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Het nieuwe jaar, waarvoor we u het allerbeste toewen-
sen, beginnen we met een nieuwe omslagfoto die zoals 
gebruikelijk past bij het jaargetijde waarin we leven. 
De Fitislaan in wintertooi. Klein, vogeltje, kleine laan 
en ook maar een klein aantal bewoners. Toch is naar 
onze mening de Winterkoninglaan (die u elders in dit 
blad ook nog aantreft) de laan met de minste bewo-
ners van de hele wijk.
Eigenlijk hebben we onze portie sneeuw in december 
al ruimschoots gehad. Nog voor de winter officieel op 
de kalender stond, had hij al hard toegeslagen. Volgens 
Zweedse weerkundigen zijn we echter nog lang niet 
van de winter af. De vorst der vorsten zal heel Europa 
nog twee maanden streng blijven regeren, zo luidt hun 
voorspelling. Laat het niet waar zijn! Wij verlangen 
alweer hevig naar lente en zomer.
Het winterweer heeft een aanzienlijke groep ouderen 
uit onze wijk in december een flinke domper bezorgd 
omdat de voor 18 december geplande en zorgvul-
dig voorbereide kerstlunch in woonzorgcentrum 
Duinhage aan de De Savornin Lohmanlaan wegens 
de hevige sneeuwval moest worden afgelast. Er komt 
een herkansing op 10 februari, zij het op een andere 
locatie en uiteraard ook niet meer onder de naam 
‘kerstlunch’. Zie pagina 11. Een blik op de kalender 
leert ons dat Pasen dit jaar op 24 en 25 april valt. Het 
moet toch wel heel gek lopen als er dan nog meteoro-
logische belemmeringen voor Vogelwijk-evenementen 
zouden zijn. 
In het in 2008 verschenen Vogelwijkboek ‘Een Haagse 
oase aan zee’ waarvan al 3500 exemplaren over de 
toonbank zijn gegaan (het is nog steeds voor 9,90 
euro bij de boekhandels te koop) staat een hoofdstuk 
over ‘het wijkgebouw dat er nooit kwam’. Nog altijd 
ontbeert onze wijk een vaste ontmoetingsruimte, 
maar wellicht komt daar binnenkort verandering in. 
De laatste tijd biedt in toenemende mate de kleine 
zaal in een bijgebouwtje naast de Vrij Katholieke Kerk 
aan de Rietzangerlaan onderdak aan wijkactiviteiten. 
Het bestuur van de wijkvereniging wil nu bij wijze van 
experiment deze zaal elke maand een dag ter beschik-
king van de wijk stellen. Lees meer hierover op de vol-
gende pagina’s, waar dit keer een extra lange bijdrage 
van voorzitter Pieter Duisenberg staat.       
Tot slot: vergeet niet zo snel mogelijk uw jaarbijdrage 
van 15 euro aan de wijkverreniging over te maken! 
Bij voorbaat dank.

                              DvR

   Van
de Redactie
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Een gezond en gelukkig 
nieuwjaar!
Graag begin ik deze eerste column van 2011 met 
de wens voor een gezond en gelukkig jaar aan alle 
lezers van dit maandblad. Uiteraard doe ik dat 
namens het gehele bestuur van onze wijkvereni
ging, dat u op de bijgaande foto toelacht.     

2010 was een druk en enerverend jaar met 
hoogte- en dieptepunten. De macro-ontwik-

kelingen (economische crisis en de gevolgen 
daarvan) hebben ook ‘ons dorpje’  beïnvloed, 
maar er waren ook belangrijke micro-ontwik-
kelingen. Zo kunnen we terugkijken op een jaar 
waarin:
•	wederom 11 fantastische nummers van dit 

blad zijn gemaakt
•	weer ruim voldoende advertentieopbrengs-

ten zijn bijeengebracht om het wijkblad 
mogelijk te maken

•	windmolen ‘De Duinvogel’ door wijkbewo-
ners is gereactiveerd

•	een expat committee is opgericht
•	de cruiseterminal en bebouwing van 1250 

woningen op het Zuiderstrand door een actie 
vanuit o.m. onze wijkvereniging is gesneu-
veld

•	een politiek café is georganiseerd vooraf-
gaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, 
met zo’n 300 bezoekers

•	een gezamenlijke verklaring is opgesteld 
door alle 18 wijken langs de kust, met een 
pleidooi voor een gepaste ontwikkeling 

Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...

Van links naar rechts: Rob Heidt, Karin Donk, Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers, Coby Kervezee en Pieter Duisenberg.
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van de kust, een integrale oplossing voor 
de Noordwestelijke Hoofdroute en betere 
inspraak en samenspraak met de gemeente

•	een zienswijze op de ‘ zandmotor’ en de kust-
ontwikkeling is ingediend

•	mooie seniorentrips hebben plaatsgevonden, 
onder meer naar het Vredespaleis

•	de lanenloop en wijkborrel voor Bewegen 
tegen Kanker €5000 opleverde

•	de Vogelvrijmarkt op Koninginnedag en de 
kindersportdag, paaspuzzeltocht, vossenjacht 
en classic car rally weer gezellig en druk 
bezocht waren

•	buurtpreventie door laancoördinatoren in 36 
lanen in stand wordt gehouden. Meld u aan 
als uw laan nog niet wordt vertegenwoor-
digd! Zie ook het artikel hierover elders in dit 
nummer. 

Dieptepunten waren er ook, bij mij zelfs in 
de nabije omgeving. U zult ook in uw directe 
omgeving het afgelopen jaar zowel hoogte- 
als dieptepunten hebben gekend. 
Veel daarvan maak je samen mee, in de straat 
en in de wijk.

Dank!
Graag dank ik langs deze weg alle vrijwilligers 
uit onze wijk (meer dan 100) voor al hun werk 
en de goede samenwerking. Dat geldt ook voor 
de medewerkers van Stadsdeel Segbroek. 
De collega-bewonersorganisaties, met name 
binnen Segbroek maar ook van de andere 
zeventien wijken langs de kust, dank ik voor de 
gezamenlijke acties van het voorbije jaar.
In het bijzonder wil ik onze wijkgenote Nel 
Leenards bedanken. Nel heeft bijna tien jaar 
de ledenadministratie van de wijkvereniging 
beheerd. De afgelopen maand heeft zij deze 
taak neergelegd. Ze was altijd attent ’aan de 
bal’, secuur en betrouwbaar en verwelkomde 
nieuwe leden steevast met warme woorden. 
Nel, HEEL VEEL DANK voor dit belangrijke 
werk! Op de bijgaande foto zie u hoe Nel (links) 
door bestuurssecretaris Anke Lütkenhues in de 

bloemen wordt gezet. Ze ontving als dank ook 
een cadeaubon. 
Voorlopig is de ledenadministratie nu in han-
den van Anke Lütkenhues. In de loop van dit 
jaar zal Jeanine Fall (facilitair medewerkster 
van de wijkvereniging) die taak overnemen.   

Betrokken wijk aan zee
Ook in 2011 staan er weer zaken op de 
agenda, onder andere de vormgeving van de 
Noordwestelijke Hoofdroute en van het HALO-
terrein. De HALO vertrekt over een aantal jaren 
naar de Sportcampus in het Zuiderpark. We 
zullen proactief met de gemeente in gesprek 
gaan over de toekomstige bestemming van het 
HALO-terrein en u regelmatig blijven informe-
ren.
Betrokkenheid zie ik ook op een anderen ma-
nier, zoals in het artikel van wijkgenote Mieke 
Douma over armoedebestrijding, elders in dit 
blad.
Wethouder Ingrid van Engelshoven heeft twee 
voorstellen in voorbereiding over de relatie 
tussen het gemeentebestuur en de bewoners-
organisaties. Eén gaat over de financiering en 
functie van bewonersorganisaties en de ander 
over een betere samenspraak. Beide voorstellen 
zien we als Vogelwijk constructief tegemoet. 
Samen maken we Den Haag en dat doen we 
met gemeente, stadsdeel en bewoners.
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Wij helpen u graag met een snelle koop of verkoop van uw woning voor de beste
prijs! Bel voor méér informatie of een gratis waardebepaling van uw woning
met 070 - 355 84 00 of kijk op www.korffdegidts.nl.

Van Boetzelaerlaan 1 te Den Haag

BENT U OP ZOEK 
NAAR EEN ACTIEVE 
MAKELAAR?

Advertentie (170x240 mm.)_De Vogelwijk  23-12-09  11:13  Pagina 2
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Naast de wat meer serieuze belangenbeharti-
ging zullen we in dit nieuwe jaar in onze wijk 
ook weer veel sociale activiteiten ontplooien, 
stimuleren en financieel steunen: van kinder-
feesten tot straatbarbecues. Moge de belang-
stelling daarvoor opnieuw hoog zijn, zodat we 
ons ook in die zin een betrokken wijk aan zee 
tonen.

Pieter Duisenberg
(mede namens collega bestuursleden Karin Donk, 
Coby Kervezee, Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers 
en Rob Heidt)

Vogelwijk neemt 
proef met 
ontmoetingsruimte
Onze wijk heeft in zijn ruim negentigjarige 
bestaan nooit een wijkgebouw gehad. Al 
decennialang, tot op de huidige dag, klinkt 
vanuit de bewoners geregeld de roep om 
een vaste ontmoetingsruimte. Hoe groot 
de behoefte daaraan werkelijk is, weten we 
echter niet. Daarom heeft het bestuur van 
de wijkvereniging besloten een experiment 
uit te voeren.
Vanaf februari aanstaande zal bij wijze van 
proef het zaaltje naast de Vrij Katholieke 
Kerk aan de Rietzangerlaan 2A elke 
tweede donderdag van de maand op 
de middag en avond beschikbaar zijn voor 
wijkbewoners. Hier kunnen bijvoorbeeld 
commissievergaderingen worden gehou-
den en eventueel andere wijkgerelateerde 
activiteiten plaatsvinden. Bij dat laatste 
kan onder meer worden gedacht aan een 
gezellige middag voor ouderen. Voor meer 
informatie of reserveringen kunt u een 
e-mail sturen naar Anke Lütkenhues, secre-
taris van het bestuur: alluetkenh@aol.com

Het grote gelijk
O, wat is het toch moeilijk om het gelijk van de 
ander te accepteren….
Het gaat soms echt om niets, maar ik heb een 
vriend die echt altijd gelijk wil hebben. In een 
beginnende discussie met hem is het eigenlijk 
beter om maar meteen te roepen ‘Je hebt gelijk!’ 
dan de strijd met hem aan te gaan, hoewel 
de omstanders - meestal onze kinderen - zich 
kostelijk amuseren bij het aanhoren van zo’n 
woordenwisseling.
We kennen elkaar ruim 50 jaar, maar ik tuin er 
nog steeds in. Het is een hopeloze strijd waarin 
ik eeuwig aan het kortste eind trek. Maar ik ben 
er inmiddels achter waarom ik de strijd aan blijf 
gaan: omdat ik óók gelijk wil hebben en zelfs als 
ik verlies denk ‘ik heb tóch gelijk’. Het voelt im-
mers heel vervelend als de ander triomfantelijk 
als winnaar uit de strijd komt. Gek is dat toch.
Door de vele ervaringen ben ik er nu ook achter 
dat het echt niet akelig is om te erkennen dat 
je geen gelijk hebt. Daar moet je dus 80 voor 
worden. Het verrijkt je leven, mensen, deze con-
statering. Je bent nooit te oud om te leren!
Maar als ik er wat langer over napeins, denk ik 
dat eigenlijk iedereen die een standpunt hul-
digt, vindt dat-ie het bij het rechte eind heeft. En 
begin er maar eens aan de ander te overtuigen. 
Je moet daarvoor vaak van goeien huize komen. 
Het vergt veel inlevingsvermogen en zoals mijn 
grootmoeder placht te zeggen: ‘Je kijkt wel 
tégen de kop, maar niet erin. En zo is het maar 
net. De ander begrijpen is ook zoiets, maar daar 
zal ik het nu niet over hebben.
Misschien heb ik ‘m al eens gebruikt, maar er is 
een prachtige zin over begrijpen. Die luidt: Als 
ik begrijp dat ik de ander niet begrijp, begrijp 
ik hem beter dan wanneer ik zeg dat ik hem 
begrijp en ik begrijp hem niet…       

    Lorre

mailto:alluetkenh@aol.com
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Door Dick van Rietschoten

Officieel begint het winterseizoen pas 
op 21 december, maar eind vorig jaar 
ging Koning Winter al ver voor z’n 
beurt op de troon zitten. Eind novem-
ber kreeg het weer al een winters 
karakter en tussen 17 en 21 december 
viel er zo veel sneeuw dat nu al gespro-
ken kan worden van de witste decem-
bermaand van deze (nog jonge) eeuw.
Doordat de voorspelde spoedige dooi 
uitbleef, maakten we ook nog een witte 
kerst mee, voor velen het summum van 
decembergenot. 

De hevige sneeuwbuien hadden een ontrege-
lende werking op het leven van alledag: spek-
gladde wegen, superlange files en natuurlijk 
heel wat treinen, trams en bussen die nood-
gedwongen ‘uit de vaart werden genomen’. In 
onze eigen wijk kwamen auto’s vaak moeilijk 
op gang en was fietsen vrijwel ondoenlijk.

Koning winter 
regeerde al 
voor z’n beurt

Op de Kwikstaartlaan maakten Madeleine, Tommas en 
Janna een reuzensneeuwpop.

Voor kinderen en andere sneeuwminnaars 
waren het echter paradijselijke dagen. Winter 
Wonderland, zoals de Amerikanen zeggen. 
Vooral in het weekend van 18 en 19 december 
leek de Vogelwijk herschapen in een vrolijk 
wintersportgebied. Op de lanen en pleinen 
verrezen sneeuwpoppen en iglo’s en in de 
duinen en de Bosjes van Poot was de slee het 
populairste vervoermiddel. Hier en daar werd 
zelfs gelanglauft. Hierbij enkele sfeervolle 
beelden ter herinnering. Met dank aan Fred 
van der Burg van de Nieboerweg voor het 
inzenden van zijn foto van het straatnaambord 
Winterkoninglaan, waarbij hij toepasselijk in 
goed Haags ‘Kauning Wintâh’ had geschreven.
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Op het Fazantplein 
bouwden Jordan, Timo, 
Peterson en Thijn een 
bankstel van sneeuw als 
meubilair van een nog 
te beginnen ‘sneeuw
restaurant’.

Een mooi begin 
van de kerst

vakantie op het 
plein van de 

Heldringschool.

De duinen waren 
besneeuwde Alpen 
geworden. Overal, 
zoals hier op het hoge 
duin aan de noord
westpunt van de Bosjes 
van Poot, genoten 
jong en oud van lange 
afdalingen per slee.
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STATENL AAN 24        
2582 GM  DEN HAAG
T 070 306 04 57
F 070 358 98 04 

L AAN VAN WATERINGSE VELD 905       
2548 BR   DEN HAAG
T 070 306 04 57
F 070 396 03 22

INFO@NOTARIAATDEGIER .NL
WWW.NOTARIAATDEGIER .NL

  
nalatenschappen
onroerend goed
personen- en familierecht
ondernemingsrecht

Kinderkleding en Speelgoed voor 0-10 jaar

www.kokidskinderwinkel.nl

Goudsbloemlaan 82 | 2565 CT | Den Haag
t. 070-8871231 | f. 070-8871232

‘s maandags gesloten
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

Een uurtje voor stedenbouwkundige spelen. 
Het heft in handen hebben over slopen en bou-
wen, kappen en planten en je verbeelding en 
creativiteit alle ruimte geven. En dat allemaal 
om je eigen stad te verfraaien. Een kleine groep 
Vogelwijkers en zelfs een toekomstige wijkbe-
woonster mochten dit op 16 december ervaren 
tijdens een brainstormsessie over de mogelijke 
toekomst van het Verversingskanaal en zijn 
boorden.
De gemeente Den Haag mag dankzij finan ciële 
steun van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie het ruim 3 kilo-
meter lange kanaal tussen de Haagse binnen-
stad en de zee op een aantrekkelijker manier 
‘aankleden’. Het Haagse architectenbureau 

Queeste is nu voor de gemeente aan het inven-
tariseren wat de mogelijkheden zijn. Daarbij 
worden bewoners van de wijken die aan het 
kanaal grenzen benaderd om ideeën te spuien.
In het souterrain van de Bergkerk aan de Daal 
en Bergselaan was het aantal belangstellen-
den op die zestiende december slechts op de 
vingers van twee handen te tellen, maar dat gaf 
de discussie onder leiding van Jeroen Trimbos 
van Queeste juist een genoeglijk karakter. 
Veel wijkbewoners hadden overigens laten 
weten wel degelijk geïnteresseerd maar helaas 
verhinderd te zijn, want uitgerekend op deze 
avond hielden enkele scholen uit de wijk hun 
jaarlijkse kerstviering of kerstfair voor kinderen 
en ouders.

Een genoeglijk avondje 
brainstormen
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             r e s t a u r a n t             O U S S E A U
F i n e  c u i s i n e  F r a n ç a i s e

Cuisinier prop.:
J E A N - M A R C  R O U S S E A U

Van Boetzelaerlaan 134
2581 AX Den Haag  Tel (070) 355 47 43

www.restaurantrousseau.com

De kapsalon, waar u zich in een sfeervolle entourage 
met een prachtig design direct op uw gemak zult voelen 
en waar gastvrijheid, service en kwaliteit hoog in het 
vaandel staan. Ervaar ook eens de ontspannen werking 
van een crèmebad haarbehandeling en massage.

Rizal Hair Design
Goudsbloemlaan 130, 2565 CW  Den Haag
Tel. 070-8871167,  www.rizal-hairdesign.nl Rizal Hair Design

Goudenregenplein 50 - 53  Den Haag, telefoon 070 - 3603607
• Wesco afvalemmers en keukengerei
• Metabo,  Bosch en Panasonic electrische gereedschappen
• Zibro kachels en airconditioners
• Austria binnen- en buitendeuren
• Histor en de Vos verf (wij mengen ook elke gewenste kleur)

 

ROOS IJZERHANDEL

Al 
meer dan 85 jaar hetvertrouwde 
adres 

in de wijk
 w w w . r o o s i j z e r h a n d e l . n l

Telefoon 070 - 364 65 21 Mobiel 06 53 36 04 29
info@henridejong.nl www.henridejong.nl

t u i n e n

o n t w e r p  -  a a n l e g  -  o n d e r h o u d

Schildersbedrijf Ad Snijders 
Uitvoering van alle schilderwerken

Kwaliteit in de garantie en 
garantie in de kwaliteit

 
Houtrustlaan 24  ‘s-Gravenhage

070-3649523  of  0630791871
Email: adma@casema.nl

 www.schildersbedrijf-adsnijders.nl 
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Wensen               
Aan de hand van een plattegrondje van het 
kanaal en een uitvergrote versie van het deel 
tussen de Houtrustbrug en het voormalige 
Norfolkterrein vlogen de ideeën al snel door 
het vergaderzaaltje heen en weer. Twee wensen 
sprongen eruit: de kanaalzone moet zo groen 
mogelijke zijn én er moet een wandelpad (en 
eventueel fietspad) worden aangelegd langs 
de gehele oever, van begin tot eind, met een 
onderdoorgang bij de bruggen en kruispunten. 
Andere opties waren onder meer een drijvend 
restaurantje, gezellige terrasjes, kanoverhuur, 
vissteigers en vlak bij zee een picknickpplaats. 
Als voorbeeld van een kanaal waarlangs het 
leuk flaneren is, werd het Canal Saint Martin 
in Parijs genoemd. Komende zomer hoopt 
Queeste een rapport met alle wensen en ideeën 
uit de wijken langs het kanaal aan de gemeente 
te kunnen presenteren.

Randweg
Voorafgaand aan de kanaalsessie stond de bij-
eenkomst in het teken van de Noordwestelijke 
Hoofdroute, de stedelijke randweg tussen 
Madurodam en Kijkduin waar al zo veel jaren 
over wordt gediscussieerd. Sportlaanbewoner 
Helgert van Raamt, lid van de ‘klankbordgroep’ 
van belanghebbenden die met de gemeente 
over de randweg overlegt, zette duidelijk uiteen 
dat het project eigenlijk een Mission Impossible 
is. Daar komt nog bij dat wegens de noodzake-

lijke overheidsbezuinigingen de eerstkomende 
jaren geen cent voor zinnige oplossingen als 
tunnels beschikbaar kan komen.

Een memorabele uitspraak van Helgert: 
,,Waarom zou je autoverkeer dat in Den Haag 
van noord naar zuid of van zuid naar noord 
moet vijftien kilometer lang door bewoond 
gebied leiden? Dat is hetzelfde als proberen een 
kamer te verven door het sleutelgat. Het zou 
veel makkelijker kunnen via de A4, als men de 
doorstroming daar tenminste maar verbetert.’’
Een van de opties die de genoemde klankbord-
groep dit jaar aan de gemeente wil voorleg-
gen voor het geval er geen tunnels kunnen 
komen, is dan ook de nulvariant: de geplande 
Noordwestelijke hoofdroute laten voor wat-ie 
is en dus op dat traject van de ‘Haagse Ring’ 
helemaal niets doen en alleen de bestaande 
wettelijke normen handhaven.

Nieuwjaarslunch donderdag 10 februari
In verband met de enorme sneeuwval hebben we de traditionele Vogelwijk-kerstlunch moeten 
annuleren. Het was te gevaarlijk en bijna onmogelijk om over straat te gaan. 
Dit maken we goed op donderdag 10 februari met een nieuwjaarslunch in de zaal naast de 
Vrij Katholieke Kerk aan de Rietzangerlaan. U bent vanaf 12.00 uur welkom. Kosten: slechts 5 
euro per persoon, incl. drank.

Geef u per e-mail op bij Wil van Alphen: alphen.schroder@ziggo.nl

mailto:alphen.schroder@ziggo.nl


12   De Vogelwijk januari 2011

Waar zijn ze gebleven? 
                       Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu 

Naam              Rien Timmer
Leeftijd 84 jaar

Huishouding Alleenwonende weduwnaar
In de Vogelwijk gewoond 1963 - 2003

Vroeger adres Haviklaan 30 
Huidig adres Aaltje Noorderwierstraat 18b

Door Dick van Rietschoten

�

,,Eigenlijk ben ik m’n hele werkzame leven 
middenstander geweest. Ik begon als bakker 
en eindigde als melkboer,’’ zegt Rien Timmer  
met twinkelende ogen. Een prikkelend begin 
van het verhaal dat hij op het punt staat te gaan 
vertellen, een verhaal dat uiteindelijk zo’n twee 
uur in beslag zal nemen, maar daar hadden 
we toen nog geen idee van. Het enige wat we 
vooraf wisten was dat hij ‘een grote jongen’ in 
de zuivelindustrie is geweest én – de hoofd-
reden van onze komst naar Servicecomplex 
Dekkershage aan de Aaltje Noordewierstraat 
– dat een belangrijk deel van zijn nu 84-jarige 

bestaan zich heeft afgespeeld in de Vogelwijk. 
Veertig jaar heeft hij er gewoond, op hetzelfde 
adres: Haviklaan 30.

Wageningen
,,Ik ben geboren in Wageningen,’’ steekt Rien 
van wal. ,,M’n vader had daar een bakkerszaak 
en daar achter woonden we. In de meidagen 
van 1940, tijdens de Duitse inval, zijn de winkel 
en het huis helemaal aan flarden gescho-
ten. Nee, niet door de Duitsers, maar door 
Nederlandse militairen. We lagen precies in de 
vuurlinie. Het heeft anderhalf jaar geduurd eer 
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alles weer was opgeknapt. Ik was destijds een 
puber die op de handelsdagschool zat. Toen ik 
in 1943 economie wilde gaan studeren, ging 
dat wegens de oorlogsomstandigheden niet 
meer. Zo heb ik tot kort na de bevrijding bij 
m’n vader in de bakkerswinkel gewerkt.’’
,,Vervolgens moest ik in militaire dienst en 
op m’n 23ste begon ik als student economie 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar 
had ik een leermeester die zeer beroemd zou 
worden: prof. dr. Jelle Zijlstra, later jarenlang 
minister, een halfjaartje minister-president 
en daarna president van de Nederlandsche 
Bank. Een voortreffelijk docent aan wie ik de 
allerbeste herinneringen bewaar.’’

Melkvoorziening             
,,Na m’n studie werd ik economisch mede-
werker van de beroepsorganisatie van melk-
handelaren, de Algemene Vereniging voor 
Melkvoorziening, gevestigd in Den Haag. Daar 
ging ik onder meer cursussen bedrijfsadmini-
stratie geven aan eigenaren van melkwinkels. 
Het barstte in Nederland toen nog van derge-
lijke zuivelzaken, dus er was werk genoeg. Ik 
woonde trouwens in Utrecht, zodat ik veel in 
de trein zat, zoals je zult begrijpen.’’
,,Intussen had ik ook mijn latere vrouw leren 
kennen. Nettie Croin heette ze, medisch 
analiste bij de veterinaire faculteit van de 
Utrechtse universiteit. We trouwden in 1955 
en kort daarna kozen we er toch maar voor om 
in Den Haag te gaan wonen. Via woningruil - 
dat kwam toen nog heel vaak voor - kwamen 
we terecht op de Thomsonlaan.’’
Na het uitspreken van het laatste woord begint 
de verteller spontaan te grinniken. ,,Ken 
je dat standbeeld van majoor Thomson op 
het Thomsonplein? Hij was een belangrijke 
Nederlandse militair, die in 1914 de leiding 
had over een missie naar Albanië. Daar is hij 
gesneuveld. Dat is niet om te lachen, maar 
toevallig ben ik twee jaar geleden bij een 
bezoek aan de Albanese hoofdstad Tirana op 
nóg een standbeeld van Thomson gestuit. Ik 

ben ongetwijfeld een van de zeer weinigen die 
ze alle twee kent.’’

Haviklaan
In 1963 nam Riens carrière in de zuivelbranche 
een hoge vlucht, die zou leiden tot het direc-
teurschap van de Melkunie. Maar daarover 
straks meer. Want in datzelfde cruciale jaar  
kwamen Rien en zijn Nettie in de koesterende 
omarming van de Vogelwijk terecht. ,,We heb-
ben ons allebei nooit stadsmensen gevoeld. 
Nettie kwam ook uit een dorp, Zuilichem in de 
Bommelerwaard. Om dat dorpsgevoel terug 
te roepen, hadden we onze zinnen gezet op de 
Vogelwijk. Zo werd de Haviklaan 30 ons thuis, 
recht tegenover Jan Tinbergen, de vermaarde 
econoom en Nobelprijswinnaar.’’ 
,,Tinbergen was een zeer aimabele en beschei-
den man. We konden het goed met elkaar 
vinden. Vaak ging ik op zaterdagmorgen koffie 
bij hem drinken en dan hadden we soms diep-
zinnige gesprekken. In 1993, toen Tinbergen al 
90 was, is Gorbatsjov bij hem thuis op bezoek 
geweest. Nog geen jaar later overleed hij. Nettie 
en ik en enkele andere buurtgenoten hebben 
de laatste jaren van z’n leven veel voor hem 
gezorgd. Hij woonde immers al heel wat jaren 
alleen.’’

Kinderen
Aan de Haviklaan groeiden drie kinderen uit 
het gezin Timmer op, in volgorde van geboorte 
twee meisjes en een jongen. ,,De oudste is 
arts geworden,’’ vertelt Rien. ,,Ze woont nu 
met haar man en kinderen in Duitsland, in het 
Zwartewoud. De tweede werd pedagoog. Zij 
woont in Ermelo. Mijn zoon zit het dichtst bij: 
in Leiden. Hij heeft ook economie gestudeerd 
en is nu directeur van de particuliere reclasse-
ringsinstelling Exodus.’’
,,Mijn dochters en zoon hebben ook allemaal 
drie kinderen en ze halen nog steeds met veel 
plezier herinneringen op aan hun eigen jeugd 
in de wijk. Ze hebben zelfs nog contact met 
buurtvriendjes van vroeger. Ik zal het nog 
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sterker vertellen: mijn zoon en tweede dochter 
lezen ook nog altijd gretig het wijkblad. Ik ben 
er uiteraard nog op geabonneerd en als ik het 
uit heb, gaat het naar Leiden en daarna naar 
Ermelo.’’
,,Via de wijkvereniging deden onze kinderen 
van alles, tot zwemlessen aan toe. Maar het 
hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig was, 
zoals al vaker in het wijkblad is gememoreerd, 
de jaarlijkse Koninginnedag-optocht, waar-
voor elk kind zich verkleedde. Ik heb wel eens 
gehoord dat het ooit was begonnen als optocht 
van versierde fietsen. Nettie deed met die fees-
ten actief mee. Ik weet nog goed dat een groep 
kinderen, onder wie de onze, in een bepaald 
jaar als levende Nachtwacht van Rembrandt in 
de stoet meeliep.’’

Directeur Melkunie
In 1963 was Rien Timmer mede door aller-
lei lobbywerk dat hij voor de branche deed 
al een bekend personage in de zuivelwereld 
geworden. Zodanig zelfs dat hem in 1963 werd 
gevraagd adjunct-directeur te worden van de 
grote West-Nederlandse coöperatie van melk-
veehouders CMC. In deze organisatie klom hij 
na een paar jaar op tot directeur.
,,De jaren zestig waren voor de zuivelsector 
een omslagpunt,’’ doceert Rien. ,,In de vele 
melkfabrieken die Nederland toen nog had, 
schreed de automatisering snel voort. Er 
was dus minder personeel nodig. Bovendien 
waren de supermarkten in opkomst, waardoor 
kleine melkwinkels het moeilijk kregen. Dat 
alles leidde tot overnames en fusies. Ik zal niet 
te veel in details treden, want dat wordt te 
ingewikkeld, maar we hebben als CMC-directie 
de Melkunie uit Amsterdam overgenomen en 
eind jaren zestig en begin jaren zeventig nog 
35 zuivelbedrijven uit Zuid- en Noord-Holland, 
waaronder de bekende Haagse organisatie De 
Sierkan, die ook zo’n tweehonderd eigen win-
kels had, en de Haagse melkfabrieken Leerdam 
en Van Grieken. Menken uit Wassenaar werd 
ook aan de club toegevoegd. En intussen 

moesten we natuurlijk heel wat fabrieken en 
winkels sluiten. Niet leuk, maar ik heb het altijd 
zo netjes mogelijk gedaan.’’
Het hoofdkantoor van de nieuwe zuivelorga-
nisatie CMC-Melkunie kwam in Woerden te 
staan. ,,Toen kwam de vraag op of we moesten 
verhuizen,’’ zegt Rien fijntjes glimlachend. 
,,Maar intussen waren we al zo diep geworteld 
in de Vogelwijk, dat ik zei: we blijven. Dat werd 
met applaus begroet. Het reizen naar Woerden 
was trouwens voor mij geen groot probleem, 
want ik had als directeur een auto met chauf-
feur.’’

Nevenfuncties
Als zuivelondernemer had Rien een druk be-
staan. Toch vond hij nog tijd voor enkele neven-
functies. ,,Ik ben onder meer vele jaren actief 
geweest in het kerkelijk leven, bijvoorbeeld in 
de Opstandingskerk aan de Daal en Bergselaan, 
sinds de fusie met de hervormden de Bergkerk 
geheten, en in het overkoepelend bestuur van 
de gereformeerde kerken van Den Haag-West. 

Rien Timmer in de jaren zeventig als directeur van 
de Melkunie.
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Ook heb ik jarenlang in het verenigingsbestuur 
van de VU in Amsterdam gezeten en bovendien 
was ik bij een aantal bedrijven lid van de Raad 
van Commissarissen. Ik zal er eentje noemen 
die je wel kent: HAK, waar je de groeten van 
moet hebben.’’

Weg uit de wijk
In 1996, zeven jaar na z’n pensioen, moest Rien 
afscheid nemen van zijn Nettie. Toch was haar 
overlijden aanvankelijk nog geen aanleiding 
het huis aan de Haviklaan te verlaten.  Hij 
bleef er nog zeven jaar wonen en koos toen 
voor een service-appartement aan de Aaltje 
Noordwierstraat. ,,Ik bleef bewust in de buurt. 
Vanwege de kerk, maar ook vanwege de kennis-
sen die ik nog in de Vogelwijk heb,’’ zegt Rien.

Dankbaar denkt hij terug aan de vele reizen die 
hij met Nettie of in z’n eentje als zakenman over 
de wereldbol heeft gemaakt. ,,Ik heb meer dan 

zestig landen bezocht, waaronder meermalen 
India, waar ik enige tijd heb gewerkt om de zui-
velindustrie daar te hervormen. Datzelfde heb 
ik trouwens ook in Egypte en Jordanië gedaan. 
Toen ik met pensioen ging, heb ik gezegd dat 
ik geen cadeaus wilde, maar een gift voor een 
weeshuis in India dat ik kende. Er is toen voor 
mij 60.000 gulden bij elkaar gebracht!”

Tot slot haalt Rien nog één bizarre belevenis 
op. ,,Ik had net getekend voor mijn nieuwe 
appartement hier, toen ik op de Haviklaan 
thuis instortte. Bewusteloos. Gelukkig ben ik 
dankzij m’n alerte dochters gevonden en direct 
naar het ziekenhuis gebracht. Daar heb ik zes 
weken in coma gelegen. Zes weken half dood! 
Ik bleek als gevolg van nierstenen een ernstige 
bloedvergiftiging te hebben opgelopen. Na die 
periode moest ik revalideren, maar daarna kon 
ik tot m’n opluchting alles weer en wist ik ook 
alles weer. Een wonder hè, vind je niet?’’

Door Pieter Zeestraten

Op woensdag 1 december j.l. hebben de laan-
coördinatoren uit de Vogelwijk een bijeenkomst 
gehad met de politie om de veiligheid in de wijk 
te bespreken. Hierbij een korte samenvatting 

Veiligheid in de wijk
In oktober zijn er 8 auto-inbraken en 7 wo-
ninginbraken gemeld. De politie vindt dit 
een relatief laag aantal. Vanuit de Commissie 
Buurtveiligheid wordt aangegeven dat dit wel 
hoger ligt dan de trends van de afgelopen jaren. 
In november steeg het aantal meldingen naar 
14 auto-inbraken en 8 woninginbraken.

Samen met de politie maken 
we de buurt veiliger

Tip van de politie: veel van de inbraken in 
auto’s zijn te wijten aan het feit dat de dieven 
navigatieapparatuur denken aan te treffen. Ze 
kunnen dat vaak zien aan de achtergebleven 
kring van de zuignap van de navigatiehouder 
op de voorruit. Zorg ervoor die kring regelma-
tig te verwijderen. En laat natuurlijk sowieso 
geen waardevolle spullen in de auto achter.

Laancoördinatoren
De Vogelwijk heeft momenteel 52 laancoördi-
natoren. Van de 57 lanen en pleinen hebben er 
36 één of meer van deze LC's. Er zijn dus nog 
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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

Vogelwijk 
       Apotheek

• Persoonlijke benadering
• Homeopathie
• Zelfzorgmedicatie
• Vichy
• Gratis bezorging

Kwartellaan 3 
2566 DR  Den Haag
Tel. 070 - 365 25 59

Reeds 60 jaar 

uw geneesmiddel-

specialist

w w w. v o g e l w i j k a p o t h e e k . n l

Instituut voor een afspraak met jezelf!
Stadhouderslaan 18 - 2517 HX Den Haag

Tel.: 070 3657433
Oosteinde 365 - 2272 AB Voorburg

Tel.: 070 3865526

Verwijdering 
van:

Couperose, 
Pigment-
vlekjes, 

Permanente 
Make-up en 
Tatoeages

Stadhouderslaan.nl
Damsigt.nl

• Maria Galland-behandelingen
• Sothys-behandelingen
• Definitieve ontharing
• Verwijderen pigmentvlekjes
 Couperose/steelwratjes
• Electrisch ontharen
• Permanente Make-up
• LaStone Massagetherapie
• Microdermabrasie
• Neoderma Bio-Peeling
• Mesotherapie
• Injectables door arts
• Pedicure (diabetische/reum voet)

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

Zo Kinderopvang & Bso verzorgt dagopvang voor 
kinderen van 0 - 4 jaar en naschoolse , buiten-
schoolse, voorschoolse en tussenschoolse opvang 
voor  kinderen van 4 - 12 jaar.  
Op deze groene en rustige locatie in de Vogelwijk 
komt uw kind in een geborgen en veilige omgeving, 
die alle ruimte biedt aan ontwikkeling. 

Zo op maat
Bij ons regelt u al uw zaken met het vestigingshoofd, 
zodat u opvang op maat kunt afnemen. Alles is in de 
prijs begrepen, dus voeding, luiers, muziek- en 
danslessen en pedagogisch advies.  Daarnaast kunt u 
ook extra diensten afnemen zoals de kinderkapper.

Interesse?
Hebben wij uw interesse kunnen wekken? Neem dan 
contact op met Ingrid, ons vestigingshoofd. Zij zal u 
graag meer vertellen over de locatie en wil u graag 
een rondleiding geven. Tel. (070) 360 87 65.
Zo aan de Sijzenlaan 13, 2566 WB Den Haag,
LRK-nummer 135633370.
Kijk voor meer informatie op www.zokinderopvang.nl
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21 open plekken. Het deel van de wijk tussen 
Houtrustlaan en Nieboerweg heeft 14 LC’s en 
het stuk tussen Nieboerweg en Kwartellaan 
slechts 9. Tussen de Kwartellaan en de De 
Savornin Lohmanlaan zijn maar liefst 29 LC’s 
actief. Laten we proberen via mond-tot-mond 
reclame ook op de nog niet ingevulde lanen 
en pleinen LC’s te krijgen. U kunt eventuele 
vrijwilligers opgeven via Victor Veenman en/of 
Pieter Zeestraten:
buurtveiligheid@vogelwijk.org
Tijdens de vergadering bleek opnieuw grote 
behoefte aan goede en meer informatie vanuit 
de politie voor de wijk. Van politiezijde wordt 
beloofd regelmatiger een update te sturen over 
veiligheidszaken in de wijk. Deze informatie 
wordt via de LC’s verspreid.  

Burgernet
Medio oktober is het informatie- en alar-
meringssysteem Burgernet in onze wijk de 
opvolger geworden van SMS-Alert. Degenen 
die al waren aangesloten op SMS Alert hebben 
daarover een sms’je ontvangen. Men moet zich 
voor Burgernet (een uitgebreidere versie van 
SMS Alert) wel opnieuw aanmelden. Dat gaat 
via www.burgernet.nl. Je kunt kiezen tussen 
telefonische berichten via vaste of mobiele 
telefoon, via sms’jes of via e-mail! Lees op 
de website over de vele mogelijkheden van 
Burgernet. Leuk om even te kijken (en je op te 
geven natuurlijk!).

Babbeltrucs 
De politie is samen met opbouwwerker Petra 
Speijers van de stichting Boog een project 
begonnen om vooral alleenstaande ouderen te 
wijzen op het gevaar van babbeltrucs. Er wer-
den tijdens de bijeenkomst enkele schrijnende 
gevallen verteld.  Er is een plakfolder ontwik-
keld om op te plakken aan de binnenkant van 
de voordeur: Deur altijd op slot houden. Eerst 
kijken en dan pas – eventueel - opendoen. 
Nooit, maar dan ook nooit je laten verleiden 
aan de deur te betalen, of nog erger nog: 

zogenaamd te pinnen. Bovendien altijd om een 
legitimatie vragen (al worden die soms mooi 
nagemaakt!)

Verdere tips
De politie vraagt met klem om bij het opmerken 
van iets verdachts 112 te bellen. Liever 1 keer 
te veel dan te weinig. Er zit gespecialiseerd per-
soneel op de centrale, dat uitstekend de ernst 
van de situatie kan inschatten en daarnaar zal 
handelen. Schroom dus niet om gewoon 112 te 
bellen, ook als er geen sprake is van een levens-
bedreigende situatie! Want: 112, daar vang je 
boeven mee.

Bij de Commissie Buurtveiligheid en de politie 
komen geregeld tips binnen over allerlei busjes 
met buitenlandse kentekens. Lang niet altijd 
hebben de mensen van deze bestelwagens 
iets kwaads in de zin. Er wordt in onze wijk 
namelijk heel wat geklust, ook door werklieden 
uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Ziet u echt iets 
verdachts? Noteer dan kenteken en andere 
zaken en bel de politie.

Handig
Als er in en rond onze wijk of elders in 
de stad iets gebeurt waarbij politie of 
brandweer betrokken zijn, kunt u daarvan 
vaak een verslagje vinden op de volgende 
website:

www. regio15.nl

Ten slotte hierbij het e-mailadres van onze 
wijkagent W.P.M. van der (Wilfried) Vorst: 

wilfried.van.der.vorst@haaglanden.
politie.nl

De Commissie Buurtveiligheid (Pieter 
Zeestraten en Victor Veenman) is te berei-
ken via buurtveiligheid@vogelwijk.org

http://www.burgernet.nl/
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Groot Hertoginnelaan 32-a • 2517 EG  ’s-Gravenhage • Telefoon (070) 346 95 02 • info@kochnotarissen.nl

&Koch NotarisseN
’ s - G R A V E N H A G E

  
Dierenspeciaalzaak 

Joh. Zandvliet
• Alles voor uw huisdier
• Ruime sortering vogelkooien
• Gratis thuisbezorgen

Thomsonlaan 114
2565 JG Den Haag
Tel. 345 03 06LID

DIBEVO

AL 
75 JAAR 

UW 
VERTROUWD 

ADRES IN 
DEN HAAG

WPGB
UIT&THUISZORG

Willem Persoons Gebonden Budget

 www.wpgb.nl

Dé ijzerwaren/
gereedschappen/

bouwbeslag 
speciaalzaak van 

Den Haag

1945-2010             65 jaar

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

30.000 artikelen 
uit voorraad 

leverbaar

www.zwager.net
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Lawaaiige lasnaden in tramrails bijgeslepen

De vernieuwing van de tramrails van lijn 12 
op de Nieboerweg tussen de dr. Van Welylaan 
en de Zwanenlaan leek eind november tot 
een goed einde te zijn gebracht. Toch was 
nog niet iedereen tevreden. Al gauw bleek 
dat de nieuwe en oude rails ter hoogte van de 
Zwanenlaan niet ‘naadloos’ aan elkaar waren 
gelast. Het gevolg daarvan was dat de lasna-
den bij het passeren van elke tram een irritant 
kedeng-kedeng teweeg brachten.
De omwonenden werden daar, met name ’s 
avonds laat en ’s morgens vroeg, nogal kregel 
van. Zij deden hun beklag bij de HTM, die op 

maandag 20 december een reparatieploeg naar 
de plek des onheils stuurde. De heren konden 
op hun gemak hun gang gaan, want lijn 12 
reed vanwege de sneeuwoverlast niet. In plaats 
daarvan waren bussen ingezet. Zorgvuldig 
werden de lasnaden zodanig bijgeslepen dat 
er zelfs met de blote hand nauwelijks meer een 
overgang voelbaar was. 
,,Jammer dat er geen tram rijdt,’’ zei de opzich-
ter na voltooiing van de klus, ,,want nu kunnen 
we niet horen of het gebonk wegblijft. We gok-
ken er maar op dat het nu goed is.’’ Inmiddels 
kan de missie geslaagd worden genoemd.

Rolstoelbus zoekt chauffeurs
Florence woonzorgcentrum Uitzicht in de Zonnebloemstraat heeft binnenkort de beschikking over 
een gloednieuwe (rolstoel)bus. Wilt u een boeiende en waardevolle invulling van uw vrije tijd? 
Uitzicht zoekt nog vrijwillige chauffeurs. Als u graag auto rijdt, affiniteit heeft met ouderen en 
minimaal 1 dagdeel per week (ochtend of middag) beschikbaar bent, neem dan voor meer infor-
matie contact op met Monique Koene, coördinator vrijwilligers, tel. 754 54 13. U kunt ook mailen 
naar: monique.koene@florence-zorg.nl

mailto:monique.koene@florence-zorg.nl
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Tekst: Mischa Vos   Foto’s: Marle Brouwer

,,Ik maak me echt zorgen over de miljoenen-
bezuinigingen in de cultuursector die het  
kabinet-Rutte wil doorvoeren. Zoveel talent 
krijgt straks geen kans en komt misschien wel 
zonder werk te zitten. Echt verschrikkelijk!” 
Een noodkreet van actrice Marle Brouwer, 33 
jaar, energiek, enthousiast, veelzijdig en… oud-
Vogelwijkbewoonster.
We komen straks op haar noodkreet terug, 
maar eerst iets over Marle zelf. Op 11-jarige 
leeftijd, toen ze nog op de Heldringschool zat, 
wist zij al zeker wat ze later wilde gaan doen: 
toneelspelen. Dat ideaal is ze altijd voor ogen 
blijven houden en dat heeft ze ook bereikt.
Marle woont nu aan de Herengracht in 

Amsterdam, maar is nog altijd verliefd op 
de Vogelwijk, evenals op het huis aan de 
Patrijslaan 24 waar zij vele jaren van haar leven 
doorbracht. ,,Het huis waarin ik opgroeide en 
waar mijn ouders nu al 32 jaar wonen is gewel-
dig. Het is wit, en als in de lente de roze bloe-
sems bloeien, ziet het er sprookjesachtig uit!” 
Volgens Marle dankt het huis zijn glorie aan 
haar ouders. ,,Mijn moeder weet precies hoe 
je een huis gezellig moet maken, met de juiste 
meubels en de juiste verlichting. Van dat fijne 
licht alsof je een open haard aan hebt staan. 
En die heerlijke zithoek. Plek zat om languit op 
de bank met het hele gezin naar de televisie te 
kijken, met uitzicht op de bar!”

Hockeyveld
,,We hadden vroeger in de achtertuin een 
schommel en een glijbaan. Totdat mijn vader 
er een hockeyveldje van ongeveer zes bij drie 
meter aanlegde. Uren heb ik daar met mijn 
vader en zusjes gehockeyd. Twee tegen twee, 
alsof ons leven ervan af hing. Dat was fantas-
tisch!” Marle had een eigen slaapkamer op de 
bovenverdieping. ,,Ik had een mooi uitzicht. 
Over de daken van de buren kon ik best ver 
kijken. Sindsdien wil ik altijd boven wonen, net 
als waar ik nu woon, vierhoog in een apparte-
ment in de Jordaan.”

Pauwenlaan
Vader Kees en moeder Nelleke zijn inmiddels 
35 jaar getrouwd. Haar zusje Iris, een jaar 
jonger dan Marle, woont aan de Laan van Poot. 
Jongste zus Inge woont op een steenworp 
afstand van Marle in Amsterdam, ook in de 
Jordaan.
Hoe kwam de familie Brouwer ooit in de 

Op de bres voor cultuurbehoud
Marle Brouwer: van bijna-nerd tot 
bevlogen actrice



De Vogelwijk januari 2011   21

Vogelwijk terecht? Marle legt uit: ,,Mijn opa 
had een schildersbedrijf in de Van Speijkstraat, 
maar op een dag kocht hij met mijn oma een 
huis aan de Pauwenlaan. Daar is mijn vader 
opgegroeid. Hij studeerde voor tandarts en 
leerde mijn moeder kennen, die peuterleidster 
werd op de Nutsschool. Na de geboorte van 
mij en m’n zussen werkte ze niet meer en was 
ze er helemaal voor ons. Ik heb dat geweldig 
gevonden: een moeder die je altijd met thee en 
koekjes opving uit school en de tijd nam voor je 
verhalen. Mijn vader, die een tandartspraktijk 
had - en nog heeft - bracht ons iedere dag naar 
de Heldringschool en droeg ons letterlijk tot in 
de klas. Dat warme en beschermde gevoel kan 
ik me nog goed herinneren. Tussen de middag 
gingen we thuis eten. En ondanks dat mijn 
vader buiten Den Haag werkte, kwam hij elke 
middag even thuis om met ons te lunchen. Dat 
doet-ie trouwens nog steeds.”

Autodidact
Marle leerde snel en beschikte over een flinke 
dosis discipline. ,,Als tiener spurtte ik naar 
boven om mijn huiswerk te doen. Ik gaf mezelf 
dan les. Ik hing een vel papier op, ging er voor 
staan en legde dan de lesstof aan mezelf uit. 
Ik gaf mezelf alle vakken, van geschiedenis tot 
wiskunde. Zo hingen in mijn slaapkamer in 
plaats van posters vellen met mijn eigen lesstof 
aan de muur!”
Het lesgeven aan haarzelf had wel resultaat, 
want Marle had vaak tienen op haar rapport. 
,,Dat vond ik een beetje idioot, dus toen ik 
zestien jaar was, dacht ik: als ik zo doorga en 
altijd maar in de boeken zit, word ik de grootste 
nerd die er bestaat! Er moest iets gebeuren. Ik 
pakte de Gouden Gids en al bladerend zag ik 
het licht: ik moest gaan sporten of bewegen.’’’
,,Bij de letter J zag ik staan: jazzballet. Dat 
klonk interessant, maar ik wist niet wat het 
was. Ik belde het nummer en kreeg te horen dat 
je op muziek van bijvoorbeeld Michael Jackson 
of Madonna moest dansen. Nou, daar was ik 
fan van, dus dat klonk wel leuk!” 

Op haar fiets ging Marle naar de Leyweg voor 
haar eerste dansles. ,,Ik was meteen verkocht 
en ging steeds meer dansen. Ik zat in de laatste 
twee klassen van het vwo, aan het VCL, en 
danste vijf à zes uur per week. Dat ging prima. 
Mijn jaren als nerd gaven mij uiteindelijk 
de vrijheid om het in de laatste jaren van de 
middelbare school wat huiswerk betreft iets 
rustiger aan te doen.”

Drie studies
Op haar achttiende ging Marle in Leiden 
rechten studeren. ,,Ondanks mijn passie voor 
dans is dat een goede keuze geweest. Het 
klinkt misschien cliché, maar zo kweek je een 
basis waarop je kunt terugvallen. Het dansen 
bleef wel kriebelen. Tijdens het vierde jaar van 
mijn studie en het schrijven van mijn scriptie, 
meldde ik me aan op de dansacademie. Later 
heb ik nog zo’n studie-overlap gehad. Tijdens 
het laatste jaar van de dansacademie begon ik 
op de toneelschool en kleinkunstacademie.’’
,,De toneelschool was een openbaring voor 
mij. Een uitdagende omgeving met veel 
inhoud. Voor het eerst moest ik mijn eigen 
opinie over theater gaan vormen en mijn 
smaak ontwikkelen. En omdat ik danseres was 
moest ik ook werken aan het afschudden van 
te gestileerd gedrag op het toneel.”

Het huis aan de Patrijslaan 24 waar Marle is 
opgegroeid.  
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Verbouw - onderhoud - renoVatie

erkend preventie adviseur
Politie KeurmerK Veilig wonen

Van onderhoud tot bungalowbouw

dorpskade 27
2291 hn  wateringen
tel. 0174-297894 / 06-202 47 255
www.sbc-aannemers.nl

Privé: tuinfluiterlaan 39
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WWW.TENNISPARKBERGENDAL.NL

TENNIS  5,- PER WEEK

JAARKAART  225,-

Tuincentrum Hanenburg
Groen v. Prinstererln. 245 Hanenburglaan 264A
tel.: 323.72.07 tel.: 360.52.92

Wij leveren en verzorgen voor U

• ALLES VOOR DE TUIN
 o.a. grond, gras, bielzen, tegels, bomen,
 heesters, vaste planten, zaden, bollen,
 perkplanten, tuinverlichting, enz.

• TUINAANLEG EN ONDERHOUD
• ELKE DAG VERSE SNIJBLOEMEN
• GROENE EN BLOEIENDE KAMERPLANTEN
• OPEN HAARDHOUT
• Ook verzorgen wij:  - BRUIDSBOEKETTEN
  - BLOEMSTUKJES en
  - GRAFWERK

Bestellingen kunnen bezorgd worden

Tuinmeubelshow aan de Groen van 
Prinstererlaan.

Een nieuw plafond zonder rommel

en in één dag klaar? Het kan!

Bereken direct je offerte online:
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Ook de toneelschool en kleinkunstacademie 
rondde Marle af. Toen zij 28 jaar was, had ze 
dus meerdere afgeronde studies op zak.

Fantasten
Na de toneelschool speelde Marle bij het 
Noord Nederlands Toneel en in ‘Turks Fruit, de 
musical’. Maar haar ondernemende karakter 
bracht haar ertoe zelf iets op te zetten. Dat 
werd theatergezelschap Fantasten. ,,Ik wilde 
mijn rechtenstudie, de dans- en de toneelschool 
combineren. Dus zelf alles organiseren, alles 
regelen tot in de puntjes - dat heb ik van mijn 
vader - en fysiek muziektheater maken.” 
,,We hadden geen geld, maar samen met acteur 
en componist Bart Rijnink, regisseur Titus Tiel 
Groenestege en choreografe Annabelle Lopez 
Ochoa maakten we onze eerste voorstelling, 
Fantasten 1. Dat werd ineens opgepikt, met een 
lovende recensie in de Volkskrant. Toen werden 
we genomineerd voor een prijs en wonnen 
we een theatertournee van 15 voorstellingen. 
Daarna volgden ook nog optredens op de 
Parade en bij het Oerol-festival. Toen dacht ik: 
ik vraag subsidie aan en zorg dat ik het aantal 
voorstellingen verdubbel. En dat lukte!” 
Fantasten 1 ging het jaar daarop nog in 40 
theaters in reprise en na Fantasten 1 kwam de 
voorstelling Fantasten 2 / Roze Kater, die in 70 
theaters stond en waarmee Marle ook op de 
Parade en Lowlands optrad. Momenteel speelt 
de voorstelling Fantasten 3 / Onderhuids door 
heel Nederland. ,,Het gaat hartstikke goed,’’ 
lacht Marle. ,,Men begint ons nu te kennen. Het 
is een groot compliment als mensen zeggen dat 
ze fan zijn van je werk!”

Posters
,,Sponsors zijn heel belangrijk en ik zoek er 
actief naar. Maar soms komt het op je af. Dat 

is een cadeautje. Zo zag de directeur van JC 
Decaux (van de reclameborden op bus- en 
tramhaltes) ons op de Parade. Hij had genoten 
van de voorstelling, zodanig dat hij ons een 
postercampagne aanbood voor onze huidige 
voorstelling Onderhuids. We hingen in bushok-
jes door heel Nederland, ook op de Sportlaan!
Overigens heeft Marle voor zichzelf nog 
een andere bron van inkomsten gevonden: 
regelmatig is zij te zien in reclamespotjes op 
televisie.

Zorgen
Ondanks het succes dat ze met haar theater-
groep heeft, maakt actrice en artistiek leider 
Marle zich ook zorgen over de toekomst, niet 
alleen van haarzelf, maar van vele vakbroe-
ders en -zusters. ,,De bezuinigingen treffen de 
cultuursector onevenredig hard. Ik voel me 
persoonlijk echt geraakt als er wordt gezegd: 
dat experimentele toneel is toch niet nodig? 
Ten eerste raakt het me dat ik als maker in een 
verzamelbak wordt gegooid waar men de neus 
voor ophaalt, zonder eens even goed te kijken 
wat er werkelijk allemaal in ligt. En ten tweede 
kun je onmogelijk in geld uitdrukken wat kunst 
voor mensen betekent, wat het met hen doet. 
Kunst reflecteert, relativeert en troost en dat 
is onbetaalbaar. Mocht het allemaal niet meer 
lukken, dan heb ik nog mijn rechtenstudie, 
maar vele anderen hebben niets om op terug 
te vallen. Maar ze hebben wel grote talenten. 
Moeten zij dan stoppen met weergaloos acte-
ren, prachtig zingen of schitterende muziek 
maken? Deze zielendokters wordt straks hun 
‘artistieke doktersjas’ ontnomen en dat mag 
niet gebeuren. Mark Rutte komt namelijk 
niemand troosten als blijkt dat er veel podia, 
orkesten en gezelschappen moeten verdwij-
nen.”

Op de hoogte blijven van Marle’s activiteiten? 
Kijk op www.fantasten.nl of word lid van de Fantasten-Hyves, Twitter of Facebook.
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Door Mieke Douma

Van 22 tot en met 27 november jl. was het de 
week van ‘Segbroek maakt werk van armoede’. 
Tijdens deze week vonden er in ons stadsdeel 
activiteiten plaats rond het thema armoede 
en sociaal isolement. Ook was er de prachtige 
fototentoonstelling Onzeker Bestaan te zien, 
over mensen die hard werken en desondanks 
aan het einde van de maand moeilijk rond kun-
nen komen.
Op 22 november heb ik namens onze wijk-
vereniging in de Bethelkapel aan de Thomas 
Schwenckestraat de openingsconferentie 
over het thema Armoede en sociaal isolement  
bijgewoond. Deze bijeenkomst was bedoeld 
voor vertegenwoordigers van bewonersorga-
nisaties, het Intercultureel Platform Segbroek, 
religieuze organisaties en hulp- en dienstver-
leners. Ook medewerkers van de gemeente en 
wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs 
en Dienstverlening) waren aanwezig. 
De centrale vraag was wat de aanwezige 
organisaties in 2011 zouden kunnen doen 
aan de bestrijding van armoede en sociaal 
isolement binnen het stadsdeel Segbroek. 
Stadsdeeldirecteur Annita de Bruijne liet in dat 
verband weten goede ideeën voor activiteiten 
op dat vlak zo nodig financieel of anderszins te 
willen ondersteunen.

Armoede in de Vogelwijk
Wanneer ik in de Vogelwijk rondloop en rond-
kijk, denk ik niet direct aan problemen van ar-
moede en sociaal isolement. Toch bleek uit een 
gesprek dat ik zo’n vijf jaar geleden had met 
medewerkers van het algemeen ouderenwerk 
Segbroek dat er wel wat gevallen van armoede 
binnen de Vogelwijk bekend waren. Daarbij 
doelden zij onder meer op ouderen van wie 

de woning hypotheekvrij was, maar die verder 
weinig geld hadden of heel zuinig leefden 
waardoor er sprake was van achterstallig on-
derhoud van de woning, soms zelfs vervuiling, 
maar ook vereenzaming. Volgens de ouderen-
werkers was het lastig deze Vogelwijkbewoners 
te bereiken, deels doordat de betrokkenen zich 
schaamden om hun problemen naar buiten te 
brengen en voor een deel ook vanwege het feit 
dat de Vogelwijk nu eenmaal geen wijkgebouw 
heeft waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Hoe het thans met de armoede en het sociaal 
isolement binnen de Vogelwijk staat, is niet 
erg duidelijk. Ik kan mij voorstellen dat de 
economische crisis ook een aantal van onze 
buurtbewoners heeft getroffen, maar concrete 
voorbeelden heb ik er niet van. Het is wel de 
bedoeling hier de komende tijd meer aandacht 
aan te besteden. Overigens kunt u hierin als 
buurtbewoner ook een belangrijke rol spelen, 
gewoon al door naar uw buren om te kijken, 
er een praatje mee te maken en hen te hulp te 
schieten op het moment dat dat nodig is of lijkt 
te zijn. Het zou overbodig moeten zijn dit te 
zeggen, maar ik weet maar al te goed dat dit in 
het vaak hectische leven van alledag helemaal 
niet zo vanzelfsprekend is.
 
Regentesse- en Valkenboskwartier
Tijdens de bijeenkomst in de Bethelkapel werd 
me duidelijk dat er bij onze stadsdeelgenoten, 
en dan met name onder de bewoners van het 
Regentesse- en Valkenboskwartier, heel wat ar-
moede en sociaal isolement voorkomt. Ook in 
dat verband zou de Vogelwijk volgens mij een 
rol kunnen spelen. Aangezien wij het binnen 
onze wijk over het algemeen in materiële, maar 
ook in andere zin (opleiding, sociale contacten 

Armoede en sociaal isolement 
bestaan ook dicht bij huis
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etc.) vrij goed hebben - en dan druk ik mij nog 
voorzichtig uit – kwam bij mij de gedachte op 
of wij als wijk niet iets zouden kunnen beteke-
nen voor andere wijken in plaats van ons alleen 
te richten op ons eigen woongebied. 

Ik stuitte tijdens de nazit op een drietal moge-
lijkheden:

•	Een medewerker van de Welzijns stichting 
VOOR zei grote behoefte te hebben aan 
vrijwilligers die aan bewoners van wijken 
binnen Segbroek bijv. Nederlandse les zou-
den willen geven. Daarnaast is men onder 
meer op zoek naar een sportieve vrouw die 
zelfstandig samen met een groep migran-
tendames wil gaan sporten, maar ook naar 
iemand die vriendschappelijke huisbezoeken 
coördineert. Voor meer informatie en overige 
vrijwilligersvacatures kunt u contact opne-

men met Vannessa van Leeuwen, 
 e-mail vanessa.vanleeuwen@voorwelzijn.nl 
 en tel. nr. 3600237 of 06-14103141.
•	Er is het project ‘Van de bank af!’, waarbij 

vrijwilligers mensen helpen om van de 
Voedselbank en van hun schulden af te 
komen. Het betreft een zgn. maatjesproject 
waarbij u voor de duur van een jaar aan een 
stadsdeelgenoot wordt gekoppeld en u met 
name fungeert als verbindingsschakel tussen 
deze stadsdeelgenoot en de professionele 
hulpverlening. 

 Projectleider: Annemieke Leidekker, e-mail 
aleidekker@steknet.nl tel. 06-51107070 of 
3181616. Zie ook de website www.steknet.nl 

•	Vogelwijkgenote Mirinde Vermeijden is 
al jaren bestuurslid en voorzitter van het 
diaconaal Buurt- en Ontmoetingscentrum 
De Westhoek. Dit buurthuis heeft al ruim 25 

De Bethelkapel aan de Thomas Schwenckestraat.

mailto:vanessa.vanleeuwen@voorwelzijn.nl
mailto:aleidekker@steknet.nl
http://www.steknet.nl/
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Voor alle soorten bestratingen en terrassen
Tuinaanleg en onderhoud

Henri du Parcplantsoen 7 E-mail: jeerhart@ziggo.nl
2551 XT Den Haag Tel.: 070 321 10 06
www.eerhart-sierbestrating.eu Mobiel: 06 - 280 631 64

Monique Muller Taco Risselada

een 
reisburo

is een 
reisburo tot u Globe 

ontdekt

Globe ReisbuRo bRooks
Den HaaG

Thomsonlaan 83 - tel.: 070 3637947
thomsonlaan@globereisburo.nl

Frederik Hendriklaan 189 
tel.: 070-3521551 

fr.hendriklaan@globereisburo.nl
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jaar een vaste plek in het Valkenboskwartier. 
In september j.l. heeft De Westhoek on-
derdak gevonden in het Jeugdhuis van de 
Bethelkapel aan de Thomas Schwenckestraat 
30. Er worden allerlei activiteiten georgani-
seerd, waaronder maaltijden en computer-
lessen voor ouderen. Maar ook is iedereen er 
welkom voor een kopje koffie, een praatje of 
een moment van bezinning en rust. 

 Elke maandagavond vanaf 17.00 uur is de 
kapel een oase van rust met kaarsen en met 
mooie muziek. Mirinde vertelde mij dat zij 
op zoek is naar vrijwilligers, onder wie ook 
mensen met bestuurservaring die het leuk 
vinden om mee te denken over allerhande 
beleidszaken. 

 Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
 Axel Wicke, predikant Bethelkapel, 
 331 64 32, email axel.wicke@bethelkapel.nl
 Jan Baronner, diakonaal medewerker 

Westhoek/Stek, 345 93 42,  
 email jbaronner@steknet.nl. 

Een van de organisatoren van de conferentie 
haalde een wens uit de Bijbel aan: Geef mij 
armoede noch rijkdom (Spreuken 30:8). 
Wij Vogelwijkers zouden dat zo kunnen uitleg-
gen dat wij met onze relatief grote rijkdom 
iets zouden kunnen betekenen voor mensen 
uit de buurt die het minder hebben dan wij, 
vanuit de notie dat rijkdom uiteindelijk ook niet 
bevredigt.

Kerstkaartenactie Parkietschool:
350 euro ingezameld voor JKZ

Al vele jaren maken alle kinderen 
op de Parkietschool eind novem-
ber kerstkaarten. Deze worden in 
de aanloop naar kerst tijdens een 
feestelijke avond op school ver-
kocht aan ouders en familieleden. 
De opbrengst gaat altijd volledig 
naar een goed doel. 
De verkoopavond van 2010 was 
op 9 december. Als goed doel 
voor de opbrengst van de zelf-
gemaakte kaarten was dit keer 
gekozen voor het nabijgelegen 
Juliana Kinderziekenhuis, dat net 
z’n 125-jarig bestaan had gevierd. 

De kaarten, die 50 cent per stuk kostten, gingen grif van de hand. Bij het sluiten van de verkoop 
telde de schoolleiding trots 350 euro aan inkomsten. Op 5 januari heeft een delegatie van De 
Parkiet dit bedrag aan de directie van het kinderziekenhuis overhandigd. 
Het is de bedoeling dat het ingezamelde geld wordt gebruikt voor het aanschaffen van speel-
goed voor de patiëntjes.

mailto:axel.wicke@bethelkapel.nl
mailto:jbaronner@steknet.nl


28   De Vogelwijk januari 2011

Tijdens de werkzaamheden ter vervanging 
van de rioleringen in de Vogelwijk heeft de 
afdeling Archeologie van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling de afgelopen jaren diverse opgra-
vingen gedaan. Zulk onderzoek kan interes-
sante vondsten opleveren, want de wijk ligt op 
de meest westelijke strandwal van Den Haag, 
die zo’n 3000 jaar geleden al bewoond was. 
De meest recente opgravingen vonden plaats 
aan het Fazantplein en de Kwartellaan, waar 
infiltratiebekkens werden aangelegd voor de 
opvang van hemelwater. 
Tijdens de archeologische werkzaamheden 
zijn op verschillende plaatsen in de Vogelwijk 

één of meerdere cultuurlagen uit de ijzertijd 
(800 - 12 v. Chr.) aangetroffen. Op basis van 
deze waarnemingen wordt vermoed dat zich 
onder de Vogelwijk nog een grotendeels intact 
cultuurlandschap uit de ijzertijd bevindt.

Nederzetting
Op het Fazantplein is, zoals eerder al in dit blad 
gemeld, een deel van een nederzetting uit de 
ijzertijd aangetroffen. In een latere fase is die 
nederzetting gebruikt als akker. In een put met 
een afmeting van ongeveer 25 bij 12 m werd 
een groot aantal archeologische sporen zicht-
baar, onder meer van paalsporen, ploegsporen, 

Resten van stokoude boerenbedrijven
onder Fazantplein en Kwartellaan
Door Peter Stokkel  Projectleider opgravingen Vogelwijk

Het profiel van de onderzoeksput op de Kwartellaan wordt ingetekend.
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, 

een haard, mogelijke waterkuilen en een grep-
peltje. Ook is er aardewerk gevonden van klei, 
verstevigd met zand (kwarts) of potgruis.
Uit de paalsporen kon worden afgeleid dat 
er verschillende ‘spiekers’ hebben gestaan. 
Spiekers zijn bijgebouwen die vanaf de brons-
tijd (2000 - 800 v Chr.) in Nederland voorko-
men. Duidelijk waarneembaar waren de resten 
van twee vierpalige spiekers en een zespalige 

Typisch aardewerk uit de ijzertijd, met een 
‘kamstreekversiering’.

Den Haag, 7 december 2010

Geachte redactie,

Wat hebben mijn vrouw en ik weer genoten van wijkblad De Vogelwijk! Na ruim veertig jaar 
op de Laan van Poot te hebben gewoond, zijn wij in 2009 naar een mooie parterreflat aan de 
Hoefbladlaan verhuisd. Ons oude huis was gewoon te groot geworden. 
Natuurlijk bleven wij wel lid van de wijkvereniging, al was het alleen maar vanwege uw 
blad! Met bijvoorbeeld in november j.l. de interviews met mevrouw Boon en de heer Hulst. 
Mevrouw Boon kennen we al jaren via de kerk op de Daal en Bergselaan. En restaurant Le 
Gobelet, destijds geleid door de heer Hulst, was ons vaste restaurant, zowel privé als zake-
lijk. Maar ook andere artikelen in het blad, bijvoorbeeld over het groenprogramma voor de 
wijk, waren boeiend en informatief.
Kortom: uw redactie verdient alle lof. Wij hopen het blad nog lang te lezen. Ondanks het 
feit dat we niet meer in de wijk wonen, houden wij toch – ook omdat een zoon van ons nog op 
de Laan van Poot woont – een band met de ‘groene oase’.

Goede feestdagen en veel succes in het nieuwe jaar.
Drs. J.J. A. Scholten

spieker. Er wordt van uitgegaan dat de palen 
een overdekt platform hebben gedragen 
waarop bederfelijke waren, zoals de oogst, 
buiten het bereik van ongedierte kon worden 
opgeslagen. 

Zadenmonsters
Het onderzoek aan de Kwartellaan heeft geen 
sporen van een nederzetting opgeleverd, maar 
het gaf ons wel inzicht in wat er buiten de 
nederzetting gebeurde. Smalle greppels heb-
ben het terrein verkaveld of afgewaterd. Tevens 
zijn de sporen van een palenrij gevonden. Een 
strook met mogelijke pootafdrukken geeft 
aan dat de locatie in de ijzertijd is betreden 
door vee. De aanwezigheid van aardewerk 
dat was ‘gemagerd’ (gemengd) met kwarts of 
potgruis wees ook hier op een datering in de 
vroege- of midden-ijzertijd. Uit zadenmonsters 
bleek dat er zowel op het Fazantplein als op de 
Kwartellaan gerst is verbouwd.

In de brievenbus
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By Carolyn Edgerton

Not defeated by a postal strike - holding up 
the invitation in our Vogelwijk magazine 
- or icy weather, about 30 of us from the 
Netherlands and countries all over the world 
gathered on December 9 at the meeting hall 
on Rietzangerlaan 2A to start off the holiday 
season and get to know one another. What a 
pleasant evening it was!
With a welcome by Pieter Duisenberg, chair-
man of the Vogelwijk Resident’s Association, 
the meet and greet was underway, and the con-
versations started! Language was definitely no 
barrier to the friendly evening. You could hear 
chatter in languages from Dutch to Spanish, 
French, English and German!

Spring event
We’re looking forward to another event next 
spring and hope we can welcome more and 
more expats into our great community here in 
the Vogelwijk. Meanwhile we hope to bring you 
more information in English on the calendar of 
events for the area in upcoming issues of our 
neighbourhood magazine, and hope to see you 
join in!
If you know of other expat neighbours in the 
area who would like to be informed and take 
part in upcoming events, or if you have some-
thing to offer to our expat community here in 
the Vogelwijk, drop me an e-mail. My contact 
details are located under Activiteiten & Clubs at 
the back of the magazine!
See you soon!

A Great Start for Vogelwijk Expats 
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Police
In case of emergencies, life-threatening 
situations or fire: 112

General Police Number: 0900-8844

Segbroek Police Station, Farenheitstraat 192.
Open from 08:00 until 18:00.
Wijkagent (Neighbourhood police officer): 
Wilfried van der Vorst, 
e-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl

Appointment hours: every Tuesday afternoon 
from 14:00-14:30 in the Heldringschool, ground 
floor, Fazantplein entrance

Neighbourhood watch - 
Buurtpreventie
If you have information or would like to receive 
information about safety and security in the 
wijk, please make contact with the safety 
and security coordinators of the Resident’s 
Association, Victor Veenman and Pieter 
Zeestraten: 
buurtveiligheid@vogelwijk.org

Fire
In case of fire: 112
In all other cases: 362.11.50
Loosduinen/Segbroek station office hours: 
359 15 11

Doctor’s Night Service
Tel. 346 96 69

Duty Pharmacist weekends
Tel. 345 10 00

Segbroek District Office
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Opening hours (for matters such as passports, 
driver’s licenses, extracts from the civil registra-
tion, removals, etc): Wednesdays from 12:00-
20:00, all other workdays from 08:00-14:00.  
Website gemeente Den Haag: 
http://www.denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag 
Tel. 328 28 28

Telephone complaints for the 
municipality
Tel. 353 30 00 (ask for the Contact Center)

Vogelwijk Kids Indoor Sports Day 
On Sunday 13 February the traditional Vogelwijk Indoor Sports Day is set to 
take place from 09:30-15:00!  

Open to all kids from 5-12 years of age who live or attend school in the Vogelwijk, the event 
will be held in the HALO Sports Academy building at Laan van Poot 363. There’ll be lots of 
games at sporting challenges, organised by the Activities Committee of the Vogelwijk Resident’s 
Association and a group of students from the HALO. You’re more than welcome!  
Registration for the day’s activities (including lunch!) is 5 euros per child. 
If you want to sign your kids up, please send an e-mail with your child’s name and age to
sportdagvogelwijk2011@hotmail.com

Useful Addresses and Telephone Numbers

mailto:wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
mailto:buurtveiligheid@vogelwijk.org
http://www.denhaag.nl/
mailto:sportdagvogelwijk2011@hotmail.com
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Jeugdsportdag Vogelwijk
op zondag 13 februari 
Schrijf je in!
Op zondag 13 februari wordt in het gebouw 
van de Academie voor Sportstudies (HALO) 
aan de Laan van Poot 363 weer de jaarlijkse 
jeugdsportdag gehouden. Deze dag wordt 
georganiseerd door sportstudenten in samen-
werking met de Activiteitencommissie van de 
Vogelwijk. 
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die in de 
Vogelwijk wonen en/of er op school zitten, 
mogen aan dit indoor-sportfestijn meedoen. 
De dag begint om 09.00 uur en het einde is 
voorzien om circa 15.00 uur. Er zijn heel veel 
leuke activiteiten te doen, allemaal gerelateerd 
aan de leeftijd van de deelnemende kinderen. 
Het maximale aantal deelnemers is 200, dus 
wees er snel bij en geef je gauw op. 
De kosten voor de sportdag bedragen slechts 
5 euro. Daarvoor krijgen de deelnemers ook 
een lunch. Inschrijven moet je (of je ouders) zo 
doen: stuur een mail naar
sportdagvogelwijk2011@hotmail.com
en schrijf daarin je naam, leeftijd, geboorte-
datum, telefoonnummer van je ouders en de 
school waar je op zit. De betaling kan op de dag 
zelf worden gedaan.
We hopen op een maximale opkomst!
Tot ziens!

Namens de organiserende studenten,
Michael Remmerswaal      

Orgelconcerten in Bergkerk
op 9 januari en 11 februari

Op zondag 9 januari wordt er in de Bergkerk 
aan de Daal en Bergselaan 50A na de kerk-
dienst een kort orgelconcert gegeven door de 

vaste organist Warner Fokkens. De kerkdienst 
begint om 10.00 uur, om 11.15 is er gezamen-
lijk koffiedrinken en om plm. 11.30 uur begint 
het concert, dat altijd eindigt met een improvi-
satie. Iedereen is daarbij welkom, ook degenen 
die niet de kerkdienst hebben bezocht. De toe-
gang is gratis. Het orgel in de Bergkerk is een 
uniek instrument. Het is in 2004 gebouwd door 
de orgelbouwer Klop uit Garderen en bestaat 
uitsluitend uit houten pijpen. De klank is warm 
en transparant. 
Op vrijdagavond 11 febuari geven Warner 
Fokkens en organist Arjan Breukhoven in de 
Bergkerk een spectaculair quatre mains-orgel-
concert. Dit concert begint om 20.15 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 8 euro. Het programma 
is heel divers. Beide organisten brengen zowel 
solo als vierhandig werken ten gehore. Arjan 
en Warner hebben beiden gestudeerd aan het 
Koninklijk Conservatorium en zijn vrienden 
voor het leven.
Voor meer informatie over de concerten:
www.warnerfokkens.nl

Pianorecitals Else Krijgsman
op 15 en 23 januari
In haar concertsalon aan de Laan van Poot 298 
geeft pianiste Else Krijgsman op zaterdag 15 en 
zondag 23 januari om 15.30 een pianorecital 
met werken van Bach en Beethoven.  Terwijl u 
nipt aan een glas wijn, speelt Else haar stuk-
ken, die telkens worden voorafgegaan door een 
mondelinge uitleg. 
Bezoekers dienen vooraf te reserveren, hetzij 
via e-mail else@elsekrijgsman.com  of via tel. 
nr. 323 09 58. Voor haar concerten vraag Else 12 
euro ten bate van Artsen zonder Grenzen.
Vanwege een aanstaande heupoperatie komen 
de eerder aangekondigde concerten van Else in 
februari en maart te vervallen.

Kortom

mailto:sportdagvogelwijk2011@hotmail.com
http://www.warnerfokkens.nl
mailto:else@elsekrijgsman.com
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ken wat de boom nodig heeft. Zo krijgen goede 
en gezonde bomen de ruimte om te groeien. 
Bovendien zijn open ruimten in het bos van 
belang voor de ontwikkeling van planten en 
dieren, maar ook voor de beleving door de 
bezoekers.

Wie door de Haagse bossen en parken loopt, 
kan markeringen in kleur zien op stammen 
van bomen. Bomen die de ruimte krijgen om te 
groeien, de zogenaamde toekomstbomen, zijn 
te herkennen aan blauwe stippen onder aan de 
stam. Bomen met een geel kruis of een gele stip 
worden omgezaagd. De stam van bomen met 
een kruis wordt afgevoerd. Bomen met een stip 
blijven na het omzagen in hun geheel liggen. 
Bomen met een gele ring rond de stam worden 
geringd. Dat wil zeggen dat rondom een strook 
van de schors verwijderd wordt, waardoor de 
bomen langzaam afsterven.
Staand en liggend dood hout in een bos is van 
belang omdat het een voedselbron voor planten 
en dieren vormt en ook schuil- en nestgelegen-
heid biedt. 
Kijk voor meer informatie op de website 
www.denhaag.nl/bosbeheer 
 

Strandverbreding 
Deze maand wordt begonnen met de ver-
breding van het strand, grenzend aan de 
Vogelwijk. Het opspuiten van extra zand zal tot 
begin april duren. In die periode wordt ook een 
aantal strandopgangen voorzien van nieuwe 
trappen en betonplaten.
Wie meer wil weten over de versterking van 
de Delflandse kust, inclusief het aanstaande 
‘zandmotor-experiment’ kan elke zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur terecht bij 
het Informatiecentrum Delflandse Kust aan de 
zuidrand van Kijkduin.

Kortom
Tweede prijs bij wedstrijd 
om Groene Parel voor
Vogelwijk Energie(k)   
De stichting Vogelwijk Energie(k), die de wind-
molen bij het vroegere Norfolkterrein weer aan 
het draaien kreeg voor de energievoorziening 
van zo’n 400 huishoudens,  heeft op 8 decem-
ber de tweede prijs gewonnen in de landelijke 
wedstrijd om de Groene Parel. 
De Groene Parel is een prijs die jaarlijks 
wordt uitgereikt als stimulans en beloning 
voor lokale klimaatprojecten. De wijk-ener-
gieteams van de gemeente Sittard-Geleen 
kwamen als winnaar uit de bus (er waren 
20 genomineerden), maar het was een close 
finish, want het scheelde weinig of Vogelwijk 
Energie(k) was er met de Parel vandoor 
gegaan. De Vogelwijkers werden door de jury 
extra geprezen vanwege het feit dat hun pro-
ject een burgerinitiatief is.

Winteronderhoud van
Haagse natuurgebieden
Deze winter voert de gemeente Den Haag weer 
‘groot onderhoud’ uit in de Haagse bos- en 
natuurgebieden. Daartoe behoort onder meer 
uitdunning van bossen en parken. Goed beheer 
en onderhoud zijn nodig om de bossen gezond, 
veilig, natuurlijk en recreatief aantrekkelijk te 
houden. Deze maanden wordt er gewerkt in 
onder meer de duinen, de Bosjes van Poot, de 
Bosjes van Pex, Clingendael, de Scheveningse 
Bosjes, Madestein en Meer en Bos.
Uitdunning is de belangrijkste beheersmaatre-
gel om de balans in een gezond bos te behou-
den. Er worden bomen verwijderd met als 
doel de groeiomstandigheden van de blijvende 
bomen te verbeteren. Afhankelijk van de soort, 
kwaliteit en leeftijd van de boom wordt beke-

http://www.denhaag.nl/bosbeheer
http://www.delflandsekust.nl 
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BANKETBAKKERIJ
• Ook vele soorten andere taarten
• Eigen fabrikaat luxe bonbons
• Diverse koekjes, zoutjes enz.
   Alles met roomboter bereid

Doe mee aan ons vernieuwde spaarsysteem

Arabislaan 56 - Tel. 325.27.34
Weissenbruchstraat 1k - Tel. 324.94.09

Kerkstraat 71, Wassenaar - Tel. 517.95.07

Voor bestellingen:
Tel. 324.68.44

Benieuwd naar onze
aantrekkelijke acties?
Bezoek www.placom.nl of
kom langs in onze showroom!

Vloeren Plafonds Kasten Raamdecoratie
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Sneeuw is echter van alle tijden. Kijk bijvoor-
beeld eens naar dit Vogelwijkplaatje uit het 
Haags Gemeentearchief. De foto is gemaakt in 
februari 1941, dus bijna op de kop af zeventig 
jaar geleden. 
Het is een afbeelding om even bij te mijme-
ren. De fotograaf stond op de Laan van Poot, 
zo te zien ergens tussen de Kwartellaan en 
de Fitislaan. De serene rust die de foto uit-
straalt doet niet vermoeden dat ons land op 
dat moment al acht maanden bezet was door 
Duitsland en dat er al heel veel ellende was 
geschied en nog zou plaatsvinden. In dezelfde 
maand waarin de foto is genomen werd in 
Amsterdam en omgeving massaal gestaakt 
tegen de Jodenvervolging. Binnenkort wordt 
deze Februaristaking van zeventig jaar terug 
opnieuw herdacht.

En wat is de techniek voortgeschreden! De 
maker van deze foto had niet zo’n handig 
cameraatje als wij, een apparaat dat je niet 
meer tegen je ogen hoeft te drukken om door 
een zoeker te loeren, maar dat je gewoon op 
zo’n veertig centimeter voor je gezicht houdt en 
waarbij je na het afdrukken direct het resultaat 
kunt zien. Niet goed? Weggooien en opnieuw 
proberen.
De fotograaf uit 1941 had nog een camera 
met een filmrolletje erin. Je moest altijd maar 
afwachten of de foto goed was. Dat merkte je 
pas als je de negatieven met de afdrukken in de 
fotowinkel ging ophalen. Het lijkt hopeloos ou-
derwets en eeuwen geleden, maar bedenk wel 
dat deze wijze van fotograferen tot ongeveer 
het jaar 2000 in zwang is gebleven. Inderdaad, 
zo kort geleden nog maar!

Winterse Laan van Poot zeventig jaar geleden
Sneeuwfoto’s hebben we de afgelopen maand bij bosjes kunnen maken. Tallozen 
trokken er in december met de doorgaans digitale camera op uit om sfeervolle 
beelden van de witte wereld vast te leggen.
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•	 Huurappartementen
•	 Thuiszorg	&	alarmering
•	 Restaurant	en	grand	café
•	 Servicepakketten
•	 Activiteitenaanbod
•	 Wijkservicepunt
•	 Dagbehandeling
•	 Verpleeghuiszorg
•	 Informatie	over		
	 woonzorgcentrum	Dekkersduin

Zonnebloemstraat	383,	2565	RW	Den	Haag			

Woonzorgcentrum	Uitzicht

Bel	voor	meer	informatie	070	-	754	55	55

Van der Valk is een Westlands bedrijf dat al 90 jaar bestaat en moderne 
techniek combineert met ouderwetse service en garantie! Aangesloten 
bij Baderie, UNETO-VNI en CBW voor de beste garantie, kwaliteit en  
zekerheid! Bij Van der Valk telt alleen het eindresultaat en een  
100% tevreden klant. Wij nemen met minder geen genoegen!

Bij Van der Valk kunt u ook terecht voor:
• keukens
• wand en vloertegels
• badkamers
• vloerverwarming
• duurzame energie
• centrale verwarming
• airco/ventilatie en installatiewerk

Patijnenburg 4-6 • 2671 JD Naaldwijk • T 0174 624610 • www.valkcomfort.nl

Van der Valk biedt 
u ‘Totaal Comfort’ 
op het gebied van 
installatietechniek, 
keukens, sanitair 
en tegels. Dat u 

voordeel heeft bij 
het inschakelen van 
één bedrijf dat alle 
werkzaamheden kan 
uitvoeren, spreekt 
voor zich. In het 
stadium van offerte 
kan alles in één keer 
worden besproken 
en later, tijdens de 
uitvoering, blijft  
alles in één hand.

ADALGZW
VO

G
EL0111-006



De Vogelwijk januari 2011   37

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.  
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl  

HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn hulp in de 
huishouding heeft nog een dagdeel beschikbaar. 
Zij is bijzonder consciëntieus en betrouwbaar en 
prettig in de omgang. U kunt haar bereiken op 
tel. 3602338. Voor informatie en referentie kunt 
u bellen naar 3234521 of 
06 36357024.

WOONRUIMTE GEZOCHT - Voor medisch 
specialist HagaZiekenhuis Sportlaan: woon/
slaapkamer en eigen badkamer. Twee tot 
drie nachten per week (dinsdag-donderdag). 
Reacties naar: PCC@hagaziekenhuis.nl 

LEDEN TENNISCLUB GEZOCHT - Gezellige 
tennisclub zoekt 35+ leden met tenniservaring 
voor seizoen 2011. We spelen op maandagavond 
op Berg en Dal. Belangstelling? Mail of sms naar: 
tedsmitooms@hotmail.com / 06-44804719

PEDICURE - Coby, gediplomeerd pe-
dicure, woont en werkt in de Vogelwijk: 
Nachtegaalplein 8. Ik kom ook bij u aan huis en 
werk volgens de code van de voetverzorging. 
Tel. 3617257.

THE HAGUE INFORMATION - The website 
www.denhaag.nl offers all kinds of informa-
tion about our city in seven languages: Dutch, 
English, French, German, Italian, Spanish and 
Portugese!

COACHING OUDERS EN KINDEREN - 
Bezoek de nieuwe website praktijk Eigen-wijs 
van Monica van Leersum, NLP-coach en kinder-
tolk, voor persoonlijke groei, ontwikkeling en 
opvoeding.  www.gelukkigeigenwijs.nl.

TE HUUR - Modern appartement aan de 
Segbroeklaan, 90m2, met zeer ruime (dubbele) 
berging en zonnig balkon over de volle breedte. 
Huur € 850 excl. gas, water, licht. Informatie bij 
secretariaat TBP, tel. 3255675 of 06-44804719 
(sms’en mag ook). 
E-mail: tedsmitooms@hotmail.com

TE KOOP -  Zo goed als nieuwe vouwfiets, merk 
Dahon, type Piazza N7. Lichtblauw, nauwelijks 
gebruikt. Prijs: 450 euro. Tel. 06 - 12 56 89 12.

BIJLES – Wiskunde-bijles havo/vwo, aan huis. 
Ook examentrainingen! Bel met Jeroen:
06- 26118927.

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

Woensdag 12 januari: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. een 
briefje met de naam van een overleden persoon. 
Na de pauze kunt u worden gemagnetiseerd door 
enkele magnetiseurs.
Woensdag 19 januari: Jan Debeij verzorgt een 
avond psychometrie a.d.h.v.  een foto of voorwerp 
van een levend persoon.
Woensdag 26 januari: Tiny de Ruiter verzorgt 
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto van 
een persoon die overleden is.
Woensdag 2 februari: Sandra Koper verzorgt 
een avond psychometrie a.d.h.v. een foto of voor-
werp van een levend persoon.
Woensdag 9 februari: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
nummers die bij binnenkomst worden uitgedeeld. 
Na de pauze kunt u worden gemagnetiseerd door 
enkele magnetiseurs.

mailto:PCC@hagaziekenhuis.nl
mailto:tedsmitooms@hotmail.com
http://www.eigen-wijsinfo.nl/
mailto:tedsmitooms@hotmail.com
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Ir. Gerard R. Petrie
Wildhoeeaan 26
2566 RV Den Haag

Afspraak maken?
06.51572280/gerardpetrie@gmail.combouwadvies

architectuur&bouwadvies

architectuur

search & selection - interim - training & advies

Havestate Sailing verzorgt met 
het uiterst professionele en  
toch comfortabele 53 ft. (ruim  
16 meter) aluminium wedstrijd-
zeiljacht de Silver Lion  
(Scheveningen) alle door u  
gewenste trips, trainingen, 
events, etc. op de Noordzee  
en verder (max. 12 personen).

Training? Teambuilding?  
Vakantie? Leren zeilen? 
Uitje op zee? Vuurwerk zien? 

Interesse? Neem contact op met 
uw wijkgenoot Marc Kraan van 
Havestate Sailing.

Havestate Sailing gaat geen zee te hoog

Telefoon: +31(0)10 – 43 66 088
Fax: +31(0)10 – 43 66 087
E-mail: info@havestate.nl
Postadres: Postbus 23105, 3001 KC Rotterdam

SCHEVENINGSE MAKELAARS 
voor regionaal onroerend goed

ALTIJD DUIDELIJK Prins Willemstraat 31 
2584 HT Scheveningen

makelaars@devilee.nl
Telefoon 070 352 42 01

Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 Daal en Bergselaan 3    Tel. 070-323 8000 

                 Tennis 2011 voor 
    mini's - junioren - senioren

Tennispark 
HanenburgVa

na
f 1

92
7

W W W . H A N E N B U R G . N L

voor een solide kast op maat?

Bekijk direct de mogelijkheden:
Op zoek naar dé oplossing
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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 de Heldringschool, begane grond, 
ingang Fazantplein.

Buurtpreventie
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan ook contact 
op met de veiligheidscoördinatoren van de wijk-
vereniging, Victor Veenman en Pieter Zeestraten:
buurtveiligheid@vogelwijk.org

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

Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 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

CDierenambulance Den Haag
tel. 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
tel. 353 30 00 (vragen naar Contactcentrum)

Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het ma-
ken van een afspraak op woensdag, donderdag 
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar-
straat 69, tel. nr.  346 95 43. 
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan 
verbonden

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.  360 02 37.

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. 360 02 37.

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. 360 02 37.

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. 754 55 55.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

mailto:buurtveiligheid@vogelwijk.org
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Frederique Paardekooper,
tel. 2201547, e-mail: activiteitencie@live.nl

Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl

Ouderenactiviteiten
W. van Alphen-Schröder, Sportlaan 998
tel. 360 21 37 of 06-51373635

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

Verkeerscommissie
Herman Boutkan, Pauwenlaan 99
Frans Dietz, Pauwenlaan 49
e-mail: vogelverkeer@gmail.com

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

Tennisclub
Zomer: di/do-morgen ,Hanenburg
Winter: zaterdag van 10-12 uur, De Rhijenhof
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl

Damesgymnastiek
Houtrustschool, Nachtegaalplein 19, 
woensdag 20.00-21.00 uur. Ineke Spaanbroek, 
Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02

Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Theo Mulder, tel. 352 27 97, 
e-mail: mulder.araya@tiscali.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. avond 20.00-22.00 uur in de Heldringschool 
(gymzaal). Contact: Hans van Geest,  tel. 360 77 55 
e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl

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

Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft 
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor 
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze 
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar 
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl

Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com

Penningmeester
Rob Heidt
Mezenlaan 60, tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl

Overige bestuursleden
Coby Kervezee (wijkactiviteiten en ouderenwerk)
   Spotvogellaan 14, tel. 323 98 74
Arthur Wiggers (infrastructuur)
   Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
Karin Donk (vicevoorzitter), Sijzenlaan 68, 
tel. 324 23 95

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: alluetkenh@aol.com
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.

WIJKVERENIGING
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