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De voormalige thuishaven van Bureau Dé-
gradé blijft voorlopig nog als theaterloods 
fungeren, hoewel de oprichters van Dégradé, 
acteur David Geysen en muzikant Carl Beuk-
man, begin dit jaar hebben besloten hun ar-
tistieke samenwerking na bijna zes jaar te 
beëindigen.
 

Thema-avond energiebesparing
Zet alvast in uw agenda: op dinsdag 17 
mei organiseert Vogelwijk Energie(k) een 
wijkbijeenkomst met als thema ‘Hulp bij 
het besparen van energie’. Diverse deskun-
digen zullen hun licht laten schijnen over 
de manieren waarop particuliere huis-
eigenaren hulp kunnen krijgen bij de 
verduurzaming van hun woning en het 
besparen van energie. Het gaat daarbij 
zowel om technische als om financiële 
zaken (subsidies, leningen). Er zal ruim 
de tijd zijn voor vragen en discussie en 
ook voor het uitwisselen van ervaringen.
De bijeenkomst van 17 mei wordt gehou-
den in de kantine van sportvereniging 
Quick aan de De Savornin Lohmanlaan 
73 (hoek Sportlaan). De avond begint om 
20.00 uur en is toegankelijk voor alle Vo-
gelwijkbewoners en andere geïnteresseer-
den. Naast het inhoudelijke gedeelte zal 
er beperkte tijd worden ingeruimd voor 
de statutair verplichte jaarvergaderingen 
van de vereniging Vogelwijk Energie(k) 
en Coöperatie De Zonnevogel. De betref-
fende stukken worden tevoren per e-mail 
aan de leden toegestuurd.

‘maatjesproject’ Tandem en één die als coör-
dinator kan fungeren van de afdeling Thuis-
administratie (hulp bij het op orde brengen 
van iemands financiën). 
Humanitas, in 1945 opgericht als humanis-
tische hulporganisatie, werkt in de regio 
Haag land met ongeveer 120 vrijwilligers die 
gezinnen of individuen op diverse terreinen 
steun bieden. Wie belangstelling heeft voor 
een van de vacatures wordt verzocht voor half 
maart een motivatiebrief met cv te sturen naar 
haagland@humanitas.nl o.v.v. ‘Bestuurslid 
Hu ma nitas Haagland’. 
Voor meer informatie zie www.humanitas.nl/
afdeling/haagland of via telefonisch contact 
met Berend Berendsen (06-511 95 474).

Hannah en haar zussen in
theaterloods Laan van Poot
De Haagse amateurtoneelgroep Derf, be-
staande uit drie mannen en drie vrouwen, 
brengt begin april in de ‘Dégradé-loods’ aan 
de Laan van Poot bij de Nachtegaallaan zes 
voorstellingen op de planken van het stuk 
Hanna en haar zussen. Het gaat hier om een 
toneelbewerking van de film Hannah and her 
sisters (1986) van Woody Allen, een tragiko-
medie rond drie zussen in het New York van 
de jaren tachtig. Het van humor doordrenkte 
verhaal bevat vaak scherpe en soms pijnlijke 
dialogen. 
De regie is in handen van Ric Beretty, die ook 
de toneelbewerking schreef. 
De voorstellingen worden gespeeld in de 
weekenden van 1, 2 en 3 april en 8, 9 en 10 
april. Op vrijdag en zaterdag is de aanvang om 
20.00 uur en op zondag om 14.30 uur. 
Kaarten (à € 15 euro p.) zijn te bestellen via de 
website www.hoenu.nl

http://www.hoenu.nl



