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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.

Jaargang 55, no. 1, januari 2012

Allereerst wenst de redactie alle lezers van dit wijk-

blad - dat zijn gemiddeld 5500 personen per maand, 

dus dat is niet niks - een gezond, gelukkig en voor-

talen die Nederland rijk is: Veel heil en zegen, dan wel 

Folle lok en seine!

Deze januari-uitgave heeft een winterse omslagfoto, 

want u weet inmiddels wel dat we elke drie maanden 

een andere voorplaat hebben die bij het seizoen past. 

Deze sneeuwplaat houden we dus tot en met maart. 

Het risico dat we dan al in een uitbundig voorjaar zijn 

beland, nemen we daarbij maar voor lief.

Dit blad drijft voor een deel op tips, in de trant van 

eens mee gaan praten�. Of: �Heb je wel eens gehoord 

van zus en zo? Daar zit vast een leuk verhaal in!� Via 

zo�n tip kwamen we het afgelopen najaar op het spoor 

van een 88-jarige bewoner van de Oude Buizerdlaan, 

Menno de Rijk. Een man met een bijzondere levensge-

schiedenis die ondanks z�n leeftijd blaakt van gezond-

heid en elke week nog een uurtje gaat hardlopen met 

veteranen van Haag Atletiek, waarvan hij veruit het 

oudste lid is. Een drie uur durend gesprek met hem 

leverde een verhaal op dat u enkele pagina�s verderop 

aantreft. 

Het verhaal over Menno de Rijk vertoont overigens 

maand in onze serie �Waar zijn ze gebleven?� over 

oud-Vogelwijkers die elders een nest hebben ge-

bouwd. Centraal hierin staan dit keer Hans en Mariet 

van Dijk, die ruim 46 jaar aan de Spotvogellaan heb-

ben gewoond, bijna om de hoek bij Menno de Rijk.

De nu 90-jarige Hans, die vele jaren als anesthesist 

in het Juliana Kinderziekenhuis heeft gewerkt, is ook 

een voorbeeld van iemand die tot op hoge leeftijd 

sportief bezig was. Tot voor kort volleybalde hij nog 

en afgelopen zomer was hij ook nog op de tennisbaan 

te vinden. Opvallend is ook dat in beide verhalen het 

vroegere Vogelwijkcafé De Tortel aan de orde komt. 

waarmee je opgeruimd en optimistisch het nieuwe 

jaar in kunt gaan. En ze vormen tevens een aanspo-

ring om ons als redactie van tips te blijven voorzien en 

misschien ook zelf eens iets voor dit blad te schrijven.

                               
   DvR  

   Van
de Redactie
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Een gelukkig 2012 gewenst!

Ik hoop dat de jaarwisseling voor u allen goed 

is geweest. Dat u samen met dierbaren heeft 

kunnen terugkijken op het voorbije jaar en nu 

kunt vooruitkijken naar het nieuwe jaar, met 

nieuw optimisme en vol van plannen. Ik wens u 

namens het bestuur van de wijkvereniging een 

gezond en gelukkig 2012 toe, met veel gezellig-

heid en betrokkenheid in de wijk.

Na oud & nieuw krijgen wij als bestuur van de 

wijkvereniging altijd een �evaluatiebericht� van 

de politie. De Vogelwijk had de afgelopen jaren 

de twijfelachtige eer van de meeste vernielin-

gen aan openbare voorzieningen zoals brieven-

bussen en prullenbakken in heel het stadsdeel 

Segbroek. Dit voorwoord heb ik al voor de 

jaarwisseling bij de redactie moeten inleveren, 

maar in het februarinummer verneemt u beslist 

hoe het dit keer rond de jaarwisseling in onze 

wijk is gegaan.

Buurtpreventie

In november zijn er twee incidenten geweest 

waarbij enkele jonge Vogelwijkbewoners zijn 

mishandeld en beroofd, achtereenvolgens aan 

de Kwartellaan en op het Nachtegaalplein. 

Ander nieuws kwam binnen via het e-mailnet-

werk van laancoördinatoren half december. Net 

als begin november aan de Patrijslaan het geval 

was geweest, werd opnieuw een verdachte van 

een woninginbraak gearresteerd. Volgens het 

politiebericht: �Een oplettende burger zag dat 

werd ingebroken in een woning op de Haviklaan 

en gaf een goed signalement door aan de poli-

tie. Agenten hielden bij het Distelvinkenplein 

een 33-jarige Hagenaar aan die voldeed aan het 

signalement. Zij namen de man mee naar het 

politiebureau voor verhoor.�

De commissie buurtpreventie - tegenwoordig 

speken we meer van �buurtveiligheid� - is een 

kleine vier jaar geleden opgericht in reactie op 

een toename van inbraken en andere vormen 

van criminaliteit in onze wijk. De commissie 

zal in 2012 haar activiteiten uitbreiden. Hier 

kunt u elders in dit blad meer over lezen. Voor 

wat betreft de coördinerende organisatie: na 

een oproep van coördinator Victor Veenman 

hebben de wijkgenoten Mies de Bont, André 

Noordenbos en Coen van Dijk zich spontaan 

aangemeld om te helpen. Allen dank en veel 

succes!

Meer coördinators gezocht

Woont u in een laan(gedeelte) of blok waar nog 

geen veiligheidscoördinator actief is, beraad 

u dan eens op de vraag of u die taak op u wilt 

nemen. Praat er eventueel met uw buren over 

of doe een briefje in de bus van uw straatgeno-

ten waarin u zich als coördinator presenteert. 

Zet uw e-mailadres erbij, vraag de mensen hun 

mailadres op te geven en maak daar een apart 

bestand van, zodat u in voorkomende gevallen 

iedereen tegelijk over belangrijke gebeurtenis-

sen kunt informeren. Omdat een aantal oude-

ren geen e-mail heeft, is het handig in elk geval 

hun telefoonnummer te hebben of indien nodig 

hen schriftelijk op de hoogte te houden.  

Openbare ruimte

Dit jaar staan er weer een paar belangrijke 

onderwerpen op de agenda. Voor een groot 

deel van de wijk (tussen Kwartellaan en Oude 

Buizerdlaan) staat dit jaar in het teken van de 

vernieuwing van riolering en bestrating. Verder 

is er de discussie over de toekomst van de kerk 

aan de Sportlaan, waarover we in het volgende 

blad met een update zullen komen. Ook andere 

onderwerpen behouden onze aandacht, zoals 

Het 

woord 

is aan 

de voorzitter...
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de (inmiddels onzekere!) bouwplannen rond 

de Scheveningse haven, de vormgeving van 

de Noordwestelijke Hoofdroute (Madurodam-

Kijkduin) en de toekomst van het HALO-

terrein.

Westwood

In het vorige nummer van dit blad schreef ik al 

dat verschillende bewoners bezwaar hadden 

gemaakt tegen een verlenging van de nacht-

met name te maken met vermeende overlast 

zoals die wordt ondervonden van aankomende 

en vertrekkende bezoekers. Ik heb toen ook 

toegelicht dat we als wijkvereniging geen for-

mele positie hierin hebben ingenomen, omdat 

Westwood voor veel bewoners een positieve 

wijkfunctie heeft en een brede steun in de 

wijk geniet. Ik heb toen geconcludeerd dat de 

discotheek wel haar verantwoordelijkheid moet 

nemen, of de overlast nou aan haar is toe te wij-

zen of niet. Want, zoals ik het toen zei: samen 

maken we de buurt.

In dit blad is een ingezonden brief van 

Westwood opgenomen. Wat ik positief vind, 

is dat het idee is opgekomen om met vaste re-

gelmaat een bijeenkomst te hebben tussen het 

management van Westwood en bewoners uit 

Groot en Klein Houtrust en de omgeving Laan 

van Poot/Houtrustlaan. Door meer direct en 

regelmatig contact zal er meer onderling begrip 

ontstaan en kunnen problemen effectiever 

worden aangepakt. Het bestuur van de wijkver-

eniging ondersteunt deze gezamenlijke aanpak 

en probeert hier ook gemeente en politie bij te 

betrekken, zodat deze ook hun handhavende rol 

hierin kunnen vervullen.

Klimaatconferentie

Tot slot: persoonlijk werd ik erg treurig van de 

teleurstellende klimaatconferentie van eind 

2011 in Durban, Zuid Afrika. Er is echter hoop. 

Terwijl de kolencentrales nog steeds wereld-

wijd als paddenstoelen uit de grond schieten, 

is er dat ene kleine wijkje, aan de rand van de 

duinen, waar wel voortgang wordt gemaakt. In 

de Vogelwijk zijn de afgelopen weken in vijftig 

huizen zogeheten �slimme meters� geïnstalleerd. 

Energiemeters waarmee onder meer op dagba-

sis het verbruik van gas en elektra kan worden 

bijgehouden, zodat je zelf bewuster aan je ener-

gieverbruik kunt werken. Verderop in dit blad 

staat er meer over. Opnieuw een goed initiatief 

van Vogelwijk Energie(k). Dus optimistisch gaan 

we 2012 in als een betrokken wijk aan zee.

Pieter Duisenberg

(mede namens collega bestuursleden Anke Lütkenhues, 

Marianne Moor, Arthur Wiggers en Rob Heidt)   

Op maandag 6 februari begint in het gebied 

tussen de Kwartellaan en de Oude Buizerdlaan 

het al eerder aangekondigde vernieuwings-

project voor riolering en bestrating Vogelwijk 

Fase 3. 

Voor de bewoners uit dit projectgebied is op 

donderdag 19 januari van 17.00 uur tot 

19.30 uur in de kantine van het HALO-gebouw 

aan de Laan van Poot een zogeheten inloop-

Inloopavond rioolproject op donderdag 19 januari

avond georganiseerd. Iedereen die nog vragen 

over het project heeft, kan daar binnenlopen 

om de werktekeningen en de tijdtabel van de 

werkzaamheden te bekijken en te praten met 

vertegenwoordigers van de gemeente en van 

het aannemersbedrijf BAM HABO dat het pro-

ject zal uitvoeren.

De bewoners uit het betrokken wijkgedeelte 

krijgen overigens ook nog informatie per post 

toegestuurd.
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Door Rob Heidt 

Contributie wijkvereniging 2012

Zoals gebruikelijk ontvangt u bij dit januari-

nummer de brief inzake de contributie voor dit 

jaar (nog altijd slechts 15 euro!) en de bijbe-

horende acceptgiro. Vanaf dit jaar is het echter 

ook mogelijk om de wijkvereniging een mach-

tiging tot automatische jaarlijkse afschrijving 

van de contributie te geven. U treft hiervoor 

een machtigingsbrief aan én een brief inzake 

eventuele intrekking van de machtiging. De 

machtiging kunt u op elk moment intrekken! 

Voor het versturen van de machtiging kunt u 

gebruik maken van de bijgesloten antwoord-

enveloppe. Daar hoeft geen postzegel op. De 

afschrijving van de contributie zal plaatsvinden 

op 31 januari aanstaande.

Ik hoop dat veel Vogelwijkers van deze moge-

lijkheid gebruik zullen maken. De administratie 

wordt hierdoor een stuk eenvoudiger en dat is 

weer van belang in verband met het afbouwen 

van de gemeentelijke subsidie voor administra-

tieve bijstand.

E-mailadressen

In toenemende mate is communicatie per 

e-mail een uitstekend middel om leden in voor-

komende gevallen direct te informeren. Vorig 

jaar hebben wij een oproep gedaan om uw 

e-mailadres door te geven. Veel leden hebben 

daar positief op gereageerd. Wij beschikken 

inmiddels over ongeveer 800 e- mailadressen.

Als u over een e-mailadres beschikt en u hebt 

dat nog niet aan ons doorgegeven, wilt u dat 

dan alstublieft alsnog doen? Stuur daartoe een 

e-mail aan: leden@vogelwijkonline.nl

Wij zijn ons bewust van de privacywetgeving en 

zullen ons daar ook strikt aan houden.

Wij hechten er aan om te verklaren dat we uw 

e-mailadres nimmer zullen doorgegeven aan 

commerciële of andere organisaties.

Subsidies

De gemeente Den Haag heeft de subsidierege-

ling voor wijkprojecten met ingang van dit jaar 

ondergebracht in een bundeling kleine regelin-

gen. Vanaf dit jaar kan iedereen (individueel of 

als groep) subsidie aanvragen voor een project 

waarmee de leefbaarheid of het welzijn in een 

wijk wordt verbeterd. 

Heeft u een idee dat hieraan voldoet, dan is 

hiervoor een budget beschikbaar onder  de 

naam Subsidie Leefbaarheid en Bewoners-

participatie. De aanvraag wordt beoordeeld 

met inachtneming van het stadsdeelplan voor 

Segbroek, waar de Vogelwijk deel van uitmaakt.

De subsidie wordt bij toekenning uitbetaald aan 

een rechtspersoon. Uiteraard kunt u dit via de 

wijkvereniging regelen. Als bestuur zullen wij 

een aantal projecten voordragen voor subsidie. 

Wij zullen u informeren over de toekenning en 

vervolgens acties ondernemen om de projecten 

uit te voeren.

Het subsidiëren van straatfeesten door een 

bijdrage van de gemeente is helaas verval-

len, evenals een bijdrage voor het werven van 

vrijwilligers. Verder hebben wij vernomen dat 

de subsidie voor secretariële en administratieve 

ondersteuning in vier jaar wordt verminderd tot 

nihil.

Heeft u nog vragen, kijk dan bij de bestuurs-

gegevens achterin dit blad.

        Bericht 
  van de penningmeester

mailto:leden@vogelwijkonline.nl
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Door Dick van Rietschoten

Onder supervisie van het nieuw aan-

getreden wijkbestuurslid Marianne 

Moor zal de Commissie Buurtveilig-

heid Vogelwijk dit jaar een frisse start 

maken, met meer mensen en een 

intensiever overleg met de politie. Om 

te beginnen zal de commissie samen 

met de circa 50 laancoördinatoren 

die de wijk momenteel telt op maan-

dagavond 6 februari een bespreking 

hebben met vertegenwoordigers van 

het politiebureau Segbroek. De agenda 

hiervoor staat op de volgende pagina.  

Binnenkort zal de Commissie Buurtveiligheid, 

die sinds september louter nog bestond 

uit Victor Veenman (Pauwenlaan), met 

drie nieuwe leden worden uitgebreid. De 

volgende kandidaten hebben zich aan-

gemeld: Mies de Bont (Fuutlaan), André 

Noordenbos (Zwanenlaan) en Coen van Dijk 

(Spotvogellaan). Voor 2012 is inmiddels een 

jaarplan opgesteld, met een aantal concrete 

activiteiten, zoals een actie inbraakpreventie, 

het vergroten van de weerbaarheid van oude-

ren tegen �babbeltrucs�, geregeld contact met 

wijkagent Wilfried van der Vorst, het versterken 

van de (snelle) communicatie van meldingen 

naar buurtbewoners en - last but not least - het 

uitbreiden van het stratennetwerk dat onder de 

buurtpreventie valt.

Witte vlekken 

Nog steeds telt dat netwerk een behoorlijk 

aantal witte vlekken, dat wil zeggen: lanen, 

laangedeelten of pleinen waar nog geen laan-

coördinator is. De Commissie Buurtveiligheid 

en het bestuur van de wijkvereniging doen bij 

dezen een dringende oproep aan bewoners van 

de �witte vlekken� om het netwerk sluitend te 

maken. 

Een laancoördinator is iemand die het e-mail-

adres en telefoonnummer van al zijn nabije 

buurtgenoten heeft en deze buren geregeld 

voorziet van informatie over de (on)veiligheid 

van de buurt. Die informatie krijgt de coördi-

nator van de Commissie Buurtveiligheid, die 

op haar beurt in contact staat met de politie. 

De politie kan bijvoorbeeld waarschuwen voor 

auto-inbrekers die actief zijn of voor louche 

politie vragen om uit te kijken naar bepaalde 

verdachte of vermiste personen en eventueel 

oproepen doen om naar aanleiding van inci-

denten een getuigenverklaring af te leggen. 

Ten slotte heeft het netwerk van laancoördina-

toren nog een ander belangrijk voordeel. Het 

Veiligheid Vogelwijk onderwerp 
van discussie en onderzoek
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kan voor het bestuur van de wijkvereniging 

een uitstekend instrument zijn om de hele 

Vogelwijk snel van noodzakelijke actuele infor-

matie te voorzien of bijvoorbeeld een enquête 

te houden. Bovendien geven in sommige lanen 

de buurtbewoners aan hun laancoördinator 

door wanneer ze langere tijd van huis zijn.

Laancoördinatoren gezocht

Wie zich geroepen voelt de rol van laancoördi-

nator in een van de onderstaande lanen op zich 

te nemen, gelieve zich spoedig te melden bij de 

Commissie Buurtveiligheid:

buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Hij of zij kan dan ook meepraten tijdens de 

bijeenkomst met de politie op maandag 6 

februari.

De lanen, laangedeelten en pleinen waar nog 

geen coördinator is, liggen vooral aan weers-

op het voormalige Houtrustterrein hebben nog 

geen coördinator. Hieronder staan de witte 

vlekken buurtgewijs gegroepeerd:

Politieacademie, en zijn medestudent Dirk 

Geerdink. Ze doen momenteel een praktijk-

stage aan het politiebureau Segbroek. ,,De 

Vogelwijk leek ons een goed gebied voor een 

zogeheten belevingsonderzoek met betrekking 

tot de veiligheid,�� aldus de jonge politiefunc-

tionaris. ,,Het is een grote, vrij overzichtelijke 

wijk, waar het op het oog rustig is, maar waar 

toch geregeld criminaliteit voorkomt.��

status heeft, zullen de leidinggevenden op het 

bureau Segbroek beslist rekening houden met 

de resultaten ervan. Ook de beleidsmakers in 

het gemeentelijk stadsdeelkantoor Segbroek 

zullen het onderzoeksverslag onder ogen krij-

gen. Sander Verhees heeft inmiddels beloofd 

ook aanwezig te zullen zijn op de bijeenkomst 

met de laancoördinatoren op 6 februari in het 

politiebureau aan de Fahrenheitstraat. 

Distelvinkenplein

Sperwerlaan

Fazantplein

Patrijslaan

Haviklaan

Koetlaan

Haanplein

Ooievaarlaan (2 gedeelten)

Talinglaan (2 gedeelten)

Hoenderlaan

Sprietplein

Wielewaalplein

Laan v. Poot (div. gedeelten

van begin tot 

Nieboerweg)

Leeuwerikplein

Merellaan

Zwaluwlaan

Parkietlaan

Roodborstlaan

Sijzenlaan (eerste deel)

Wijkscan veiligheid

Eind december is steekproefsgewijs op 350 

adressen verspreid over de wijk een enquête-

formulier bezorgd over het (on)veiligheids-

gevoel van de bewoners. Het gaat hierbij om 

een studie-opdracht, die wordt uitgevoerd 

door Sander Verhees, student van de Haagse 

Overleg 

Vogelwijk en politie

Datum: Maandag 6 februari 

Tijd: 19.15 uur

Plaats: Politiebureau Segbroek 

Deelnemers:  Laancoördinatoren Vogelwijk 

 en politiefunctionarissen

Agendapunten: 

Voordracht nieuwe leden Commissie 

Buurtveiligheid

Presentatie pilotproject Woninginbraak 

Presentatie plan �Inbraaksimulatie�

Presentatie preventieplan inzake babbeltrucs 

Presentatie communicatieplan

Opzet werkgroep �functieomschrijving laan-

coördinator�  

Veiligheidsscan Vogelwijk

Uitbreiding netwerk buurtpreventie

Rondvraag 

Vaststellen volgende vergadering. 

mailto:buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
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Bezitters van een open haard in de buurt van 

de Nachtegaallaan hadden in de stormachtige 

tweede week van december hout voor het 

oprapen. Een van de bijna negentig jaar oude 

iepen in de vermaarde dubbele bomenrij van 

deze laan had het stormgeweld niet overleefd. 

Krakend viel de kruin van de door ouderdom 

en iepziekte al verzwakte boom �s nachts op het 

middenpad, waar de resten nog enkele dagen 

bleven liggen dan wel staan. Daarna werd de 

boel opgeruimd en de stam omgezaagd.

Het was al de zoveelste Nachtegaal-iep die 

de afgelopen twee jaar de geest had gegeven. 

Zo ontstaan er steeds meer open plekken. 

Voorlopig laat de gemeente de natuur nog 

even z�n gang gaan, maar het zal zeker geen 

jaren meer duren eer alle oude bomen worden 

verwijderd om plaats te maken voor jonge nieu-

welingen. Aan de kant van de Mezenlaan staan 

trouwens al een paar jeugdige boompjes.

Luchtfoto

De bijgaande luchtfoto uit 1924 illustreert hoe 

de dubbele bomenrij aan de Nachtegaallaan 

er in 1924 uitzag. De toen nog jeugdige iepen 

stonden er nog maar één à twee jaar. De wijk 

was - tot aan de Nieboerweg - volop in aan-

bouw. De vele lege plekken getuigen daarvan. 

De zuidkant van de Nieboerweg bestond nog 

uit duingebied. Zie ook de prille tuinen van de 

grote wooncomplexen rond de Spreeuwenlaan, 

van de hand van architect Rutgers. Op het 

Nachtegaalplein waren twee tennisbannen 

aangelegd, die tot in de bezettingstijd in gebruik 

zijn geweest.

Oude iep overleeft december-
storm niet
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,,Vanmorgen nog heb ik met een 

groepje veteranen van Haag Atletiek 

een uurtje hardgelopen,�� zegt Menno 

de Rijk terloops als we ons in een leun-

stoel van zijn ruime woonkamer aan de 

Oude Buizerdlaan 24 laten zakken. 

,,Je moet in beweging blijven hè, zeker 

als je wat ouder wordt.��

De woorden �wat ouder� benoemen we maar 

meteen tot het understatement van de dag, 

want Menno heeft in september z�n 88ste 

verjaardag gevierd. Hij is in vele opzichten een 

bijzonder mens. Niet alleen omdat hij er zo�n 

vijftien jaar jonger uitziet dan hij in werkelijk-

heid is, maar ook door zijn grillige levensloop, 

zijn �sportcarrière� die pas na zijn 50ste levens-

jaar begon en vooral door het cadeau dat hij 

in 2002 dankzij het tv-programma Spoorloos 

mocht ontvangen: een zoon, schoondochter en 

twee kleinkinderen in Oostenrijk.

Arno

We verplaatsen ons even naar ongeveer tien 

jaar geleden. Amsterdammer Menno de Rijk 

woonde sinds 1981 met zijn tweede levens-

partner Bea in de Haagse Vogelwijk. Eerst 

aan de Kramsvogellaan en vanaf 1987 aan de 

Buizerdlaan, waar het voorvoegsel �Oude� toen 

nog aan ontbrak.

Op een dag in 2002 kreeg hij een brief van 

Levenslust aan de Oude Buizerdlaan

Het enerverende bestaan van Menno de Rijk

Tekst en foto�s: Dick van Rietschoten
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de Burgerlijke Stand van zijn geboortestad 

Amsterdam. Daar was men in samenwerking 

met het KRO-televisieprogramma Spoorloos 

op zoek naar ene Menno de Rijk. Zou hij dat 

kunnen zijn?

,,Dat was ik inderdaad,�� zegt Menno, ,,maar 

aan mijn geboortenamen kon je dat niet zien. 

Menno is een koosnaam die ik van mijn ouders 

had gekregen - afgeleid van �menneke� - en zo 

ben ik altijd blijven heten. Om kort te gaan: ze 

vroegen mij of ik de vader zou kunnen zijn van 

een inmiddels 40-jarige man uit Wenen, Arno 

geheten. Arno was begin jaren zestig door een 

zekere Menno de Rijk uit Holland verwekt bij 

een serveerster in Oostenrijk.��

Hereniging

,,Ik schrok me echt een hoedje en dat is nog 

zacht uitgedrukt. Ik wist ervan, maar al die 

jaren had ik die gebeurtenis weggestopt. In die 

tijd was ik �s zomers reisleider op touringcars 

en ik kwam geregeld in Oostenrijk. Daar had 

ik een romantische affaire met Christine, die 

in een hotel werkte. Ik wist dat ze zwanger van 

me was geworden. Daar was ik toen behoor-

lijk wanhopig van, want in Amsterdam had 

ik mijn echtgenote Charlotte. Maar Christine 

had me bezworen: maak je niet druk, ik zorg 

zelf wel voor het kind, want ik wil niet dat je in 

problemen komt met je vrouw. Na de geboorte 

heb ik nog wel gehoord dat het een jongen was 

geworden, maar daar bleef het wat mij betreft 

bij.��

,,Toen duidelijk was geworden dat ik de vader 

van Arno moest zijn, kwam er een team van 

de redactie van Spoorloos naar ons huis om de 

zaken verder te regelen en opnamen te maken 

van mij en Bea. Mijn ex-vrouw Charlotte was 

al overleden.��

Uiteindelijk vond in Oostenrijk onder het oog 

van de tv-camera de hereniging van vader 

en zoon plaats. Ook de moeder van Arno, 

Christine, was er met haar man bij.

Brug

Met een twinkeling in de ogen vertelt Menno 

hoe het ging. ,,Arno en ik zouden elkaar op een 

kleine brug over een riviertje tegemoet lopen, 

waarna een omhelzing zou volgen. Ik zag hem 

dus al staan en hij mij. Maar het duurde een 

kwartier voor we elkaar in de armen konden 

vallen, want de scène moest van de regisseur 

vier keer over. De ene keer begon een hond 

hinderlijk te blaffen, de andere keer kwam 

er een ronkende motor aan, enzovoorts. We 

waren zelfs al een keer tien stappen van elkaar 

verwijderd toen we weer terug moesten.��

,,Maar goed, ik ben echt heel gelukkig met 

dit Oostenrijkse cadeau. De vreugde heeft de 

schaamte verdrongen. Met Charlotte en Bea 

had ik geen kinderen en nu was ik opeens 

vader, schoonvader en bovendien nog opa 

van een jongen en een meisje. We hebben nog 

steeds veel contact en we komen bij elkaar op 

bezoek. Heerlijk!

Jammer dat Bea dit allemaal maar kort heeft 

kunnen meemaken, want ze is in 2005 op 

77-jarige leeftijd aan een hersentumor overle-

den. Dat was mijn tweede liefde die ik door de 

dood heb verloren. Enkele jaren daarna ben 

ik trouwens opnieuw verliefd geworden. In 

2009 heb ik tijdens een reis in Duitsland een 

geweldige vrouw ontmoet met wie ik nu een 

lat-relatie heb: Ilse. Ik ben in december nog bij 

haar geweest en zij is daarna met me naar Den 

Haag gekomen om er een week te logeren.��

Berlijn

Met Duitsland heeft Menno altijd een bijzon-

dere band gehad. Een bizarre speling van het 

lot bracht hem zelfs eind jaren dertig naar 

Berlijn, waar hij de oorlogsjaren doorbracht. 

,,Als ik dit vertel, weet ik dat er altijd mensen 

zijn die foute associaties maken, maar geloof 

me: in de oorlog was ik heel erg anti-nazi, ook 

al woonde ik in het hol van de leeuw.��

,,Mijn opa van moeders kant was een Duitser. 

Ik ging dus als kind al met m�n ouders naar opa 

in Duitsland. Mijn vader had een groothandel 
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in rookartikelen. Geen tabakswaren, maar 

as bakken, pijpen, aanstekers, luxe sigaretten-

doosjes enzovoort. Daar ging het door de crisis 

in de tweede helft van de jaren dertig zo slecht 

mee dat we echte armoe hadden. Toen kwam 

het bericht dat opa een goede kantoorbaan 

voor mijn moeder kon regelen in Berlijn. Zo ben 

ik daar als puberjongen met mijn moeder gaan 

wonen. M�n vader bleef in Amsterdam, want 

ons Berlijnse verblijf zou maar tijdelijk zijn.��

Charlotte

,,Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd 

teruggaan steeds moeilijker en daarom bleven 

we daar maar. Zo kon ik trouwens ook de 

Arbeitseinsatz ontlopen die de Duitsers aan 

Nederlandse mannen hadden opgelegd. �t 

Was natuurlijk vreselijk wat er om ons heen in 

Berlijn gebeurde, ook de vele bombardementen 

in de laatste fase van de oorlog, maar we zijn 

er gelukkig heelhuids uitgekomen. Ik ben in 

Berlijn een poosje naar een technische school 

geweest en daarna monteur in een garage 

geworden.��

,,Mijn eerste vrouw Charlotte heb ik tijdens 

de oorlog in Berlijn leren kennen. Zij en haar 

ouders waren fel anti-Hitler, vooral vanwege 

de vervolgingen van Joden en homo�s. Ze heb-

ben geregeld Joden en homoseksuelen hulp 

geboden.�� 

,,In 1948 heb ik Charlotte Nederland binnen 

weten te smokkelen. Dat ze geen paspoort of 

andere identiteitspapieren bezat, heeft nog 

wel gedonder opgeleverd, maar gelukkig 

mocht ze blijven. In drie maanden sprak ze 

al vloeiend Nederlands, veel beter dan prins 

Bernhard. We zijn getrouwd en gingen wonen 

aan het Leidseplein in Amsterdam.��

Stellingen

Na allerlei baantjes te hebben gehad, waar-

onder monteur aan de lopende band bij 

de Amsterdamse Ford-fabriek (Menno: 

,,Ik voelde me net als Charly Chaplin in de 

kwam er wat meer structuur in Menno�s leven. 

Hij werd vertegenwoordiger in opslagstellin-

gen en begon vervolgens een eigen bedrijf in 

stellingen: De Rijk magazijninrichting BV. 

De grote klapper kwam toen Menno een han-

dig, stevig, roestvrij en onderhoudsvriendelijk 

opslagsysteem bedacht voor koel- en vriescel-

len: ijzeren buizen en staven met een speciale 

coating die hij had laten ontwikkelen door 

een Belgische onderneming. Menno kreeg 

het patent op dit product, dat hij Tiger Rack 

noemde.

,,Het werd een hit, waarmee ik op beurzen 

enorm scoorde,�� zegt Menno, terwijl hij op-

staat om als bewijsstuk een onderdeel van zo�n 

rek te laten zien. ,,De verkoop vloog omhoog, 

ook internationaal. Eind jaren negentig werd 

ik benaderd door een Amerikaans bedrijf, dat 

het product wilde overnemen, inclusief het pa-

tent. Ik heb het ze verkocht, maar ging niet op 

m�n lauweren rusten, want tot m�n 82ste heb 

voor die Amerikanen als adviseur en promotor 

nog de hele wereld over gereisd. Prachtige 

tijd! Dat was geen werken, maar genieten!�

Menno de Rijk: �De overgang van  Amsterdam-Centrum 
naar de Vogelwijk viel niet mee�.
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Café

We zijn al twee uur bij Menno op bezoek 

als hij beeldend begint te vertellen over zijn 

verhuizing naar de Vogelwijk, ruim dertig 

jaar geleden. ,,Dat viel niet mee hoor. Moet 

je nagaan: ik woonde op het Leidseplein in 

Amsterdam, altijd druk, overal cafés om je 

heen�.. En dan naar een huis aan de doodstille 

Kramsvogellaan, waar ik introk bij Bea, met wie 

ik na het overlijden van Charlotte een relatie 

had gekregen. Zij woonde al geruime tijd in de 

Vogelwijk.��

,,In Amsterdam hadden we wilde tijden mee-

gemaakt. Als Bea in de weekends bij me was, 

gingen we vaak uit en kwamen we graag in 

kroegen. Ach, wat miste ik dat! Maar er was 

één lichtpuntje, want midden jaren zeventig 

was op de Tortellaan een voormalige winkel 

van Albert Heijn omgebouwd tot buurtcafé De 

Tortel. Dat heeft helaas niet lang bestaan. We 

zijn er vaak geweest; een leuk praathuis waar 

we veel Vogelwijkers leerden kennen. Altijd 

gezellig.��

,,Maar nu komt het!�, zo kondigt Menno een 

nieuw hoofdstuk in zijn relaas aan. ,,Dankzij 

Café De Tortel ben ik bij wijze van spreken 

� zijn vingers maken aanhalingstekens in de 

lucht - �van kroegloper hardloper geworden�. Ik 

woonde nog in Amsterdam en was op bezoek 

bij Bea toen iemand in De Tortel ons geestdrif-

tig vertelde over de atletiekvereniging aan de 

Laan van Poot, waar hij lid van was. Dat was 

Vlug & Lenig, het latere Haag Atletiek. Bea en 

ik keken elkaar aan en zeiden: dat zouden we 

ook moeten gaan doen.��

Sportief      

Zo gezegd, zo gedaan. Menno en Bea lieten de 

pilsjes en wijntjes weliswaar niet staan, maar 

gingen wel serieus trainen. ,,En we stopten ook 

subiet met roken,�� herinnert Menno zich.

,,Dat hardlopen vond ik eigenlijk best lekker. 

Nooit geweten dat ik er aanleg voor had. En 

ik streefde gelijk al naar het allerhoogste: de 

marathon. Toen ik 61 was, liep ik m�n eerste, in 

Amsterdam, in ongeveer 3 uur 45. In de twee 

jaar daarna heb ik er nog drie gelopen. M�n 

snelste was in Zwolle: 3 uur en 32 minuten. 

Kleinere afstanden, zoals de City-Pier-Cityloop 

ben ik nog wel een poosje blijven doen. Mijn 

beste halve marathon deed ik in 1 uur  39. 

En dan vergeet ik nog bijna een serie berg-

wandelingen en acht keer de Vierdaagse van 

Nijmegen.��

,,Ken je trouwens de Kennedymars? Tachtig 

kilometer wandelen op één dag. Heb ik vijf keer 

-

spannen dansen met m�n wandelschoenen nog 

aan. Ik ben nu aan de aftakeling bezig, maar ik 

blijf wel lopen. Veel mensen hebben geen idee 

hoe gezond regelmatig goed bewegen is! Ik 

voel me nog altijd prima.��

,,Als ik naar m�n leven kijk, kan ik - ondanks het 

verdriet dat er ook was - toch zeggen: ik heb 

ontzettend veel dingen meegemaakt die ik als 

een weldaad beschouw. En zulke dingen maak 

ik nog stééds mee. Zal ik eens een glas wijn 

inschenken?��
Menno met z�n nieuwe liefde Ilse.
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Beste redactie,

Allereerst wil ik u complimenteren met uw 

professionele en mooie maandblad!

Graag reageer ik langs deze weg op het schrij-

ven van de voorzitter van de wijkvereniging 

in uw uitgave van december. Hierin benoemt 

de heer Duisenberg een aantal zaken die rond 

discotheek Westwood spelen.

Wij onderschrijven dat Westwood inderdaad 

een brede steun in de buurt heeft en een 

positieve wijkfunctie vervult. Die zullen wij 

proberen te blijven vervullen in de toekomst.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de 

aanwezigheid van een discotheek in een wijk 

nooit onopgemerkt zal blijven en problemen 

kan veroorzaken. Sinds de vestiging van 

Westwood aan de Laan van Poot, bijna twee 

decennia geleden, zijn wij in touw geweest 

om eventuele overlast voor de buurt (en 

Westwood zelf) te voorkomen of te bestrij-

den. De laatste jaren is de nadruk vanuit 

door een aantal klachten vanuit de buurt. 

Ondanks het feit dat het altijd moeilijk te 

bepalen is of overlast direct aan Westwood is 

toe te schrijven, nemen wij hierin onze verant-

woordelijkheid.

Maatregelen

De heer Duisenberg stelt dat niet zichtbaar 

is waargenomen dat Westwood maatrege-

len neemt ter voorkoming van overlast. Het 

omgekeerde is echter het geval. Westwood 

instrueert de bezoekers bij vertrek rekening te 

houden met de buren. Dat overlast niet altijd 

is te voorkomen, is helaas niet anders, maar 

In de brievenbus

verdient inderdaad voldoende aandacht. Het 

personeel van Westwood, de bedrijfsleiding 

en de beveiliging post regelmatig aan de Laan 

van Poot om vertrekkende bezoekers op een 

normale manier huiswaarts te begeleiden. 

Het is echter ondoenlijk om dit tot aan de 

Houtrustbrug of Nieboerweg te doen. Dat 

deze zaken niet zichtbaar zijn waargenomen 

betreuren wij, maar dit neemt niet weg dat ze 

wel gebeuren. Mede daarom zullen wij trach-

ten de communicatie met de buurtbewoners 

vanuit Westwood te verbeteren.

Nachtvergunning

De heer Duisenberg refereert ook aan een 

initiatief van een aantal bewonersgroepen 

die een afkeurende zienswijze bij de gemeente 

in hebben gediend op een uitbreiding van 

de nachtvergunning van Westwood. Het 

zou hierbij gaan om een uitbreiding van de 

vergunning voor donderdagnacht tot 04.00 

uur. Dit berust echter op een misverstand. De 

huidige vergunning van Westwood voorziet al 

04.00 uur op de donderdag. Westwood heeft 

dan ook niet een uitbreiding van de vergun-

ning aangevraagd, maar slechts een verlen-

Er verandert simpelweg niets. Westwood is 

bovendien maar sporadisch op donderdag ge-

opend en dat zal in de toekomst zeker niet ver-

anderen. Het kost echter veel geld om telkens 

voor een donderdag wanneer Westwood de 
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Overleg 

Zoals gezegd zal Westwood de wijkfunctie 

op een positieve manier proberen te blijven 

vervullen en altijd openstaan voor suggesties 

en verbeterpunten. Wij zullen dan ook in het 

nieuwe jaar de bewoners van de omringende 

woningen uitnodigen voor een onderhoud 

over de problemen. Wellicht dat dit een vast 

herhalend overleg kan worden, zodat de com-

municatie in stand blijft. 

Mocht u behoefte hebben aan een persoon-

lijk gesprek, heeft u een klacht, suggestie of 

opmerking, of wilt u simpelweg een feestje 

geven? Dan kunt u mij te allen tijde bellen 

of mailen via onderstaande gegevens. Zelfs 

tijdens de nachtelijke uren kunt als er iets aan 

de hand is u altijd bellen met 06 16 920 730!

Het motto Samen maken we de buurt neemt 

Westwood ter harte, dus laten we eventuele 

problemen inderdaad samen oplossen.

Een goed en mooi 2012 toegewenst!  

Met vriendelijke groet,

Namens de directie,

Vincent Marshall, Club Westwood

 

tel. 06 16 920 730

vincent@club-westwood.com

www.club-westwood.com

facebook.com/ClubWestwood

, 

Ambulance in het 

nauw

Op vrijdagmiddag 2 december kreeg de 

Haagse GGD de melding dat in de Bosjes van 

Poot een vrouw onwel was geworden. Binnen 

enkele minuten hobbelde een ambulance aan 

de Laan van Poot een bospad tegenover de 

Roodborstlaan in. Een paar meter verder ging 

het echter mis, want de wagen raakte bekneld 

tussen twee bomen langs het pad en kon 

ondanks verwoede pogingen van de chauf-

feur niet meer voor- of achteruit. Het voertuig 

zat niet alleen aan de zijkanten geblokkeerd, 

maar ook aan de onderkant, want twee 

wielen hadden zich in de modderige onder-

grond vastgebeten. De chauffeur belde snel 

een andere ambulance om de vrouw in nood 

bij te staan (deze wagen nam een breder pad 

verderop en slaagde er wel in het duinbos 

binnen te dringen) en riep vervolgens de hulp 

in van de brandweer. In een lacherige sfeer 

werd de beklemde ziekenwagen een kwar-

tier later voorzichtig vlotgetrokken. ,,Wacht 

maar��, zei de bijrijder van de ambulance 

tegen een gniffelende brandweerman. ,,Nu 

hadden we jullie nodig, maar misschien komt 

er ooit een moment dat jullie óns nodig heb-

ben.��

mailto:vincent@club-westwood.com
http://www.club-westwood.com
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Door Dick van Rietschoten

,,Een wijkkrant of wijkblad in papieren vorm 

heeft z�n langste tijd gehad. Nieuwe media, 

zoals een digitale muurkrant, hebben de 

toekomst. Die kun je niet negeren.�� Deze 

opvatting droeg de Haagse wethouder Rabin 

Baldewsingh uit tijdens een miniconferentie 

over wijkmedia op 26 november in een zaal van 

bioscoop De Cineac.

Lang niet iedereen was het met hem eens. ,,Het 

vertrouwde wijknieuws in gedrukte vorm be-

reikt veel meer mensen dan de nieuwe media,�� 

betoogde Marieke Janse, wijkkrantredacteur en 

wijkopbouwwerker in Moerwijk en Bouwlust. 

,,Wie leest nou die muurkranten op de beeld-

schermen die in wijkgebouwen of bij winkeliers 

hangen? In heel Moerwijk hangt één scherm en 

Bouwlust heeft er twee.��

Vogelwijkmuurkrant mislukt

In de Vogelwijk is in 2010 een poging onder-

nomen om in de bakkerswinkel van Driessen 

aan de Mezenlaan een digitale muurkrant 

voor wijknieuws te installeren. Dat is door 

technische en organisatorische problemen 

niet doorgegaan. Maar als er wel zo�n scherm 

was gekomen, zouden alleen de klanten van 

de bakker de berichten hebben kunnen lezen. 

Dat is maar een gering percentage van de 

Vogelwijkbewoners. En nog afgezien daarvan 

had er een muurkrantredactie moeten worden 

samengesteld. Die redactie, of op z�n minst 

één redacteur, zou via een apart �internetka-

naal� enkele malen per week nieuwe berichten 

Wethouder Baldewsingh:

�Papieren wijkblad 
heeft langste tijd gehad�

naar het scherm bij de bakker moeten sturen 

en oude berichten verwijderen, want het 

nieuwsbestand moet wel actueel blijven. De 

muurkrant zou trouwens niet beperkt blijven 

tot alleen Vogelwijknieuws, maar ook meer 

algemene Haagse informatie moeten uitstralen.     

Vrijwilligers

De wethouder onderstreepte in zijn toespraak 

dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan 

de wijkmedia in Den Haag leveren. ,,Hij sprak 

zijn waardering uit voor deze en vele andere 

vrijwilligers die in de wijken werkzaam zijn. 

,,Zonder hen zou Den Haag instorten,� aldus 

Baldewsingh. Hij zei te hopen dat de wijkmedia 

de komende jaren op meer medewerking van 

vrijwilligers kunnen rekenen.

Den Haag telt alleen al 25 papieren wijkbla-

den, waarvan overigens vele maar vier of 

zes keer per jaar verschijnen. Slechts in iets 

meer dan een handvol gevallen is er - zoals 

in de Vogelwijk - sprake van een maandblad. 

Wijkblad De Vogelwijk valt alleen in augustus 

niet in de brievenbussen.

In zijn speech tot de verzamelde redacteuren 

van wijkmedia pleitte de wethouder ook voor 

de oprichting van een Haagse nieuwsbank. ,,Er 

is te veel lokaal nieuws dat de reguliere media 

laten liggen en dat wel opgepikt wordt door de 

redacties van wijkkranten en digitale muur-

kranten. Al dat nieuws zou moeten worden 

verzameld in een digitale nieuwsbank, een 

centraal Haags persbureau.�
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Waar zijn ze gebleven? 
                       Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu 

Naam              Hans en Mariet van  Dijk (beiden 90)

In de Vogelwijk gewoond Van 1959 tot eind 2005

Vroeger adres Spotvogellaan 70

Huidig adres Rigolettostraat 50

Tekst en foto�s: Dick van Rietschoten

,,We hebben geen moment spijt gehad van onze 

-

nomeen uit de Vogelwijk dat ik mis. Als je in de 

Spotvogellaan de buitendeur uitging, ongeacht 

of dat aan de voorkant of de achterkant van het 

huis was, dan stond je direct écht buiten: in de 

deur uit en dan kom je in een halletje waar je 

de lift moet nemen en als je daar 

uitstapt, moet je door nóg een 

deur en een hal voordat je echt 

buiten bent. Daar ben ik eigenlijk 

nog steeds niet aan gewend.��

Het betoog van Hans van Dijk - 

90 jaar, net als zijn vrouw Mariet 

- over het verschil tussen wonen 

in de Vogelwijk en op hun hui-

dige adres is het meest originele 

dat we ooit op dat gebied hebben 

gehoord. Zijn woorden vormen 

het slotakkoord van een lang 

verhaal waarin Hans, voorma-

lig anesthesist in het Juliana 

Kinderziekenhuis, achterom kijkt 

naar zijn lange leven. Een terug-

reis in de tijd, samen met Mariet (je spreekt 

het uit zonder Franse tongval, dus de naam 

rijmt op �graniet�), die hij al vanaf het gymna-

sium kent. Zes jaar geleden verruilden ze hun 

de Rigolettostraat, gelegen in de muziekbuurt 

vlak bij het winkelcentrum aan het De Savornin 

Lohmanplein.
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Zorg

Hans is nog vief en goed ter been � �s zo-

mers tennist hij nog, hij gaat elke vrijdag bij 

goed weer golfen en speelde tot voor kort 

af en toe nog een potje mee in de Vogelwijk-

volleybalclub - maar Mariet is niet meer zo 

mobiel en kampt met wat fysieke ongemakken. 

Zij wordt echter met veel zorg omringd: elke 

dag komt een paar keer een goede geest van de 

thuiszorg haar helpen met onder meer was-

sen en aankleden en drie keer per week wordt 

ze - om Hans te ontlasten � met een rolstoel in 

een busje naar het nabijgelegen woonzorgcen-

trum Nieuw Berkendael gebracht waar ze een 

deel van de ochtend en middag doorbrengt. 

Toevallig komt tijdens ons gesprek ook nog 

even fysiotherapeut en Vogelwijkbewoner Han 

Kingma op bezoek, die Mariet op gezette tijden 

een korte mobiliteitstraining geeft.

,,Je begrijpt wel dat we enorm blij zijn met al 

die zorg,�� zegt Mariet, ,,want zonder dat zou 

ik niet meer zelfstandig met Hans kunnen 

samenwonen.��

Marlot

Mariet werd in Haarlem geboren (als Mariet 

Hartman), bracht een aantal jeugdjaren door 

in Hengelo en verhuisde daarna met haar 

ouders naar de chique Haagse wijk Marlot. 

Vlak bij haar woonde Hans van Dijk, die als 

geboren en daar de eerste elf jaar van z�n leven 

had doorgebracht. Hans en Mariet waren niet 

alleen buurtgenoten, maar ook schoolgeno-

ten: beiden zaten op het  gymnasium in het 

Benoordenhout, in het gebouw dat nu het 

Maerlant Lyceum heet.

Met het diploma op zak wilde Hans in 1940 in 

Leiden medicijnen gaan studeren, maar omdat 

de Leidse universiteit in dat najaar na een 

studentenstaking tegen het ontslag van Joodse 

hoogleraren werd gesloten, week hij uit naar 

Utrecht.

,,Maar daar ging de boel na een jaar ook dicht. 

Toen heb ik nog een paar jaar de opleiding 

tot sportleraar aan de HALO in de Vogelwijk 

gevolgd, want ik wilde wel bezig blijven. Toen 

daar in 1943 ook een eind aan kwam, heb ik 

in de rest van de bezettingstijd bij een boer in 

Wassenaar gewerkt. Gelukkig ben ik nooit opge-

pakt. Na de bevrijding meldde ik me weer bij de 

universiteit in Leiden en daar ben ik uiteindelijk 

in 1949 afgestudeerd.��

Parijs

Mariet, die na de oorlog Hans� verloofde was 

geworden, beleefde intussen een buitenlands 

avontuur. ,,Ik kreeg na de oorlog een baan als 

secretaresse op het KLM-kantoor in Parijs. Dat 

was natuurlijk goed voor m�n Franse taalvaar-

digheid. Ik kreeg daar bovendien nog een 

Franse cursus bij de Alliance Française. Daar 

heb ik later nog veel plezier van gehad, onder 

meer op vakanties.��

Lachend vertelt ze een anekdote over  de eerste 

keer dat ze hun nog jonge kinderen meenamen 

naar Frankrijk. ,,Ik weet nog hoe gek ze opkeken 

toen ze mij opeens Frans hoorden praten. Dat 

hadden ze nog nooit meegemaakt. Ze waren 

hogelijk verbaasd dat er zulke vreemde klanken 

uit m�n mond kwamen. Ik heb trouwens in Parijs 

ook nog als secretaresse van de Nederlandse 

landbouwattaché gewerkt en in 1949 kwam ik 

terug naar Den Haag, waar ik directiesecreta-

resse werd bij Shell. Gekscherend spraken we 

wel eens van �directiepoes�. In 1953 moest ik 

daar weg omdat ik ging trouwen. Ja, dat kon je 

destijds nog je baan kosten.��

Huisarts

Omdat Hans na z�n artsexamen in 1953 nog niet 

goed wist in welke richting hij zich zou specia-

liseren, werkte hij enige tijd in Amsterdam als 

assistent-chirurg, eerst in het Juliana Ziekenhuis 

(dat niet meer bestaat) en daarna in het ver-

maarde Wilhelmina Gasthuis. 

,,Na ons huwelijk gingen we in Amsterdam 

wonen en ik besloot om in het naburige 

Landsmeer een huisartsenpraktijk te beginnen. 

Maar na een jaar kwam ik tot de conclusie dat 



dat niks voor mij was. Ik had er het geduld niet 

voor, met name niet als mensen met futiliteiten 

naar je toe kwamen. En zo nam ik ten slotte het 

besluit om �gasboer� te worden, zoals anesthe-

sisten zichzelf wel eens noemen.��

,,Ik ben op dat spoor gezet door een artikel over 

anesthesie dat ik las, met veel elan geschreven 

door Sam Klein, anesthesist in het Haagse 

Zuidwalziekenhuis. Ik zocht contact met Sam 

en twee maanden later liet hij me weten dat ik 

als assistent-anesthesist bij hem in Den Haag 

een praktijkopleiding kon krijgen. Vanwege 

mijn eerdere ziekenhuiservaringen duurde die 

opleiding voor mij niet zo lang als gebruikelijk 

was. Daar had ik geluk aan. Op die manier 

kwamen we dus in Den Haag terecht.�� 

Irisplein

,,En we gingen wonen aan het Irisplein,�� werpt 

Mariet tussendoor.

,,Inderdaad,�� bevestigt Hans. ,,Een leuke en ge-

zellige buurt hoor. Maar toen ik na het behalen 

van mijn anesthesiepapiertje aan de slag kon in 

het Juliana Kinderziekenhuis, toen nog in het 

oude complex aan de Nieboerweg, gingen we 

op zoek naar een huis in de Vogelwijk.��

,,Het werd de Spotvogellaan. Daar had je in die 

tijd nog bijna allemaal duplexwoningen, dus 

gesplitste huizen met een gezamenlijk halle-

tje en dan een deur naar de benedenetage en 

eentje naar de bovenwoning. Maar het huis dat 

wij kochten, was niet gesplitst en dus vrij groot. 

We hadden inmiddels vier kinderen: Ieneke, 

Katrien, Hans en de pasgeboren Pim, dus die 

ruimte konden we goed gebruiken. We kregen 

trouwens in ons eerste jaar nog een gemeente-

lijke woonpremie. Die was voor de kopers van 

de huizen bij de bouw in 1949 voor de eerste 

tien jaar beloofd. Mazzel dus.��

,,Om de hoek, aan de Tortellaan, konden we al 

onze eerste levensbehoeften kopen. Er was een 

Heijn � in een pand dat later nog een aantal 

jaren een café heeft gehuisvest - en een drogist. 

O ja, dat moet je nog even weten: bij die bak-

ker moest je twee cent extra betalen als je je 

Het huis aan de Spotvogellaan
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Fien doet de poes na
Fien uit Rotterdam is drie jaar en er zijn twee 

piepkleine speelse poesjes bij de familie komen 

wonen. Fien is er dol op, maar er moet op 

gelet worden dat ze de beestjes niet doodknuf-

felt. Als ze enthousiast over de poesjes vertelt, 

is Fien soms niet zo goed te verstaan omdat 

ze de letter l nog niet kan zeggen. In plaats 

daarvan gebruikt ze de j. ,,De poesjes zijn heej 

jeuk!��, zegt ze. ,,En ze kjimmen ajjebei in de 

gordijnen.�� 

Als opa en oma in Rotterdam zijn, wil Fien 

wel eens even demonstreren hoe de jonge dier-

tjes in de gordijnen proberen te klimmen. Ze 

pakt een gordijn beet, trekt zich eraan op en 

gaat eraan hangen. Maar die act duurt niet 

langer dan twee seconden, want dan springt 

iedereen verschrikt op omdat met een luide 

knal de bint waar de gordijnroe aan hangt in 

tweeën breekt en Fientje eveneens geschrok-

ken met gordijn en al op de grond belandt.

brood machinaal gesneden wilde hebben. Ja, 

dat was toen nog een stukje luxe, want iedereen 

kocht een heel brood en sneed dat thuis met een 

broodmes zelf.��

Kinderziekenhuis

In totaal heeft Hans 24 jaar als anesthesist in het 

Juliana Kinderziekenhuis gewerkt, van 1960 tot 

1984. Op z�n 63ste nam hij afscheid, waarna hij 

nog � om het af te bouwen � een aantal jaren 

voor halve dagen als �narcotiseur� in het oogzie-

kenhuis werkte.

De omgang met de kinderen die geopereerd 

moesten worden, heeft Hans altijd een prachtig 

aspect van zijn werk gevonden. ,,De dag voordat 

de operatie zou plaatsvinden maakte ik kennis 

met het patiëntje en dan mocht hij of zij van alles 

vragen. De volgende dag liet ik in het voorsta-

dium van de operatie zien wat er allemaal zou 

gebeuren. Dat vonden ze heel interessant. En 

later had ik nog een ander trucje om ze op hun 

gemakt te stellen. De meeste kinderen moesten 

de avond tevoren vroeg gaan slapen, zodat ze 

niet naar de Fabeltjeskrant hadden kunnen 

kijken. Maar ik had dan wél gekeken en zo kon 

ik hen dan vlak voor ze onder narcose gingen 

vertellen wat ze hadden gemist. Kat in �t bakkie!��

Motor

,,In het JKZ had ik een eenmanspost, dus ik 

was voor operaties altijd oproepbaar. Zo kon ik 

altijd moeilijk van huis weg. Pas toen in de jaren 

zeventig de semafoon in opkomst kwam, kon 

ik overal waar ik was worden opgepiept. In die 

periode, kort na m�n vijftigste jaar, ben ik weer 

gaan tennissen en na m�n pensioen kwam daar 

volleybal en golfen bij. Ik schafte toen ook een 

motor aan, een zware BMW van 1000 cc, waar-

mee ik pleziertochtjes maakte. Mijn motorrijbe-

wijs had ik veertig jaar eerder al gehaald. Pas in 

2004, toen ik al dik tachtig was, heb ik die motor 

van de hand gedaan. Ik kreeg er een ongeluk 

mee en dacht: nu moet het maar afgelopen zijn.��

Mariet knikt instemmend. ,,Een verstandig 

besluit.��

Vogelwijk Energie(k) houdt op 

26 januari ledenvergadering

De coöperatieve vereniging Vogelwijk Energie(k) 

houdt op donderdag 26 januari in het paviljoen van 

tennispark Houtrust (ingang begin Laan van Poot 

rechts naast de squash-hal) een algemene ledenver-

gadering, die om 19.30 uur begint. De aandeelhou-

ders van de windmolen bij de haven en alle leden 

die een jaarlijkse bijdrage van 25 euro betalen wor-

den van harte voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 

Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) zal onder 

meer het jaarplan voor 2012 uit de doeken doen. Er 

worden diverse activiteiten voorbereid die de wijk 

opnieuw een stapje verder moeten brengen op weg 

naar de meest milieuvriendelijke en energiebespa-

rende wijk van Den Haag. Ook is er op de ledenver-

gadering volop gelegenheid te brainstormen over 

andere activiteiten op dit gebied. 
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Samen met Vogelwijk Energie(k) heeft Stedin, 

de beheerder van het Nederlandse energienet-

werk, de afgelopen maanden het project Social 

Energy opgezet om erachter te komen welke 

wensen er leven als het gaat om inzicht in het 

energieverbruik. En hoe dit inzicht kan worden 

weergeven in een web-applicatie, verbonden 

met een slimme meter. Zo�n meter op zichzelf 

geeft namelijk weinig informatie. Pas met een 

overzichtelijke weergave op internet krijgt u uw 

energiegebruik écht in beeld.

Vogelwijk wordt energie-slim
Door Laura Talsma

Dat de Vogelwijk mede dankzij Vogelwijk Energie(k) nadenkt over energie, dat 

wist u al langer. Nu is echter de eerste stap gezet om de wijk echt energiebewust 

te maken, met �slimme meters� en bijbehorende handige internet-applicaties. In 

december is in vijftig Vogelwijkwoningen deze experimentele apparatuur voor het 

registreren en vergelijken van gas- en stroomverbruik geïnstalleerd. 

De Vogelwijk is hiermee een van de Nederlandse koplopers op het gebied van 

energiemanagement geworden.

Verwerkt in de applicatie 

Naar aanleiding van opgedane inzichten in 

een workshop met vertegenwoordigers van 

Vogelwijk Energie(k) heeft het Delftse bedrijf 

Shifft in samenwerking met Stedin een inter-

netprogramma ontwikkeld waarmee u op een 

laagdrempelige manier uitgebreid kennismaakt 

met uw energieverbruik. Bijvoorbeeld door het 

gebruik van gas en elektriciteit op verschillende 

tijdstippen of dagen te vergelijken of zelfs te 

vergelijken met dat van (door uzelf gekozen) 
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buren of anderen in de wijk. 

Omdat uit wetenschappelijk onderzoek is 

op de lange termijn verslapt, zijn diverse 

motiverende elementen ingebouwd waardoor 

�energiemanagement� leuk wordt. Zo worden 

de proefhuishoudens bijvoorbeeld weergege-

ven in een virtuele �energietoren�. Wie veel be-

spaart, klimt hoger op deze deelnemersladder 

en het is natuurlijk een sport om als bespa-

ringskampioen helemaal bovenaan te komen. 

In de toekomst kunnen via de slimme meters 

overigens nog veel meer gegevens zichtbaar 

worden gemaakt, zoals het totale wijkver-

bruik of het huiselijk verbruik per kamer. 

Energie in beeld

De slimme meter geeft elke dag de actuele 

meterstand door. Het ontwikkelde internet-

programma krijgt deze informatie binnen en 

Via internet kunt u inloggen in de web-appli-

catie en krijgt u toegang tot uw persoonlijke 

Bij vijftig �early birds� uit de Vogelwijk is de 

afgelopen maand al een slimme meter in huis 

geïnstalleerd. Deze maand wordt de bijbeho-

rende webtoepassing actief.

De proefhuishoudens geven aan Shifft en 

Stedin informatie over hun ervaringen met de 

slimme meters. Zo kunnen er de komende tijd 

nog verbeteringen of nieuwe functies worden 

aangebracht.

U kunt ook meedoen!

Wilt u ook meedoen? 

Mail naar info@vogelwijkenergiek.nl

In de loop van dit jaar komt een volgende 

groep Vogelwijkers aan de beurt om de 

nieuwe meters en applicaties te krijgen. Zodra 

er genoeg gegadigden zijn, wordt er contact 

met u opgenomen. 

Kijk op de website www.social-energy.nl voor 

meer informatie. 

Moeilijk of
     lastig?

Laatst had ik het met iemand over het 

verschil tussen moeilijk en lastig. Ik 

gebruikte �lastig� en die ander vond dat ik 

�moeilijk� moest gebruiken en zo ontspon 

zich dit discours.

Inderdaad kun je �lastig� vervangen door 

�moeilijk�, bijvoorbeeld in �een lastig 

vraagstuk�, maar niet altijd. De staande 

uitdrukking �ik zit in een lastig parket� 

kun je bijvoorbeeld niet zo maar wijzigen 

in �ik zit in een moeilijk parket�. En een 

lastig kind hoeft niet per se een moeilijk 

kind te zijn.

Ik gebruik eigenlijk altijd �lastig�. Het 

klinkt wat vrolijker, zou ik zeggen. 

�Moeilijk� doet me altijd denken aan 

dat lied van Brigitte Kaandorp waarin 

ze het woord moeilijk zo heerlijk vet 

aanzet. MOEIOEILIJK, alles is zo 

MOEIOEILIJKKK!

Nog iets: lastigvallen is iets totaal anders 

dan wanneer iets moeilijk valt. En het is 

moeilijk om met een lastig mens om te 

gaan. Zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Er tolt opeens van alles met �lastig� en 

�moeilijk� door m�n hoofd. 

Dat brengt me op een ander onder-

werp�.

Met het ouder worden merk je - en daar 

zal iedereen (hoop ik) last van krijgen - 

dat de dingen uit je kop vallen. Je denkt 

aan iets en een seconde later is het weg 

of je legt iets klaar en vergeet het mee te 

nemen; zo weer uit m�n kop gevallen. Ik 

blijf dat eerder lastig vinden dan moeilijk.

Moeilijk stukje is dit�

    Lorre

mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
http://www.social-energy.nl
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Haagse tak

Sinds een klein jaar heeft NonnaPepa ook een 

Haagse tak, die wordt geleid door Belinda, 

Elizabeth en Monica. Zij bezorgen de pasta-

maaltijden van NonnaPepa op vrijdag in Den 

Haag en Wassenaar aan huis. ,,We halen de 

maaltijden, keurig verpakt in dozen, op in 

Amsterdam, in de Kerkstraat waar Constanza 

ze maakt. En dan brengen we ze naar onze 

klanten in de regio Den Haag,�� leggen Belinda 

en Elizabeth uit. ,,In eerste instantie hadden 

we voornamelijk bestellingen uit de Vogelwijk 

en omliggende wijken, omdat we nu eenmaal 

aan deze kant van de stad wonen en vooral 

hier onze netwerken hebben. Maar na aan-

dacht voor onze service in diverse Haagse 

media breiden onze activiteiten zich nu verder 

uit.��

Vogelwijktrio organiseert feesten en

Door Magda van Eijck

Een jaar geleden begonnen Belinda van Dijk, 

Monica Kwakkelstein en Elizabeth Komondy, 

alle drie woonachtig in de Vogelwijk, hun 

cateringbedrijf �De Eventplanner.� Zij organi-

seren niet alleen feesten, partijen, recepties 

en borrels, maar bezorgen ook wekelijks verse 

home-made pastamaaltijden aan huis.  

,,Wat die pastamaaltijden betreft, dat begon al-

lemaal met NonnaPepa�, vertelt Belinda. ,,Dat 

is de onderneming van Constanza Pelaez, een 

Argentijnse vrouw die met een Nederlander 

trouwde en in Amsterdam ging wonen. Ze had 

in Argentinië als klein meisje in de keuken bij 

haar Italiaanse oma de kunst van verse pasta 

maken geleerd en dat ging ze hier met een 

eigen bedrijfje in praktijk brengen. Zij levert 

inmiddels in Amsterdam vele home-made 

pastamaaltijden met verse groenten en kruiden 

aan huis.�� 

Van links naar rechts: Elizabeth, Belinda en Monica
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n bezorgt verse pastamaaltijden
Porties

De maaltijden zijn verkrijgbaar in tweepersoon-

sporties en familieporties. Elizabeth: ,,Iedere 

maandag of dinsdag sturen wij het menu van 

de week per e-mail naar onze klanten of andere 

belangstellenden. Men kan dat trouwens ook 

vinden op de website van NonnaPepa. Er kan 

tot donderdag 17.00 uur worden besteld voor 

de bezorging op vrijdag. In Den Haag beper-

ken we het voorlopig tot de vrijdag, maar als 

het goed loopt, kan het net als in Amsterdam 

worden uitgebreid tot donderdag. Constanza 

maakt trouwens ook de meest fantastische to-

matensauzen voor kinderen. De kruiden zitten 

apart verpakt, het ziet er prachtig uit en als je 

het zakje openmaakt, komt die heerlijke geur je 

tegemoet.�

,,Op verzoek leveren wij nu ook wijnen die zijn 

afgestemd op de maaltijd. En om de avond 

compleet te maken kun je nu ook een dessert 

bestellen.�

Cateringconcept

De enthousiaste reacties op de �NonnaPepa�-

maaltijden leidden al snel tot nieuwe ideeën 

op culinair gebied. De drie dames, elk met hun 

eigen achtergrond en kwaliteiten, bundelden 

hun krachten. Hun plannen werden omgezet 

in een cateringconcept met als motto �kwaliteit 

en service met een persoonlijke noot�. Monica, 

opgeleid aan de Hotelschool Haagland, 

werkt als accountmanager bij het Carlton-

Ambassadorhotel in de Zeestraat en kent dus 

het klappen van de zweep op het gebied van 

gastheerschap. ,,Bij het organiseren van een 

goed feest komt veel kijken. Wij nemen dat de 

je op je eigen feest zelf ook onbezorgd kunt 

genieten,�� zegt ze.

Belinda heeft haar organisatorische kanten ont-

wikkeld door een jarenlange carrière bij onder 

andere Shell. Dit komt bij �De Eventplanner� 

goed van pas. ,,Het is leuk om na het voeren 

van persoonlijke gesprekken aan de slag te 

gaan en te zorgen dat het feest, de borrel of 

het diner een succes wordt. Aan alles wordt 

gedacht en alles wordt op maat uitgekozen, 

zoals bijvoorbeeld de aankleding en eventueel 

de muziek en zelfs een fotograaf.��

Zelf koken

Elizabeth werkte jaren bij de KLM, eerst als ste-

wardess en later als projectmanager, waarbij ze 

medeverantwoordelijk was voor een optimale 

service aan boord van het vliegtuig. ,,Wij hech-

ten alle drie veel waarde aan kwaliteitsproduc-

ten,�� benadrukt ze. ,,Als we een feest met een 

maaltijd of hapjes organiseren, koken we alles 

zelf en bereiden de gerechten waar mogelijk 

met verse, natuurlijke producten.� 

Wie plannen heeft voor een feest, diner, be-

drijfsuitje of borrel en wel wat hulp en ideeën 

kan gebruiken, kan een kijkje nemen op de 

website van de drie Vogelwijkdames:

www.de-eventplanner.nl of contact opnemen 

voor een vrijblijvend gesprek. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het 

wekelijkse menu van NonnaPepa, geef dan uw 

e/mailadres door aan

familydinner@de-eventplanner.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op 

www.nonnapepa.com 

http://www.de-eventplanner.nl
mailto:familydinner@de-eventplanner.nl
http://www.nonnapepa.com
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En hij kan het weten, want als risico-analist van 

het grote internationale verzekeringsconcern 

AON heeft hij onlangs samen met een collega 

na intensief onderzoek een rapport gepubli-

ceerd waarin alle veiligheidsrisico�s van de 

elektrische auto�s op een rij zijn gezet. Dat rap-

port is niet onopgemerkt gebleven. Weekblad 

Elsevier besteedde er begin december zelfs aan-

dacht aan onder de dreigende kop �Elektrische 

bommen�.

Elektrische auto�s: prima, maar
er kleven nog vraagtekens aan
Door Dick van Rietschoten

Evert-Jeen van der Meer, de eerste Vogelwijker met een elektrische auto, bevindt 

zich in een spagaat, zoals dat heet. Met zijn groene pioniersgeest en enthousi-

asme zou hij wel van het dak van zijn huis aan de Ooievaarlaan willen schreeu-

wen hoezeer het milieu erbij gebaat is als automobilisten massaal op elektrische 

voertuigen zouden overstappen. Maar anderzijds zijn er nog te veel vragen onbe-

antwoord om tot een ongebreidelde invoering van elektrische auto�s over te gaan, 

meent Evert-Jeen.
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Suggestief

,,Dat was wel erg suggestief en overdreven,�� 

zegt Evert-Jeen nu. ,,Alsof elektrische auto�s 

een soort rijdende tijdbommen zijn.�� Niettemin 

blijft hij achter de uitspraken staan die hij in 

een interview met Elsevier naar aanleiding van 

zijn veiligheidsrapport heeft gedaan. Zoals: 

�Gooi maar eens een mobieltje in de open haard. 

Daar komt een steekvlam van twee meter uit. 

Welnu, diezelfde batterijen zitten ook in een 

elektrische auto, maar dan even veel als in 33 

mobieltjes.� 

,,Ja, dat klopt,�� zeg Evert-Jeen, ,,maar we wil-

len er in dat rapport maar mee zeggen dat goed 

moet worden getest hoe een elektrische auto 

zich kan gedragen bij onder meer een brand in 

een parkeergarage. En wat gebeurt er bijvoor-

beeld als de brandweer een elektrische auto, 

vol met stroomkabels, doormidden moet zagen 

om iemand te bevrijden? Daar is niets over 

bekend. Dat soort risico�s moet goed worden 

onderzocht.�� 

Hij schudt zijn hoofd over de eveneens naar 

sensatiezucht riekende wijze waarop Elsevier 

de mogelijke ongelukken beschrijft met een 

oplaadkabel voor de auto. Zo�n kabel moeten 

worden bevestigd aan een van de oplaadpalen 

die de komende jaren overal in het straatbeeld 

zullen opdoemen. Stel je voor dat er iemand 

struikelt over de draad of de draad doorknipt of 

tegen het stopcontact gaat urineren, wie is dan 

aansprakelijk voor de schade: de eigenaar van 

de auto of de eigenaar van de oplaadpaal? 

,,Dat urineren is natuurlijk een heel extreem 

theoretisch geval en bovendien zo goed als 

zeker eigen schuld, maar je moet het wel in je 

zo zijn er nog meer risico�s die nader onderzoek 

verdienen. Het ontbreken van geluid bijvoor-

beeld, waardoor je de auto niet hoort aanko-

men. En mag zo�n elektrische wagen eigenlijk 

wel langdurig in de felle zon staan?��

Lantaarnpaal

Over oplaadpalen gesproken: Evert-Jeen heeft 

energiemaatschappij Eneco benaderd met de 

vraag of er een stopcontact voor het opla-

den van zijn auto in een lantaarnpaal aan de 

Ooievaarlaan kan worden ingebouwd. Eneco is 

namelijk al met deze vorm van opladen aan het 

experimenteren.

En wat zijn voertuig zelf betreft: deze maand 

verruilt Evert-Jeen zijn elektrische Nissan Leaf 

(die hij least van z�n werkgever) voor een Opel 

Ampera, een hybridewagen. Je rijdt er in prin-

cipe elektrisch mee, maar als de accu na een 

kilometer of 80 leeg dreigt te raken, schakel je 

een benzinemotortje in dat de accu weer vrij 

snel oplaadt. Zo kun je elektrisch makkelijk 

zeer grote afstanden rijden.

Papegaailaan in de jaren dertig
In het Haags gemeentearchief bevindt 

zich een foto van de Papegaailaan, 

gemaakt in 1933. We zien hier het laatste 

deel van de Papegaailaan, gezien in de 

richting van de experimentele �korrel-

betonwoningen� aan de Mezenlaan. Wie 

goed kijkt, ziet dat het lente is. De foto 

maakte deel uit van een reeks ansicht-

kaarten van Haagse straten, lanen en 

pleinen.
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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.  

Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij 

mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.

E-mail: mhboutkan@planet.nl  

HORLOGE GEVONDEN � Op de standplaats 

van kerstbomenverkoper Gerard Cools aan de 

Nieboerweg is twee weken voor kerst een heren-

horloge gevonden van het merk Breitling. Enkele 

dagen voor de vondst was een Vogelwijkbewoner 

langs geweest met de vraag of de kerstbomenman 

wellicht zijn verloren horloge had gevonden, want 

een dag eerder had hij daar  met z�n vrouw een 

kerstboom gekocht. In eerste instantie reageerde 

Gerard ontkennend, maar twee dagen later vond 

hij het kostbare kleinood alsnog. Hij weet echter 

niet hoe de eigenaar ervan heet en waar hij 

woont. Deze kan Gerard bellen (06-12408985) 

om het horloge terug te krijgen.

BRIL VERLOREN - Mevrouw M. Scholten 

(Tortellaan) is tijdens de storm van midden-de-

cember op het traject Fazantplein � Tortellaan (via 

de Pauwenlaan) haar bril verloren. Het is een bril 

met rechthoekig montuur van donker titanium 

met focusglazen. Wie de bril heeft gevonden, 

kan contact opnemen met haar dochter Ody 

Ransdorp, Laan van Poot 196C, e-mail: 

ody.lucia@hetnet.nl

AANGEBODEN - Snowboardles voor beginners 

van NSkiV-gediplomeerd snowboardbegeleid-

ster uit de Vogelwijk. Vanaf 25.-- euro per uur 

p.p. Tevens mogelijkheid voor (kinder)groepsles 

tot maximaal 4 personen. Belangstelling? Bel 

Roselique Meijer, 06-10705834.

GEZOCHT - 

euro. Tel. 06 218 145 40.

TE KOOP AANGEBODEN - Antiek gebloemd 

servies, Villeroy en Boch. Prijs n.o.t.k. Ook een 

kattenbak en grote kattendraagbak (plastic, 

event. vr kleine hond), samen 15 euro. 

Tel 06 21814540.

TE KOOP - Een dames ski/snowboardjack van 

O�Neil Board Babes (Paars met lichtgrijze/witte 

streep). Maat S. In uitstekende staat (goede ritsen 

e.d.) Prijs n.o.t.k. 

Een TV/DVD, formaat: 37 cm, merk D-Vision, 

werkt nog goed, incl. afstandsbediening. Tel. 

3684333 of e-mail mhboutkan@planet.nl

PIANO and CELLO LESSONS AT YOUR 

HOME - Viola da gamba also possible. Ania 

Katynska teaches in the following languages: 

English, German and Polish. Contact Ania at 

06 81 65 51 54 or aniacello@gmail.com. 

Reference available at tel. 368 21 24. 

TE HUUR - Voor inwoner(s) van de Vogelwijk 

die net als wij van zon, rust, lekker eten en golfen 

houden: te huur een 6-persoons �town house� op 

de Monte Mayor Golf & Country Club, Benahavis 

(Marbella), Spanje.

Zie: www.ourtownhouseatmontemayor.nl. Voor 

boekingen en/of vragen kunt u contact opnemen 

via 06-28900033 of 

ourtownhouseatmontemayor@gmail.com.�

BIJLES - Wiskunde havo/vwo, aan huis. Ook 

examentrainingen! 

E-mail: jeroenvannleeuwen@live.nl 

Tel. 06-2611 8927, Jeroen.

TE KOOP - Logeer/vouwbed 80 x 190, 

verrijdbaar. Goede kwaliteit, slechts enkele malen 

gebruikt. Aankoopbon van Fa. Epskamp aanwe-

zig. Vraagprijs � 130.-- Tel. 3684264.

HULP IN DE HUISHOUDING � Mijn betrouw-

bare, gezellige en goed werkende hulp heeft nog 

tijd beschikbaar. Zij werkt al sinds 2001 bij ons in 

mailto:mhboutkan@planet.nl
mailto:ody.lucia@hetnet.nl
mailto:mhboutkan@planet.nl
mailto:aniacello@gmail.com
http://www.ourtownhouseatmontemayor.nl
mailto:ourtownhouseatmontemayor@gmail.com
mailto:jeroenvannleeuwen@live.nl
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de familie. Haar tel. nr : 3542836. (G. Meijer) .

Referenties via tel. 3235340.

KAT ZOEK - Sinds 20 nov. zijn we op zoek naar 

Blacky, gecastreerde zwarte kater van 7 jaar, 

geen chip en riem. Klein wit plukje op de borst. 

Het is een allemansvriend. 

Mezenlaan 3, Tel 3455479 of 

mfamvandenberg@planet.nl

GEZOCHT - Leuke & gezellige oppas voor de 

maandag- of donderdagmiddag van 15.00 � 

18.00 om onze drie kinderen (6, 9 en 11 jaar) 

van school te halen en naar hun sportclubs te 

brengen. Reacties naar Marjolein Landheer op 

06-20135697.

KLUSHULP GEVRAAGD - Wie kan onze 

grote omgewaaide boom in openhaardblokken 

zagen, uiteraard tegen vergoeding. Tel. 06-

53544891 

HUIS. HULP AANGEBODEN - Brenda zoekt 

huishoudelijk werk voor de maandag en/of don-

derdag. Ik heb de Nederlandsche nationaliteit 

en u kunt mij bellen op nr 06-51000046. Voor 

referenties kunt u bellen naar Margreeth: 

06 25046506.

 

DANSEN EN BEWEGING � Voor alle leef-

tijden. Dansschool Diny Waagenaar in de 

Heesterbuurt. Gezellige en betaalbare lessen. 

Site: www.dansvoorjongenoud.nl. 

Tel. 3680520 .

BIJLES EN HUISWERKBEGELEIDING 

- Voor leerlingen basisonderwijs. Ook CITO-

training en hulp voor brugklassers. René den 

Hartogh, tel. 06-41376424. E-mail: denhar-

togh14@zonnet.nl

CURSUS FOCUSING - Wijkbewoonster 

geeft cursus om denken en voelen in balans te 

brengen en meer rust in jezelf te creëren. Leer 

de taal van je lijf te verstaan. De cursus begint 

in maart. Bel 06 55 15 66 61 of zie website

www.presencecoaching.nl

Excursie naar Vredespaleis 

voor bewoners Segbroek

Bewoners van het stadsdeel Segbroek 

krijgen op dinsdag 17 januari de kans het 

Vredespaleis van binnen te bekijken. In 2010 

is eveneens een dergelijke excursie georgani-

seerd, waar destijds veel Vogelwijkbewoners 

aan deelnamen. 

Het bezoek begint op 17 januari om 14.00 

uur. Verzamelen voor de ingang van het 

Vredespaleis aan het Carnegieplein om 13.45 

uur. Tijdens het bezoek krijgt u een rondlei-

ding door de diverse zalen onder leiding van 

een gids, die ook alles vertelt over de historie 

van het gebouw en wat zich daar de afgelo-

pen eeuw zoal heeft afgespeeld. 

Let op: u dient vanwege de veiligheidsvoor-

schriften wel een legitimatiebewijs mee te 

nemen. 

De kosten voor deelname bedragen � 5,-. 

Meld u aan Buurtcentrum De Lijsterbes, 

tel. 36 00 237.

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

Woensdag 11 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 diverse magnetiseurs.

Woensdag 18 januari:  Petra verzorgt een 

avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of 

voorwerp van een levend persoon.

Woensdag 25 januari: Jan Debeij verzorgt 

een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto 

van een overleden persoon. 

Woensdag 1 februari: Ed van Roosmalen ver-

zorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een 

foto of voorwerp van een overleden persoon.

Woensdag 8 februari: Martin Reul verzorgt 

een avond met helderziende waarnemingen 

a.d.h.v. nummers die uitgedeeld worden bij bin-

nenkomst. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd 

worden door diverse magnetiseurs. 

mailto:mfamvandenberg@planet.nl
http://www.dansvoorjongenoud.nl
mailto:togh14@zonnet.nl
http://www.presencecoaching.nl
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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@vogelwijkonline.nl

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

Dierenambulance Den Haag

tel. 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente

Tel. 14070

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:wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
mailto:buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,

tel. 06 - 21544061, 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939

e-mail: edgecaro@xs4all.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
Herman Boutkan en Frans Dietz

e-mail: vogelverkeer@gmail.com

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, Heldringschool, 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.

Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl

Zie ook www.vogelwijkenergiek.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

tel. 365 87 28

e-mail: robertheidt@hetnet.nl

Overige bestuursleden

Arthur Wiggers (infrastructuur),

Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,

tel. 06 818 79 177, 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.

WIJKVERENIGING
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