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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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Als er een nieuw jaar aanbreekt, heb je onwillekeurig 
altijd het gevoel dat er een blanco periode voor je ligt, 
een maagdelijk en onbeschreven blad, een schone 
lei. Of zoals de klassieke filosofen en pedagogen 
zeiden: een tabula rasa. Dat is natuurlijk helemaal 
niet zo. Ook het nieuwe jaar is al gemarkeerd met 
vele vaststaande activiteiten, gebeurtenissen en 
agendapunten. Er zijn echter genoeg dingen die 
je zelf kunt invullen, zoals uitvoering geven aan 
je goede voornemen om dit jaar meer sportief te 
bewegen en/of minder ongezond te eten en ook 
bijvoorbeeld het uitbrengen van een weloverwogen 
stem bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart. Daarnaast zijn er nog tal van onzekerheden: 
zaken waarop je geen enkele invloed kunt uitoefenen 
of die onverwacht toeslaan. In die zin is de lei van 
2014 inderdaad nog gedeeltelijk schoon.
Voor het eerst sinds begin jaren zestig is dit blad niet 
in januari verschenen. Ook in het vervolg zal januari 
een wijkbladloze maand blijven, net als augustus dat 
al heel lang is. Om financiële en organisatorische 
redenen hebben bestuur en redactie hiertoe 
besloten. Met dit in veel opzichten lezenswaardige 
februarinummer maken we hopelijk het gemis weer 
goed. U kunt er in elk geval van op aan dat u dit 
jaar tien keer dit informatieve blad ontvangt. En 
dat u dit nog altijd maar 15 euro kost! Daarom bij 
dezen de oproep om de bijgevoegde nota voor uw 
lidmaatschap van de wijkvereniging inclusief het 
daarbij behorende abonnement op dit blad zo gauw 
mogelijk te betalen. Kleine moeite toch?
Tot nu toe heeft de winter in Nederland nog niet 
z’n tanden laten zien. Toch durfden we het aan een 
echte winterse foto op het omslag van deze editie 
af te drukken, want statistisch gezien is februari de 
koudste maand van het jaar. Normaal gesproken 
zijn de omslagfoto’s, die met de seizoenen mee 
veranderen, afkomstig van ondergetekende. Maar 
het prachtige sneeuwtafereel van de Laan van Poot 
bij de Wildhoeflaan dat nu dit blad siert, hebben 
we te danken aan Inge Anema die in dat deel van 
de Laan van Poot woont. Ze maakte de foto een 
paar jaar geleden en kwam hem onlangs op haar 
computer weer tegen, waarna ze hem opstuurde 
naar de redactie. We hebben er met plezier gebruik 
van gemaakt! Voor de maanden maart, april en 
mei staat echter alvast een fleurige lentefoto op het 
programma.
                                                        DvR

   Van
de Redactie
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Een nieuwe start
Op zaterdag 11 januari hief het bestuur van 
de wijkvereniging samen met een aanzienlijk 
aantal vrijwilligers uit de wijk het glas op het 
nieuwe jaar. Een mooie traditie om elkaar het 
beste toe te wensen. Namens het bestuur wens 
ik alle leden ook een gezond en goed 2014 toe. 
Beetje laat wellicht als u dit leest, maar beter 
laat dan nooit. Zeer binnenkort staat - dankzij 
de vrijwilligers van de Activiteitencommissie - 
al de eerste grote wijkactiviteit op stapel: de 
vossenjacht voor de jeugd op 15 februari. Zie de 
uitgebreide aankondiging in dit nummer.  

Politiek café
Een belangrijke gebeurtenis in 2014 is de ge-
meenteraadsverkiezing op woensdag 19 maart. 
Wat onze eigen omgeving betreft spelen daarbij 
verschillende vragen een rol, zoals: Hoe zal de 
lokale politiek omgaan met de bouwplannen 
rond de Sacramentskerk aan de Sportlaan? 
Worden de plannen ten aanzien van de (voor-
malige) Noordwestelijke Hoofdroute conse-
quent uitgevoerd? Komt er nu wel of niet een 90 
meter hoge hoteltoren naast het Zuiderstrand? 
Op dinsdagavond 4 maart organiseren de bewo-
nersorganisaties van Bomenbuurt en Vogelwijk 
in gebouw De Kruin (Acaciastraat 178A) een 
politiek café met kandidaat-raadsleden. Noteer 
deze avond alvast. Nadere info verderop in dit 
blad!

Bestemmingsplan Sacramentskerk
Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat. 
Na enig aandringen sprak het bestuur van de 
wijkvereniging half januari met wethouder 

Norder over de toekomstige bestemming van de 
grond waarop de voormalige Sacramentskerk 
staat. Uitgangspunt: wij willen betrokken 
worden bij het formuleren van de criteria aan 
de hand waarvan de gemeente uiteindelijk de 
nieuwbouwplannen zal toetsen. De wethouder 
zegde toe dat we hierbij inspraak krijgen. Verder 
zal de wethouder projectontwikkelaar Kavel BV 
benaderen en oproepen (‘sommeren’) om de 
buurtbewoners bij de plannenmakerij te betrek-
ken. We zijn benieuwd.

Op zoek naar een vastere plek
Anders dan veel bewonersorganisaties in aan-
palende wijken heeft onze wijkvereniging geen 
eigen gebouw of onderkomen. En we hebben 
daar ook geen enkele behoefte  aan. Wel huren 
we geregeld zalen en zaaltjes voor allerlei acti-
viteiten, soms voor aanzienlijke bedragen. Een 
andere ontwikkeling is dat de HALO op termijn 
de wijk uit gaat. Waar kunnen we dan voortaan 
onze algemene ledenvergaderingen houden? 
De combinatie van goed omgaan met je geld en 
denken aan de toekomst heeft in het bestuur de 
vraag doen opkomen of we niet een meer duur-
zaam verband met bijvoorbeeld een school in 
onze wijk kunnen aangaan. Inclusief faciliteiten 
op het vlak van kopiëren en (beperkte) opslag. 
De nieuwbouw van de Heldringschool aan het 
IJsvogelplein lijkt ons veel kansen te bieden. Om 
die reden zijn we in gesprek met de directie van 
deze school. Niettemin willen we voorkomen dat 
mensen of instanties zich gepasseerd voelen. Er 
zijn misschien meer mogelijkheden in onze wijk 
dan wij weten. Mocht u hierover in contact wil-
len komen met het bestuur: laat van u horen!
      

De wijk
in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
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Contributie wijkvereniging 2014
Bij dit februarinummer ontvangt u de contri-
butienota voor het jaar 2014, met het verzoek 
de 15 euro lidmaatschapsgeld zo spoedig 
mogelijk aan Wijkvereniging De Vogelwijk over 
te maken. Het nieuwe IBAN-nummer is:  NL61 
INGB 0001 7837 22. 

De laatste jaren blijkt het steeds lastiger te 
zijn geworden om alle contributies binnen 
een redelijke termijn betaald te krijgen. Tot in 
oktober vorig jaar is de penningmeester, al dan 
niet geassisteerd door medebestuursleden, 
bezig geweest om een vijftigtal leden ertoe te 
bewegen de contributie voor 2013 te betalen. 
Dergelijke acties kosten een hoop tijd en moeite 
terwijl het toch om slechts € 15 per lid gaat.
Om kort te gaan dit vriendelijk doch dringend 
verzoek: neemt u zich alstublieft voor de con-
tributienota niet te laten liggen en per omme-
gaande te betalen!

Aanvragen activiteitensubsidies
De gemeente Den Haag heeft in 2013 verschil-
lende aanvragen van bewoners van onze wijk 
om subsidie te verkrijgen voor activiteiten als 
straatfeesten gehonoreerd.
Het ging hier om de Subsidie Leefbaarheid en 

Bewonersparticipatie, die bedoeld is voor pro-
jecten waarmee de leefbaarheid of het welzijn 
in de wijk wordt verbeterd. 
Bent u van plan om binnen dit kader een 
activiteit te organiseren, en denkt u voor deze 
subsidieregeling in aanmerking te komen, dan 
dient u de aanvraag daarvoor digitaal naar de 
gemeente te zenden. Alle benodigde informatie 
is te vinden op de website www.denhaag.nl 
Op de voorpagina van deze website klikt u 
linksboven op het tabblad Bewoners, ver-
volgens op Loket en daarna op Subsidies. U 
ziet dan in het midden van de pagina staan: 
Verbeter uw wijk en daaronder een verwij-
zing naar de Subsidie voor Leefbaarheid en 
Bewonersparticipatie.    
De gemeente geeft overigens geen subsidie 
voor hapjes en drankjes! Wel voor zaken als het 
huren van een podium, een tent, een geluidsin-
stallatie enzovoorts.
Omdat uitbetaling van de subsidie via een 
rechtspersoon moet lopen, kunt u hiervoor de 
Wijkvereniging De Vogelwijk als intermediair 
gebruiken.

Als u vragen heeft over de te volgen stappen, 
dan is de penningmeester gaarne bereid u bij 
te staan.

Mededelingen van de 
penningmeester

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag 15 februari 17.00 uur Vossenjacht voor de jeugd, start Sijzenlaan 13

Zondag 16 februari 13.00 uur: Duinwerkdag voor vrijwilligers. Geef je op via André Smit, 
email: alc.smit@gmail.com

Woensdag 19 februari 17.00 uur Borrel Vogelnetwerk (ondernemers), Papegaailaan 7

Dinsdag 4 maart 19.30 uur Politieke avond Vogelwijk en Bomenbuurt, Acaciastraat 178A

Woensdag 19 maart Gemeenteraadsverkiezingen

Vrijdag 21 maart 12.00 uur: Lentebrunch voor Vogelwijksenioren, Eendenlaan 6 

Maandag 21 april 10.30 uur: Paaspuzzeltocht voor de jeugd. Meer informatie in maart.
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Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart organiseert wijkvereniging 
De Vogelwijk samen met de Bewonersorganisatie Bomenbuurt een politieke avond. Deze vindt plaats op 

Dinsdag 4 maart van 19.30 – 22.00 uur
Locatie:  Wijkcentrum De Kruin, Acaciastraat 178a

(tussen Fahrenheitstraat en Valkenboskade)

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is uw stem van invloed op het gemeentelijk beleid in de komende vier jaar. Dat geldt 
voor de ontwikkeling van de stad als geheel, maar uiteraard ook voor specifieke gedeelten daarvan, zoals het havenge-
bied van Scheveningen en bijvoorbeeld de verkeersroutes Segbroeklaan/Sportlaan en de weerslag daarvan op de wijken 
ter weerszijden. Hoe gaat het de komende jaren met de doorstroming op deze wegen, met de oversteekbaarheid, de 
veiligheid van fietsers, de luchtkwaliteit en het geluid?

Nieuwbouw
Ook op het gebied van nieuwbouw en ruimtelijke ordening staat er in onze eigen omgeving de komende jaren aardig wat 
op stapel. Wat kan er in de plaats komen van het te slopen kerkgebouw aan de Sportlaan en de leegkomende vleugel van 
het ziekenhuis daar tegenover? Wat kan en mag er worden gebouwd op het terrein van het af te breken HALO-complex 
aan de Laan van Poot? Anders gezegd: wat past wel en niet in onze wijk?

Tijdens de politieke avond kunt u lijsttrekkers of andere hooggeplaatste kandidaat-raadsleden van verschillende politieke 
partijen het vuur na aan de schenen leggen. Tevens krijgen de uitgenodigde sprekers de gelegenheid inzicht te geven in 
de opvatting van hun partijen over de ontwikkeling van onze leefomgeving. 
Gespreksleider is Vogelwijkbewoner Hans Nijenhuis, adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hij zal zorgen voor een 
levendig en informatief debat, met ruimte voor deelname vanuit de zaal. Na afloop gaat het gesprek informeel door met 
een drankje.

Programma
19.30 – 20.00 uur Inloop met koffie/thee
20.00 – 20.45 uur De toekomst van de Segbroeklaan/Sportlaan
20.45 – 21.30 uur Hoe bewaken we de kwaliteit van de leefomgeving en het karakter van de wijken?
21.30 – 22.00 uur Andere onderwerpen
22.00 – 22.45 uur Informele voortzetting met drankje en hapje

Wijkvereniging De Vogelwijk heeft vorig najaar met het oog op de raadsverkiezingen een 10 punten tellende poli-
tieke wensenlijst opgesteld. Die is te vinden op de website www.vogelwijkonline.nl  Klik bovenin de pagina het label 
‘Wijkvereniging’ aan en vervolgens het onderdeel ‘Speerpunten’.
In de loop van februari zult u ook op de website kunnen lezen welke partijvertegenwoordigers op de politieke avond van 4 
maart aanwezig zullen zijn. 

Wilt u reageren en/of nadere informatie hebben, stuur dan een mail naar  bestuur@vogelwijkonline.nl

Politieke avond op dinsdag 4 maart
Praat mee over de toekomst van uw eigen leefomgeving 
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Door Dick van Rietschoten

Het bestuur van de wijkvereniging en de wijk-
commissie ‘Toekomst HALO’ willen snel met 
de gemeente overleggen over de bouwmoge-
lijkheden op het terrein van de sportacademie 
aan de Laan van Poot als de HALO daar in 
2016 zal zijn verdwenen. Zoals bekend gaat de 
HALO deel uitmaken van een grote sportcam-
pus in het Zuiderpark, die verrijst op de plek 
waar het ADO-stadion stond. De gemeente 
heeft eind vorig jaar een voorzet gegeven voor 
nieuwbouw op de vrijkomende locatie aan de 
Laan van Poot. In een voorlopige schets zijn er 
zeventig laagbouwwoningen geprojecteerd, in 
Vogelwijkstijl met pannendak. ,,Leuk dat men 
het laag wil houden, maar het aantal is veel te 
hoog,’’ zegt Arthur Wiggers, bestuurslid van de 
wijkvereniging.

Omgevingsfactoren
Ook de wijkbewoners Bert Bruning, Susan 
Bodmer en Ninette Rodrigo, tezamen een com-
missie vormend die zich bezighoudt met de 
toekomst van het HALO-terrein, zijn geschrok-
ken van de ingetekende zeventig woningen. 
,,Het is een onrealistisch en volstrekt onhaal-
baar plan,’’ aldus Bert Bruning. ,,Er is geen 
rekening gehouden met een aantal omgevings-
factoren. De huizen zouden heel dicht tegen 
de atletiekbaan, de sporthal van handbalver-
eniging Hellas en de Montessorischool komen 
te staan. Afgezien van de ruimtelijke bezwaren 
daartegen zullen toekomstige bewoners ook 
geregeld last hebben van geluidshinder. Maar 
bovenal wordt het een uitermate krappe bedoe-
ning, met kleine tuintjes en geen enkele ruimte 
om auto’s te parkeren. Bovendien moet er een 
sloot worden gedempt en zullen de huidige ten-
nisbanen van de HALO moeten verdwijnen.’’

Bouw van 70 woningen op terrein
HALO onrealistisch en onhaalbaar

Wijkbestuurslid Arthur Wiggers merkt ook op 
dat de voorlopig geschetste bebouwing te dicht 
tegen de duinen aan zou komen te liggen. ,,De 
gemeente suggereert dat het provinciebestuur 
daar wel ontheffing voor zal verlenen, maar 
dat is allerminst zeker, gelet op de bijzondere 
status van het Westduinpark als natuurgebied.’’

Exploitatietekort
Wiggers wijst erop dat de dichtheid van het 
voorlopige bouwplan ongetwijfeld is ontstaan 
uit financiële overwegingen. ,,De gemeente 
heeft een paar jaar geleden al afgesproken het 
hele HALO-terrein voor een fors bedrag aan te 
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kopen zodra de academie wordt overgeplaatst 
naar het Zuiderpark. Maar daar kwam de crisis 
overheen en gezien de gedaalde prijzen van 
grond en onroerend goed staat de gemeente 
met betrekking tot dit terrein nu al voor een 
verlies van zo’n 3 miljoen euro. Dat moet straks 
natuurlijk in de exploitatie worden gecompen-
seerd.’’
Volgens Arthur Wiggers is het overigens geen 
wet van Meden en Perzen dat er ‘gewone’ 
woningen op het terrein moeten komen. ,,De 
gemeente houdt ook de mogelijkheid open om 

er luxe zorgappartementen voor ouderen neer 
te zetten. In een enquête onder wijkbewoners 
bleek een aantal jaren geleden dat daar aardig 
wat vraag naar was. Op zich zou zo’n invulling 
geen probleem zijn, maar dan willen we wel 
duidelijk maken dat hoogbouw op het terrein, 
hoger dan drie lagen, voor de wijkvereniging 
onaanvaardbaar is. We willen over dit alles zo 
snel mogelijk overleg met de gemeente. Liefst al 
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen willen we graag laten weten hoe wij tegen 
de toekomst van het HALO-terrein aankijken.’’

Dezer dagen wordt op vier plekken aan de 
Sportlaan de oversteekbaarheid van deze 
drukke verkeersader voor voetgangers en 
fietsers wat veiliger en gemakkelijker gemaakt. 
Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan een 
besluit dat de gemeenteraad op 19 september 
vorig jaar heeft genomen.
Tot ongeveer half februari vinden ijs en weder 
dienende de volgende werkzaamheden plaats: 

l. Bij de bushaltes ter hoogte van de Oude 
Buizerdlaan wordt door middel van witte 
strepen een simpele oversteekplaats aange-
bracht. Deze oversteek heeft niet de status van 
een zebra, waarop voetgangers altijd voorrang 
hebben op het rijdende verkeer (en waarvan de 
aanleg ook duurder is). De geleidelijnen op de 

weg zijn echter wel zodanig opvallend dat auto-
mobilisten eerder geneigd zijn vaart te minde-
ren als ze er iemand zien oversteken. Bovendien 
worden er waarschuwingsborden geplaatst.

2. Eenzelfde soort oversteekplaats wordt 
aangebracht bij de bushaltes ter hoogte van de 
Vliegenvangerlaan. 

3. De vooral voor fietsers en voetgangers 
lastige en niet zo overzichtelijke splitsing 
van Sportlaan en Segbroeklaan nabij de 
Kwartellaan krijgt een iets ander aanzien. Het 
bestaande ‘middeneiland’ in de weg richting 
Scheveningen wordt vergroot en bij de bocht 
richting Kijkduin wordt een middeneiland 
aangebracht. Verder komt er een nieuwe 
wegbelijning plus andere verkeersborden. Deze 
werkzaamheden vinden vooral in de avonden 
en nachten plaats. 

4. Bij de bushalte voor het Juliana 
Kinderziekenhuis ter hoogte van de Eksterlaan 
wordt in het wegdek een middeneiland aan-
gebracht, dat met de trottoirs verbonden zal 
zijn door middel van zebra’s. Ook worden hier 
enkele parkeervakken verwijderd en ten slotte 
komen er waarschuwingsborden.

Veiliger oversteken op de Sportlaan
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Langs de hele Nederlandse kust werden op 
1 januari traditiegetrouw weer tal van nieuw-
jaarsduiken georganiseerd. Ter hoogte van Den 
Haag waren het er minstens vier: de massale 
duik bij de Scheveningse boulevard en dan 
nog enkele kleinschalige uitingen van onver-
schrokkenheid, onder meer bij Kijkduin en op 
het Zuiderstrand achter de Kwartellaan. Op 
laatstgenoemde locatie had een groep moedige 
Vogelwijkbewoners zich voor een frisse start 
van 2014 verzameld. Bijgaande foto vormt het 
bewijs. 

Nieuwjaarstoespraak
Elf dagen na de overgang van oud naar nieuw 
luidde het bestuur van wijkvereniging De 
Vogelwijk het nieuwe jaar officieel in met een 
nieuwjaarsborrel aan de Rietzangerlaan voor 
alle vrijwilligers die in de wijk actief zijn. Het 
was een genoeglijke bijeenkomst waar in twee 
uur tijd ruim vijftig personen acte de présence 
gaven.
In zijn nieuwjaarstoespraak memoreerde voor-
zitter Chris van Dam (op de voorgrond van de 
foto, met de handen gemoedelijk in de zakken) 
dat veel wijkorganisaties het tegenwoordig 
moeilijk hebben met het vinden van vrijwil-
ligers en het ontplooien van activiteiten. Dat 

laatste is vooral een gevolg van de verminderde 
gemeentelijke subsidies. De Vogelwijk verkeert 
volgens Chris echter in de gezegende positie 
dat de wijkvereniging alhier deze euvelen hele-
maal niet kent. Er zijn zo’n tachtig vrijwilligers 
actief en velen daarvan hebben zich eigener 
beweging aangemeld. Bovendien worden er, 
mede dankzij de niet-ongunstige financiële 
positie van de wijkvereniging, nog volop activi-
teiten georganiseerd.

    Fris het nieuwe jaar in

De luxe van een groot aantal gemotiveerde 
vrijwilligers is volgens de voorzitter ,,vooral 
te danken aan het feit dat veel wijkbewoners 
beseffen hoe bevoorrecht ze hier wonen en dat 
ze vanuit dat gevoel iets terug willen doen voor 
hun omgeving.’’

Foto: Annemiek Rutters



10   De Vogelwijk december 2013

Door Dick van Rietschoten
 
Een handvol Vogelwijkbewoners is bezig met 
het opstellen van een ambitieus reddingsplan 
voor Tennispark Houtrust, gelegen aan het 
begin van de Laan van Poot. Het plan in een 
notendop: de initiatiefgroep wil het park voor 
een klein symbolisch bedrag van de gemeente 
(officieel nog steeds eigenaar) overnemen en 
geeft vervolgens maximaal 500 aandelen van 
1000 euro uit, waardoor het park en het bij-
behorende paviljoen prachtig kunnen worden 
opgeknapt.
De huidige BV die het tennispark pacht is 
volgens Paul Lohmann, een van de initiatief-
nemers, ,,op sterven na dood.’’ Bovendien is de 
laatste jaren onder meer door het ontbreken 
van voldoende onderhoud en nieuwe inves-
teringen aan de tennisbanen het ledenaantal 
van de thuisclub, Tennisvereniging Never Out, 
zienderogen geslonken. ,,Het aantal ligt nu 

tegen de 300. Te weinig om een levensvatbare 
exploitatie te draaien,’’ aldus Lohmann.

Zieltogend
Ook in 2007 lag het tennispark er zieltogend 
bij. Toen er echter begin 2008 een nieuwe 
pachter aantrad, horeca-ondernemer Hans 
Borrias, ging het weer bergopwaarts. Een aan-
tal tennisbanen werd gerenoveerd en ook in het 
paviljoen werden enkele investeringen gedaan. 
In de loop der jaren bleek Borrias echter steeds 
minder oog te hebben voor het tennissen. 
Hij organiseerde geregeld avonden met live 
muziek en Indische lekkernijen, maar de sport 
kwam op het tweede plan.
,,Nu de boel zo goed als failliet is, wordt het tijd 
een doorstart te maken en het park een nieuw 
elan te geven,’’ zegt Paul Lohmann, die in 
2009 met enkele wijkgenoten de afgeschreven 
Eneco-windmolen bij de haven door de uitgifte 
van aandelen een tweede leven wist te geven 

Reddingsplan in de maak voor
failliet tennispark Houtrust

  Behoud deze klassieke wijkvoorziening en koop een aandeel
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en daarmee de basis legde voor de vereni-
ging Vogelwijk Energie(k). ,,Deze sportieve 
wijkvoorziening, al ruim negentig jaar oud, 
moet behouden blijven. Als er genoeg mensen 
meewerken, komen de tennisbanen er weer 
schitterend bij te liggen en kunnen we het 
oude paviljoen uit 1923 zodanig opknappen 
dat het een functie als ‘Buurthuis van de toe-
komst’ krijgt, dus door meerdere doelgroepen 
te gebruiken.’’ 

Gemeente
,,Maar eerst moet de gemeente over de 
brug komen. Als eigenaar van het park is de 
gemeente al vele jaren nalatig geweest in het 
toezicht op de achtereenvolgende pachters. 
Daar mag nu wel wat tegenover staan. Wij 
doen een aanbod dat eigenlijk niet kan wor-
den geweigerd: geef ons voor een symbolisch 
bedrag dat tennispark in handen en wij 
maken er weer wat moois van.’’
Inmiddels zijn de onderhandelingen met de 
gemeente al begonnen. De initiatiefnemers 
verwachten dat in de loop van februari de 
knoop wordt doorgehakt.

Aandelen
De nieuw te vormen exploitatie-onderneming 
zal zo snel mogelijk met de uitgifte van aande-
len beginnen. ,,Uiteraard kunnen aandeel-
houders straks met ruime korting op Houtrust 
tennissen,’’ belooft Lohmann. ,,Maar eerst 
willen we nu inventariseren hoeveel gegadig-
den er zijn om een aandeel van 1000 euro te 
kopen.’’

Wie wil meewerken aan het behoud en de 
revitalisatie van Tennispark Houtrust, hetzij 
door het kopen van één of meer aandelen, 
hetzij op andere wijze, wordt dringend 
verzocht een mail met naam, adres en telefoon-
nummer te sturen naar Paul Lohmann: 
pag.lohmann@gmail.com of naar de voorzitter 
van Tennisvereniging Never Out, Jos Bakker: 
enno@boelo.demon.nl

Fraaie ‘spuitbusportretten’ van
Coco Chanel bij Kapperskunst
Wie de afgelopen maanden naar de succes-
volle tentoonstelling over Coco Chanel in het 
Gemeeentemuseum is geweest, moet beslist eens 
binnenstappen in de kapperszaak annex galerie van 
Leon van der Zijden aan de Mezenlaan 48. Daar zijn 
mooie en betaalbare herinneringen aan de be-
roemde mode- en parfumontwerpster te koop in de 
vorm van portretten van Coco op karton, gemaakt 
door de Haagse kunstenaar Hans van Zimmeren. Bij 
de vervaardiging van deze portretten, geïnspireerd 
op een beroemde foto van Coco uit 1935, speelden 
spuitbussen een hoofdrol. Hij creëerde twee grote 
exemplaren (zie foto) en een uitgebreide serie kleine. 
Laatstgenoemde kunstwerkjes kosten slechts 85 
euro per stuk. 

Opmerkelijk feit: de kunstenaar begon aan zijn serie 
Coco-portretten op eigen initiatief, toen er nog 
helemaal geen sprake was van een tentoonstelling 
over Chanel. Eerder maakte Hans van Zimmeren, 
die z’n opleiding volgde in Den Haag en Frankfurt, 
ook een dergelijk spuitbusportret van Andy Warhol. 
Ook vervaardigde hij enkele jaren geleden met verf 
schilderijen van onder andere Edith Piaf en Josephine 
Baker. Beide werken zijn aangekocht door het nieuwe 
Hyatt-hotel in Hoofddorp.
Als ‘sidekick’ bij zijn Coco-portretten stelde Hans van 
Zimmeren ook een cd samen met muziek uit de jaren 
dertig tot en met vijftig, die volgens hem echt bij 
Coco Chanel hoort. Ook dit schijfje is te koop. De por-
tretten van Coco hangen nog in Galerie Kapperskunst 
tot half maart.
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In het huis van schrijfster Karin Anema aan de 
Vliegenvangerlaan fungeren niet alleen allerlei 
gezinsfoto’s als decoratie, maar ook herinne-
ringen aan de vele reizen die Karin de afgelo-
pen jaren heeft gemaakt. Die trektochten naar 
verre, vaak afgelegen oorden hebben al een 
zestal boeken met boeiende reisverhalen opge-
leverd en een veelvoud daarvan aan artikelen 
in allerlei tijdschriften. Door deze publicaties 
behoort Karin (1955) inmiddels tot de toplaag 
van de Nederlandse non-fictie-auteurs. De 
vele lezingen die ze overal in het land geeft, 
vormen daarvan een bewijs.

Bizar
Zojuist is een nieuw boek van haar hand 
verschenen, voorzien van de intrigerende titel 
Vandaag koop ik alle kleuren. Ditmaal geen 
weerslag van een avontuurlijke reis. ,,Maar 
in zekere zin toch wel,’’ zegt ze. ,,Het is een 
reis door het leven van een schizofrene man, 
die door enorme wilskracht en discipline zijn 
psychische ziekte in bedwang heeft gekregen. 
In z’n eentje, zonder medicamenten en zonder 
professionele hulp. Ik heb deze man zeven 
jaar geleden bij toeval ontmoet en ik vond 
zijn levensgeschiedenis en zijn doen en laten 
zo boeiend dat ik besloot er een boek over te 
schrijven.’’
De hoofdpersoon, die in het boek de naam 
Twan kreeg, heeft helaas niet mogen mee-
maken dat het verhaal over zijn gecompli-
ceerde persoonlijkheid in de winkels kwam 
te liggen. Karin: ,,Hij is de afgelopen zomer 
overleden toen het boek net klaar was. Hoewel 
hij kerngezond was, stierf hij aan een acute 
hartstilstand. Hij is 63 jaar geworden. Aan dat 

Reis door het leven van een 
schizofreen
Door Dick van Rietschoten - Foto: Charlotte van der Kooij

overlijden zit nog een extra bizar aspect, want 
hij had er een paar weken eerder nog een grap 
over gemaakt. Toen hij mijn definitieve manus-
cript in handen had, zei hij: ‘Nu kan ik eigenlijk 
wel dood hè.’ Daar hebben we samen hartelijk 
om gelachen.’’

Gedwongen opname
Het levensverhaal van de in Brabant opge-
groeide Twan trekt als een filmdrama aan 
de lezers van het boek voorbij. Vanaf z’n 
veertiende moet hij in weekends en tijdens 
vakanties al bijspringen in het abattoir waar 
z’n vader werkt. Hij kan prachtig tekenen 
en schilderen, maar mag van z’n ouders niet 
naar de kunstacademie. Uiteindelijk gaat hij 
bouwkunde studeren, maar gaandeweg komt 
hij geestelijk in de knoop: psychosen, waan-
denkbeelden, drank- en drugsgebruik en pro-
blemen in de omgang met anderen gaan zijn 
bestaan beheersen. Karin: ,,Hij wordt enkele 
malen gedwongen opgenomen in een psychi-
atrische inrichting, waar hij zogezegd wordt 
platgespoten. In totaal neemt die periode zo’n 
vijftien jaar in beslag. Intussen noteert hij 
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tijdens zijn psychosen allerlei dingen die hij 
voelt en ziet. Van die aantekeningen heb ik 
dankbaar gebruik mogen maken.’’
Na verloop van tijd gaat Twan zelfstandig 
wonen in een rustig Brabants dorp. Daar 
besluit hij zijn leven in eigen hand te nemen. 
,,Hij zweert drank, drugs en medicijnen af en 
gaat fanatiek sporten, waardoor hij struc-
tuur in zijn bestaan weet aan te brengen,’’ vat 
Karin samen. ,,Ook de baan die hij krijgt, als 
technisch tekenaar, houdt hem op de rails. 
Angstvallig verbergt hij zijn achtergrond 
voor zijn omgeving. Hij praat met niemand 
over zijn verleden, leeft als een kluizenaar en 
ontvangt nooit iemand thuis. Ik was de eerste 
in ongeveer twintig jaar die bij hem over de 
vloer kwam.’’

Boodschap
Volgens Karin draagt het boek, waarvoor 
ze ook achtergrondgesprekken voerde met 
twee psychiaters, een tweeledige boodschap 
uit: ,,Ten eerste is het een bewijs van wat 
een mens met innerlijke kracht en discipline 
voor elkaar kan krijgen. En ten tweede kun je 
tussen de regels door een oproep lezen om to-
lerant te zijn tegenover mensen die psychisch 
van het pad zijn geraakt en om hen niet voor 
altijd te stigmatiseren.’’
De vraag die blijft hangen is waarom het 
boek heet zoals het heet: Vandaag koop ik 
alle kleuren. ,,Dat is een verwijzing naar zijn 
kunstzinnige kant’’, legt Karin uit. Twan 
heeft prachtige schilderijen gemaakt, maar 
de afgelopen twintig jaar had hij geen kwast 
meer aangeraakt. Toen ik hem in juni vorig 
jaar vertelde dat het boek af was, zei hij: ‘En 
nu ga ik weer schilderen. Vandaag koop ik alle 
kleuren’. Het boek was voor hem als een soort 
bevrijding. Opeens was er in zijn hoofd weer 
ruimte om creatief bezig te zijn.’’

Publicatieverbod
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het 
boek al in oktober het licht zou zien. Toen 

echter de nabestaanden van Twan na diens 
dood van Karin hoorden dat er een boek over 
hem zou verschijnen, gingen ze dwars liggen 
en eisten een publicatieverbod. 
Hoewel Twans ware naam in het hele boek 
niet wordt genoemd en de familie al vele jaren 
nauwelijks meer naar hem had omgekeken, 
was men bang herkenbaar in de publiciteit te 
komen. Karin: ,,Ze hebben karrenvrachten 
met modder over me uitgestort en dreigden 
met rechtszaken en schadevergoedingen. Dat 
is me allemaal niet in de koude kleren gaan 
zitten. Toch hebben de uitgever en ik voet bij 
stuk gehouden. En met succes. Het boek is 
er uiteindelijk toch gekomen en we hebben 
maar twee kleine concessies aan de familie 
gedaan.’’
 

Karin Anema, Vandaag koop ik alle kleuren
Uitgeverij Van Gennep, 18,90 euro

Het levensverhaal van een man en zijn psychoses

karin
 an

em
a \ Vandaag koop ik alle kleuren

Ik neem een besluit. Ik zal mijn geschiedenis voor me houden. Het label 
‘schizofrenie’ zal ik als een huidziekte verbergen. Wat ik nodig heb, is een 
masker, zodat ik niet meer te lezen ben. Ik zal ervoor zorgen bij iedere 
volgende stap een pantser op te trekken.
 
In Vandaag koop ik alle kleuren levert Karin Anema, schrijfster van 
reisboeken, een bijzondere prestatie. Ze schreef deze keer geen ver-
haal over een vreemde cultuur, maar exploreerde het innerlijk van 
een man met een psychiatrisch verleden en de diagnose schizo-
frenie. Na een zeer lange periode waarin hij kampte met psychoses, 
een gedwongen opname en verblijf in opvanghuizen, lukt het hem 
zonder hulp en zonder medicijnen een zelfstandig leven op te bou-
wen en een baan te vinden.

Op basis van zijn persoonlijke archief – een minutieus bijgehouden 
verzameling aantekeningen en visualisaties gemaakt tijdens de psy-
choses, tekeningen en andere documenten – en van gesprekken die 
zich over verschillende jaren uitstrekten schreef Karin Anema zijn 
levensverhaal. Het resultaat is een fascinerende reis naar de uithoe-
ken van het menselijk brein en een ode aan de wilskracht van een 
man die niet als een patiënt bestempeld wilde worden.

Karin Anema (1955) schreef eerder Mexicaanse 
sneeuw, De weg naar Villarbón, De Noorse liefde 
van W.F. Hermans, De groeten aan de koningin, De 
laatste grens en Anders dan Afrika. De hoofdper-
soon van het boek overleed in juli 2013.

‘Door hun werkwijze heeft het verhaal van 
Twan zich kunnen ontplooien. Daardoor heb-
ben zij de scheiding der geesten overbrugd.’ 
– Lieuwe de Haan, hoogleraar psychotische 
stoornissen, AMC

‘Karin Anema neemt de lezer op indrukwek-
kende wijze mee in Twans grenzeloze gedach-
tenwereld.’  – René van der Meer in Open Geest

karin  anema

Vandaag koop ik 
alle kleuren

9 7 8 9 4 6 1 6 4 2 5 9 2

Anema - Kleuren DEF.indd   3 13-12-2013   16:31:12
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Door Henk Eleveld, secretaris wijkvereniging

Soms verbaas ik me over de manier 
waarop de wet Waardering 
Onroerende Zaken wordt uitgevoerd. 
En uit de vele bezwaarschriften die 
jaarlijks op gemeentelijke burelen 
neerdalen valt af te leiden dat meer 
mensen zo denken.

Hoe gaat het in zijn werk?
Binnenkort valt bij u de aanslag voor gemeen-
telijke belastingen en heffingen op de deurmat. 
Belangrijk onderdeel: de onroerendezaakbelas-
ting, gebaseerd op de WOZ-waarde van uw wo-
ning. Die hoort de waarde in het economisch 
verkeer te weerspiegelen, alsof de woning op 
eigen grond staat. Soms zie je de verschillen in 
de feitelijke marktwaarde (erfpacht afgekocht 
of niet afgekocht) dan ook niet in de WOZ-
waarde terug. Maar daarnaast zijn er tussen 
vergelijkbare woningen ook vaak volstrekt niet 
te verklaren verschillen in WOZ-waarde.
Enfin, u krijgt een aanslag, u ziet een WOZ-
waarde die u niet bevalt en u maakt bezwaar. 
Het bezwaar wordt afgewezen. U zet echter 
door. Een taxateur komt u bezoeken en pro-
beert met u te ‘dealen’. Probleem opgelost. Of 
toch niet.

Hoe het verder kan gaan
Stel dat u na het bezoek van de taxateur niet 
tevreden bent. U maakt er daarom een zaak 
van. Na het storten van griffierechten (€ 45) 
komt de gemeente u kort voor de rechtszaak 
tegemoet: uw WOZ-waarde wordt verlaagd. 
Of verhoogd, want daar kunt u ook op hebben 
aangestuurd. In elk geval bent u blij.
Maar moeten we met zo’n procesgang wel zo 
blij zijn? Deskundigen en betrokkenen kijken 

de laatste tijd kritisch naar de WOZ en de 
waardebepaling. Want ook zij zien dat waarden 
van soms zeer vergelijkbare panden drastisch 
van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld omdat 
huiseigenaar A liefst zo min mogelijk betaalt 
en blij is met een lage waarde en buurman B 
zijn bank niet wil irriteren en dus gezien zijn 
tophypotheek graag een hoge waarde wil. 
Maar twee echt vergelijkbare Vogelwijkse hoek-
woningen met een waardeverschil van 2,5 ton 
is misschien wel wat veel van het goede. En ik 
verzeker u: dat is een reëel voorbeeld.

Voordelen en nadelen
Een bijzondere WOZ-waarde - te hoog of te 
laag – heeft zowel voordelen als nadelen.

TE HOOG: meer inkomstenbelasting, meer 
OZB, meer waterschapslasten, meer successie-
rechten, meer hypotheek mogelijk, misschien 
geen tophypotheek nodig en dus een lagere 
hypotheekrente, gunstig bij verkoop of taxatie.

TE LAAG: lagere belastingen en successierech-
ten, sneller een tophypotheek, ongunstig bij 
verkoop of taxatie.

Dit zijn individuele effecten. Maar er zit ook 
iets collectiefs aan sterk afwijkende waarden. 
Aannemende dat bezwaren leiden tot verlaging 
van de gemiddelde waarde kan een overdreven 
verlaging van de WOZ-waarde van woningen in 
onze wijk gevolgen hebben voor de inschatting 
van de waarde van het onroerend goed door 
kopers, andere taxateurs of banken. Daardoor 
komt de financierbaarheid en dus verkoopbaar-
heid van alle panden extra onder druk te staan. 
Maar een gevolg is ook dat huizen sneller een 
te hoge hypotheek hebben ten opzichte van de 
economische waarde ervan (“de hypotheek 

WOZ: Lekker bezwaar maken?
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  Doe mee aan de vossenjacht op zaterdag 15 februari !

staat onder water”). Dat kan banken aanleiding 
geven om te vragen om extra aflossingen. 

De toekomst
Het kan geen kwaad voor- en nadelen goed af 
te wegen alvorens bezwaar te maken tegen de 
waardebepaling. Dat kunt u vast en zeker zelf. 
Maar het zou de gemeente Den Haag en/of de 
landelijke politiek sieren wanneer het systeem 
van de WOZ niet tot de grote onberedeneerde 
verschillen zou leiden die zich nu te vaak 
voordoen.

Dat is naar mijn idee geen zaak voor de wijkver-
eniging. Daarvoor zitten er te veel individuele 
aspecten aan het geheel. Maar reacties zijn 
natuurlijk altijd welkom, via de redactie of via 
bestuur@vogelwijkonline.nl
of eleveld@kabelfoon.nl

Meer informatie kunt u o.a. vinden op de web-
site www.gemeente.nu 
Tik hier in het zoekvak bovenin de term ‘WOZ-
waardering’ in en u krijgt van alles over het 
onderwerp te lezen.

Zaterdag 15 februari wordt voor alle wijkgenootjes in de 
basisschool-leeftijd een spannende dag. Aan het eind van 
de middag, om 17.00 uur, begint in de wijk een avontuur-
lijke vossenjacht die zal duren tot 19.00 uur. De jacht naar 
allerlei opvallend of onopvallend verklede mensen zal 
dus voor een deel in het donker plaatsvinden, want om 
kwart voor zes schemert het al. 

Tussen 2007 en 2011 werd de Vogelwijk-vossenjacht 
enkele malen in het duingebied gehouden, maar de 
Activiteitencommissie die nu de organisatie verzorgt 
heeft ervoor gekozen om het evenement weer eens in de 
bewoonde wereld te laten plaatsvinden. Het jachtgebied 
ligt tussen de Nieboerweg en de Kwartellaan.

Meld je aan per mail
De jacht begint om 17.00 uur aan de Sijzenlaan 13 bij 
Kinderopvang Zó, maar de deelnemers kunnen het best al 
een kwartier van tevoren aanwezig zijn, want voordat ze 
alleen of met hun ouders op pad kunnen gaan, krijgen ze 
eerst een stempelkaart uitgereikt en een korte uitleg van 
de bedoeling van het spel.

Wie mee wil doen, moet zich wel van tevoren bij de 
Activiteitencommissie opgeven. Stuur een e-mail met je 
naam, adres en leeftijd naar:  
activiteitenvogelwijk@gmail.com

Wijn en sap na afloop
Aan het eind van de jacht, rond 19.00 uur, verzamelt 
iedereen zich in een tent op het middenterrein van de 
Kwartellaan. Daar kunnen de ouders/begeleiders een glas 
wijn krijgen en de kinderen een sapje. Intussen gaat de 
jury uitzoeken wie de winnaars zijn in de verschillende 
leeftijdscategorieën. 
Tijdens de ‘afterparty’zal wijnhandelaar en 
Vogelwijkbewoner Robert Hulst, die een winkel heeft 
op de Goudsbloemlaan, flessen wijn à € 5,75 verkopen, 
waarvan een deel van de opbrengst naar het Juliana 
Kinderziekenhuis gaat. Ook mensen die niet aan de vos-
senjacht deelnemen, kunnen deze ‘wijn voor het goede 
doel’ komen aanschaffen!
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten 

Hans Kruiderink, groenbeheerder van 
Segbroek, is het nieuwe jaar met opgestroopte 
mouwen begonnen. De komende maanden 
staat er voor hem namelijk veel op het pro-
gramma. Niet zo gek, als je bedenkt hoe groot 
het gebied is waarover hij als groenopperhoofd 
regeert. Het stadsdeel Segbroek strekt zich uit 
van de Westduinen tot aan de Loosduinsekade 
en van het Verversingskanaal tot aan de De 
Savornin Lohmanlaan. De Vogelwijk beslaat 
daarvan maar ongeveer een kwart. ,,Maar ’t is 
natuurlijk wel het groenste deel van Segbroek,’’ 
lacht hij. Daar heeft hij inderdaad wel een punt. 
Daarom beperken we ons in het gesprek met 
hem op het Stadsdeelkantoor over zijn plan-
nen voor 2014 maar tot de wijk waarvoor dit 

blad is bedoeld. ,,Als ik over het groenbeleid in 
heel het stadsdeel zou gaan praten, zouden we 
hier over vijf uur nóg zitten. Maar ook over de 
Vogelwijk houden we het maar globaal, want 
als we ’t gedetailleerd doen, heb je zomaar 
een compleet themanummer met alleen maar 
groeninformatie.’’

Snoeioperatie
Tevreden kijkt Hans Kruiderink terug op wat 
hij het afgelopen jaar allemaal heeft kunnen 
bewerkstelligen. Wat de Vogelwijk betreft is 
hij vooral blij met de grote snoeioperatie voor 
zo’n 1500 straatbomen die in november en 
december heeft plaatsgevonden. Laan na laan 
lag vol met stapels takkenbossen. ,,Op centraal 
gemeentelijk niveau was geconstateerd dat 
heel veel straatbomen in de stad de laatste 
jaren niet meer zo goed waren bijgehouden,’’ 
legt hij uit. ,,Er was op dat gebied een inhaal-
slag nodig en daar werd extra geld voor vrijge-
maakt. Vervolgens werden het Bezuidenhout 
en de Vogelwijk aangewezen als de eerste twee 
wijken waar de snoeiachterstand kon worden 
weggewerkt. Je begrijpt dat ik daar geen nee 
tegen heb gezegd.’’

Minder onderhoud
Ook voor 2014 heeft de groenbeheerder van 
Segbroek van hogerhand een extra potje geld 
ontvangen. ,,Dat had ik zelf aangevraagd. Het 
geld is bedoeld voor het zogeheten ‘optimalise-
ren’ van het openbaar groen. Anders gezegd: 
waar het mogelijk is, zorg je dat het groen min-
der onderhoud vergt. Zo ben ik bijvoorbeeld 
vorig jaar met een paar mensen van het groen-
onderhoud naar de Vogelwijk gegaan en ik heb 
gezegd: laat me nou eens de plekken zien waar 
jullie de meeste tijd aan kwijt zijn. Dat leidde 
uiteindelijk tot een schets om hier en daar 

Een flink gevulde groenagenda 
voor 2014

Hans Kruiderink: 
‘Vogelwijk onderhouds-

armer maken 
en duingebied verder 

opknappen’  
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andere beplanting neer te zetten, waardoor er 
minder snoei- en schoffelwerk nodig is. Er staat 
nog niets vast hoor. De komende weken gaan 
we het plannetje uitwerken.’’

Rioolproject
,,Op sommige plekken, zoals aan de 
Kwikstaartlaan en op het Eiberplein, moeten 
toch al nieuwe dingen worden aangeplant 
omdat er door het rioolproject gaten waren 
ontstaan. Verder is de beplanting aan de 
Wildhoeflaan nogal rommelig, dus daar kun-
nen we nu iets aan doen. En op de Fuutlaan zijn 
al die sneeuwbesstruiken volgens sommigen 
een beetje saai, waardoor ik op het idee kwam 
om een klein deel ervan te vervangen door 
vlinderstruiken.’’
,,Overigens heb ik begin december in de 
plantsoenen aan de Kwikstaartlaan en op het 
Haanplein een flinke hoeveelheid krokus- en 
narcisbollen in de grond laten zetten, zodat 
daar in het voorjaar een vrolijk tapijtje ontstaat. 
Op het Eiberplein zaten al bollen in de grond, 
maar ik heb geen idee wat daar na het rioolpro-
ject nog van over is. We moeten even afwach-
ten wat daar straks nog boven aarde komt. Aan 
de hand daarvan kunnen we eventueel extra 
maatregelen nemen. Over rioolvernieuwing ge-
sproken: de laatste Vogelwijkfase gaat in maart 
beginnen en dat betekent dat ik voor daarna 
ook een nieuw beplantingsschema moet beden-
ken voor enkele gedeelten in het midden van 
de Tortellaan en de De Savornin Lohmanlaan.’’
Hoe maak je nu een plantsoen minder onder-
houdsgevoelig? Hans Kruiderink legt het in 
grote lijnen uit. ,,Je moet bijvoorbeeld langs 
de randen bodembedekkende laagblijvende 
heesters planten. Dat scheelt enorm in het 
schoffelwerk. Daarvoor komen bepaalde fram-
bozensoorten in aanmerking, zonder eetbare 
vruchten, maar ook kardinaalsmuts of de al 
eerder genoemde sneeuwbes. Meer naar het 
midden toe zet je dan steeds hogere beplanting, 
maar daarbij moet je wel soorten uitkiezen die 
niet zo vaak gesnoeid hoeven te worden.’’

Nachtegaallaan
Een spannend jaar wordt het voor de iepen 
van ruim negentig jaar oud in het midden van 
de Nachtegaallaan, tussen de Sportlaan en de 
Mezenlaan. De afgelopen vijftien jaar zijn er 
daar al aardig wat van weggehaald, overleden 
door ouderdom of geveld door de iepziekte. 

Lange tijd stonden de twee rijen bomen die 
ooit zo’n pittoresk laantje vormden op de 
Haagse lijst van monumentale bomen. ,,Daar 
zijn ze inmiddels van afgehaald, want het ziet 
er allemaal niet meer zo florissant uit,’’ zegt de 
groenchef. 
,,De eerste gaten die in het laantje ontstonden 
zijn eind vorige eeuw opgevuld met jonge 
boompjes. Ik werkte hier toen nog niet, maar 
ik zou dat nooit hebben gedaan. Geen gezicht. 
Het afgelopen jaar is er zowaar geen enkele 
boom overleden, maar het kan niet lang duren 
voordat weer een aantal exemplaren het 
begeeft. Als dat dit jaar gebeurt, kunnen we 
het best alle bomen laten verwijderen en een 
nieuw homogeen laantje  creëren, bijvoorbeeld 
met eiken of platanen. Daar zal ik uiteraard 
eerst nog wel op gemeentelijk niveau met des-
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kundigen over praten en ook met de bomen-
commissie uit de wijk, waarmee ik van tijd tot 
tijd contact over het groenbeheer heb.’’

Wortels
Met het ouder worden van een boom groeit 
ook het wortelstelsel flink mee. Bij straatbomen 
zie je dan vaak dat de wortels de stoeptegels of 
trottoirbanden wegdrukken. In de Vogelwijk 
zijn daar de afgelopen jaren veel voorbeelden 
van te zien geweest, en hier en daar nóg te zien, 
onder meer aan de Laan van Poot ter hoogte 
van de HALO.
,,De druk van die wortels is enorm,’’ erkent 
Kruiderink. ,,Soms is het zo erg dat zo’n trot-
toir niet meer fatsoenlijk te repareren of op te 
hogen is. Dan kun je de betreffende boom beter 

uitgedijd. Na overleg met verschillende perso-
nen hebben we er toch maar voor gekozen hem 
te laten staan. Hij maakt namelijk deel uit van 
een karakteristieke rij. Maar de consequentie 
van dat besluit was wel dat er nu een officieel 
heuveltje in het trottoir zit.’’

Stuifzand in duinen
Het gespreksonderwerp wordt verlegd naar de 
duinenrij achter de Vogelwijk. Hoewel bijna ie-
dereen enthousiast is over het natuurherstel dat 
de afgelopen jaren plaatsvond, onder meer door 
het verwijderen van ongewenste struiken, is een 
veelbesproken nadeel van de kale duintoppen 
dat op verschillende plekken een overdosis stuif-
zand belandt. Dat is onder meer het geval aan 
het eind van het pad dat vanaf de De Savornin 
Lohmanlaan naar de zee loopt.
Hans Kruiderink slaakt een zucht. ,,Tja, dat het 
op bepaalde plaatsen zo hevig en hardnekkig 
zou zijn, hebben we niet voorzien. We proberen 
de paden steeds begaanbaar te houden, maar 
als het zoveel stormt als de laatste tijd is er haast 
niet tegenop te werken. We hebben hier en daar 
al dode duindoornstruiken in de grond gestoken 
die net als helmgras het zand beter vasthou-
den. Dat werkt helaas niet overal even goed. 
Nu moeten we op sommige stukken maar weer 
wat zand gaan afgraven en proberen nog wat 
steviger windvangers neer te zetten.’’

Schelpenpaden
,,Een ander probleem is dat je stuifzand moeilijk 
van schelpenpaden kunt verwijderen omdat 
je dan ook meteen de schelplaag meeneemt. 
Daarom zal binnenkort een aantal schelpen-
paden alsnog worden geasfalteerd. Verder is 
besloten om alle zwarte asfaltpaden dit jaar van 
een zandkleurig laagje te voorzien, zodat ze wat 
natuurlijker in het duinlandschap opgaan.’’
Onder het kopje ‘Duinbeheer’ staat trouwens dit 
jaar nog veel meer op Hans’ programma. ,,Er 
komen nog twee Schotse hooglanders bij, waar-
door er in totaal acht rondlopen, en we gaan het 
middendeel van het Westduingebied ook voor 

weghalen, want vooral vlak bij de stam kun je 
niet zomaar in wortels gaan zagen. En de wor-
tels die je eventueel wél zou kunnen snoeien, 
worden aan de wond vaak een broedplaats 
voor bacteriën en schimmels, die de boom geen 
goed doen. Op de Laan van Poot ter hoogte 
van de Wildhoeflaan staat een grote iep waar 
het wortelstelsel behoorlijk naar boven was 
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deze dieren openstellen, zodat ze zich vrij kun-
nen bewegen tussen Kijkduin en Duindorp. En 
wat ook vermeldenswaard is: met een aantal 
mensen van Stadsbeheer ga ik binnenkort eens 
brainstormen over de mogelijkheden om ver-
waarloosde uitkijkpunten op te knappen.’’

Fietsdrempels
Het laatste probleem dat we in het gesprek bij 
de kop pakken, bestaat uit beton. Het gaat over 
de veelbekritiseerde ‘berg-en-daldrempels’ 
op de fietspaden in de duinen. ,,Daarover 
zijn de afgelopen jaren veel klachten bij de 
gemeente binnengekomen,’’ geeft de groenbe-
heerder toe. ,,Niet alleen van fietsers, al dan 
niet met kinderwagentjes erachter, maar ook 
van mensen met een scootmobiel. Er wordt 
momenteel over nagedacht wat we eraan kun-
nen doen. Uiteraard zijn de drempels bedoeld 
om het fietsverkeer af te remmen, vooral bij 
kruisingen, want dit is het drukste duingebied 
van Nederland. Maar het is een feit dat ze niet 

populair zijn en ook enkele nadelen hebben.’’
,,Nu ik het over klachten heb, wil ik nog wel 
even onder de aandacht brengen dat mensen 
die zich ergeren aan bepaalde dingen in de 
openbare ruimte, daar echt bij de gemeente 
over aan de bel moeten trekken. 
Dat kan via de website www.denhaag.nl maar 
ook via het telefoonnummer 14070. 
Alle klachten worden serieus behandeld en 
men krijgt altijd antwoord.’’     

Vorig jaar heeft de gemeente Den Haag in 
samenwerking met Landschapsbeheer Zuid-
Holland drie keer een ‘Duinwerkdag’ in het 
duingebied bij de Vogelwijk georganiseerd. 
Daarbij konden vrijwilligers, oud en jong, 
meehelpen met diverse onderhoudswerk-
zaamheden in de natuur, zoals het snoeien of 
rooien van beplanting, het opruimen van troep 
en eventueel wegscheppen van overtollig 
stuifzand op paden.

Het enthousiasme van de deelnemers was zo 
groot dat inmiddels is besloten elke derde 
zondagmiddag van de maand van 
13.00 uur tot 16.00 uur zo’n Duinwerkdag 
te houden. De gemeente zorgt voor het beno-

digde gereedschap zoals zagen, schoppen 
en snoeimessen. Landschapsbeheer Zuid-
Holland speelt hierbij geen rol meer.
Vorig jaar verzamelden de vrijwilligers (soms 
zelfs hele gezinnen) zich bij de Egelopvang 
ter hoogte van de duinopgang bij de De 
Savornin Lohmanlaan, maar dit jaar kunnen 
de verzamelpunten verschillen, bijvoorbeeld 
aan het eind van de Fuutlaan of Kwartellaan. 
Als u geïnteresseerd bent om een keer mee 
te doen, stuur dan een mail naar coördinator 
André Smit, e-mail: alc.smit@gmail.com 
U wordt dan verder via de mail op de 
hoogte gehouden van de eerstvolgende 
Duinwerkdag en de plek waar de deelnemers 
zich dienen te verzamelen.

‘Duinwerkdagen’ voortaan 
elke derde zondag van de maand
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Na enig oponthoud vanwege alle veiligheids-
maatregelen toog onze nauwkeurig getelde 
groep onder leiding van Tweede Kamerlid 
Pieter Duisenberg, voormalig voorzitter van de 
wijkvereniging, naar een vergaderzaaltje. Daar 
hield Pieter een sympathieke en eerlijke speech 
over zijn ervaringen als volksvertegenwoor-
diger sinds hij in september 2012 als lid van 
regeringspartij VVD in het parlement belandde. 

Vragen
Het bleek een grote verandering te zijn ge-
weest. De Tweede Kamer is een heel andere 
wereld dan het bedrijfsleven waarin hij werkte. 

Je moet van veel op de hoogte zijn, heel veel 
lezen en heel veel vergaderen. 
Als voorbeeld gaf Pieter ons een stapeltje verga-
derstukken door met wetsvoorstellen, allemaal 
pittige documenten. Uiteraard konden wij die 
in een paar seconden niet doorkijken, maar we 
kregen zo wel een indruk van het vele werk. 
Vervolgens werden diverse vragen gesteld en 
beantwoord, waarbij bleek dat Vogelwijkers 
nieuwsgierige mensen zijn, want door dat alles 
liepen we behoorlijk uit op het tijdschema.

Rondleiding
Het werd tijd voor een rondleiding door de 

Leerzaam en verrassend
bezoek aan Tweede Kamer
Door Ria van Heeswijk - Foto: Mieke Douma

November 2013 ligt al ruim twee maanden achter ons, maar we willen op deze 
plek toch nog even stilstaan bij een interessante Vogelwijk-activiteit uit die maand. 
Op donderdag 21 november kwamen veertig wijkgenoten op het Binnenhof bijeen 
voor een bezoek aan de Tweede Kamer.
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wandelgangen van het gebouwencomplex, 
langs vele fractiekamers en andere ruim-
ten. Helaas was er geen tijd meer voor een 
bezoek aan de publieke tribune in de Grote 
Vergaderzaal, waar nog volop werd gedebat-
teerd.

Uiteindelijk kwamen we in de Oude 
Vergaderzaal van de Tweede Kamer, die tot 
1992 is gebruikt. Dit was de vroegere balzaal 
van stadhouder Willem V. Een gids die ons 
begeleidde kon er veel over vertellen. Nu heeft 
de oude zaal een meer eigentijds uiterlijk  
gekregen, met een moderne kroonluchter en 
een kleurig tapijt, die mijns inziens eigenlijk te 
modern zijn voor de stijl van deze ruimte.
De beveiliging was overigens opvallend streng: 
bij bijna elke deur moesten we wachten en 
werden we geteld. Slechts met toestemming 
mochten we weer verder lopen.

Bibliotheek
Het meest verrassend op onze tocht was de 
bibliotheek van de Kamer, gevestigd in het 
deel van het complex dat vroeger ministerie 
van Justitie was. Wat een schoonheid, met die 

prachtig bewerkte houten schappen, de smeed-
ijzeren balkons en het plafond van glas-in-lood! 
Hier staan ook alle gebundelde vergaderstuk-
ken en –verslagen uit de historie van de Kamer: 
de Handelingen. Eén plank is echter onbezet, 
de plank uit de oorlogsjaren. De gids vertelde 
dat in 1977 premier Den Uyl en minister van 
Justitie Van Agt tijdens de tweede Molukse 
treinkaping hier in het geheim beraadslaagden 
en ook sliepen. Het was een unieke ervaring.
Na deze enerverende rondleiding gingen 
we terug naar de zaal waar we begonnen 
en bedankte Mieke Douma gastheer Pieter 
Duisenberg voor de geweldige middag. Als 
dank kreeg hij een vogelhuisje.

High tea
Toen iedereen bij de uitgang de jassen en tas-
sen weer terug had en we nog één keer  voor 
de zekerheid waren geteld, togen we met z’n 
allen naar het Plein om in restaurant Luden van 
een High Tea te genieten en lekker na te kletsen 
over wat we gehoord en gezien hadden. 
Tot slot: grote dank aan Mieke Douma, Ria 
Zonneveld en Pieter Duisenberg voor de orga-
nisatie van deze geweldige middag!

Op vrijdag 21 maart vieren we de officiële 
intrede van de lente en dat doen we di-
rect uitbundig met een lentebrunch voor 
Vogelwijksenioren. Die zal net als vorig jaar 
tussen 12.00 en 15.00 uur worden geserveerd 
aan de Eendenlaan 6, thuis bij Mieke Douma. 
Meer informatie hierover treft u aan in het 
eerstvolgende wijkblad. 
Het lijkt de Commissie Seniorenactiviteiten we-
derom leuk wanneer tijdens deze bijeenkomst  
één of meerdere deelnemers een gedicht of 
verhaal voordragen of een ander talent laten 
zien of horen. 
Mieke Douma en Ria Zonneveld hebben ook 

het plan om later dit jaar een rondleiding in 
het Vredespaleis te organiseren. In 2010 is ook 
een flinke groep wijkbewoners in dit bijzon-
dere gebouw op bezoek geweest. Omdat het 
Vredespaleis slechts een aantal weekends per 
jaar zijn deuren voor het publiek opent, bestaat 
er nu nog geen duidelijkheid over de datum 
van deze excursie. 

Voor andere en misschien nog betere sugges-
ties staat de Commissie Seniorenactiviteiten 
uiteraard ook open. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Ria Zonneveld (tel. 3452268) of 
Mieke Douma (visserdouma@hetnet.nl).

Lentebrunch senioren vrijdag 21 maart
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Vanaf dinsdag 11 maart om 12.30 uur 
biedt de wijkvereniging in samenwerking met 
de gemeente weer een nieuwe cyclus aan van 
de succesvolle bewegingscursus voor 60-plus-
sers die graag fit willen blijven. Tien weken 
achtereen krijgt een groep senioren in de 
kantine van Haag Atletiek – naast de atletiek-
baan aan de Laan van Poot - elke dinsdag een 
uur bewegingslessen en fitheidstraining van 
docente Mariëlle van Santen. En dat voor maar 
5 euro per keer.
Van eind oktober tot eind januari heeft Mariëlle 
ook zo’n cursus gegeven. De reacties daarop 
waren zo enthousiast dat besloten is tot een 
vervolg.

Dames én heren
Een deel van de eerste groep deelnemers 
gaat door naar de volgende ronde, maar er 
komen ook plekken vrij voor nieuwe cursisten. 
Gegadigden dienen zich snel aan te melden 
(zie verderop), want er komen maximaal maar 
12 personen in aanmerking. Tot nu toe bestond 
het deelnemersveld uitsluitend uit vrouwen, 
maar heren die de stramheid van lijf en leden 
willen uitbannen of voorkomen zijn ook zeer 
welkom.
De dames die tot eind januari de cursus volg-
den, straalden bij hun voorlaatste les onver-
deelde geestdrift uit. ,,We verenigen het nuttige 
met het aangename. Het is goed voor je lijf 
en nog gezellig ook,’’ zegt een deelneemster. 
,,Mariëlle doet het hartstikke goed,’’ vult een 
ander aan. ,,We doen veel oefeningen op mu-
ziek, soms staand, soms zittend op een stoel. 

Daarbij gebruiken we af en toe ook simpele 
hulpmiddelen, zoals een ring van elektriciteits-
buis.’’
Enkele vrouwen hebben zich door de cursus 
laten inspireren om thuis nog eens wat oefenin-
gen te herhalen of mee te doen met de ochtend-
gymnastiek op tv. ,,Mariëlle weet allerlei spieren 
te activeren,’’ prijst een deelneemster de ‘gym-
juf’. ,,Vaak is het best pittig. Dan voel je het na 
afloop nog een poosje in je lijf. Ik kan het echt 
iedereen aanraden die een dagje ouder wordt 
en niet meer zo veel beweegt als voorheen.’’

Aanmelden
Wie mee wil doen, dient zich snel op te geven bij 
Marianne Moor, bestuurslid van de wijkvereni-
ging. Liefst per e-mail:
moor@ikvpaxchristi.nl 
maar als u geen internet hebt, mag het ook 
telefonisch:
06 53 22 13 79
Omdat de gemeente meebetaalt, kost de cursus 
slechts 5 euro per persoon per keer. Het heeft de 
voorkeur als u het gehele lesgeld (5 euro) bij de 
eerste sessie aan Mariëlle overhandigt.     

Nieuwe tiendelige bewegingscursus 
voor senioren in kantine Haag Atletiek

Fit blijven als je niet meer zo 
soepel bent? 
Dit is een mooie kans!
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Kortom

Tramlijn 12 wordt wegens 
stremming deels busdienst
Tussen begin mei en eind november wordt de 
brug op de kruising Laan van Meerdervoort-
Valkenboskade afgebroken en geheel ver-
nieuwd. De voorbereidende werkzaamheden 
voor deze operatie zijn in januari al begonnen. 
Het bouwproject heeft niet alleen ingrijpende 
gevolgen voor het autoverkeer dat wordt om-
geleid (voor fietsers en voetgangers komen er 
noodbruggetjes) maar ook voor het openbaar 
vervoer. 
Zo zullen de trams van lijn 12 en lijn 3 de brug 
maandenlang niet kunnen passeren. Daarom 
zal lijn 12 vanaf Duindorp gedeeltelijk worden 
omgezet in een buslijn, wellicht tot aan de 
Loosduinseweg of het Hobbemaplein. De eind-
halte staat nog niet vast. 
Lijn 3 zal vanuit Loosduinen niet verder rijden 
dan de tramremise aan de Lijsterbesstraat 
(hoek Laan van Meerdervoort). Passagiers die 
door willen reizen naar de stad, moeten dan 
zo’n 500 meter lopen naar de kruising Laan van 
Meerdervoort- Fahrenheitstraat- Edisonstraat, 
waar lijn 3 verder rijdt. Bij deze kruising wordt 
een tijdelijk rangeerspoor gemaakt waardoor 
de tram kan keren.

Doe mee met wijkproject
elektrische deelauto
Er kunnen nog enkele wijkbewoners deelne-
men aan het proefproject met een elektrische 
deelauto, opgezet door de vereniging Vogelwijk 
Energie(k). 
Wilt u af en toe een aantal schone en goedkope 
kilometers met deze fraaie Nissan Leaf rijden? 
Dankzij het toenemende aantal laadpalen in en 
om de wijk wordt dit alleen maar makkelijker. 

De huidige deelnemers zijn allemaal razend 
enthousiast.
Deelname aan het pilotproject kost € 10 per 
maand. Voor uw gereden kilometers betaalt 
u altijd 10 cent/km. Als u de auto niet langer 
meeneemt dan anderhalf uur, kost u dat verder 
niets. Voor een hele ochtend (06.00-12.00 
uur), middag (12.00-18.00 uur) of avond/
nacht (18.00 -06.00 uur) betaalt u € 5 bovenop 
de kilometerheffing. Als u de auto een hele dag 
voor uzelf wilt houden, betaalt u €25 bovenop 
de kilometerheffing. 

Meer weten? Kijk op de website
www.vogelwijkenergiek.nl
onder het titelblad ‘Wat doen we?’

Meedoen? Mail naar:
info@vogelwijkenergiek.nl
Nog geen lid van Vogelwijk Energie(k)? Ook 
dat is met een mailtje of een bezoek aan de 
website te regelen!

Tennislessen en vrij 
tennissen bij HALO
Al vele jaren is het mogelijk om tegen zeer 
redelijke tarieven tennisles te krijgen en/of vrij 
te tennissen op de acht kunstgrasbanen achter 
het HALO-complex, Laan van Poot 363. Van 
maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 
22.00 uur en in het weekend van 09.00 uur tot 
en met 17.00 uur kunnen de banen hiervoor 
worden gebruikt.
De tennislessen voor jong en oud (dus ook 
voor kinderen) beginnen weer op maandag 17 
maart. De lessen worden verzorgd door gevor-
derde studenten van de HALO. Een indicatie 
van de lesmogelijkheden: 12 lessen van 50 
minuten in een groep van vier personen kosten 
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per persoon slechts € 100. Privélessen zijn ook 
mogelijk.
Wie met een tennispartner vrij wil tennissen 
kan ook goedkoop bij de HALO terecht. Vrij 
tennissen tot en met december kost slechts 105 
euro per persoon. Wie les heeft en daarnaast 
nog vrij wil spelen om de techniek verder te 
oefenen, betaalt naast de 100 euro lesgeld nog 
75 euro voor een spelerspas. Om ook de jeugd 
meer aan het bewegen te krijgen, biedt de 
HALO een tennispas voor kinderen tot en met 
13 jaar aan voor 45 euro. Daarmee kunnen ze 
tot het eind van het jaar vrij tennissen.
Uitgebreide informatie en een aanmeldingsfor-
mulier zijn te vinden op de website
www.halotennis.nl 

Gratis inloopspreekuur
over familie- en erfrecht
Op woensdagavond 19 februari en woensdag-
avond 26 maart houdt het advocatenkantoor 
en fiscaal adviesbureau Delissen Martens aan 
de Sportlaan 40 een gratis inloopspreekuur 
voor familie- en erfrechtzaken. 
U kunt er op beide data van 18.00 tot 20.00 
uur terecht voor een kosteloos gesprek van 20 
minuten over zaken als echtscheiding, alimen-
tatie, ouderschapsplan, huwelijkse voorwaar-
den en erfrecht.
Het is ook mogelijk vooraf vragen te mailen 
aan: familierecht@delissenmartens.nl 

Pianiste Claudette Verhulst
speelt Houtrustconcert
Op zondag 23 februari om 12.00 uur zal de 
jonge pianiste Claudette Verhulst (1989) een 
koffieconcert verzorgen in de Houtrustkerk, 
Beeklaan 535. Op het programma staan Vier 

Klavierstücke van Johannes Brahms (opus 119) 
en een selectie uit ’Années de Pèlerinage’ van 
Franz Liszt.
Al tijdens haar pianostudie, waarbij ze onder 
de hoede stond van enkele gerenommeerde 
pianisten, nam Claudette met succes deel aan 
concoursen. Bij het Prinses Christina Concours 
kreeg zij de aanmoedigingsprijs toegekend. 
De toegang tot het koffieconcert is gratis. Na 
afloop is er een vrijblijvende collecte.

‘Aanschuifdiner’ op laatste
februaridag, Papegaailaan 7 
Op vrijdag 28 februari om 19.00 uur kan 
iedereen die dat wil voor 24,50 genieten van 
een fantastisch driegangendiner ten huize 
van Yvonne Brouwer, Papegaailaan 7. Dit 
‘Aanschuifdiner’, een leuke gelegenheid om 
meer wijkgenoten te leren kennen,  wordt 
verzorgd door Vogelwijk-thuiskok Jessica 
Heidekamp (van Jessie’s Cuisine, Laan van 
Poot). Het menu is binnenkort te zien op:
http://vergaderathome.nl/dinner-home.html
Drankjes bij het eten zijn apart per glas te be-
stellen. De inloop is vanaf 18.30 uur. 
Graag minimaal een week van tevoren reserve-
ren via info@vergaderathome.nl

Op hezelfde adres aan de Papegaailaan is elke 
derde woensdag van de maand van 17.00 tot 
19.00 uur de borrel van het Vogelnetwerk, een 
club van al dan niet zelfstandige ondernemers 
uit de Vogelwijk. De eerstvolgende bijeenkomst 
is dus op woensdag 19 februari. 
Kosten: 10 euro, inclusief lekkere hapjes van 
Jessie’s Cuisine en wijn van ‘wijnmakelaar’ 
Robert Hulst. S.v.p. aanmelden via
info@vergaderathome.nl 

Kortom
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over 
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de 
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen, lessen, 
huishoudelijke hulp e.d. Een advertentie mag 
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 18e van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl  

OPPAS AANGEBODEN - Onze oppas, die al 
jaren naar volle tevredenheid bij ons is, heeft 
op dinsdag nog tijd om op kinderen te passen 
(hele dag of na schooltijd). Ze is heel lief voor de 
kinderen en betrouwbaar. U kunt haar bellen op 
06-81451818. Voor referenties: bel met Daniëlle 
Koster, 06-21100914.

HULP IN DE HUISHOUDING - Onze 
Nederlands sprekende Poolse hulp heeft nog 
tijd om bij iemand schoon te maken. Zij werkt 
al ruim 10 jaar bij ons (en andere adressen in 
de Vogelwijk). Als u interesse heeft kunt u haar 
bellen op nr 06-17540064.Voor referenties: 
R.Vermolen tel. 06-49747318.

TE KOOP - Stokroosstraat 167, een goed onder-
houden 5 kamer-parterrewoning  met vrij uitzicht, 
grote achtertuin en ruime kelder. Woningruil 
(eengezinswoning) mogelijk. 
Voor meer informatie en/of vragen 
tel: 06 34 83 32 40.
 
INTERESSE IN LEESCLUB OF FILMCLUB? 
- Graag wil ik een leesclub oprichten die eenmaal 
per maand/zes weken bijeen komt om gezamen-
lijk een gekozen boek te bespreken. Dit kan zowel 
Nederlandse als buitenlandse literatuur zijn.
Het lijkt me ook leuk een filmclubje te vormen en 
daarmee eenmaal per maand naar de bioscoop 
of het filmhuis te gaan om een film te bekijken 
en deze na te bespreken onder het genot van een 
drankje. Heb je interesse?  Mail of bel Jeannette 
Dijkman:  jdijkman@dpcommunicatie.nl of tel. 
06-41596777.

 HULP IN DE HUISHOUDING - Mijn huishou-
delijke hulp zoekt nog werk voor een paar dagen 
in de week. Heeft u interesse? Telefoonnummer: 
070-3913891 of 06-41358966.

VAKANTIEWONING FRANKRIJK - Te koop: 
mooi, groot (250 m2), zonnig en volledig gereno-
veerd (vakantie)huis in de Auvergne, gemeente 
Bellenaves.Terrein 5000 m2. 
Meer informatie: helmam@me.com 

TE KOOP - Schaatsen en skates. Schaatsen: 
merk Zandstra, verstelbare semisoftboot Noren 
maat 31-34 (voor de beginnende schaatser met 
Norenambitie), in goede staat. Gebruikte Viking-
Noren maat 34, en verstelbare Decathlon skates 
maat 31-34. Skates van het merk Rollerblade, 
maat 35. Prijs n.o.t.k. Tel. 32 54 748.

TE KOOP – Fietstrainer, zo goed als nieuw: 
Tacx Cycletrack met stuurbediening en losse 
voorwielplaat, incl.Quickrelease voor achterwiel. 
Eventueel erbij te leveren een nieuw achterwiel 
(nooit gebruikt) met twee jaar oude cassette. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 06-42147371.

OPPAS AANGEBODEN – Gezellige en ener-
gieke oppas-oma (i.b.v. auto) biedt zich aan om 
tegen vergoeding uw kind(eren) uit school te 
halen en op te passen voor enkele dagen in de 
week. Veel ervaring, referenties op te vragen. 
U kunt bellen met Agnes van der Spek, 
tel. 06-30075004/070-3245418.

HUIS GEZOCHT - Wij (echtpaar) zijn op zoek 
naar een hoekhuis of een vrijstaande woning met 
tuin en garage of schuur in de Vogelwijk. Goede 
lichtinval vinden wij belangrijk.
Prijs tot  €700.000. Reacties graag via onze e-
mail: onju@icloud.com 

HUISHOUDELIJKE HULP - Spontane betrouw-
bare en ervaren huishulp, Nederlandse nationa-
liteit, heeft nog wat uren over om bij u thuis de 
huishoudelijke taken netjes te verzorgen. U mag 
mij altijd bellen om eerst eens kennis te maken. 
Tel. 06 24 58 18 58, Catharina Goedhart

STALLINGSPLAATS - Bent u op zoekt naar een 
parkeerplaats bij de Vogelwijk om uw old timer of 
motor te stallen? Aan de Kranenburgweg hebben 
wij nog 1 inpandige parkeerplaats ter beschikking 
voor € 100 per maand incl. BTW. Tel. 361 56 00.

AANGEBODEN - Houten cover voor afvalcontai-
ner. Gratis af te halen. Tel. 06-28623670.
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OPPAS AANGEBODEN – Ervaren oppas, in 
bezit van auto, heeft op maandag- en donderdag-
middag plaats om op uw kind(eren) te passen 
van 15.00 – 18.30 uur. Eventuele andere tijden in 
overleg. Referenties kunt u opvragen bij diverse 
families uit de Vogelwijk. U kunt mij bellen op tel. 
06-51790507.

GEZOCHT- Vrijwilliger die eenmaal per week 
mijn man wil helpen oefenen met spreken. Hij 
verblijft in woonzorgcentrum Uitzicht (Daal en 
Bergselaan). Voor meer informatie: G. Pikaar, tel. 
3646034.

LAPTOP GEZOCHT – Voor ons ontwikkelings-
project in zuidoost-Kenia zoeken wij een nog goed 
werkende tweedehands laptop. 
Zie website www.helpkenia.nu
Reacties naar Janny Wolters en/of Dick van 
Rietschoten, 06-27268377 of 06-51027081. 

NANNY GEZOCHT - Wij zoeken voor een 
Vogelwijks gezin met een jongetje van 2,5 jaar en 
een meisje van 1 jaar een lieve bekwame en erva-
ren oppas voor 2 dagen per week. (Bij voorkeur 
woensdag en donderdag). Voor meer info bel of 
mail naar Need a Nanny; 
info@needananny.nl  of 023 – 558 02 86. 
Vraag naar mevrouw Van Beusekom.

OPPAS AANGEBODEN - Ik ben een sportieve, 
open, positieve vrouw van begin 60. 
Pas al jarenlang op twee jongens van 8 en 10 jaar, 
op dinsdag- en donderdagmiddag.
Op maandagochtend en -middag heb ik nog vrij 
om op uw kinderen te passen.
Ik ben in het bezit van een auto. U kunt mij 
bellen op tel. 06-14575750.

HUISHOUDELIJKE  HULP - Mijn hulp heeft 
nog uurtjes over om u bij te staan in het huishou-
den. Ze werkt uitstekend. U kunt haar bereiken 
op tel. 06-360 39 397. Voor referenties kunt u mij 
bellen: tel. 3231609.

GEVRAAGD – Heeft u een relaxstoel of sta-op-
stoel over, eventueel uit een boedel, wilt u deze 
dan schenken aan een zorgopvang voor demente 
ouderen? Momenteel zijn daar nu 24 gasten, 
maar slechts 6 relaxstoelen. Het merendeel doet 
dus een middagdutje op een eetkamerstoel. Meer 
informatie: Mirjam Vollering 06-20500150.

ERVAREN VERPLEGER - Voor boodschap-
pen, uitjes, schoonmaak of gezelschap biedt een 
ervaren, eerlijke en zorgzame verpleger thuiszorg 

zich aan. Spreekt ook goed Engels en is in bezit 
van een rijbewijs. Eric Wolf 06-38015367. E-mail: 
er.wolf@philadelphia.nl
Voor referenties kunt u bellen met Nicole vd Berg 
van Philadelphia Zorg, 06-30090602 of Bente 
Schotel (Topaz Thuiszorg), tel. 06-51145243. 

OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Bibi Loeven 
(14) en ik zit op het gymnasium Haganum. Ik zou 
het heel erg leuk vinden om op uw kinderen te 
passen. U kunt mij bereiken via 06-49320781 of 
via mijn mailadres: bibiloeven@hotmail.com
 

Bestuur zoekt gegadigden 
voor werkgroep 
glasvezelnetwerk
Onlangs is het bestuur van de wijkvereniging 
benaderd door vertegenwoordigers van KPN 
en Reggefiber, een in het aanleggen van glas-
vezelnetwerken gespecialiseerd bedrijf.
Dit contact was bedoeld om te bezien of er 
vanuit de Vogelwijk interesse bestaat om de 
wijk van een glasvezelnetwerk te voorzien, 
of zoals men ook wel zegt: om de wijk  ‘te 
verglazen’.
Het bestuur heeft, op basis van de met KPN 
en Reggefiber gevoerde gesprekken en na 
een eerste globale analyse van de voor- en 
nadelen van glasvezel ten opzichte van de re-
guliere kabel en ADSL, geconcludeerd dat het 
zeker de moeite waard is om te onderzoeken 
of een glasvezelnetwerk voor de Vogelwijk 
van belang kan zijn.
Om de wijkbewoners objectief en zo volledig 
en duidelijk mogelijk over alle aspecten van 
een dergelijk project te informeren zoekt het 
bestuur enkele in deze materie geïnteres-
seerde wijkbewoners die in nauwe samen-
werking met KPN en Reggefiber voor deze 
informatieverstrekking willen zorgen.

Voor vragen of nadere informatie: wend u tot 
penningmeester Peter Arends.
Mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl
Mobiel: 06 53 18 27 30
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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: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail: 
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 
14.30 uur in basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1.

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereni-
ging, Victor Veenman via
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Meldpunt m.b.t. duingebied 
hht_boswachters@denhaag.nl of 
tel (070)  353.85.11

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 308 39 54.

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het 
maken van een afspraak op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt-
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6, 
tel. (070) 308 39 54. Huisbezoek is mogelijk. 

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met (070) 368 50 70.

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel.  Tel.  (070) 308 39 54. Lizeth Kastelein.

Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent 
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoor-
beeld voor een praatje of om er eens op uit te 
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u. 
Tel. (070) 308 39 54 Lizeth Kastelein.

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot die thuis niet alleen kan worden gelaten, 
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een 
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 308 39 54.

Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht, 
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor 
informatie, bemiddeling en advies op het gebied 
van wonen, welzijn en zorgverlening. 
Tel. (070) 754 55 66.
Email: wspuitzicht@florence.nl

Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar 
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeg-
huis en een seniorencomplex.  
Tel. (070) 306 10 20. 
E-mail: info@rzgs.nl  Website: www.rzgs.nl

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

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

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

Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com

Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com

Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02

Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten, 
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92

Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, HALO. Contact: Willem 
Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl

Speelplekken 
Job Heimerikx en Maurits Voncken: 
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl   of 
maurits.voncken@minvenw.nl 

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

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Secretaris
Henk Eleveld
Laan van Poot 300, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

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

Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
  Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
  arthur.wiggers@planet.nl
- Marianne Moor
  Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
  e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
- Christian Pick
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Paul Raasveldt, Patrijslaan 6, 
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een accept-
giro toegezonden. 
Gironummer wijkvereniging: 1783722.




