je een huis hebt in zo’n mooie 
omgeving dichtbij duin, strand en zee. Maar dat 
is allerminst gewoon en vanzelfsprekend en dat 
besef blijf ik gelukkig houden. Minder leuk vind 
ik de teloorgang van de levendigheid en van het 
ietwat dorpse gevoel, vooral doordat er nauwe-
lijks meer winkels zijn.

Waarom werk je aan het wijkblad mee?
In de eerste plaats omdat ik het leuk vind, ten 
tweede omdat het wijkblad een belangrijk so-
ciaal bindmiddel en communicatiemiddel is en 
ten derde omdat in deze voor buitenstaanders 
saai ogende wijk verrassend veel gebeurt en 
het arsenaal aan ‘mensen met een verhaal’ hier 
bijna onuitputtelijk is.
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Het afbraakproces was een schouwspel in twee 
akten. De half november begonnen sloop van 
de kerk, vaak gadegeslagen door kijkers die het 
godshuis in vroeger dagen hadden gefrequen-
teerd, stokte kort voor de feestdagen plotseling 
omdat de slopers recht bleken te hebben op een 
kerstreces van twee weken. Driekwart van het 
gebouw was toen al tot puin en stof wederge-
keerd, maar de toren stond nog fier overeind en 
mocht in z’n eentje de overgang naar 2019 nog 
beleven. 
Op maandag 7 januari werd de torenspits 
‘sloopklaar’ gemaakt, maar de dag daarop be-
sloot het sloopbedrijf vanwege de harde wind 
geen actie te ondernemen. De negende januari 
leverde gedenkwaardige beelden op. Twee 
slopers werden in een bakje omhoog gehesen 
en maakten het inmiddels zwaar verroeste 
ijzeren kruis los dat 92 jaar lang de top had 

Wijk verliest iconisch gebouw
Door Dick van Rietschoten
Foto’s: Dick van Rietschoten, Peter Hennequin, Fred van der Burg 

Het is nog even wennen dat het markante gebouw van de Sacramentskerk aan de Sportlaan er 
niet meer staat en dus de contouren van de Vogelwijk niet meer bepaalt. Decennialang bood de 
kerktoren, vaak al van verre zichtbaar als je de wijk naderde, een zo vertrouwde aanblik dat hij 
onlosmakelijk met de wijk verbonden leek. Nu er slechts een plek met puinresten over is, bekruipt 
veel wijkbewoners het gevoel van ongeloof en verbijstering dat je bespringt als je fiets of auto is 
gestolen. ‘Waar is-ie nou? Ik wist toch zeker dat-ie hier stond!’ 

gesierd. Het leek een simpel klusje, maar het 
duurde uren. Meeliftend in het bakje daalde 
het kruis ten slotte af naar de begane grond. 
,,Daar gaat het haantje!” riep een omstander 
wiens gezichtsvermogen duidelijk te wensen 
overliet. Waar het ornament uiteindelijk heen 
ging, bleef onduidelijk. Waarschijnlijk gewoon 
naar een ‘oudijzerboer’, veronderstelden veel 
kijkers.    

Spits
Inmiddels hadden de sloopdeskundigen beslo-
ten de spits daags daarna in twee delen van de 
toren te halen. Na enig zaagwerk werd op de 
ochtend van 10 januari eerst de top van de spits 
naar beneden getakeld en vervolgens de basis. 
Toen de kop er eenmaal af was, ging het opeens 
hard. In snel tempo hapte de hoge kraan met 
de grote bek als een hongerige reiger brokken 

Het kerkterrein gezien vanaf de Sijzenlaan, voor, tijdens en na de sloop
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steen van de toren, waar tot het laatste moment 
nog duiven en nijlganzen in- en uitvlogen. Een 
groot vangzeil, door een andere kraan langs 
de zijkant van de toren omhoog gehouden, 
moest voorkomen dat puin tegen belendende 
woningen of in naburige tuinen zou belanden. 
Nu en dan gedroeg de kraanmachinist zich 
als een ware showman. Om zijn vaardigheid 
op het gebied van dit precisiewerk te tonen, 
draaide hij met de grote grijper nog even aan 
de wijzers van een van de torenklokken, vlak 
voordat ook die ter aarde stortten. Overigens 
werd op den duur de toren zelfs steeds meer 
als stortkoker gebruikt. De omringende muren 
kregen voorzichtige tikjes en duwtjes waardoor 

grote brokken in het binnenste van de toren be-
landden, waarmee het sloopbedrijf zijn naam 
Paul de Koker eer aandeed. Na een paar dagen 
boden de restanten van de toren nog slechts de 
aanblik van de ruïne van een middeleeuws slot 
en een week later al zou je niet meer zeggen 
dat op die plek ooit een kerk had gestaan. 
Papegaailaanbewoner Rob van den Akker 
heeft vanuit de bovenetage van zijn huis een 
prachtig ‘time-lapse-filmpje’ gemaakt waarop 
de geleidelijke afbraak van de kerk tussen half 
november en half januari te zien is. 

Het filmpje is te bekijken via de Faceboopagina 
van de wijkvereniging en via deze websitelink: 
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Afscheid van de 
Sacramentskerk
december 2018 – januari 2019

Met ingehouden adem staat de toren
zwaar en donker tegen een nachtelijke 
hemel zonder sterren of maan

hij wacht nu al maanden op zijn ondergang
om hem heen massa’s steen op steen 
als oorlogsbrokken, ooit zo innig vastgeklonken
aan het gebedshuis dat al tot stof is weergekeerd

het bronzen geluid, zijn hart, is hem al
ontnomen, zijn fraaie bogen in de spits
die als ogen keken over de wijde 

omgeving, werden kapot gestoken
de tijd rondde het kerkleven af 
op 1 minuut voor half twee
alsof die minuut het verschil maakte

ooit bloeide hier een levendige parochie
waar zich zoveel afspeelde tussen doop en dood
intens verbonden met het leven

gezongen vieringen, trouw- en  rouwdiensten
langzaam en pijnlijk in de tijd losgelaten
van de ooit zo gekoesterde samenhang

in de ochtend strijkt de blauwe hemel het licht
nog even over wat rest aan stro en steen    
de toegang is door puin en takken gesloten

als in het nieuwe jaar een lange grijparm de toren 
breekt, is ook zijn dag des oordeels bereikt
en met de grond gelijk is de kerk verleden tijd

Olga Millenaar
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Toen in 1969 Vogelwijkbewoner prof. dr. Jan 
Tinbergen in Stockholm de Nobelprijs voor 
economie ontving, woonde een paar honderd 
meter van zijn huis aan de Haviklaan een veel-
belovende, net afgestudeerde jonge natuurkun-
dige. Hij heette Gerard ’t Hooft en deed promo-
tieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht. 
In de weekends kwam hij nog vaak naar zijn 
ouderlijk huis aan de Kwartellaan 10, waar hij 
z’n puberteit had doorgebracht. Precies dertig 
jaar later, in 1999, ontving ook Gerard ’t Hooft 

in Stockholm een Nobelprijs, voor natuurkunde 
in dit geval. De Vogelwijk heeft in z’n honderd-
jarig bestaan dus twee Nobelprijswinnaars 
voortgebracht. Met Gerard ’t Hooft (72) kijken 
we in zijn huidige woonplaats Houten ach-
terom naar zijn jeugdjaren en zijn wetenschap-
pelijke carrière.

Ceremonie
Als het gesprek nog maar net een kwartier-
tje op gang is, met thee en speculaas binnen 

Nobel-laureaat en ex-Vogelwijker Gerard ’t Hooft: 
‘Er zijn nu meerdere Einsteins’ 

Gedreven op zoek naar de 
bouwstenen van het leven
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
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handbereik, komt onbedoeld die decemberdag 
in 1999 al ter sprake. De dag waarop prof. 
dr. Gerard ’t Hooft samen met zijn collega en 
leermeester Martin Veltman in Stockholm de 
Nobelprijs voor natuurkunde ontving. ,,Het is 
ruim negentien jaar geleden hè’’, constateert 
’t Hooft droogjes. ,,Maar die dag was onver-
getelijk’’, zegt z’n echtgenote Betteke, die een 
medische carrière achter de rug heeft, eerst 
als anesthesioloog en later als bedrijfsarts. 
,,Het was een indrukwekkend schouwspel. 
Ik mocht tijdens het diner na de ceremonie 
zelfs naast koning Carl Gustaf zitten. Daar in 
Stockholm dachten we ook even terug aan het 
gekke toeval dat Gerard en ik ooit een poosje 
aan de Nobeldwarsstraat in Utrecht hadden 
gewoond.’’

Stephen Hawking
De gelauwerde natuurkundige, die na z’n 
gouden Nobel-medaille nog tal van andere 
onderscheidingen en eredoctoraten ontving en 
overal ter wereld gastcolleges heeft gegeven – 
wat hij nu en dan nog steeds doet - toont een 
bescheiden glimlach. Waarna hij vertelt over 
een andere imponerende bijeenkomst, die hij 
vorig jaar maart bijwoonde in Cambridge: de 
uitvaartplechtigheid voor de vermaarde Britse 
natuurkundige Stephen Hawking, die zich net 
als ’t Hooft bezig hield met de ‘bouwstenen 
van de schepping’. En opvallend genoeg nim-
mer een Nobelprijs ontving.
,,Ik heb Hawking meerdere malen ontmoet. 
Hij is hier zelfs bij mij op de Utrechtse uni-
versiteit op bezoek geweest. Ik had grote 
waardering voor hem en voor het meeste van 
zijn werk, maar op sommige punten waren 
we het oneens. Hij beweerde bijvoorbeeld dat 
zwarte gaten in het heelal allesverslindend 
zijn en dat er geen informatie uit een zwart gat 
kan komen. Maar er komen wel elementaire 
deeltjes uit een zwart gat en die dragen naar 
mijn overtuiging wel degelijk informatie met 
zich mee.’’

Bohemen
In het uur dat volgt wandelen we in grote 
stappen langs de levenslijn van Gerard ’t 
Hooft. Hoewel hij z’n hele jeugd in Den Haag 
heeft doorgebracht, mag je hem geen volbloed 
Hagenees noemen. Hij kwam namelijk op 5 
juli 1946 ter wereld in Den Helder, waar z’n 
vader als scheepsbouwkundig ingenieur voor 
de Marine werkte. ,,Maar om het oneerbiedig 
te zeggen: in Den Helder ben ik enkel ‘gewor-
pen’. Kort daarna al namen m’n ouders mij als 
baby mee naar Den Haag. We gingen wonen 
in de Riënzistraat in de wijk Bohemen. Tot en 
met de lagere school heb ik mijn jeugd daar 
doorgebracht. Net als mijn twee zusjes ging 
ik naar de Kijkduinschool, die nu trouwens 
niet meer bestaat. Hij stond op een plek aan 
de huidige Westkapellelaan. O, wacht even… 
tussendoor hebben we met het gezin nog tien 
maanden in Londen gewoond omdat m’n 
vader daar een klus had. Toen zat ik dus op 
een elementary school. Ik pikte er aardig wat 
Engels op. Handig voor later.’’

Dalton
,,Kort na mijn overstap naar het Daltonlyceum, 
waar ik gymnasium-bèta deed, verhuisden 
we naar de Kwartellaan 10. Een mooi huis, 
waar toen nog tramlijn 3 voor de deur langs-
reed, met de eindhalte tegen de duinen aan. 
Ik kwam geregeld in het duingebied, wande-
lend met onze hond bijvoorbeeld, maar vaak 
stak ik direct door naar het strand, want ik 
verzamelde schelpen. Ik trok veel op met een 
vriend van me, Arnold van Wijk, die op de 
Sportlaan woonde. We zochten bijvoorbeeld 
naar oorlogsherinneringen bij de bunkers, en 
als het ’s winters vroor, gingen we schaatsen 
op de ijsbaan aan de Sportlaan bij de Daal en 
Bergselaan.’’

Piano
,,Ik was geen wilde, losgeslagen puber’’, erkent 
hij. Als hij in die periode had kunnen tijdrei-
zen naar het begin van de 21ste eeuw, hadden 
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leeftijdgenoten hem misschien wel voor ‘nerd’ 
versleten. ,,Ik scheurde niet rond op een brom-
mer en deed vanwege een oogaandoening niet 
aan voetbal of andere balsporten. Ik had piano-
les. Niet omdat mijn ouders dat wilden, maar 
omdat ik zelf graag piano wilde leren spelen. 
Dat had ik met veel dingen. Dan zag ik men-
sen iets doen en dan dacht ik: dat wil ik ook 
kunnen. Schilderen en tekenen bijvoorbeeld, 
zoals mijn moeder, die op de kunstacademie 
had gezeten. En wiskundige problemen oplos-
sen. Of beter nog: iets heel nieuws bedenken. 
Uitvinder worden, dat leek me het mooiste be-
roep! Ik droomde daar in mijn vroegere jeugd 
al bij weg tijdens het lezen van de Donald Duck, 
met de verhaaltjes over Willie Wortel, en later 
bij het verslinden van de Bommel-strips van 
Marten Toonder, waar ik overigens nog altijd 
een fan van ben. Die gedrevenheid om nieuwe 
dingen te ontdekken heb ik al zolang als ik me 
kan herinneren.’’
,,Ik had een heel strenge pianolerares, echt een 
dame van de oude stempel. Ze kwam elke week 

bij ons thuis. Zo leerde ik al jong stukjes van 
onder anderen Beethoven en Chopin spelen. De 
opkomst van The Beatles en The Rolling Stones 
en vergelijkbare bands in die tijd deed me niks. 
Te veel geschreeuw, vond ik, hoewel ik moet 
toegeven dat ik later ontdekte dat The Beatles 
beslist een aantal mooie composities hebben 
gemaakt. In mijn hele verdere leven ben ik 
piano blijven spelen, alles bij elkaar een paar 
uur per week. Je verzet er de zinnen mee hè, en 
het is rustgevend. Betteke speelt dwarsfluit, dus 
we hebben ook veel samen gemusiceerd.’’

Familie
Tijdens z’n lagereschooltijd was in de jonge 
Gerard al een vurige interesse opgelaaid voor 
natuurkrachten en natuurlijke wetmatigheden. 
Hier werd al de kiem gelegd voor zijn latere 
wetenschappelijke werk. Dat had hij overigens 
niet van een vreemde. Enkele elementaire 
deeltjes van zijn ‘denkraam’ zaten al in z’n DNA 
opgeslagen. ,,In mijn familie aan moederskant 
kwamen al natuurkundigen voor. Een broer 
van mijn oma, een oudoom dus, was Frits 
Zernike. Ook hij kreeg voor zijn natuurkun-
dige ontdekkingen een Nobelprijs, in 1953. 
Hij overleed in 1966, dus ik heb hem nog wel 
bewust meegemaakt. Verder had ik oom Nico 
van Kampen, een broer van m’n moeder, die 
hoogleraar natuurkunde in Utrecht was. Hij 
was de reden waarom ik na mijn eindexamen 
gymnasium in Utrecht ging studeren en niet in 
Leiden, wat vanuit Den Haag gezien meer voor 
de hand had gelegen.’’
Het eerste grote succes met zijn talent scoorde 
Gerard toen hij in de vijfde gymnasiumklas 
zat. Hij deed als bolleboos van Dalton mee aan 
de landelijke Wiskunde Olympiade die jaarlijks 
voor scholieren werd (en nog steeds wordt) 
gehouden. ,,Ik werd tweede, dus je zou kun-
nen zeggen dat ik een zilveren medaille won. 
Ach ja, ik bleek helaas één opgave verkeerd te 
hebben geïnterpreteerd…’’, zegt hij, alsof het 
misgrijpen van het goud hem nog steeds niet 
lekker zit.

Het ouderlijk huis van Gerard ’t Hooft aan de 
Kwartellaan 10, waar hij z’n puberteit doorbracht
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Robbert Dijkgraaf
Aan de universiteit van Utrecht rondde 
student Gerard zonder veel problemen een 
studie wis- en natuurkunde af. Zo kwam hij 
in contact met hoogleraar Martin Veltman, 
bij wie hij in 1972 promoveerde. Van toen af 
specialiseerde Gerard zich steeds verder in 
de kwantummechanica, de tak van weten-
schap die het gedrag van elementaire deeltjes 
bestudeert. Hij woonde en werkte twee jaar bij 
het Europese nucleaire onderzoeksinstituut 
CERN vlakbij Genève en doceerde daarna een 
paar jaar aan de Amerikaanse universiteiten 
Harvard en Stanford. ,,Onze twee dochters 
hebben dus in hun prille jeugd in The States 
gewoond.’’
,,Begin 1977 werd ik fulltime hoogleraar 
theoretische natuurkunde in Utrecht’’, 
vervolgt hij. ,,In die hoedanigheid was ik in 
latere jaren onder meer de promotor van 
Robbert Dijkgraaf, die nu in Princeton werkt 
en geregeld op de Nederlandse televisie voor 
leken probeert uit te leggen wat natuurkun-
digen inmiddels allemaal hebben ontdekt. 
Robbert doet dat heel goed! De bouwstenen 
van het heelal en van het leven op aarde geven 
steeds meer hun geheimen prijs. Vergeleken 
bij wat we nu weten is het werk van Einstein 
inmiddels ouwe koek, zou je kunnen zeggen. 
Bovendien kent onze huidige wereld nu wel 
ruim een handvol Einsteins.’’

Verkeerssituaties
In de loop van zijn wetenschappelijke carrière 
bleef de Haagse Vogelwijk voor Gerard ‘t Hooft 
nog lange tijd op de achtergrond een rol spe-
len. Vandaar dat hij met grote belangstelling 
en verbale uitingen van herkenning het boek 
‘100 jaar Vogelwijk’ bekijkt dat hem als cadeau 
is overhandigd.
,,Mijn vader is op 81-jarige leeftijd aan de 
Kwartellaan overleden, maar mijn moeder, 
die een trouw lid van de wijkvereniging was, 
is er nog tot begin deze eeuw blijven wonen. 
Ik kwam dus, al dan niet samen met Betteke, 

nog met enige regelmaat in de wijk bij haar op 
bezoek’’, verklaart hij zijn blijvende gevoel van 
verbondenheid met die mooie tuinstad achter 
de duinen. ,,Aan het uiterlijk van de buurt 
veranderde in de loop der tijd nauwelijks iets, 
maar ik zag gaandeweg wel winkels verdwij-
nen en lastige verkeerssituaties ontstaan 
door de instelling van eenrichtingverkeer 
in sommige lanen en de afsluiting van de 
middenberm in de Kwartellaan. M’n moeder 
werd daardoor ook minder makkelijk per auto 
bereikbaar. Men zei dat met die maatregelen 
het sluipverkeer moest worden tegengegaan, 
maar ik heb me altijd afgevraagd of dat nou 
echt zo’n groot probleem was.’’

Wonen op Mars
Vlak voor het afscheid staan we nog even 
stil bij het project Mars One, een ambitieus 
Nederlands initiatief dat beoogt in 2027 vier 
mensen naar Mars te sturen om daar te gaan 
wonen. Een weg terug naar Aarde is er voor-
alsnog niet. Gerard ’t Hooft is ambassadeur 
van dat project, zo staat in zijn lange curricu-
lum vitae te lezen. 
Denkt hij echt dat de eerste Marspioniers over 
acht jaar al onderweg zullen zijn? ,,Nee hoor’’, 
zegt hij minzaam lachend. ,,Dat gaat niet luk-
ken. Ik heb het van het begin af aan een leuk 
idee gevonden en daarom wilde ik mijn naam 
er wel aan verbinden, maar inmiddels denk ik 
dat het onrealistisch is om het al op zo’n korte 
termijn te wagen. De initiatiefnemers lopen 
nu trouwens ook al tegen financiële proble-
men aan, want ze krijgen de zes miljard dollar 
niet los die het minimaal gaat kosten. Maar 
afgezien daarvan zal er nog heel veel moe-
ten gebeuren om tijdens de zeven maanden 
durende reis naar Mars en het permanente 
verblijf daar een behoorlijke levenskwaliteit 
voor de pioniers te garanderen. Ik denk dat dat 
pas over een jaar of vijftig mogelijk zal zijn. Of 
misschien nog wel meer.’’
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Het ziet er in elk geval comfortabel uit in 
vergelijking met de  nachtopvanglocatie aan de 
De La Reyweg, en helemaal als je het vergelijkt 
met de noodopvang aan de Zilverstraat, die 
zal worden gesloten. Hoe keken de nieuwe 
bewoners en begeleiders tegen de verhuizing 
aan? Welke verwachtingen hadden zij van het 
verblijf en welke dromen hebben de bewoners 

‘De dames reageerden blij en emotioneel toen ze hier arriveerden’   

Eerste daklozen in tijdelijke
opvang Sportlaan gesetteld
 

Door Anja Knoope

Vlak voor kerst vorig jaar heeft de eerste groep daklozen, bestaande uit twintig vrouwen, z’n intrek 
genomen in het tijdelijke opvangcentrum van de Kessler Stichting, gevestigd in het voormalige 
Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan. Hier zullen de vrouwen verblijven totdat voor hen 
definitieve eigen woonruimte is gevonden. Deze dagen arriveren ook de eerste mannen in de 
nieuwe opvanglocatie.

over hun toekomst? Om hiervan een beeld te 
krijgen sprak Anja Knoope met de manager, 
twee begeleiders en met Rachel,een van de 
bewoonsters.

Hartelijke giften 
,,De verhuizing is heel positief verlopen’’, zegt 
coördinator Dave. ,,Er waren hartelijke giften 

Bij de vroegere hoofdingang van het JKZ duidt niets erop dat hier tegenwoordig een opvangcentrum voor daklozen
 is gevestigd) 
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in de vorm van planten en lekkernijen vanuit 
de Vogelwijk. Sommige vrouwen kwamen wat 
stilletjes binnen, maar gingen uit zichzelf de 
volgende dag koken. Langzaamaan komen ze 
tot rust. Er heerst een fijne, huiselijke sfeer.’’ 
Het was volgens ‘trajectbegeleidster’ Shandia 
niet eens zo gemakkelijk om de vrouwen te 
motiveren voor het wonen op de Sportlaan. 
Ze noemden het ‘ver weg’ van hun vertrouwde 
omgeving en hun netwerk. Sommigen dachten 
dat de buurt saai was en vroegen zich af of 
ze met het openbaar vervoer snel in de stad 
konden komen. Er zijn ook vrouwen die ervan 
uitgingen dat ze in een ‘kakkerbuurt’ terecht 
zouden komen waar ze zich niet thuis zouden 
voelen. 
Shandia begreep die weerstand wel maar zij 
liet de toekomstige bewoonsters vooral de 
voordelen zien: ,,Dit is een omgeving waarin 
ze tot rust kunnen komen, waar het veilig is 
en waar ze niet beducht hoeven te zijn voor 
mensen met een verslaving die onrust mee-
brengen. Hier is specifieke aandacht voor 
hen als persoon en voor hun eigen doelen. Ze 
krijgen mogelijkheden om precies datgene 

te leren om weer een volgende stap te zetten 
naar zelfstandigheid. Dat kan voor iedereen 
iets anders zijn. Voor de één is dat een cursus 
Nederlands en voor de ander computerles of 
leren je financiën te beheren, enzovoort.’’
Shandia hield de nieuwe bewoonsters ook 
voor dat er aan de Sportlaan mogelijkheden 
zijn om je eigen persoonlijke verzorging te 
regelen en dat bus 24 naar het centrum voor 
de deur stopt. Bovendien kunnen de mensen 
uit de opvang (de komende weken arriveren er 
nog enkele groepen, waaronder ook mannen) 
ook nog in aanmerking komen voor een fiets 
van De Kessler Stichting. ,,Alles bij elkaar is dit 
een kansrijke omgeving om je leven weer op 
de rails te krijgen,’’ vat de begeleidster samen. 
 
Rachel: ,,Een belangrijke stap’’ * 
Rachel kan zich nog niet zo’n concrete 
voorstelling maken van haar nieuwe stek als 
ik haar een paar dagen voor de verhuizing 
spreek. Zij kent de locatie Sportlaan alleen van 
de informatie die ze erover heeft gekregen en 

Na herinrichting en verbouwing zijn in het pand comfortabele verblijfsruimtes gecreëerd, zoals hier een deel van 
een huiskamer.

*Rachel is niet haar echte naam
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SCHEVENINGSE MAKELAARS 
voor regionaal onroerend goed
makelaars@devilee.nl Prins Willemstraat 31
Telefoon 070 352 42 01 2584 HT Scheveningen

ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR

Een sterke betrokkenheid, met 30 jaar ervaring

Bijwerken van alle administraties

Opmaken en controle jaarrapporten

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Bijwerken van loonadministraties voor alle 
bedrijfstakken

Verzorging van aangifte Inkomstenbelasting voor 
particulieren

Mezenlaan 31, 2566 ZB Den Haag 
Tel. 070 - 3238615/3685803, fax 070 - 3683042

ontwerp
aanleg

onderhoud


www.henridejong.nl

Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl

• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf 
 (wij mengen ook elke gewenste kleur)

• Sanitair en elektra
• Victorinox Zwitserse zakmessen

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk !

 ROOS  IJZERHANDEL

Biedt elke zaterdag leuke, uitdagende en leerzame activiteiten voor 
alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet? 
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kun je vinden 
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater)

Bevers Meisjes en jongens 5 tot 7 jaar
Babbelaars elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Jongens 7 tot 11 jaar
de Speurdershorde elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Meisjes 7 tot 11 jaar
Zonnestralen elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Meisjes en jongens 7 tot 11 jaar
De Woudwachters elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Scouts Jongens 11 tot 15 jaar
De Bosgeuzen elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Scouts Meiden 11 tot 15 jaar
Phoenixvendel elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Explorers Meiden en jongens 15 tot 18 jaar
Dhaulagiri elke vrijdagavond 19:30 tot 22:30

Voor meer informatie
kijk op onze website
www.bepals.nl

of bel Roger Gielisse
(070 42 77 083)

Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana

8 WIJKWIJS  NO 1  2016

OOK U KUNT ADVERTEREN IN 
DE VERNIEUWDE WIJKWIJS!

MEER INFORMATIE:  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com 

Kijk op pagina 42 voor onze tarieven.

Wijkwijs 1 - 2016_21-02.indd   8 21-02-16   20:42

ROOS IJZERHANDEL
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van foto’s. Seksueel misbruik in haar vroege 
jeugd en een langdurige relatie aan de andere 
kant van het land ‘in een sfeer van geweld en 
bedreiging’ hebben haar leven getekend. Sinds 
drie jaar woont ze weer in Den Haag, waar ze 
haar jeugd heeft doorgebracht. Door een ge-
compliceerde samenloop van omstandigheden 
werd ze hier uiteindelijk dakloos.  
Als ik Rachel vraag wat het voor haar bete-
kent om de stap van de De La Reyweg naar de 
Sportlaan te maken, is zij heel beslist: ,,Meer 
rust, meer begeleiding, en meer privacy. Dit 
is een belangrijke stap naar meer vrijheid en 
zelfstandigheid.’’

Vooruitgang
Zij noemt de locatie een vooruitgang ten 
opzichte van de nachtopvang en somt op: ,,De 
Sportlaanopvang heeft vierpersoons-slaap-
kamers en er is een éénpersoons wisselkamer 
voor wie het even nodig heeft om alleen te 
zijn. Ter vergelijking: de nachtopvang heeft 
kamers tot maximaal 16 personen. Aan de 
Sportlaan krijg je in de slaapkamer een grote 
locker voor je spullen, veel meer ruimte dan 
in de nachtopvang, en je krijgt een sleutel om 
in en uit te gaan wanneer je zelf wilt.’’ Met dat 
laatste is ze heel erg blij, want de regels in de 
nachtopvang zijn streng, hoewel ze begrijpt 

dat dit voor de veiligheid is. ,,Een ander 
voordeel van de Sportlaan is dat je er zelf 
kunt koken. Het hoeft niet, maar het kán. En 
je kunt je eigen was doen. Ik kijk er dus enorm 
naar uit.’’    
Ze vindt het fijn dat de Sportlaanopvang in 
een rustige buurt staat. Dat past bij de fase in 
haar leven waar ze nu in zit. ,,Ik zoek vooral 
rust en verwacht die ook te krijgen door de 
rustige, groene omgeving en de kleinschalige 
setting.’’
De begeleiders willen graag dat ze doelen 
stelt en een dagbesteding heeft. Maar Rachel 
wil eerst en vooral aan haar gezondheid 
werken: ,,Die is nu helemaal niet goed’’, zegt 
ze. Ze voelt zich ziek en heeft zowel psychi-
sche als lichamelijke klachten. Ze hoopt in 
de toekomst voldoende financiële middelen 
te hebben om te laten onderzoeken hoe ze er 
lichamelijk voorstaat. Als voorbeeld noemt ze 
dat een bloedonderzoek en medicijngebruik 
al kosten met zich meebrengen die ze nu met 
haar kleine arbeidsongeschiktheidsuitkering 
niet kan betalen. Met de begeleiding heeft ze 
besproken dat ze nu graag wil werken aan 
haar lichamelijke conditie door te gaan spor-
ten en af te vallen. In de toekomst wil zij door-
groeien naar een eigen plek om te wonen, met 
meer privacy en een hogere uitkering zodat ze 
weer een leven op kan bouwen.

Contrast
Als begin januari de eerste twintig vrouwen 
ruim een week aan de Sportlaan verblijven, 
blijkt iedereen enthousiast over de mooie 
ruimtes. ,,De dames reageerden blij en emoti-
oneel toen ze hier arriveerden’’, zegt coördi-
nator Dave. ,,Ze hebben het contrast met de 
vroegere nachtopvang heel positief ervaren.’’
Marcella Haak, manager primair proces, is 
ook opgetogen over de nieuwe voorziening. 
Terwijl zij vanuit haar jarenlange werkerva-
ring bij de Kessler Stichting weet dat het leven 
in de nachtopvang stressvol is, hebben de 
tranen van de vrouwen haar toch geraakt. Het 

CV Rachel
 1977 Geboren in Den Haag
 1993 Mavo-diploma
 1994 Vader overleden
 1997 Diploma Modevakschool
 2002-2015 Woont in het oosten van het 
  land 
 2015 Terug in Den Haag 
 2018 Vanaf juni Nachtopvang 
  Kessler Stichting

Rachel heeft contact met haar moeder en haar 
broer. Haar hobby’s zijn zingen, lezen, shoppen 
en dieren
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sterkt haar in haar mening ,,dat iedereen 
er toe doet en recht heeft op fatsoenlijke 
basale voorzieningen.’’
De noodopvang in een loods aan de 
Zilverstraat, zoals die nu nog bestaat, met 
één grote slaapzaal, zal door de komst 
van de Sportlaan en andere 24-uursvoor-
zieningen tot het verleden gaan behoren. 
Marcella benadrukt: ,,De toekomstge-
dachte is dat vanuit de De La Reyweg, 
waar het hoofdgebouw van de Kessler 
stichting staat, zal worden gewerkt om 
mensen sneller te laten doorstromen 
naar andere vormen van wonen en ge-
zondheidszorg. Dat geeft hen snel weer 
perspectief en de mensen zijn niet langer 
dakloos dan strikt noodzakelijk is.’’ 

Trots en blij
Intussen is Rachel zich aan het settelen. 
Ze oogt ontspannen als ik in januari 
langskom. Trots laat zij mij de ruimtes 
zien en het uitzicht op de duinen vanuit 
haar slaapkamer. Vooral de badkamer 
met toilet, een douche en een wastafel die 
ze maar met vier anderen hoeft te delen, 
vindt ze fijn. Enthousiast vertelt ze over 
de lichte en frisse ruimtes en over het 
speciale gevoel dat ze heeft nu ze haar 
eigen kleding weer kan wassen. ,,Ik ben 
ook al in de Fahrenheitstraat geweest en ik 
heb ontdekt dat je met bus 24 gemakkelijk 
naar het centrum kan en m’n moeder en 
broer kan bezoeken.’’
Blij verrast was ze ook over de hartelijke 
ontvangst op de Sportlaan en over de lek-
kere kerstmaaltijd van een hotel-restau-
rant, maar ook over de kerstpakketten, de 
kaart met mooie tekst van de kerk en het 
welkomsttasje van de Vogelwijk. Het heeft 
haar allemaal goed gedaan, zegt ze. Van 
alle cadeaus heeft ze een foto gemaakt. 
,,Het is heel bijzonder dat mensen aan je 
denken zonder dat ze je kennen’’, verwon-
dert zij zich.

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 

4 februari 
10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een 
ongedwongen ontmoeting van wijkge-
noten in het paviljoen van Tennispark 
Houtrust. Elke wijkbewoner is welkom. 

Dinsdag 

12 februari 
11.00 uur: Rondwandeling Westduinen 
en Duindorp, verzamelen bij de 
duinopgang Laan van Poot-Fuutlaan

Vrijdag 

22 februari 
12.00 uur: Rondleiding Health & 
Sports Club Westduin en de  THUIS 
Social Hub plus kennismaking met 
het vitaliteitsprogramma voor oude-
ren, Laan van Poot 355A achter de 
Nutsschool.

Maandag 

25 februari 
17.30 uur: Borrel en driegangenmenu 
van De Vrije Vogels, een gezellige 
groep wijkbewoners waarbij iedereen 
kan aanschuiven. Vandaag komt men 
bijeen in bistro Berg en Dal in de Bosjes 
van Pex. Aanmelden bij Bernadette van 
Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Maandag 

4 maart 
10.30 -12.00 uur: HoutrustKoffie, een 
ongedwongen ontmoeting van wijkge-
noten in het paviljoen van Tennispark 
Houtrust. Elke wijkbewoner is welkom. 

Donderdag 

14 maart 
13.30 uur: stadswandeling met 
architect Paul Corbey over het thema 
‘Symboliek van de gebouwde omge-
ving’. 

Maandag 

18 maart 
10.30 -12.00 uur: HoutrustKoffie, een 
ongedwongen ontmoeting van wijkge-
noten in het paviljoen van Tennispark 
Houtrust. Elke wijkbewoner is welkom. 

Dinsdag 

26 maart 
10.00 uur: Rondleiding in het oude 
stadhuis aan de Groenmarkt.

Zaterdag 

30 maart 
Vanaf 18.00 uur: Vogelwijk Running 
Dinner 2019. Geef u op bij Bernadette 
van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Woensdag 

15 mei 
20.00 uur: Jubileumbijeenkomst 10 
jaar Vogelwijk Energie(k) in de toneel-
loods aan de Laan van Poot (t.h.v. de 
Nachtegaallaan)

Donderdag 

23 mei 
20.00 uur: Algemene ledenvergade-
ring wijkvereniging (locatie nog niet 
bekend)
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De voorbereiding voor de 5e editie van het Running Dinner Vogelwijk is begonnen. 
Omdat we in West-Europa voorlopig nog gewoon doorgaan met de zomer- en wintertijd zal 
dit sociaal-culinaire evenement plaatsvinden op zaterdagavond 30 maart, voorafgaande 
aan de nacht waarin we de klokken weer vooruitzetten naar de zomertijd.

In deze nieuwe ronde wordt de samenstel-
ling van de dinergroepen over de gehele 
Vogelwijk verdeeld. North meets south! Deze 
mix staat garant voor nieuwe ontmoetingen. 
Uiteraard heeft dit consequenties voor de 
afstanden tussen de eetadressen. Een fiets 
of ander vervoermiddel kan hierdoor nodig 
zijn om op tijd op het volgende ‘dineradres’ 
te kunnen arriveren.
Het Running Dinner is bij uitstek bedoeld 
om de onderlinge samenhang in de wijk te 
verstevigen. Breng je enthousiasme over 
op (nieuwe) buren, kennissen en vrienden 
in de wijk, mits zij woonachtig zijn bin-
nen het Running Dinnergebied, dus tussen 
Houtrustlaan, Sportlaan, De Savornin 
Lohmanlaan en Laan van Poot/dr. Van 
Welylaan. Hoe meer deelnemers hoe leuker! 
Overigens is het lidmaatschap van de wijk-
vereniging wel een voorwaarde om mee te 
doen.
Ken je iemand die zich door bijzondere 
omstandigheden niet aanmeldt maar het 
wel heel leuk zou vinden om deel te nemen? 
Neem dan even contact met ons op.

Aanmelden kan tot uiterlijk 28 februari, 
liefst via een mail naar Bernadette van 
Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Eventuele nadere informatie is te verkrijgen 
bij de initiatiefnemers
- Karen Sjouke (06-22557061) en 
- Bernadette van Gigch (06- 51120615)

Vijfde Running Dinner Vogelwijk 
vindt plaats op zaterdag 30 maart

Running Dinner Vogelwijk 
in vogelvlucht

Het Running Dinner begint met een gezamenlijke 
borrel en briefing op één locatie om 18.00 uur. Van 
hieruit vertrekt ieder naar zijn/haar voorgerecht- 
adres. Iedere deelnemer maakt zelf een voor-, 
hoofd of nagerecht. Wat jij maakt hoor je ruim 
vooraf. Dat wordt bepaald door ‘het lot’. Voor de 
andere maaltijdonderdelen ben je gast op verschil-
lende adressen, met steeds andere tafelgenoten.
 
Wil je er bij zijn?
1. Meld je dan uiterlijk eind februari aan* bij 
Bernadette van Gigch (incl. namen, adres, mail-
adres, telefoonnummer en eventuele bijzonder-
heden) 
2. In de week van 16 maart krijg je te horen welk 
gerecht je mag verzorgen (voorgerecht, hoofdge-
recht of dessert)
3. Je bent zelf gastvrouw/heer voor 4 gasten en 
maakt óf het voorgerecht óf het hoofdgerecht óf 
het dessert

Doel van het Running Dinner is contact & gezel-
ligheid. Je hoeft geen culinair wonder te zijn om 
mee te doen. Belangrijker is dat je het leuk vindt 
om gasten te ontvangen voor één onderdeel van 
het diner. De te bereiden dinergang moet bovenal 
praktisch zijn. Je kunt immers niet uitgebreid in de 
keuken staan terwijl je gasten ontvangt. 

*)  Per adres 2 deelnemers. In het geval van single-
aanmelding zijn we zo vrij deelnemers in overleg aan 
elkaar te koppelen.

mailto:b.vangigch@kpnmail.nl
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Vlak voor Kerst kwam op de plek van de vroe-
gere HALO aan de Laan van Poot een nieuw 
bouwbord te staan met een perspectieftekening 
van Hellasduin, het luxe appartementencom-
plex dat hier de komende tijd zal verrijzen. 
Je ziet op de afbeelding duidelijk de twee 
urban villa’s met de 42 appartementen die de 
Vereniging Kopers Hellasduin daar wil bouwen.
Het is inmiddels al bijna twee jaar geleden dat 
deze vereniging van de gemeente te horen 
kreeg dat ze als particuliere bouwgroep op 
deze plek appartementen mocht ontwikkelen 
voor zelfbewoning. Omdat we in de Vogelwijk 
niet veel appartementen hebben, is dat een 
aantrekkelijke optie voor degenen die kleiner 
willen gaan wonen en toch de wijk niet uit wil-
len. Of zoals dat met een mooi woord heet: het 
maakt de wijk meer levensloopbestendig.

Geen eenvoudig proces
De particuliere ontwikkeling bood de aan-
staande eigenaar-bewoners de mogelijkheid 
om appartementen te laten ontwerpen die 
aansluiten bij hun wensen, niet alleen qua 

grootte en indeling, maar ook met betrekking 
tot duurzaamheid en kwaliteit. Dat was geen 
eenvoudig proces, want het moest allemaal wel 
binnen de eisen van het bestemmingsplan en 
het moest ook betaalbaar zijn. Dat laatste was 
nog een hele opgave omdat de grondprijs aan 
de hoge kant is. 
Er is samen met architectenbureau IAA heel 
veel getekend, overlegd, gewijzigd en opnieuw 
getekend. Een ingewikkeld proces dat uitein-
delijk met ondersteuning van onder andere 
het bestuur van de wijkvereniging tot een goed 
einde is gebracht. 

Omwonenden
Een lastig punt bleek de bovenste etage te zijn, 
die volgens het bestemmingsplan aan twee 
voorwaarden moest voldoen om niet te mas-
sief over te komen. De omwonenden hecht-
ten sterk aan deze voorwaarden, maar waren 
bereid met ons mee te denken. Eelco de Jongh, 
omwonende en voorzitter van het zogeheten 
Convenantenoverleg (met vertegenwoordigers 
van de gemeente, de wijkvereniging en de 

Niets staat bouw van complex
Hellasduin nog in de weg
Door Irene van Geest
Bestuurslid Vereniging Kopers Hellasduin
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naburige sportclubs Hellas en Haag Atletiek) 
is tevreden met wat er is bereikt. ,,Het was 
inderdaad niet gemakkelijk, maar het is ten 
slotte gelukt. Na veel overleg is het ontwerp 
aangepast’’, zegt hij. ,,Het resultaat is voor de 
omwonenden nu aanvaardbaar. Ik ben blij dat 
we een compromis hebben weten te vinden.’’

Aannemers
De vereniging Hellasduin heeft besloten om 
niet via een aanbesteding, maar in een bouw-
team met één of meer door ons uitgekozen 
aannemers te gaan werken. Naar aanleiding 
van een oproep in het oktobernummer van het 
wijkblad kregen we van diverse wijkbewoners 
namen van aannemers die geschikt zouden zijn 
om het project vorm te geven. We zijn nu met 
enkele aannemers in overleg en hopen gauw 

in een bouwteam tot een Definitief Ontwerp te 
komen, op basis waarvan de omgevingsvergun-
ning kan worden aangevraagd.  

Nieuwe leden welkom
De huidige zeventien leden van de vereniging 
hebben hun appartement inmiddels gekozen 
en zijn bezig met de indeling. Nieuwe leden 
die een appartement zoeken om er zelf te gaan 
wonen, zijn welkom. Zij kunnen zich aanmel-
den via de website www.hellasduin.
Omdat Hellasduin wordt ontwikkeld als CPO 
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) 
doen we ook zelf de voorfinanciering. Wie 
deelneemt aan dit project moet een bepaald 
bedrag inleggen om de architect, de adviseurs 
en de kosten van de grondreservering te kun-
nen betalen. 

Tennissen op het Nachtegaalplein (1923) 
Deze intrigerende foto uit het Haags Gemeentearchief heeft vorig jaar het jubileumboek Vogelwijk 1918-
2018 net niet gehaald. In 1920 liet de gemeente in de piepjonge tuinstadwijk Houtrust op het nog groten-
deels onbebouwde Nachtegaalplein twee tennisbanen aanleggen. Deze banen, waar ook een gebouwtje 
bij hoorde, werden verhuurd aan een exploitant. Eind jaren twintig nam de toenmalige wethouder Machiel 
Vrijenhoek een voorstel vanuit de gemeenteraad over om de banen niet meer aan een 
particuliere exploitant maar aan een sportclub 
te verhuren. Zo kwam 
één van de twee banen 
in 1933 in handen van de 
Nederlandse Arbeiders 
Sportbond. Later werd de 
andere baan geëxploiteerd 
door Lawntennisclub De 
Lepelaars. 

Op de foto uit 1923 is te 
zien dat de huizen aan het 
Nachtegaalplein nog in 
aanbouw zijn. Het tennister-
rein biedt een merkwaardige 
aanblik: er wordt zowel ge-
danst als getennist. De banen 
bleven tot kort na de oorlog 
liggen. Duitse militairen heb-
ben er in de bezettingstijd ook 
nog op gespeeld.   

http://www.hellasduin
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Mark Frequin (65) kan het weten. Hij is ambte-
naar, al bijna zijn werkzame leven lang. En niet 
zomaar één. Hij behoort tot een selecte groep 
topambtenaren bij de rijksoverheid en diende 
in zijn loopbaan maar liefst 35 ministers en 
staatssecretarissen.
 
Mobiliteit
Op dit moment is Mark directeur-generaal 
mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en als zodanig de eerste adviseur 
van minister Cora van Nieuwenhuizen over 
alles wat met bereikbaarheid en mobiliteit 

te maken heeft. Denk aan openbaar vervoer, 
autowegen (en dus ook files) en verkeersveilig-
heid. ,,Ik zeg altijd maar zo: ik ben beleidsver-
antwoordelijk voor wat er op het spoor, op de 
weg en op de fietspaden gebeurt”, legt Mark uit. 
Daar zitten mooie en fascinerende onderwerpen 
tussen, zoals ontwikkelingen op het terrein van 
zelfrijdende auto’s, maar ook verschrikkelijke 
gebeurtenissen, zoals ongevallen bij overwegen.

Ongevallen
Enkele dagen voor het gesprek heeft bij zo’n 

Wijkbewoner en topambtenaar Mark Frequin over zijn werk en nieuwe boek

Tegenspraak tegen je meerdere:
‘Moeilijk maar heel belangrijk!’
Door Mischa Vos

Op de hoek van de eettafel in huize Frequin aan de Kruisbeklaan 56 prijkt Marks derde boek. 
Het heet Tegenspraak graag en bevat zo’n 100 pagina’s met mooie verhalen die illustreren hoe 
belangrijk het is om een minister tegen te (kunnen) spreken, maar ook hoe moeilijk dat vaak is. 

Mark, Liesbeth en kleindochter Stella
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spoorwegovergang een vreselijk ongeluk plaats-
gevonden. Landelijk nieuws, media-aandacht 
alom. Heel Nederland rouwt. 
Wat betekent een dergelijke gebeurtenis voor ie-
mand die ‘gaat’ over de weg en het spoor? Mark: 
,,In mijn functie word je continu geconfronteerd 
met soms verdrietig nieuws en met ernstige 
gebeurtenissen. Daar word je dan meteen van 
op de hoogte gesteld. Als iets verschrikkelijks 
gebeurt, iets met grote impact, dan ga je meteen 
na wat er is gebeurd, hoe het heeft kunnen ge-
beuren, wat er gedaan moet worden en vooral 
ook wie wat moet doen. Mijn baan is normaal 
gesproken al intensief, maar op zulke momen-
ten gaat de hele agenda overhoop en is alles nog 
veel intensiever.” 
Dat laatste geldt ook voor het aantal werkuren. 
Marks werkdag begint redelijk vroeg en vaak 
keert hij pas om half twaalf ’s avonds huis-
waarts. Voor hem is dat normaal. Het is zijn 
werk, zijn way-of-life als ‘DG’, zoals zijn functie 
binnen het ministerie wordt genoemd. Ook 
tijdens het gesprek van deze avond gaat zijn te-
lefoon. ,,Sorry, ik moet even opnemen’’, zegt hij. 
Het is de staatssecretaris. Mark gebaart veront-
schuldigend en loopt naar de keuken om rustig 
te bellen. Zijn vrouw Liesbeth komt een biertje 
brengen en zegt met een glimlach: ,,Ach, zo 
gaat dat heel vaak!” Als ze het glas op tafel zet, 
memoreert zij: ,,Je drinkt uit Marks studenten-
glas, daar dronk hij vroeger altijd uit.”

Directeur-generaal
Mark is dus DG oftewel directeur-generaal. Elk 
ministerie wordt geleid door een secretaris-
generaal (SG) die het departement als organi-
satie aanstuurt. Dat is de hoogste ambtenaar 
in rang. Daaronder heeft een ministerie enkele 
directeuren-generaal, meestal een stuk of vier, 
ieder verantwoordelijk voor thema’s binnen dat 
ministerie. Deze topambtenaren hebben een 
tijdelijk arbeidscontract om te voorkomen dat zij 
te lang ‘blijven plakken’ in een functie. Dus na 
een jaar of 4 à 6 wisselen zij van functie en vaak 
ook van ministerie. 

Zo ook Mark, die zijn loopbaan bij het Rijk 
begon bij O(C)en W. Daarna vervolgde hij 
zijn ‘topambtelijke’ carrière als plaatsvervan-
gend secretaris-generaal bij het ministerie van 
Justitie en daarna als DG bij de ministeries van 
Verkeer en Waterstaat,  Economische Zaken, 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Binnenlandse Zaken en nu dus bij 
Infrastructuur en Waterstaat.
Mark was de afgelopen decennia verantwoor-
delijk voor vele thema’s als de basisvorming, 
het primair onderwijs, ICT, energie, telecom, 
wonen en bouwen, integratie en probleemwij-
ken. Hij diende daarbij – zoals gezegd – ook vele 
bewindspersonen. ,,Ministers komen en gaan’’, 
zegt hij. ,,Je hebt verkiezingen en dan komen er 
weer nieuwe bewindspersonen. Maar de amb-
telijke organisatie blijft. Zij gaan een nieuwe 
minister bedienen en hebben als taak het 
programma van de minister zoals beschreven in 
het regeerprogramma van het nieuwe kabinet 
uit te voeren binnen de termijn die daarvoor 
gegeven is. Dat moet op zo’n manier gebeuren 
dat het beleid doordacht is en zo min mogelijk 
ongewenste neveneffecten heeft. Dat kan lastig 
zijn voor een nieuwe minister die liefst zo veel 
mogelijk en zo snel mogelijk wil scoren. Alleen 
daarom al moet je een minister kunnen tegen-
spreken.” 

Lezen, stampen en snappen
Hoe werk je je als eerste adviseur van een minis-
ter in op zoveel verschillende dossiers, zeker als 
je net nieuw bent op een ministerie? Mark: ,,Het 
is een sport om zo snel mogelijk te snappen hoe 
het gaat, welke dossiers belangrijk zijn en wie 
wie is. Dat inwerken, daar ben ik wel steeds 
beter in geworden, mede door mijn ervaring als 
DG bij vorige ministeries. Neem de zelfrijdende 
auto waar ik nu mee bezig ben. Daarbij kom ik 
weer in de ict-wereld terecht, een onderwerp 
dat ik bij Economische Zaken deed. Maar je 
moet ook veel spreken met medewerkers en 
mensen van buiten. En als er iets gebeurt waar-
voor de minister naar de Tweede Kamer moet 
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komen, dan ga je je nog meer verdiepen in de 
materie en moet je er alles over weten. Eigenlijk 
is het zoals je een proefwerk moest leren op 
school: lezen, stampen en snappen! En dat moet 
ook wel, want je moet een goede sparringpart-
ner voor de minister zijn.”

Wennen
Goed samenwerken met een nieuwe minister 
lukt niet van de ene op de andere dag. Mark: 
,,Het kost tijd voordat je aan elkaar gewend 
bent. Maar met de een gaat dat sneller dan met 
de ander.” Lachend: ,,En soms 
moeten ze ook aan mij wen-
nen!” Desgevraagd geeft hij een 
voorbeeld van zo’n gewennings-
proces. ,,Sommige Kamerleden 
worden vanuit de oppositie 
ineens jouw minister, terwijl ik 
bij Kamerdebatten altijd naast 
de vorige minister zat, die ook 
nog eens van een andere partij 
was. Ze denken dan: ‘Hee, die 
Frequin was adviseur van mijn 
voorganger. Kan ik hem wel 
vertrouwen?’ Dat is de reden waarom ik geen lid 
ben van een politieke partij. Nooit geweest ook. 
En dat is toch wel makkelijk, want je draagt zo 
minder een stempel.”

Dienen
,,Wie je minister ook wordt, je dient hem als 
ambtenaar, dat is je vak. Lukt je dat om een of 
andere reden niet, dan moet je opstappen.” Op 
de vraag of dit wel eens in hem is opgekomen 
zegt Mark: ,,Nee, nog nooit. Maar om mij heen 
heb ik het wel eens gezien gebeuren. Het enige 
wat mij te binnen schiet bij deze vraag is de peri-
ode waarin ik het integratiedossier deed en er 
een kabinet aantrad met gedoogsteun.  Voor mij 
was toen doorslaggevend dat minister van justi-
tie Donner het integratiebeleid ging doen. Zijn 
stijl en manier van opereren maakten het voor 
mij een interessante klus. Hij kon als geen ander 
verstandig omgaan met ingewikkelde vraag-

stukken onder ingewikkelde omstandigheden.”

Crisis
Van werk naar privé. Even terug naar vroeger. 
,,Ik ben geboren in Deventer en ging planolo-
gie studeren in Groningen. Daar ontmoette ik 
Liesbeth bij onze studentenvereniging. Wij zijn 
ook in Groningen getrouwd. Na mijn studie kon 
ik trouwens geen baan vinden. En ik was niet de 
enige, want het was de tijd van 25% jeugdwerk-
loosheid. Ik solliciteerde me te pletter, maar 
kwam gewoon niet aan de bak. Toen hebben wij 

de keuze gemaakt om naar Den Haag 
te verhuizen, waar ik meer kansen 
had en inderdaad een baan vond.’’ 
,,Het was voor ons lastig zoeken 
naar een woning in Den Haag, 
want we kenden de stad helemaal 
niet. Huren was geen optie, want er 
waren giga-lange wachtlijsten. Dus 
moesten we kopen, in de tijd dat 
huizenprijzen waren gestegen met 
40% en de hypotheekrentepercen-
tages waren opgelopen tot 12,5! Wij 
wilden graag zo dicht mogelijk bij zee 

wonen. Dat werd toen een bovenetage in de 
Okkernootstraat, waar we destijds zo’n 125.000 
gulden voor betaalden.”

Verlies
Mark en Liesbeth woonden daar langer dan ver-
wacht. ,,Wij wilden verhuizen na de geboorte 
van onze twee kinderen, maar wij zaten vast 
vanwege de huizenprijzen. Toch besloten we 
de stap te nemen om elders te gaan wonen. Ik 
weet nog goed dat wij in 1986 ons huis verkoch-
ten voor 75.000 gulden, echt een fors verlies 
dus. Vanuit de Okkernootstraat zijn we naar de 
Kruisbeklaan gegaan. De kinderen waren toen 
drie en zes jaar oud. Wel een financiële aderla-
ting, maar dichter bij zee kon bijna niet!” 
,,Wij woonden en wonen hier nog altijd heerlijk. 
De wijk is prachtig. Wel moeilijk bereikbaar 
momenteel vanwege alle werkzaamheden!” Hij 
relativeert die lokale overlast direct weer door te 
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stellen dat dit soort operaties de komende jaren 
in de grote steden steeds meer zal plaatsvinden. 
Auto’s worden meer en meer geweerd, voorzie-
ningen voor fietsen en openbaar vervoer komen 
daarvoor in de plaats.

Kinderen
Marks zoon Menno is 38 jaar en woont in de 
Sneeuwbalstraat. Dochter Manon is 35 en 
woont in Deventer, de geboorteplaats van haar 
vader. Zij groeiden het grootste deel van hun 
jeugd op in de Kruisbeklaan. Mark: ,,De kin-
deren speelden vroeger altijd op 
straat, met veel andere kinderen. 
Die grote kinderschaar is een tijdje 
minder geweest omdat deze straat 
aardig aan het vergrijzen was. 
Maar de laatste jaren zie je hier in 
de Kruisbeklaan weer veel jonge 
gezinnen. We hadden een paar 
maanden geleden een straatborrel. 
Als je dan ziet hoeveel kinderen er 
rondrennen, geweldig leuk!”

Boek
De eigenlijke aanleiding voor het gesprek is 
Marks derde boek. Eerder schreef hij twee 
boeken over samenwerking met ministers: Ja 
minister, nee minister en Met de minister op de 
tandem. Zijn derde gaat zoals gezegd over het 
tegenspreken van je meerdere. Overigens vrij 
uniek dat een ambtenaar tijdens zijn loopbaan 
schrijft over zijn werk. Hij moet dan ook wel 
opletten wat hij op papier vastlegt, omdat zijn 
werk geheimhouding kent en ‘zijn’ ministers 
publiek bekende personen zijn. Maar dat gaat 
prima, aldus Mark.
Hij ruimt direct een mogelijk misverstand uit de 
weg: ,,Als je denkt: dit is een boek met tips over 
hoe je iemand moet tegenspreken, dan heb je 
het mis. Ik probeer aan de hand van verhalen en 
ervaringen te omschrijven hoe moeilijk het is en 
waarom het zo moeilijk is.” 
Een anekdote. ,,Minister Brinkhorst zei destijds 
tegen zijn ambtenaren dat hij graag tegenspraak 

wilde. Ik flapte er toen uit: ,,Maar o wee als wij 
dat doen!” Brinkhorst nam Mark deze opmer-
king niet direct in dank af. Lachend: ,,Dat was 
niet mijn beste moment met een minister. Maar 
daarna kwam het gelukkig heel goed.”

Tijd
Hoe doet Mark dat, schrijven naast een drukke 
baan? Waar haalt hij de tijd vandaan? Mark: 
,,Tijd heb ik niet. Ik schrijf eigenlijk in mijn 
hoofd, als ik op de fiets zit of een stuk loop. 
Daarvan probeer ik zo veel mogelijk te note-

ren, in korte stukjes, zodat ik het 
niet vergeet. Het echte schrijven, 
dat is een bevalling. Dat gebeurt 
tijdens vakanties. Dan doe ik al-
lemaal dingen waar ik normaal 
gesproken niet aan toe kom. Gitaar 
achterin de auto, tennisrackets en 
golfclubs mee, fietsen achterop én 
schrijfspullen mee. Voor de tent, in 
een klapstoel, met pen en papier. 
En Liesbeth typt alles voor mij uit.” 
Op de vraag of Liesbeth hem wel 
eens tegenspreekt zegt hij zonder 

nadenken: ,,Jazeker! Gelukkig wel!”

Reizen
Mark reist veel voor zijn werk. Gaat hij wel 
eens met Liesbeth terug naar een plek waar hij 
ambtshalve is geweest? Mark: ,,Ik ben onlangs 
naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius geweest. 
Daar wordt momenteel flink geïnvesteerd in 
nieuwe wegen, mede ook naar aanleiding van 
orkaan Irma die een jaar geleden de eilanden 
teisterde. Ik wil Liesbeth graag Bonaire laten 
zien, dat vind ik een heel mooi eiland. Maar 
eerst gaan we naar Suriname. Liesbeth en ik 
maken elk jaar met mijn broer en schoonzus een 
mooie reis. We hebben een lange bucketlist van 
landen waar wij nog naartoe willen.” Neemt 
hij naar Suriname ook zijn schrijfspullen mee? 
Mark volmondig: ,,Nee! Altijd als ik klaar ben 
met een boek, dan is het voorlopig wel weer 
even welletjes!”
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‘Gewoon thuis’ Door Anja Knoope

Anja Knoope kwam in 2018 in de Vogelwijk wonen. Ze is met vervroegd 
pensioen na een loopbaan in de gezondheidszorg en het HBO-onderwijs. 
Geregeld schrijft zij een column over haar ervaringen in de wijk. 

Met het eind van het oude jaar in 
zicht heb ik eindelijk eens tijd om 
wat te mijmeren in de serre met 
uitzicht op de tuin. Een komen en 
gaan van allerlei vogels trekt aan 
mij voorbij. Tenminste als ik tijdig 
de voederbakjes bijvul met zaadjes 
voor de kleine vogeltjes, strengen 
ophang voor de grotere vogels en 
vetbollen voor wie het eerst komt, 
het eerst maalt. Eksters, Vlaamse 
gaaien en kauwen verdringen 
koolmezen en roodborstjes. Zodra 
grote vogels weg zijn, nemen 
de kleinere de kans waar. Soms 
komen er plotseling van die 
groene parkieten langs. Ze nemen 
de hele tuin met veel kabaal in 
beslag, hangen met z’n allen aan 
dezelfde pindastreng en zijn dan 
even plotseling weer verdwenen.  

Egels
Zo gaat het ook met mijn gedach-
ten: van de vogels plotseling naar 
waar in de tuin bladeren moeten 
blijven liggen voor scharrel-
beestjes en egels die misschien 
een winterslaap willen doen. Ik 
mijmer over de Egelopvang waar 
ik begin december een kijkje nam 
op de laatste open dag van 2018. 
Het was er verrassend druk met 
kinderen en volwassenen. De 
vrijwilligers namen voor iedereen 
tijd. Ook voor mij en mijn domme 
aanname dat egels in de duinen 
zouden leven. De opvang ligt 
immers in de duinen (bij het eind 
van de De Savornin Lohmanlaan) 
en dat leek mij dus geen gekke 

gedachte. Maar dat bleek het wél 
te zijn, want voor egels is het duin-
gebied te droog. Ze leven graag 
in tuinen en zouden daar onder 
een bladerdek hun winterslaap 
kunnen houden. Een bebladerd 
hoekje van de tuin reserveren om 
egels voor de winter onderdak te 
bieden is daarom een aanrader. Ik 
heb overigens nog nooit een egel 
in mijn tuin gezien.

Versierde koekjes  
Ik maak me even los van mijn 
mijmeringen en ga een kopje kof-
fie drinken bij de ‘HoutrustKoffie’, 
want het is de derde maandag van 
de maand en dan tref je – net als 
op de eerste maandag – ’s mor-
gens tussen half elf en twaalf in 
het tennispaviljoen van Houtrust 
altijd een groep leuke wijkgeno-
ten. Ik vind er een gezellige sfeer 
rondom het versieren van koekjes 
met allerhande gekleurde kraaltjes 
en spuitzakjes. Dit gebeurt onder 
leiding van een professionele 
taartenbakster die de koekjes zelf 
al heeft gebakken en met allerlei 
voorbeelden de aanwezigen inspi-
reert. Omdat ik écht niet handig 
ben, kom ik vooral nieuwsgierig 
langs om te  kijken. Maar ik krijg al 
snel spijt, want je kunt het eigenlijk 
niet verprutsen en het samen ple-
zierig bezig zijn staat voorop.

Onomkeerbare veranderingen
Lezers van dagblad Trouw heb-
ben het woord ‘gewoon’ als Het 
Allergewoonste Woord van 2018 

uitgeroepen (28 december 2018). 
Ook het woord ‘thuis’ staat in de 
top drie. Ik moet er aan denken 
als ik na de feestdagen weer 
blij ben met het ‘gewone’ leven. 
Voortmijmerend bezie ik mijn 
directe omgeving en daarin 
gebeurt veel dat niet gewoon is. 
Je hoeft niet extra oplettend te 
zijn om te zien hoe de Sportlaan 
onomkeerbaar verandert. De 
verhuisde oude iepen staan 
allang weer op hun nieuwe plek. 
Wat een spectaculair gezicht was 
het verplaatsen ervan! En dan de 
Sacramentskerk, die iedere dag 
een stukje verder verdwijnt en 
voor altijd geschiedenis schrijft. 
De toren het laatst. Eerst de spits 
en daarna de toren, brok voor 
brok. Groepjes buurtbewoners 
volgen dit proces op de voet. De 
sloop van de toren als slotakkoord 
van een lange traditie. Het zal 
voor Vogelwijkers nog lang onge-
woon blijven om de toren van de 
kerk niet meer te zien als symbool 
van ‘thuiskomen, zoals na een 
vakantie’, zegt een geboren 
Vogelwijker. ‘Hij was er altijd’.  
De grote nieuwe rotonde op de 
hoek met de Segbroeklaan en de 
Kwartellaan luidt voorgoed een 
nieuw tijdperk in. Thuiskomen in 
de Vogelwijk zal vanaf nu andere 
symbolen krijgen. Nieuwe bakens 
zullen deze plaats innemen. Welke 
dat gaan zijn? De rotondes? Ik 
houd het maar even op ‘gewoon 
thuis’ mijmeren in de serre met 
uitzicht op de vogels in de tuin.     
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Ten tijde van de oprichting van het 
Soroptimisme zo’n honderd jaar geleden moch-
ten getrouwde vrouwen niet werken. Werkende 
vrouwen hadden dus geen gezin. Het lid zijn 
van een soroptimistenclub vormde een belang-
rijk deel van hun sociale leven. Zij bleven hun 
leven lang lid.

Janny Vellekoop (23 jaar Soroptimist)
Janny (rechts op de foto) woont sinds 1992 
in een flat aan de Sportlaan en is al 23 jaar 
Soroptimist. Voor haar is het Soroptimisten-
netwerk belangrijk. 
,,Ik geniet van contacten met vrouwen met 
uiteenlopende achtergronden, opleidingen en 
beroepen. Soms bouw ik echte vriendschappen 
op met andere Sorren, in Den Haag of elders 
in het land, maar ook bijvoorbeeld in Zweden 
en Turkije, nadat we daar een congres hadden 
bezocht. Maandelijks komen we bij elkaar, ik 
mis bijna nooit een bijeenkomst. Als dat wel 
een keer gebeurt en een nieuw lid heeft een 
‘levensbericht’ gehouden (een levensbericht is 
een verhaal over  jezelf, zodat de andere leden 
je leren kennen) maak ik een aparte koffieaf-
spraak met haar om kennis te maken.’’

Taal aan Zee
In 1978 heeft Janny samen met anderen 
de Stichting Ontmoeting met Buitenlandse 
Vrouwen (OBV) opgericht. Na een fusie in 
2014 heet de stichting nu Taal aan zee. De 
OBV was uniek: de grootste en meest profes-
sionele thuislesorganisatie in Nederland. 
Nederlandssprekende vrijwilligsters gaven 
thuislessen aan vrouwen die door omstandig-
heden (nog) niet aan activiteiten buitenshuis 
konden deelnemen. Later legde Janny de basis 

Vrouwennetwerk Soroptimisten
in Den Haag al 92 jaar actief
Tekst en foto: Ria Luitjes

Vrijwel iedereen is bekend met 
serviceclubs als de Lions of Rotary. 
Van het vrouwennetwerk Soroptimisten 
hebben echter velen niet eerder 
gehoord. Toch is dit een zeer actief 
netwerk waarbij wereldwijd meer dan 
80.000 vrouwen zijn aangesloten. In 
Nederland zijn ruim 3.000 vrouwen 
actief waarvan 45 in de club ‘s 
Gravenhage. Laten er nu zes van hen 
in de Vogelwijk wonen! Met twee van 
deze ‘Sorren’, zoals ze zich noemen, 
spraken we over hun carrière, passie 
en drive, de kracht van het netwerk 
en de activiteiten die zij ondernemen 
om meisjes en vrouwen te steunen, in 
Nederland maar ook in andere delen 
van de wereld. 
Soroptimisten vormen een 
internationaal netwerk in 135 
verschillende landen. De eerste 
vrouwenclub met de naam Soroptimists 
ontstond in 1921 in de Verenigde 
Staten. Daarna breidde de beweging 
zich als de spreekwoordelijke olievlek 
uit over de aardbol. De Haagse ‘afdeling’ 
was de eerste in Nederland: opgericht 
in november 1927. Soroptimisten 
zijn vrouwen met een beroep die hun 
kennis en vaardigheden inzetten om 
wereldwijd de positie van vrouwen 
en meisjes te verbeteren. De naam 
is afgeleid van het Latijnse sorores 
(zusters), die het beste ofwel het 
optimum nastreven.
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voor het landelijk netwerk thuislesorganisaties 
Het Begint met Taal. Bij dat netwerk zijn inmid-
dels meer dan 160 projecten voor informele 
educatie aangesloten. De naam is met opzet 
zo gekozen, want om een taal goed te leren 
spreken, moet er meer dan alleen een cursus 
worden gevolgd; men moet wegwijs worden in 
de samenleving en er moet ‘gebabbeld’ kunnen 
worden. 

SRI
Janny is met pensioen, dus ze heeft ook tijd 
voor ander vrijwilligerswerk. Ze is onder meer 
taalambassadeur van Taal aan Zee, bestuurslid 
van het straatpastoraat voor dak- en thuislo-
zen in Den Haag en voorzitter van de Stichting 
Ruggensteuntje Indonesië, SRI. ,,Deze kleine 
stichting, met lokale vertegenwoordigers op 
Java en Bali, biedt  scholing aan kinderen en 
steunt kleine zelfstandigen, vooral vrouwen. 
Hierdoor verbeteren de leefomstandigheden en 
is men in staat zelf te voorzien in het levenson-
derhoud.’’ 
Voor haar werk voor de stichting OBV, maar 
ook voor de vrijwillige functies naast haar 

werk, heeft Janny in 2008 een koninklijke on-
derscheiding ontvangen. 

Nanny Pameijer (30 jaar Soroptimist)
Nanny Pameijer-Eggink (links op de foto) woont 
sinds 1981 in de Kraaienlaan. Samen met haar 
man Wiek heeft ze als huisartsenduo zowel 
praktijk aan huis gehad als in het centrum. 
,,Dat was heel normaal toen wij begonnen. Zo 
hadden wij 20 jaar lang praktijk aan de De La 
Reyweg samen met meerdere huisartsen. Ik 
was daar destijds de enige vrouwelijke huisarts. 
Tegenwoordig is de verhouding tussen mannen 
en vrouwen in dit beroep eerder omgekeerd.’’ 
Sinds twee jaar is Nanny, na 34 jaar huisarts te 
zijn geweest, met pensioen. Afwisselend met 
haar man werkt ze nog op de woensdagen, de 
‘mammadag’ van hun opvolgster, een win-win 
situatie. ,,Ik kan terugkijken op een heerlijke 
tijd, waarbij voor de verzorging en opvoeding 
van onze vier kinderen altijd een natuurlijke 
balans is geweest tussen mijn man en mijzelf, 
dankzij ons deeltijdsysteem. Kijkend naar mijn 
omgeving realiseer ik me dat deze combinatie 
van werk en gezin vaak niet vanzelfsprekend is.’’
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DOE EEN GRATIS 
EN VRIJBLIJVENDE 

PROEFLES

TAI CHI
 Een gezonde manier van bewegen

 Nieuwe groepen in februari en september

 Vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur

 Ingang Sportpark Laan van Poot 353E

Voor meer informatie over andere 
tijden, lokaties en contributie:

Ben Lochtenbergh  
06-24752557
www.healingtaichi.nl
FB: healingtaichi.nl
b.lochtenbergh@gmail.com

www.gardienschilderwerken.nl

     j.gardien@casema.nl

30.000 
artikelen 

uit voorraad 
leverbaar

Dé ijzerwaren/gereedschappen/
bouwbeslag speciaalzaak 
van Den Haag
        www.zwager.net

Sneeuwklokjestraat 29-51
2565 GM  Den Haag     Telefoon (070) 312 34 74

1945-2017                                             72 jaar

HANENBURGLAAN 266 - 2565 HC DEN HAAG - 070 360 52 92

snijbloemen - perkgoed - zaden - planten - bollen 
vaste planten - potten - heesters - manden 
(biologische) bestrijdingsmiddelen - (fruit)bomen 
sfeerartikelen - gras - groenteplantjes - grond 
gereedschap - vijverplanten

bezorgen mogelijk

WWW.TUINCENTRUMNIEUWHANENBURG.NL

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof,  Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

Thomsonlaan 40
T 070 345 06 65
www.bosoptiek.nl
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Al 30 jaar ben ik lid en op dit moment pre-
sidente van de Haagse Soroptimistenclub. 
,,Toen ik lid werd, waren er veel alleengaande 
vrouwen; allemaal vrouwen met een carrière. 
In de loop van mijn lidmaatschap heb ik de 
emancipatie in de club meegemaakt. Nu zijn er 
veel vrouwen met een gezin. We zijn een hechte 
club. Naast onze activiteiten voor goede doelen 
hebben we een maandelijkse vergadering, 
voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. 
Ook plannen we werkbezoeken in de vorm van 
een rondleiding bij het bedrijf van een van de 
Sorren.’’
 
Goede doelen 
,,De goede doelen waarvoor wij ons inzetten 
zijn divers: een waterpomp in Afrika, studiekos-
ten voor een meisje in Indonesië, een uitje voor 
kinderen van de Voedselbank, Sint voor Ieder1, 
koken bij Resto Van Harte in buurtclubuis De 
Mussen in de Schilderswijk. We krijgen uiteen-
lopende steunaanvragen voor een goed doel.  

Gezamenlijk besluiten wij welk doel we gaan 
steunen. Belangrijk voor onze beslissing is het 
verhaal en de transparantie van de organisatie.’’ 
,,Ideeën voor fondswerving ontstaan vanuit onze 
eigen club. Zoals het komende Scratch-event 
voor koorzangers en –zangeressen op 9 februari 
in de Agneskerk aan de Beeklaan. Tijdens dit 
evenement gaan mensen die elkaar niet kennen 
samen zingen. Ook mensen zonder ervaring 
kunnen meezingen. Als presidente van de club 
is het geweldig te zien hoe enthousiast iedereen 
zich hiervoor inzet. De een regelt broodjes, de 
andere regelt de kerk, weer een ander neemt de 
indeling van de kerk op zich en de marketing 
commissie heeft topwerk geleverd.’’
,,In dit evenement kan iedereen zijn kracht 
inbrengen. We verbinden de deelnemers deze 
zangmanifestatie, maar ook weer onderling als 
Sorren. Hopelijk overtreft deze ‘scratch’ alle eer-
dere evenementen die we hebben georganiseerd 
en halen we veel geld op voor ‘FREE A GIRL’’, 
aldus Nanny.

Op 9 februari organiseren de Soroptimisten 
Den Haag het Scratch Charity event Sing & 
Song. Expats en lokale bewoners zingen 
opera highlights met als doel verbinding te 
maken met elkaar. Het opgehaalde bedrag 
van die dag gaat naar FREE A GIRL. Deze 
stichting zet zich in om minderjarige meisjes 
uit de prostitutie te bevrijden en daders 
veroordeeld te krijgen.

Onder leiding van dirigent Danny 
Noteboom beginnen de zangers en zange-
ressen om 9.30 uur in de Agneskerk aan de 
Beeklaan met repeteren om ’s avonds een 
prachtig concert te kunnen geven voor de 
toehoorders. Kaarten voor dit concert zijn 
voor  € 12,- verkrijgbaar via de website, evt. 
‘s avonds bij de ingang van de kerk.

Ooit opera willen zingen? Dit is je kans!



36      De Vogelwijk . januari-februari 2019

Nieuwsflitsen 
van

Ervaringen uitwisselen met
‘energie-ambassadeurs’ 
Tijdens recente bijeenkomsten van 
Vogelwijk Energie(k) is de sterke wens 
uitgesproken om wijkbewoners die plan-
nen hebben tot verduurzaming van hun 
woning in contact te brengen met anderen 
in de wijk die daarmee al ervaring hebben 
opgedaan. Daartoe openen we een speciale 
pagina op onze website www.vogelwijk-
energiek.nl
Hierop vindt u de namen van een aantal 
‘energie-ambassadeurs’: mensen die zich 
bereid hebben verklaard medewijkbewo-
ners thuis te ontvangen en hun ervaringen 
met bepaalde maatregelen te delen. Op de 
website geven zij een korte beschrijving van 
de maatregelen die ze hebben genomen en 
waarmee ze u op weg kunnen helpen.
Dat kan lopen van isolatie van dak, vloer 
en/of (spouw)muur, het aanbrengen van 
dubbel of driedubbel glas, de installatie van 
zonnepanelen of een elektrische warmte-
pomp en de opslag van warmte of elektri-
citeit tot en met autodelen en elektrisch 
rijden.
We roepen hierbij anderen op zich eveneens 
op te geven als ambassadeur. Stuur daartoe 
een mailtje met uw gegevens naar info@
vogelwijkenergiek.nl met een indicatie van 
de door u getroffen maatregelen of aan-
geschafte apparaten waarover u anderen 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

wegwijs kunt maken. Vindt u het bezwaar-
lijk uw adres en/of e-mail te vermelden, dan 
kan VwE als tussenpersoon fungeren.

Warmtescan
Ook deze winter biedt Vogelwijk Energie(k) 
de mogelijkheid een warmtescan van uw 
woning te laten maken. Op een infrarood-
foto is door verschillende kleuren te zien 
op welke plekken van het huis de meeste 
warmte verloren gaat. Door de voordeur 
bijvoorbeeld, of waar een kozijn niet goed 
aansluit op de muur, of aan de zijkant van de 
dakkapel, waar isolatie ontbreekt. Op zo’n 
scan is het meest te zien als het verschil tus-
sen binnen- en buitentemperatuur groot is. 
De beste tijd is dus in een koude nacht. Als 
u belangstelling heeft, stuur dan een mail 
naar info@vogelwijkenergiek.nl. U krijgt 
dan, wanneer er een koude nacht aan lijkt te 
komen, bericht om uw verwarming eenma-
lig ‘s nachts hoog te laten branden.
De warmtescan wordt gemaakt door het 
bedrijf Augustus Warmte. Voor maximaal 20 
leden geldt een eigen bijdrage van slechts € 
25. Nadat de foto’s de betreffende nacht zijn 
genomen krijgt u ze met toelichting toege-
stuurd. 
Bent u geen lid van Vogelwijk Energie(k), 
maar wilt u wel van dit aanbod gebruik 
maken, meld u dan via bovengenoemd mail-
adres als lid aan. De contributie bedraagt 
slechts 25 euro per jaar! 
Meer informatie over warmtescans, met 
voorbeelden van foto’s is te vinden op de 
website https://www.milieucentraal.nl (klik 
op ‘energie besparen’, ga dan naar ‘energie-
zuinig huis’ en vervolgens naar ‘isoleren’ en 
‘warmtebeelden’)

Infrarood thermometer en tochtmeter
U kunt desgewenst ook zelf aan de slag. 
Daartoe kunt u een tochtmeter lenen ofwel 

http://www.vogelwijkenergiek.nl
http://www.vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
https://www.milieucentraal.nl
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een infrarood thermometer gratis afhalen. 
Hiermee kunt u snel en eenvoudig zelf opspo-
ren waar de grootste tochtgaten en warmtelek-
ken zitten, die u vervolgens met tochtstrips, 
extra isolatie of anderszins kunt (laten) aan-
pakken. Ook hiervoor kunt zich – met naam, 
adres en telefoonnummer – melden via info@
vogelwijkenergiek.nl Wij nemen dan contact op 
om een afspraak te maken.

Uw huis geschikt voor een 
warmtepomp?
Warmtepompen staan sterk in de belangstel-
ling. Het is, naast isolatie, een van de  manieren 
om nu al uw gasverbruik sterk te verminderen. 
Later komen er waarschijnlijk ook andere 
(collectieve) oplossingen zoals een warmtenet, 
maar dat gaat nog jaren duren. Het is echter 
voor veel wijkbewoners lastig om na te gaan 
of hun – meest oude – woning wel geschikt 
is of geschikt kan worden gemaakt voor een 
warmtepomp naast of in plaats van een aard-
gasgestookte cv-ketel. VwE heeft nu een artikel 
op z’n website staan dat u hiermee op weg kan 
helpen. 
Kijk op www.vogelwijkenergiek.nl (zie: 
‘Woning geschikt voor een warmtepomp?’)

Pelletkachels: voor of tegen?
In 2020 worden strengere eisen gesteld aan 
de milieuvervuilende houtkachels. Vogelwijk 
Energie(k) krijgt echter bij tijd en wijle ook 
vragen over zogeheten pelletkachels, die 
milieuvriendelijker zouden zijn. Het gaat hier 
om kachels waarin samengeperste blokjes 
houtafval (z.g. houtpellets) worden verbrand. 
Er zitten voor- en nadelen aan deze alternatieve 
en relatief nieuwe manier van verwarmen, en 
dus zijn er voor- en tegenstanders. VwE is er 
geen onverdeeld voorstander van, zeker niet in 
stedelijke gebieden. Zie voor meer informatie, 
o.a. van een positieve wijkgenoot: 
www.vogelwijkenergiek.nl/pelletkachel

Vogelwijk Energie(k)
jubileert 

Binnenkort viert Vogelwijk Energie(k) 
haar tienjarig jubileum! 
De vereniging Vogelwijk Energie(k) 
werd in 2009 opgericht door een aantal 
enthousiaste Vogelwijkbewoners die de 
door Eneco afgeschreven windmolen 
aan het Zuiderstrand overnamen ten 
behoeve van de wijk. VwE was daar-
mee een voorloper op het gebied van 
wijkinitiatieven met als doelstelling 
actief te werken aan energiebesparing 
en alternatieve vormen van energiepro-
ductie en –gebruik. 
Door de sloop van de molen (vanwege 
de bouw van het Zuiderstrandtheater) 
kwam er in 2014 een eind aan de suc-
cesvolle Duinvogel-coöperatie die vijf 
jaar lang elektriciteit leverde aan 150 
huishoudens. Daarvoor in de plaats zijn 
er bijna 200 zonnepanelen gelegd op 
de daken van twee scholen in de wijk, 
alsmede vele andere projecten ter hand 
genomen en acties gevoerd om de ener-
gietransitie vanuit de wijk zelf gestalte 
te kunnen blijven geven.

Vogelwijk Energie(k) is van plan het 
tienjarig bestaan op woensdag 15 mei 
uitbundig te vieren met een bijeen-
komst in de zogeheten toneelloods aan 
de Laan van Poot. 
Programma en nadere details volgen 
nog.

JAAR
10

mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
http://www.vogelwijkenergiek.nl
http://www.vogelwijkenergiek.nl/pelletkachel
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Zadkine en kerstkoekjes
Eind november bezochten we in museum 
Beelden aan Zee de indrukwekkende de ten-
toonstelling over Zadkine. Ook de gids was 
fantastisch! De tijd was eigenlijk te kort om 
alles goed in je op te nemen, maar de koffie 
met taart riep. 

En dan was er nog de gezellige bijeenkomst 
op de maandag vóór kerst, waarbij we tij-
dens de HoutrustKoffie kerstkoekjes gingen 
versieren. Enthousiast wist ‘koekenbak-
ster’ Olga Dogadailo ons in te wijden in de 

kunst van het versieren van baksels met allerlei 
materialen. We maakten ons eigen zakje om 
de koekjes mee naar huis te nemen of weg te 
geven. 
Een select groepje bezocht in december in de 
‘huiskamer’ van Health & Sports Club Westduin 
achter de Nutsschool aan de Laan van Poot een 
‘veiligheidsbijeenkomst’ georganiseerd door de 
gemeente en de politie. De aanwezigen werden 
er geïnformeerd over de mogelijkheden om 
je huis en jezelf te wapenen tegen mogelijk 
‘geboefte’. 
Ten slotte maakten op 16 januari zo’n twintig 
wijkgenoten een wandeling door onze ver-
trouwde lanen onder leiding van Dick van 
Rietschoten, hoofdredacteur van het wijkblad. 
De deelnemers vonden de vele ‘wijkweetjes’ 
die Dick vertelde zo boeiend dat de halverwege 
invallende regen hen niet leek te deren.  

Komende activiteiten
Wandeling door duinen en Duindorp
dinsdag 12 februari 11.00 uur
Op 12 februari haken we aan bij het ‘duin-
wandelgroepje’ van wijkbewoonster Anneke 
Kiestra, dat elke dinsdag om 11.00 uur op pad 
gaat. We maken een wandeling uit het boekje 
Wandelen buiten de binnenstad van Den Haag 
van Loek Heskes (2015). De wandeling heet 
‘Vogelwijk, ik geef je mijn hand, doe jij mijn ogen’.
De tocht begint bij de duinopgang aan de 

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer een maand oud. Ik hoop dat iedereen gezellige feestdagen 
heeft gehad en een goede start van het nieuwe jaar heeft gemaakt. Met een aantal mensen 
hebben we al vooruit gekeken naar leuke dingen die we in het nieuwe jaar kunnen gaan 
ondernemen, zoals wandelingen en culturele activiteiten. Er is zelfs een initiatief om creatieve 
bijeenkomsten te gaan organiseren. En natuurlijk zijn er, als vanouds, de koffieochtenden bij 
Houtrust Tennis op de eerste en de derde maandag van de maand. Het is dus zaak om deze 
rubriek en de agenda van dit blad in de gaten te houden. Bij dezen nog even een korte terugblik 
op recente activiteiten.

Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten
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Laan van Poot ter hoogte van de Fuutlaan, 
doorkruist het Westduinpark, gaat door het 
Scheveningse Duindorp en brengt ons via de 
Bosjes van Poot uiteindelijk terug naar de plek 
waar we zijn begonnen. Als we daar zin in heb-
ben, kunnen we ons opwarmen in het wijkcen-
trum van Duindorp aan de Tesselsestraat 71, 
een prachtig gebouw dat leuk verscholen ligt.
 
Programma in het kort
Datum: dinsdag 12 februari, 
Tijd: 11:00 uur
Verzamelen: Duinopgang Laan van Poot bij 
de Fuutlaan
Kosten: geen
Opgeven: per e-mail bij: 
marjanscheeres@gmail.com

Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten

Wandeling met architect Paul Corbey
donderdag 14 maart 13.30 uur
Architect en bouwadviseur Paul Corbey 
heeft veel ervaring als ontwerper en als be-
heerder van gebouwen. In het door hem ge-
schreven boek Bouwen en betekenis: symbo-
liek van de gebouwde omgeving (2008), staat 
een stadswandeling door het centrum en het 
Benoorden-/Bezuidenhout van ongeveer 8 
kilometer, waarin hij vertelt over symbolen 
in de bouwkunst. 
De wandeling gaan we samen met hem 
maken om Den Haag weer op een andere 
manier te leren kennen. Omdat deze tocht 
wat langer is dan we normaliter doen, gaan 
we halverwege pauzeren. 
Wie de wandeling te lang vindt, kan onder-
weg of tijdens de pauze afhaken. 

Tijdens de wijkwandeling met gids Dick van Rietschoten werd ook stilgestaan bij de gesloopte kerk

Foto: Flip Petri

mailto:marjanscheeres@gmail.com
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STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

De Akelei Apotheek, Bohemenwijk Apotheek en Apotheek van Laaren zijn gevestigd dicht bij u 
in de buurt. Wij werken nauw samen met alle huisartsen in de wijken en bieden receptgemak voor 
uw herhaalmedicatie en bezorgen gratis aan huis. De apothekers en assistentes staan voor u klaar 

voor advies en al uw vragen. U bent altijd welkom in onze apotheken.

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306
tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m
tel. 070-30 89 800
www.akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
www.apotheekvanlaaren.nl

Samen voor uw gezondheid! 
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Het contact met Paul Corbey is door bemid-
deling van Flip Petri tot stand gekomen.

Programma in het kort
Datum: donderdag 14-3-2019 
Tijd: 13.30 uur
Afstand: 8 kilometer
Verzamelen: station Den Haag Centraal, in 
de hal bij de piano
Deelnemers: maximaal 15
Kosten: geen
Opgeven: bij Ine Essing, via mailadres
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
of als dat niet lukt via 070-3460604, onder 
vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer.
Halverwege de wandeling is er pauze voor 
koffie/thee.

Kennismaking met o.a. THUIS Vogelwijk
vrijdag 22 februari om 12.00 uur.
De Health & Sports Club Westduin bij de 
atletiekbaan aan de Laan van Poot is, na het 
vertrek van de HALO volledig vernieuwd. 
Er zijn prachtige gymzalen die door allerlei 
verenigingen en scholen gebruikt worden. 
Ze hebben ook een huiskamer gemaakt, de 
THUIS Social Hub, waar men na het sporten 
of gewoon zomaar wat kan drinken of zelfs 
eten en een praatje kan maken. 
Dat alles wil men ons op 22 februari graag 
laten zien. Zie ook de website 
www.thuisvogelwijk.nl

De Health & Sports Club Westduin heeft 
ook een speciaal ‘vitaliteitsprogramma’ voor 
ouderen uit de wijk ontwikkeld. Daarbij 
wordt gewerkt aan uithoudingsvermogen, 
bewegingssnelheid, kracht, lenigheid en 
coördinatie & balans. Ook daarmee willen 
Ingmar van Oeveren, eigenaar van de sport-
club, en zijn medewerkers ons graag laten 
kennismaken, onder meer door middel van 
een  introductieles. 
Momenteel is de huiskamer van THUIS 
Vogelwijk helaas alleen nog bereikbaar met 
een trap. De sportfaciliteiten zijn op de 
begane grond. 

Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 uur onder het genot van koffie of thee 
geven Ingmar en Michel een introductie over 
het vitaliteitsprogramma
12.30 uur rondleiding door het sportcentrum 
12.45 uur voor degenen die de introductieles 
willen volgen is er de mogelijkheid tot om-
kleden (makkelijke kleding, zaalschoenen 
verplicht) en anderen kunnen kijken
12.50 uur tot 13.20 uur introductieles vitali-
teit
Kosten: geen
Plaats: Health & Sports Club Westduin, Laan 
van Poot 355A
Inschrijven: bij Ine Essing (zie eerdere 
gegevens)

Rondleiding Oude Stadhuis
Op 26 maart organiseren we een rond-
leiding door het Oude Stadhuis aan de 
Groenmarkt. Meer hierover in het maart-
nummer van dit blad. 
Zet de datum alvast in uw agenda! 

Bericht van de Ouderencommissie (vervolg)

mailto:ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
http://www.thuisvogelwijk.nl
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Opera Familia in Duinhage
op woensdag 13 februari
Woonzorgcentrum Duinhage aan de De 
Savornin Lohmanlaan 202 organiseert iedere 
tweede woensdag van de maand een sociëteit 
waarbij ook belangstellende omwonenden 
welkom zijn. U bent van harte welkom op 
woensdag 13 februari van 13.00-16.00 uur 
voor een lunch met aansluitend een optreden 
van Opera Familia, een schitterende voorstel-
ling in de sfeer van André Rieu. Opera Familia 
is een zingend gezin met een enorme passie 
voor ‘belcanto’. Hun grote doorbraak vond 
plaats in de zomer van 2011 na hun indrukwek-
kende tv-debuut bij Holland’s Got Talent. De 
kosten van lunch plus voorstelling bedragen € 
7,50 per persoon. U kunt zich opgeven bij afde-
ling welzijn van Duinhage: 070-7541621 of per 
mail: evelien.hakvoort@florence.nl
Wilt u niet gebruik maken van de lunch, maar 
wel aanwezig zijn bij de voorstelling,  dan zijn 
de kosten 6 euro inclusief consumptie.

Nieuwe tekencursus van
Simone Kappeyne 
De tekencursus die Simone Kappeyne het afge-
lopen najaar in haar huis aan de Laan van Poot 
414 heeft verzorgd, werd zo enthousiast ont-
vangen dat er een vervolg op komt. Daarnaast 
biedt zij nogmaals dezelfde cursus aan als vorig 
jaar. Beide cursussen kosten € 200 (per cursus) 
en ze zijn inclusief alle materialen. De eerste les 
is een gratis kennismakingsles. Bij verhindering 
kan in een andere cursus worden ingehaald. 
Voor meer informatie en aanmelding:
simonekappeyne@ziggo.nl of 06-38149134

Cursus 1: Basisvaardigheden tekenen
Het gaat hier om 12 lessen op donderdagmid-
dag 14:00-16:00 uur, van 7 maart t/m 13 juni 

(geen lessen op 25 april en 2 mei (meivakantie) 
en op 30 mei (Hemelvaart).
Geschikt voor beginners en mensen die al vaker 
hebben getekend.
Ik maak onder andere gebruik van de tekenme-
thode van Betty Edwards ‘Drawing on the right 
side of your brain’. Met deze methode kan ie-
dereen realistisch leren tekenen, of je nu denkt 
dat je talent hebt of niet. Alles komt aan bod: 
realistisch, abstract, portretten, stillevens etc.  

Cursus 2: Tekenen met kleur
Dit is een serie van twaalf lessen op donderdag-
avonden van 19:00-21:00 uur, eveneens van 7 
maart t/m 13 juni. Ook hierbij geen lessen op 
25 april, 2 mei en 30 mei. De serie is geschikt 
voor mensen die de basiscursus hebben gedaan, 
maar ook voor anderen die graag met kleur wil-
len experimenteren. 
Inhoud van de cursus behelst o.a. het effect van 
kleuren en kleurencombinaties, het gebruik van 
kleuren in de kunstgeschiedenis, het gebruik 
van diverse materialen en het weergeven van 
bijv. landschappen, portretten en stillevens.

Blokfluiters verenigt u!
De blokfluitgroep uit de Vogelwijk kan nog wel 
enkele nieuwe leden met enige speelervaring 
(niet per se recent) gebruiken. We spelen op 
maandagavond van 20.00-21.00 uur in de 
Heldringschool, uitsluitend voor ons plezier, 
zonder op te hoeven treden. Sopraan, Alt, Tenor 
of Bas, alles is welkom. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Het repertoire is grotendeels 
muziek uit de Renaissance, maar wordt in on-
derling overleg per avond bepaald. Momenteel 
bestaat de groep uit acht personen. De op-
komst is wisselend, maar dat is geen bezwaar. 
Inlichtingen en opgave van deelname bij Willem 
van Tuijl, tel. 06-13771998

Kortom

mailto:evelien.hakvoort@florence.nl
mailto:simonekappeyne@ziggo.nl
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Concert Houtrustkerk
van saxofoonkwartet
Op zondag 10 maart om 12.00 uur speelt 
saxofoonkwartet TempoRarely een koffie-
concert van een half uur in de Houtrustkerk, 
Houtrustweg 1 Den Haag.
TempoRarely bestaat uit Berend Stoel (so-
praansax), Els Voorhoeve: (altsax), Gérard 
Löhe (tenorsax) en Marijn Schraagen (bari-
tonsax). Zij spelen stukken van o.a. Alexander 
Glazunov (Quatuor), Isaac Albéniz (Suite 
Española), en Astor Piazzolla (Tango Suite). 
De toegang is gratis. Wel is er een collecte na 
afloop.

Zangers gezocht voor nieuw
project Vogelwijkkoor 
Enkele jaren geleden is op initiatief van de 
cultuurcommissie het Vogelwijk-projectkoor 
Christmas Carols ontstaan. Dit zeer geslaagde 
initiatief krijgt nu een mogelijk vervolg in het 
projectkoor Lente met een repertoire waarin 
het voorjaar centraal staat. Het is zeker geen 
project voor Pasen, want dat is echt te hoog 
gegrepen. Het is en blijft een projectkoor (voor 
amateurs die kunnen zingen) waarin het 
plezier om met elkaar een aantal liederen in te 

Kortom

Oud nieuws (maar wel leuk) uit november 1924

studeren en toe te werken naar één of meerdere 
optredens in de zorgcentra rondom de wijk 
centraal staan. En natuurlijk na afloop even 
bijpraten met een drankje en hapje.
We repeteren weer in de Heldingschool op het 
IJsvogelplein op maandagavonden van 20.00 
tot 21.00 uur.
De repetitiedata zijn: 4 maart t/m 15 april en 
een laatste repetitie op 6 mei. In elk geval is er 
al een optreden gepland op zaterdag 11 mei.
Voor deelname aan het ‘Lentekoor’ vraagt de 
cultuurcommissie een bijdrage van 30 euro. 
Voor de versnaperingen na afloop vragen we 
een initiële donatie van 5 euro in de pot. En 
als de bodem in zicht is, gaan we nog een keer 
rond.
Lijkt het u wat om (weer) eens te zingen, 
samen te oefenen, andere wijkbewoners te ont-
moeten en niet de verplichting van eindeloze 
repetities te hebben? Doe dan mee en geef u op 
bij Irene Marx (irenemarx@ziggo.nl) of Karin 
Rypma (karin.rypma@gmail.com)

mailto:irenemarx@ziggo.nl
mailto:karin.rypma@gmail.com
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TE HUUR - Heeft u plannen om in de maand 
april te verbouwen, dan kunt u terecht in ons 
huis in Kijkduin. inl.jgmjavr@hotmail.com

TAI CHI - Wil je eindelijk wel eens weten wat 
Tai Chi is en doet, kom dan naar een vrijblij-
vende en gratis proefles. Vanaf februari op 
vrijdagmiddagen van 14.00-15.30 uur bij Health 
& Sports Club Westduin aan de Laan van Poot 
355a achter de Nutsschool. Voor meer infor-
matie zie www.healingtaichi.nl of bel met Ben 
Lochtenbergh: 06 24 75 25 57.

OPPAS GEZOCHT - Gezin uit de Vogelwijk 
(Roodborstlaan) zoekt per medio april een lieve 
en vrolijke oppas voor onze 3 meisjes (8, 8 en 
4 jaar). Het gaat erom twee tot drie middagen 
per week de kinderen uit school te halen, bij ons 
thuis op hen te passen en hen af en toe naar na-
schoolse sport- of muziekactiviteiten te brengen.
Oppastijden zijn van 15.00-18.00 uur. In over-
leg zijn de uren uit te breiden in combinatie met 
licht huishoudelijk werk. Voor meer informatie:  
06-50671095.
 
TE KOOP - Een Zibro oliekachel, type R421E, in 
goede staat, 100 euro. Inlichtingen: P.v. Hees tel. 
(070)3638939.
 
TE KOOP - 2 paar langlaufski’s plus stokken, 
lengte 2 m. Eén paar in goede conditie en het 
andere paar in nieuwstaat. Tevens ruime verza-
meling toebehoren (div. wax) inclusief waxer. 
Nadere inlichtingen: henpdemunk@ziggo.nl of 
06-28624685.

ZANGLES AANGEBODEN - Klassieke zangles 
van een zeer ervaren gediplomeerd docente 
in studio aan de Sportlaan. Werken aan adem-
haling, resonantie en presentatie. Doel: veel 
zangplezier met mooi repertoire. Voor beginners 

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

en gevorderden. Ook auditievoorbereiding en 
groepslessen. Annemieke Klinkenberg-Nuijten 
06-28236013.

TE KOOP – Roeimachine RTX800 Air Rower. 
In 2011 aangeschaft voor 779 euro. Werkt per-
fect met verschillende workout-programma’s, 
elektronisch in te stellen. Vraagprijs: 75 euro. 
Zelf af te halen. 
Mail naar pieter.spohr@spohrinnovations.nl

TE HUUR - Per 1 april nette garagebox aan 
Kruisbeklaan, voorzien van elektra en elektri-
sche deur. Info: 06-53124659
 
GEZOCHT - Ik ben op zoek naar een overdekt 
plekje voor mijn fiets (tegen kleine vergoeding) 
in een garage of kelder die vanaf de straat te 
bereiken is zonder trap. Liefst op de Sportlaan 
(tussen Goudenregenstraat en Kwartellaan) 
of in de Patrijslaan (tussen Sportlaan en 
Haviklaan). Jeanine Evers, tel (070) 7370279.
 
TE KOOP – Skischoenen, merk Head (met 
‘schnallen’) maat 38, inclusief tas, 2 seizoenen 
gedragen. Zijn in perfecte staat en zien er per-
fect uit. Vraagprijs: 35 euro. 
Info: marianne.keizer@spohrinnovations.nl

TE KOOP - Amper gebruikte dameshockey-
spullen: Malik scheenbeschermers (€ 20), Dita 
handschoen links (€ 5), zwarte Asics hockey-
schoenen maat 39 (€ 40), Grays hockeystick 
GX Xtratec (€ 60). Verder mooie Sendra 
dameslaarzen maat 38, (€ 150) en een M-line 
matras (80x200) met beschermhoes (€ 200). 
Interesse? 
Bel of sms 06-13704842.

GEZOCHT - Enthousiaste webdesigner en 
website/webwinkelbouwer, inclusief toepas-

mailto:inl.jgmjavr@hotmail.com
http://www.healingtaichi.nl
mailto:henpdemunk@ziggo.nl
mailto:pieter.spohr@spohrinnovations.nl
mailto:marianne.keizer@spohrinnovations.nl
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sing voor Ideal-betalingen, Google ranking en 
een programma om eenvoudig zelf producten te 
kunnen verwijderen en toe te voegen. 
Contact: petervw@casema.nl

TE KOOP - Skischoenen maat 38 z.g.a.n. 
Vraagprijs 30 euro. Info via office@4tec.nl.

BIJLES LATIJN/WISKUNDE/ENGELS  - 
Weer een cijfer waar je niet al te tevreden mee 
bent? Geen probleem! Ik sta klaar om je te 
helpen! Ik zit in de vierde van het gymnasium 
Haganum. Je kunt me bereiken via onerivere-
cho@gmail.com (Lotus van Rossum).   
 
TE HUUR - Op Curaçao: ‘Villa Breeze’. Ons huis 
op Curaçao is beschikbaar voor heerlijke (fami-
lie)vakanties. Maximaal 8 personen, 4 slaapka-
mers, 3 badkamers en privé-zwembad. Kijk voor 
de foto’s, beschikbaarheid en tarieven op: 
www.villabreezecuracao.nl of bel met Ria Luitjes 
06-83030848.

AANGEBODEN - Wilt u graag musea bezoeken 
maar kunt of wilt u niet alleen? Wij bieden onze 
diensten aan om u tegen betaling te begeleiden, 
incl. ophalen en brengen. Vele musea mogelijk. 
Bel vrijblijvend met Peter van Weereld, 
tel. (070)3514122 of 06-28 87 6653.

TE KOOP - Een Friese staartklok, in goed wer-
kende conditie voor 150 euro. Nadere informatie 
bij Erik Broekman, erikbroekman36@gmail.com 
of tel. 06-53648914.

OPPAS AANGEBODEN – Onze lieve en 
betrouwbare oppas heeft vanaf februari plek 
voor een nieuw gezin. Ze kookt daarbij, indien 
gewenst, ook nog eens heerlijk Surinaams. 
Meer informatie: fam. Van Wijk 
tel. 06-17010502.

SKI’S SLIJPEN EN WAXEN - Mijn naam is 
Jazzlynn en ik doe aan wedstrijdskiën. Voor een 
klein bedrag breng ik uw ski’s in topconditie. 
Slijpen: 7 euro en waxen 15 euro. 
Tel. 06 - 24242693.

HUISHOUDELIJKE HULP - Onze betrouw-
bare en ijverige huishoudelijke hulp heeft weer 
een dagdeel beschikbaar om haar diensten te 
verrichten. Inlichtingen bij Pieter Maessen, 
06-55484060 (liefst buiten kantooruren).  

AANGEBODEN - Uw hond minimaal een uur 
per dag lekker laten rennen in Haagse groenge-
bieden, alleen of in een roedel? Dat kan, want 
elke dag laat ik (tegen geringe vergoeding) hon-
den uit. Monique Richmond, tel. 06-24647030.

Vriendelijk verzoek van de penningmeester
Zoals aan het begin van elk jaar is het weer tijd voor de betaling van uw jaarlijkse contributie aan de wijk-
vereniging. Daarom hebt u bij deze eerste editie van 2019 een brief aangetroffen met een verzoek om uw 
bijdrage aan de wijkvereniging te betalen.
Nog altijd bedraagt het contributiebedrag slechts 15 euro! Uiteraard staat het u vrij iets extra’s te doneren. 
Daar zal het bestuur dan ook extra blij mee zijn, omdat voor alle activiteiten van vorig jaar in het kader van 
het eeuwfeest van de wijk een flinke greep in de kas nodig was. 
Wilt u uw bijdrage s.v.p. zo snel mogelijk overmaken naar het bankrekeningnummer van Wijkvereniging De 
Vogelwijk? Het IBAN-nummer is NL61 INGB 0001 7837 22

Vermeld bij de overschrijving in het vakje ‘mededelingen’ alstublieft uw straatnaam en huisnummer. 
Dat vergemakkelijkt de controle en voorkomt misverstanden over betalingsachterstanden.

Als iedereen de geldtransactie snel regelt (dat kan in een handomdraai en zelfs met een mobiele telefoon) 
bespaart dat ons komend voorjaar veel gedoe met het versturen van betalingsherinneringen.

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Dick Nell, penningmeester wijkvereniging  penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

mailto:petervw@casema.nl
mailto:office@4tec.nl
mailto:oneriverecho@gmail.com
mailto:oneriverecho@gmail.com
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers. 
Tel. 0900-8844.
e-mail: henrieke.schoenmakers@politie.nl 
Werkdagen: ma, woe en do.

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 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 en oppasservice
Via ouderenconsulent Lizeth Kastelein 
(070 - 20 52 480) kunnen wijkbewoners ook wor-
den aangesloten bij een ‘telefooncirkel’ . 
Dan worden zij dagelijks op vaste tijdstippen 
gebeld om te weten te komen of alles in orde is. 
Ook kan Lizeth op verzoek de oppasservice 
voor volwassenen inschakelen. Wie enkele uren 
de deur uit moet, maar de zorg heeft voor een 
volwassen huisgenoot die niet alleen kan worden 
gelaten, kan een beroep op deze service doen.

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  - www.hwwzorg.nl

Evita Zorg Den Haag 
(ook voor personenalarmering en spreekuren 
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl

B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de 
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05, 
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl

mailto:instroom@hwwzorg.nl
http://www.hwwzorg.nl
http://www.evitazorg.nl
mailto:info@babzorg.nl
http://www.babzorg.nl
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Activiteiten & Clubs

Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Ine Essing
Tel.:  346 06 04
e-mail: ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl

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

Verkeerscommissie
Stef Tours en Fred van der Burg, 
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

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

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

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

Cultuurcommissie 
Willem van Tuijll
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

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

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 06-83224388
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, Nutsschool, Laan van Poot
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, ehvandijk@hotmail.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
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

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

Overige bestuursleden
- Marcella Putter
  Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453, 
  e-mail: me_schutte@hotmail.com
- Portefeuille Openbare Ruimte vacant

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.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

mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
mailto:2566sb7@hetnet.nl
mailto:ehvandijk@hotmail.com
mailto:penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

