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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 59, no. 5, mei 2016

Mei is bij uitstek de maand van herdenken en vieren, 
waarbij vooral de Tweede Wereldoorlog centraal 
staat: dood en verderf, ellende en wanhoop, maar 
ook de triomf en opluchting van de bevrijding. Elk 
jaar weer worden in deze periode verhalen verteld. 
Nieuwe vertellingen, maar ook oude bekende, die 
desondanks niet genoeg kunnen worden herhaald. 
De in 2014 overleden dichter Leo Vroman schreef niet 
voor niets het ultieme gedicht ter herdenking van die 
zwarte jaren:
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen
Ook al is het allemaal bijna driekwart eeuw gele-
den, er leven nog altijd miljoenen mensen die ervan 
kunnen getuigen. Dat aantal slinkt echter elk jaar, 
net zo lang tot er geen ooggetuigen meer over zijn. 
Daarom is het goed dat er in ons land en vele andere 
landen projecten bestaan om al die belevenissen vast 
te leggen voor het nageslacht. In dit meinummer 
staan twee van deze projecten beschreven, zoals een 
verhalenplatform op internet – zij het dat het hier 
niet alleen om oorlogsverhalen gaat – en het onder-
wijsproject Oorlog in Mijn Buurt, waaraan de hoogste 
klassen van drie basisscholen in de Vogelwijk hebben 
meegedaan: de Nutsschool, de Houtrustschool en 
de Heldringschool. Door ouderen te interviewen die 
de bezettingstijd hier in de wijk of in de omgeving 
daarvan hebben meegemaakt, komen de teksten in de 
geschiedenisboekjes tot leven. Zo kunnen de kinderen 
zich veel beter een voorstelling maken van hoe het 
werkelijk was. De leerlingen zullen zich dat ook altijd 
blijven herinneren en zo zullen ze in staat zijn om de 
ervaringen van de ouderen weer door te geven aan 
een volgende generatie. Het is trouwens op zich al bij-
zonder dat ze kunnen zeggen: ‘Ik heb op m’n twaalfde 
jaar met iemand gesproken die de oorlog heeft 
meegemaakt en die moest onderduiken, gearresteerd 
werd en naar Duitsland werd vervoerd om daar als 
dwangarbeider in een fabriek te werken.’
Het project rond de oorlogsverhalen is maar één 
van de vele onderwerpen die u in dit dikke nummer 
aantreft, want er valt weer veel anders nieuws uit 
de wijk te lezen, zoals een nieuwe aflevering van het 
‘grondwaterfeuilleton’ en een artikel over de ophef-
fing van wat wel eens gekscherend de meest verbor-
gen apotheek van Den Haag is genoemd: de in 1947 
geopende Vogelwijkapotheek aan de Kwartellaan.

                                
    DvR

   Van
de Redactie

De Vogelwijk mei 2016  1



De Vogelwijk mei 2016   3

De wijk
in vogelvlucht
Door Henk Eleveld, waarnemend voorzitter 
wijkvereniging De Vogelwijk

Ik moet me misschien schamen, want eind 
april en begin mei was ik even in het buiten-
land en niet in de wijk. Maar de Koningsdag 
is vast goed verlopen, dat konden we wel aan 
de organisatoren Ilonka, Pia, Paula en Marijke 
overlaten.

Zie ik u dan toch binnenkort weer? Ik hoop het 
wel. In elk geval bij onze algemene ledenverga-
dering oftewel ALV van donderdagavond 
19 mei in de Heldringschool.
Soms schrijft een mens dingen waarvan je niet 
hoopt dat ze ook in werkelijkheid gebeuren. 
Want stel je voor dat u allemaal zou komen… 
Voor de 1750 leden van onze wijkvereniging 
is ook de grote hal van de Heldringschool te 
klein. En eerlijk gezegd zou het bijeenbrengen 
van ideeën en het op één lijn brengen van al-
lerhande standpunten in dat geval een bijna 
onmogelijke klus zijn.
Maar al komt u dan niet met z’n allen, u kunt 
wel meedenken, meehelpen, meeschrijven. 
Want de kern van onze activiteiten als be-
stuursleden is nu juist dat we het voor het ge-
heel doen en dat we proberen te spreken voor 
het collectief van de Vogelwijkbewoners. 

Ontwerp-bestemmingsplan
Zo hebben we bijvoorbeeld gereageerd op wat 
er in het ontwerp-bestemmingsplan staat. Dat 
plan is een soort juridische vertaling van wat er 
ruimtelijk mag en kan in de wijk. En wat er niét 
kan. Met het bestemmingsplan in de hand mag 
je soms iets bouwen of een plek in de wijk een 
andere functie geven: woningbouw in plaats 

van een school of een kerk, een speelterreintje 
in plaats van groen. En met de toelichting in de 
hand kom je hier en daar iets te weten over de 
archeologie van een gebied of over de omgang 
met riolering en grondwaterstanden.

Collectief standpunt
Over veel van die zaken hebben wij een duide-
lijke mening. Over sommige niet. Maar altijd is 
leidend dat wij u in staat achten uw eigen boon-
tjes te doppen, uw eigen belangen te behartigen. 
Als bestuur van de wijkvereniging roepen wij 
alleen iets wanneer er een collectief standpunt 
nodig is en wanneer dat er ook is. Want ook wij 
zijn maar gewoon mensen met een mening. Pas 
als de vereniging zich heeft uitgesproken, zijn 
wij mensen die eigen en andermans mening met 
kracht kunnen verkondigen en verdedigen.
Dat deden we bij de plannen voor bebouwing 
van het HALO-terrein en de grond waarop nu 
nog de oude Sacramentskerk staat, de aanpas-
sing van de riolering of het verkeer op de  grote 
doorgaande wegen als de Sportlaan en de 
Segbroeklaan. En na de ALV doen we dat weer 
met nieuwe onderwerpen. Als u deze pagina 
omslaat, ziet u de agenda voor de genoemde ALV 
van donderdag 19 mei.
Tijdens de ledenvergadering hopen wij een 
bijzondere gast te verwelkomen. En als het gaat 
zoals wij denken, zal wijkgenoot Redmar Wolf 
worden voorgedragen als kandidaat-voorzitter 
van de wijkvereniging, ter opvolging van Chris 
van Dam. Omdat de tijd ontbrak hem in dit 
nummer al uitgebreid te introduceren, kunt u 
voorafgaande aan de ALV alvast iets over hem 
lezen op onze website www.vogelwijkdenhaag.nl  
Zo kunt u zich alvast een beeld vormen van de 
man die bereid is deze b(l)oeiende vereniging te 
gaan leiden. 

Tot slot graag uw aandacht voor de noodkreet 
van onze penningmeester op pagina 15!

Henk Eleveld, 
mede namens de bestuursleden Ilonka Sillevis 
Smitt, Peter Arends en Christian Pick.
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VOGELWIJKAGENDA
Donderdag 19 mei 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering wijkvereniging in de Heldringschool 

Zaterdag 21 mei 13.30-16.30 uur: Fête de la Nature in de tuin van Sportlaan 93, hoek 
Nachtegaallaan 

Zondag 22 mei 14.30 uur: Gratis huiskamerconcert bij Ilonka Sillevis Smitt, Papegaailaan 32. 
Aanmelden: ilonkasbnb@gmail.com of telefoon 06-18813144.

Maandag 30 mei 17.30 uur: Borrel en diner voor wijkgenoten in bistro Berg en Dal, Bosjes van 
Pex. Inl. en aanmeldingen bij Antoinette van der Valk, tel. (070)3688820 of 
a.vandervalk@me.com 

Vrijdag 3 juni 10.30 uur: Gratis koffieochtend voor 50-plussers, Papegaailaan 32. 
Aanmelden per e-mail: ilonkasbnb@gmail.com of telefoon 06-18813144.

Zondag 19 juni Vanaf 10.00 uur: Vogelwijk Classic Car Rally. Start om 11.00 uur bij de HALO.

Zondag 19 juni 14.30 uur: Gratis huiskamerconcert, Papegaailaan 32

Vrijdag 24 juni 15.00 uur Bezoek senioren aan museum Beelden aan Zee 

Vrijdag 9 september 15.00 uur: Vogelwijk Golftoernooi, golfbaan Ockenburgh

1. Opening door de plv. voorzitter

2. Mededelingen o.a. over het ontwerp-bestemmings-
plan

3. Verslag laatstgehouden ledenvergadering (10 decem-
ber 2015, over bebouwing kerkterrein Sportlaan)

4. Verkiezing voorzitter
 In de vacature, ontstaan door het vertrek van Chris van 

Dam, draagt het bestuur als kandidaat-opvolger voor: 
Redmar Wolf (Patrijslaan). Omdat deze kandidaat pas kort 
voor het drukproces van het wijkblad bekend werd, zal in 
de loop van mei ter introductie een profiel over hem te 
lezen zijn op de website www.vogelwijkdenhaag.nl

Voorjaarsbijeenkomst 

Algemene ledenvergadering
Wijkvereniging De Vogelwijk

Donderdag 19 mei 20.00 uur
Locatie: O.G. Heldringschool, IJsvogelplein

5. Jaarverslag 2015

6. Financieel verslag 2015

7. Bebouwing van de HALO-locatie
 Na de ledenvergadering van 12 november j.l. hebben het 

bestuur en de HALO-commissie gewerkt aan een nieuw 
voorstel, passend binnen de ALV-uitspraak over hoogte en 
omvang van de bebouwing. De door ons benaderde architect 
ir. R. Veerbeek, zal een toelichting geven, samen met Dyon 
Aldenhoven van de HALO-commissie.

8. Rondvraag

9. Sluiting, gepland rond 22.00 uur.

Voor informatie en achterliggende stukken kunt u contact opnemen met Henk Eleveld via bestuur@vogelwijkdenhaag.nl of via 
06 -16 478 764. Zie ook de website.
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Bouwregime kelders
De meeste kelders in de Vogelwijk werden in 
de jaren ’30 van de vorige eeuw gebouwd. 
Omdat de wijk enige meters boven NAP ligt, 
kregen ze meestal een vloer op circa 2 meter 
beneden het maaiveld. De bouw vond plaats 
conform de toen geldende gemeentelijke 
bouwvoorschriften.
Gedurende de afgelopen 40 jaar steeg het 
grondwater enigszins. Dit leverde voor de 
meeste kelders geen probleem op: de grond-
waterstand bleef veelal meer dan 2 meter 
onder het maaiveld. Alleen als gevolg van veel 
regenval in sommige jaren (zoals gedurende 
winter 1998/voorjaar 1999) hadden sommige 
kelders last van binnendringend grondwater.

Duaal rioleringssysteem 
In de periode 2007-2015 legde de gemeente in 
vier fasen een nieuw rioleringssysteem (inclu-
sief  infiltratiebekkens en een open bestrating) 
in de wijk aan. De gemeente had hierbij het 
ontwerpende ingenieursbureau als uitgangs-
punt/ontwerpnorm meegegeven: door het 
nieuwe systeem mag het grondwater niet 
bóven de 2 m. onder het maaiveld komen. 
De eerste jaren pakte dat redelijk goed uit. 
In de periode 2011-2016 heeft zich echter 

(blijkens de onlangs gehouden enquête van de 
Werkgroep Grondwateroverlast) een dui-
delijke toename voorgedaan van het aantal 
gevallen van grondwateroverlast. Dit kwam 
doordat het grondwater toen blijkens metin-
gen op sommige plaatsen steeg tot circa 1.60 à 
1.70 m. beneden maaiveldhoogte.
Opvallend is dat deze toename niet valt te 
verklaren uit de regencijfers van het KNMI 
(station Scheveningen). De groei van het 
aantal probleemgevallen moet dan ook groten-
deels worden toegeschreven aan de aanleg en 
het gebruik van het duale rioleringssysteem. 
Daarbij wordt het regenwater zo veel mogelijk 
in de wijk vastgehouden, mede door het in de 
nieuwe ondergrondse bekkens op te vangen en 
daarna weer geleidelijk in de bodem te infiltre-
ren. Hiernaast is er nog een tweede oorzaak: 
de verwijdering door de gemeente van ‘niet-
natuurlijke’ vegetatie in de duinen (inclusief 
de humuslaag). Daardoor wordt regenwater 
niet langer in de duinen vastgehouden, maar 
stroomt het sneller richting de woonwijk. Dit 
zorgt eveneens voor een verhoging van de 
grondwaterstand.
Als gevolg hiervan hebben in deze periode 
meer dan 100 wijkgenoten overlast (en 
schade!) van grondwater gehad.

Voorstel voor standpunt wijk
inzake grondwateroverlast
Door Victor Koningsberger, lid Werkgroep Grondwateroverlast

De Werkgroep Grondwateroverlast van de wijkvereniging heeft na uitgebreid onder-
zoek en overleg een concept-standpunt bepaald dat de wijkvereniging zou kunnen 
innemen tegenover de gemeente in gesprekken over de gevolgen van de hoge grond-
waterstanden in de wijk. Hieronder geven wij onze bevindingen tot nu toe en het 
concept-standpunt weer. De komende maanden zal hierover met het bestuur van de 
wijkvereniging verder worden gesproken. Het is de bedoeling dat in het najaar tijdens 
een algemene ledenvergadering een definitieve strategie wordt bepaald.
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Méér regen verwacht
Blijkens scenariomodellen van het KNMI moet 
– als gevolg van de klimaatverandering – ge-
durende de komende jaren gerekend worden 
op veel meer regen. En dat gedurende langere 
periodes. Niet alleen deze extreme regenval 
maar ook de zeespiegelstijging zal leiden tot 
een verhoging van het grondwaterpeil.
Worden hiertegen geen maatregelen ge-
nomen, dan zal het niet blijven bij zo’n 100 
probleemgevallen. Integendeel: nagenoeg 
álle kelders in de wijk zullen in de toekomst 
gedurende enige maanden per jaar onderlo-
pen. Dit zal wel moeten leiden tot schade aan 
de kelders, alsook (vanwege de opstuwende 
werking van het grondwater) tot schade aan 
de fundamenten van de huizen. Bovendien 
zullen de huizen van al dit vocht te lijden 
hebben, waardoor het woonklimaat wordt 
aangetast. Dat een en ander tot een waarde-
daling van alle huizen – in ieder geval die met 

een kelder – zal leiden, behoeft geen betoog.
Naar ons oordeel is dit een onaanvaardbare 
situatie.

Gemeente geeft ‘niet thuis’
Uit overleg met het hoofd Riolering van de 
gemeente is ons gebleken, dat de gemeente 
niet van plan is hier iets aan de doen. Naar 
haar oordeel dienen de huiseigenaren ervoor 
te zorgen dat hun kelder waterdicht wordt 
en blijft. Zij gaat er hiermee aan voorbij dat 
het Bouwbesluit deze eis helemaal niet stelt 
aan ‘berg- en stookkelders’ (alleen aan ‘woon-
kelders’ e.d.). Hier komt bij dat de gemeente 
‘vergeet’ dat ze de zorgplicht heeft, ‘maatrege-
len te nemen om structureel nadelige gevolgen 
[..] van de grondwaterstand te voorkomen of te 
beperken’ (Art. 3.6 van de Waterwet).
Naar ons oordeel is dit (ambtelijk) standpunt 
van de gemeente dan ook onhoudbaar.

Concept-standpunt
Tegen deze achtergrond stelt de Werkgroep voor om in een gesprek met de verantwoorde-
lijke wethouder Revis het volgende standpunt uit te dragen:

1. De gemeente dient voor wat betreft de Vogelwijk weer de oude – gebiedsspecifieke – norm van 
een grondwaterstand van maximaal 2 meter onder het straatniveau te gaan toepassen;

2. De gemeente dient – op grond van haar wettelijke zorgplicht – ten spoedigste zodanige water-
huishoudkundige maatregelen te treffen dat verdere structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand in de wijk worden voorkomen;

3. De gemeente dient zich bereid te verklaren claims van wijkbewoners die schade hebben geleden 
als gevolg van de aanleg en het gebruik van het duale rioleringssysteem (incl. de infiltratiebek-
kens) voortvarend te behandelen en deze – op grond van art. 7.14, eerste lid, alsmede 7.15 van 
de Waterwet – gepast te vergoeden’.1

1  De Werkgroep verzoekt alle wijkbewoners die al schade hebben geleden als gevolg van grondwater of 
verwachten dit te zullen gaan doen hun contactgegevens per e-mail of schriftelijk door te geven aan 
Peter Verburg (pv@bart.nl ; Roodborstlaan 18, 2566 ET Den Haag). Degenen die zo’n melding al 
hebben gedaan, behoeven dit uiteraard niet nogmaals te doen. Met behulp van deze gegevens kan de 
Werkgroep hen informeren over te nemen (juridische) acties.



8   De Vogelwijk mei 2016

Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Nadat al bijna alle winkels in de Vogelwijk 
gesloten zijn, heeft ook onze vertrouwde 
Vogelwijk Apotheek op 1 mei jongstleden de 
deuren voor altijd moeten sluiten. Dat is triest 
voor veel wijkbewoners, maar vooral voor 
Jeanet  van Beek - Olierook, die 29 jaar onze 
wijkapotheker was.

Vogelwijk heeft geen apotheek meer

onder leiding van mevrouw H.H. Dommisse-
van Lommel. Het was in de tijd dat op de plaats 
van de huidige flats aan de Sportlaan nog de 
Duitse ‘tankgracht’ liep, een kinderparadijs met 
avontuurlijk, geheimzinnig en deels verboden 
terrein.
Het interieur van de apotheek bestond toen uit 
donker mahoniehout, maar in 1971 werd het 
pand verbouwd. Een deel van de tuin moest 
daardoor verdwijnen, evenals het mahonie-
hout en de vele donkere glazen flessen. Grote 
trekkasten kwamen er voor in de plaats. De eis 
was toen dat een apotheek minimaal 250 m2 
groot moest zijn. Boven de apotheek woonde 
niemand. De ruimte werd gebruikt voor het 
archief en er stonden bedden voor de nacht-
dienst.
In 1987, toen mevrouw Dommisse 74 jaar 
was, deed zij de apotheek over aan Jeanet 
van Beek. Jeanet had - na haar studie farma-
cie in Leiden – al in een apotheek gewerkt en 
ook les gegeven aan apothekersassistenten 
in Haarlem. Nadat ze de Vogelwijk Apotheek 
had overgenomen, bleef ze lesgeven, maar 
nu bij de opleiding voor apothekersassisten-
ten aan de Koninginnegracht in Den Haag. 
Assistente Dory, die in totaal 38 jaar in de 
Vogelwijk Apotheek heeft gewerkt, had daar 
haar opleiding gevolgd. Toen de ‘school’ voor 
apothekersassistenten naar de Begoniastraat 
verhuisde, heeft Jeanet daar tot 1994 ook nog 
lesgegeven. Nu is de opleiding ondergebracht 
bij ROC Mondriaan.

Wildhoeflaan
Aanvankelijk woonde Jeanet van Beek aan de 
Laan van Roos en Doorn, vlakbij de Hooigracht 
en de Denneweg, waar in 1989 dochter Claire 
werd geboren. In 1991 verhuisden Jeanet en 
haar man Steph met Claire naar Wildhoeflaan 

De toegenomen regelgeving, bureaucratie en 
werkdruk deden haar de das om. ,,De be-
moeizucht van de zorgverzekeraars, de steeds 
strenger wordende vereisten van de overheid 
omtrent certificering en kwaliteitsbewaking en 
de verzwaring van de administratieve plichten 
zorgden voor werkweken van 60 à 70 uur’’, 
zegt ze. ,,Voor mij was dat niet meer vol te hou-
den. Ik heb naar een apotheker gezocht die mij 
kon opvolgen, maar helaas is dat niet gelukt.’’
Inmiddels zijn alle medicatiedossiers over-
dragen aan een naburige collega, mevrouw 
E.M. Siedenburg, die drie apotheken onder 
haar hoede heeft: de Bohemenwijk Apotheek, 
Apotheek Van Laaren (beide op de Laan van 
Meerdervoort) en de Akelei Apotheek.

1947 tot 2016
De Vogelwijk Apotheek werd in 1947 aan de 
Kwartellaan 3 geopend. De zaak stond destijds 
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28, waar kort daarna hun tweede dochter 
Merel het leven zag. 
In 1996 werd de apotheek opnieuw verbouwd. 
,,Zo grondig dat er niet in gewerkt kon wor-
den’’, vertelt Jeanet. ,,Daarom werd op de 
Kwartellaan een grote keet neergezet die gedu-
rende drie maanden als apotheek dienst deed. 
Dat neerzetten van de keet was spectaculair en 
trok veel bekijks. Het was improviseren in die 
tijd, maar alles ging goed. Vóór de verbouwing 
was er drie keer in de apotheek ingebroken. Na 
de heropening is er nog een keer een poging 
tot inbraak gedaan, maar die mislukte. Er werd 
een grote kei van een kilo of drie door de ruit 
gegooid en de steen kwam op de pc terecht. Het 
bleef bij een gat in de dubbele beglazing en het 
alarm ging af. De buren renden direct achter de 
inbreker aan tot bij het Rode Kruisziekenhuis, 
waar de man – een drugsverslaafde, zo bleek 
achteraf - een tweede poging wilde wagen om 
aan drugs te komen. Het is hem niet gelukt.”

Regelgeving
De apothekers in ons land hebben een belan-
genorganisatie: de KNMP, oftewel Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie. Deze organisatie heeft haar 
hoofdkwartier in een statig pand aan de 
Alexanderstraat. Als apotheker dien je lid te 
worden van de KNMP. Tot enkele jaren geleden 
onderhandelde de KNMP namens de apothe-
kers met de verzekeraars, maar nu mag dat niet 
meer. Daarom verenigden zo’n 800 van de circa 

2000 apotheken zich in de nieuw opgerichte 
NFZ (Nederlandse Farmaceutische Zorggroep) 
die voor zelfstandige apothekers wél met de 
zorgverzekeraars mocht onderhandelen.
Door de macht van de zorgverzekeraars zijn 
vergoedingen voor geneesmiddelen sterk 
gedaald. Daarnaast moet je je als apotheker 
ieder jaar opnieuw certificeren. Alles dient te 
worden geregistreerd. Zo moet een apotheker 
alle medicatie van de patiënten die meer dan 
zes verschillende medicijnen gebruiken extra 
controleren. Je moet daar een cursus voor 
volgen en examen doen.
Om het bedrijf optimaal te laten draaien, moet 
je als apotheker dus meer werk verrichten dan 
vroeger, legt Jeanet van Beek uit.. Ook dien je 
jaarlijks een tevredenheidsonderzoek te ver-
richten onder je cliënten. De mensen die hun 
medicijnen altijd bij de Vogelwijk Apotheek 
haalden, hebben overigens zeer positieve be-
oordelingen gegeven.  

,,Fantastisch vak’’
Ondanks de pittige administratie die de laatste 
jaren van apothekers werd vereist, kijkt Jeanet  
van Beek terug op mooie jaren in de apotheek. 
,,Ik heb veel gelachen met mijn aardige en 
kundige assistentes. Het is een fantastisch vak 
en hard werken vond ik prima. Patiënten uit 
de Vogelwijk stelden trouwens vaak vragen en 
waren zeer kritisch. Dat maakte het werk voor 
mij extra interessant.”
Dochter Claire is inmiddels ook in de medische 
hoek terechtgekomen. Ze ging na de middel-
bare school geneeskunde studeren. Merel daar-
entegen koos voor werktuigbouwkunde in Delft 
en specialiseerde zich in olieplatforms. Voor 
Jeanet en Steph breekt nu een wat rustiger tijd 
aan, waarin ze meer zullen kunnen genieten 
van de mooie wijk waarin ze wonen.
Op zaterdag 14 mei kunnen van 11.00 tot 13.00 
uur alle voormalige cliënten van de Vogelwijk 
Apotheek afscheid van Jeanet van Beek komen 
nemen, uiteraard in het bekende pand aan de 
Kwartellaan.
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,,Hebt u tijdens de hongerwinter ook tulpenbol-
len gegeten? Hoe smaakte dat? En waren er bij u 
thuis onderduikers? Kende u joodse mensen die 
weggevoerd werden? Bent u vaak bang geweest?’’
Tientallen leerlingen uit de hoogste groepen 
van drie basisscholen in de Vogelwijk hebben 
de afgelopen maanden meegedaan aan het 
succesvolle onderwijsproject van de stichting 
Oorlog in mijn Buurt. De kinderen gingen met 
z’n tweeën of drieën op bezoek bij ouderen uit 
de omgeving, van wie sommigen al ver in de 
negentig zijn. Als jonge journalisten onder-
vroegen zij hen over hun ervaringen tijdens de 
Duitse bezetting van 1940-1945. Ze maakten 
er een verslag van, bespraken het in de klas – 
waar de meester of juf al enkele lessen over de 
oorlogstijd had gegeven - en lazen de verhalen 
voor tijdens een centrale presentatie waar-
bij ook ouders en geïnterviewden aanwezig 
waren.
Kinderen van de Nutsschool droegen hun inter-
views op school voor op 21 maart, de leerlingen 
van twee groepen 8 uit de Heldringschool 
verzorgden hun presentatie op 1 april en op 20 
mei aanstaande staat de eindpresentatie op de 
Houtrustschool op het programma. 

Oproep
Vorig najaar stond in dit blad een oproep van 
Vogelwijkbewoonster Inge Brouwer, een van 
de organisatoren van het project Oorlog in 
mijn buurt. Mensen die in hun jonge jaren de 
oorlog in of rond de Vogelwijk hadden meege-
maakt kregen het verzoek zich hij de stichting 
te melden voor deelname aan het project. Dat 
leverde heel wat reacties op, niet alleen uit de 
wijk zelf, maar ook van mensen die al jaren 

Indrukwekkend project
Kinderen interviewden ooggetuigen uit de bezettingstijd

elders wonen en via-via van het project hadden 
gehoord. In Amsterdam is het project vorig jaar 
al op vele scholen uitgevoerd en in Den Haag 
namen ook scholen uit het Bezuidenhout en in 
het Centrum eraan deel. Andere steden staan 
nog op het programma. Alle interviews in het 
kader van het project blijven voor het nage-
slacht bewaard. Ze zijn, voorzien van foto’s 
van de kinderen en de vertellers, te lezen op de 
website www.oorloginmijnbuurt.nl 

Honger
Bij de verhalenpresentatie op de 
Heldringschool bleek al snel dat de kinde-
ren het hartstikke leuk, interessant en vaak 
ook indrukwekkend hadden gevonden om 
de oorlogsbelevenissen uit de mond van de 
geïnterviewden te horen. Leerzaam ook, want 
nu kregen ze bijvoorbeeld te horen wat echte 
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Indrukwekkend project
Kinderen interviewden ooggetuigen uit de bezettingstijd

honger is. ,,Dat is niet een knorretje in je maag. 
Er zit niets in je maag en je darmen zijn leeg en 
dan krijg je echt kramp in je lijf’’, vertelde een 
man.
Extra bijzonder was het dat een aantal kinde-
ren kon praten met mensen die nog steeds op 
hetzelfde adres wonen als waar ze verbleven 
toen de oorlog uitbrak, zoals Karel de Boer 
(Kauwlaan 9) en Louline de Gaay Fortman 
(Pauwenlaan 25). Uiteraard konden deze wijk-
bewoners ook beeldend vertellen over de ver-
plichte evacuatie van eind 1942 en begin 1943. 
,,Wij zijn naar Voorburg verhuisd, maar wilden 
later graag terug naar ons oude huis. Daarom 
haalde mijn moeder alle lichtknoppen en 
deurknoppen uit het huis, zodat in de tussen-
tijd niemand ons huis in zou willen gaan. Toen 
we na de oorlog terugkwamen, zagen we dat 
die truc gewerkt had’’, vertelde de genoemde 
Pauwenlaanbewoonster, die bij de bevrijding 
als vijftienjarige met Amerikaanse soldaten liep 
te flirten. Het gezin van Karel de Boer aan de 
Kauwlaan nam bij de verhuizing zo veel mo-
gelijk huisraad mee, ook om te voorkomen dat 
Duitsers hun intrek in het huis zouden nemen. 
Karel zelf bracht de laatste drie oorlogsjaren in 
Duitsland door, waar hij dwangarbeid moest 
verrichten in een fabriek die geregeld belaagd 
werd door Britse bommenwerpers.

Oranje tulp
Tijdens de presentaties kregen alle aanwezige 
geïnterviewden van de kinderen een oranje 
tulp. De jeugdige reporters zelf ontvingen 
een ‘snoepmedaille’. Uit de Vogelwijk deden 
de volgende huidige bewoners mee: Mw. 
Mesker (Kauwlaan), Joke en Karel de Boer 
(Kauwlaan), Sipke de Jong (Kwikstaartlaan), 

Ferd Böcker (Ooievaarlaan), Loes Meijer 
(Pauwenlaan), Louline de Gaay Fortman 
(Pauwenlaan), Wim van Slobbe (Patrijslaan), 
mw. Jager (IJsvogelplein), dhr. Zonneveld 
(Spreeuwenlaan),  mw. Van der Sluis 
(Hoenderlaan), Rob en Liet Bruynesteyn 
(Sperwerlaan) en Miep Stoel (Nieboerweg). 
De meesten van hen woonden in mei 1940 niet 
in de Vogelwijk, maar wel in de directe omge-
ving ervan. Anderzijds zijn er ook mensen geïn-
terviewd die destijds wel wijkbewoner waren, 
maar er nu niet meer wonen.
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Toen het nieuwe schoolgebouw in november 
2014 in gebruik werd genomen, was hij nog 
niet helemaal ‘af’. Er moest nog een kunstwerk 
van 32 glazen vogels in het atrium van de 
school worden aangebracht en er zou een ar-
cheowand komen, waarin de geschiedenis van 
de buurt vanaf de prehistorie en de Romeinse 
tijd tot en met de Tweede Wereldoorlog zou 
worden verbeeld: een soort historische school-
plaat maar dan in driedimensionale vorm, 
uitgevoerd in museale vitrines.
De schoolleiding had besloten zowel het kleu-
rige glaskunstwerk - dat Maria Roosen maakte 
op basis van vogeltekeningen van leerlingen 

- als de archeowand op dezelfde dag officieel te 
onthullen en daarmee te onderstrepen dat de 
nieuwbouw nu echt vervolmaakt is. Het werd 
een groot feest, met veel ouders en als speciale 
gasten wethouder Joris Wijsmuller, kunste-
nares Maria Roosen, stadsarcheoloog Corien 
Bakker (die het idee van de educatief-histori-
sche  wand heeft verzonnen en laten uitwer-
ken) en schoolarchitect Hans Klompenhouwer.
Na afloop van het officiële gedeelte leidden kin-
deren belangstellenden rond door de school, 
waar in elke klas kunstwerken van leerlingen 
waren uitgestald met het archeologische thema 
‘Onder de grond’.

Historische schoolplaat anno 
2016: de archeowand 

Geïnteresseerd bekijken leerlingen van de Heldringschool een deel van de 
spectaculaire en leerzame ‘archeowand’ op de eerste etage van de school, die op 
dinsdag 19 april feestelijk is onthuld. 
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Er waren wat regenbuitjes voorspeld, maar 
gelukkig bleef het op vrijdagmiddag 15 april 
droog op het Nachtegaalplein. Leerlingen van 
alle klassen van de naburige Houtrustschool 
hadden zich daar op het speelplantsoen van 
het plein verzameld om er een aantal rondjes 
te rennen. Niet voor hun leven, maar voor een 
ander goed doel. Het was een sponsorloop om 
zo veel mogelijk geld bijeen te garen voor de 
aanleg van een nieuw schoolplein rond het 
oudste schoolgebouw van de wijk. Gehuld in 
helblauwe T-shirts (met op de rug de namen 
van bedrijven die al sponsorbedragen hadden 
toegezegd) spurtten de kinderen klas voor klas 
over het uitgezette parcours, aangemoedigd 
door meesters, juffen en ouders.

Financiën
Schooldirecteur Eelco Brüne, voormalig 
gymleraar, ontkent dat het nieuwe speelplein 
moet worden gezien als een cadeau voor het 
negentigjarig bestaan van de school. ,,Het komt 
wel mooi uit, maar staat toch los van ons jubi-
leum. We hebben al jaren de wens het plein een 
grondige opknapbeurt te geven, want het ligt 
er al ruim veertig jaar zo bij, maar de financiën 
vormden een probleem. Het gaat immers om 
tienduizenden euro’s. Nu konden we dit jaar 
bijdragen krijgen uit een potje van de gemeente 

Rennen voor een nieuw schoolplein

en van het Fonds 1818, dat maatschappelijke 
projecten in de Haagse regio steunt.’’
,,Inmiddels hadden we zelf ook wat gespaard en 
toen hebben we besloten het resterende bedrag 
bij elkaar te harken door middel van verschil-
lende acties, zoals een  legeflessenactie via 
Albert Heijn, een kerstkaartenactie en bepaalde 
vormen van sponsoring. Via de ouders en de 
Stichting Vrienden van Openbare Basisschool 
Houtrust kregen we sponsorbedragen van di-

verse bedrijven binnen en de kinderen haalden 
onder de buurtbewoners ook geld op. Maar 
daar moesten ze natuurlijk als tegenprestatie 
wel hard voor rennen.’’
Na de meivakantie begon een gespecialiseerd 
bedrijf met de voorbereidingen voor de aanleg 
van het nieuwe schoolplein. De saaie betegelde 
ruimte krijgt een avontuurlijk, natuurlijk en 
uitdagend karakter en er worden diverse speel-
toestellen neergezet. ,,De kinderen hebben bij 
de nieuwe inrichting inspraak gehad’’, zegt de 
directeur. ,,Het bedrijf dat het ontwerp heeft ge-
maakt en uitvoert, heeft trouwens veel ervaring 
met het inrichten van speelplaatsen en school-
pleinen. Het heet niet voor niets In het Wild.’’ 
   
Jubileumfeestweek
Het negentigjarig bestaan van de 
Houtrustschool wordt in de eerste week van 
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juni (die begint met de laatste dagen van mei) 
uitbundig gevierd. Eelco Brüne: ,,Maandag 30 
mei wordt de hele school feestelijk aangekleed 
en dinsdag gaan we op schoolreis. Met alle 
klassen naar dezelfde bestemming, maar wat 
dat is, houd ik lekker nog voor me. Dat moet 
een verrassing blijven. 
Woensdag is er een sportdag op het terrein 
van HBS in de Bosjes van Pex, donderdag 
hebben we een open podium, vrijdag staan er 
Oudhollandse spelletjes op het programma en 
vrijdag 3 juni knallen we de feestweek uit met 
een reünie voor oud-leerlingen in de namid-
dag en een feest voor ouders en leerkrachten 
in de avond. Daarbij krijgen we een muzikaal 
optreden van Tim Akkerman, voormalig zan-
ger van de Haagse band Di-rect. Ja, fantastisch 
hè? Hij woont hier niet ver vandaan en zijn 
kinderen zitten bij ons op school. Ik verheug 
me er nu al op.’’

Bent u (binnenkort)
een wanbetaler?           
In het vorige nummer van dit blad is een op-
roep gedaan om leden van de wijkvereniging 
die de contributie voor 2016 nog niet hadden 
betaald ertoe te bewegen dat alsnog te doen.
Deze oproep heeft helaas weinig effect gehad.
Daarom wil ik degenen die hun jaar bijdrage 
van slechts 15 euro nog steeds niet hebben 
betaald langs deze weg nogmaals verzoeken 
dat per ommegaande te doen.
Voorkom a.u.b. veel extra en onnodig werk 
voor de ledenadministratie en de penning-
meester, en maak vandaag nog € 15 over naar:
NL61 INGB 0001 7837 22 
t.n.v. Wijkvereniging De Vogelwijk
onder vermelding van uw straatnaam en 
huisnummer.

Bij voorbaat zeer veel dank!
Peter Arends, penningmeester

Oudste bewoonster (100)
van Vogelwijk overleden
Op de eerste dag van de lente, 21 maart, is in 
haar huis op de Haviklaan 25 op 100-jarige 
leeftijd mevrouw Loonstra-Verdenius over-
leden. Zij was de oudste bewoonster van de 
Vogelwijk en woonde al zeventig jaar op het-
zelfde adres. Op 19 december vorig jaar 
had zij de leeftijd van 100 jaar bereikt. 
In het decembernummer van dit blad stond 
daarom een interview met haar, waarin ze 
terugkeek op haar lange leven, dat ze bijna een 
halve eeuw deelde met hoogleraar wiskunde 
prof. dr. F. Loonstra. 
Op zaterdagmiddag 26 maart vond in de aula 
van crematorium Ockenburgh voorafgaand 
aan de crematie een herdenkingsbijeenkomst 
voor mevrouw Loonstra plaats. Na afloop van 
deze plechtigheid kon men het glas heffen op 
haar leven in strandpaviljoen De Kwartel.
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Op woensdagmiddag 6 april namen 
wij, de vier leden van de Bomen-
commissie Vogelwijk, in kleine kring 
afscheid na ons vijftien jaar te hebben 
ingezet voor het groen in de Vogelwijk 
en de aangrenzende natuurgebieden. 
Met wethouder Revis plantten wij een 
tweestammige Valse Christusdoorn 
(Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’) aan 
het begin van de Kwartellaan tegen-
over de inmiddels ook ter ziele zijnde 
apotheek.

De Bomencommissie heeft zichzelf opgeheven 
en is opgegaan in een breder verband:  het 
Natuurnetwerk Vogelwijk. Met de opbrengst 
van ons enkele jaren geleden uitgebrachte 
boek Vogelwijk Den Haag, Natuur in en 
rond een tuinstad hebben we met het plan-
ten van Gleditsia’s een blijvend cadeau aan 
de Vogelwijkbewoners gegeven. De Valse 
Christusdoorns staan nu aan vrijwel alle 

Slotakkoord Bomencommissie:
boomplanting op Kwartellaan
Door Lydia Conens, Anneke van den Bogerd, Clara Visser en Marijke de Waard

ingangen van de wijk, aan de Sportlaankant, 
te beginnen in de middenberm van de 
Houtrustweg nabij de Houtrustbrug en 
eindigend aan het begin van de De Savornin 
Lohmanlaan.

Verdwenen bomen
We kijken terug op vijftien prachtige jaren, vol 
met herinneringen aan vele mooie gebeurtenis-
sen. Een van de eerste acties van de commissie 
na haar oprichting in 2001  
was het inventariseren van verdwenen bomen 
langs de lanen van de wijk. Door tellingen 
ontdekten we dat van de 2276 straatbomen 
er 549 waren verdwenen en niet herplant. De 
toenmalige wethouder Stolte heeft er toen voor 
gezorgd dat er nieuwe bomen beschikbaar wer-
den gesteld. In de loop van de jaren 2001, 2002 
en 2003 zijn ze met behulp van bewoners (jong 
en oud) en scholen herplant.

1e lustrum in 2006  
Bij ons eerste lustrum hebben we de waarden 
van bomen voor een groot publiek voor het 
voetlicht gebracht door een tentoonstelling te 
organiseren in het Atrium van het stadhuis. De 
slogan was: Ode aan de Boom. Extra bijzonder 
aan deze tentoonstelling was dat de openings-
handeling werd verricht door Irene van Lippe–
Biesterfeld. 
Op allerlei manieren zijn de waarden van 
bomen verbeeld: de aspecten van natuur, 
milieu, recreatie, beleving, ziekten en plagen, 
kunst, cultuurhistorie. Aan de tentoonstelling 
deden natuurorganisaties mee, kunstenaars, 
wetenschappelijke instellingen, non-gouver-
nementele organisaties en het bedrijfsleven. 
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Naast de tentoonstelling hebben we bostochten 
georganiseerd voor schoolkinderen, waarbij we 
een echte Amerikaanse schoolbus hadden ge-
huurd om de kinderen van school op te halen. 
Na het bekijken van de tentoonstelling liepen 
ze dan met boswachters naar het Haagse Bos. 
Opvallend leerpunt voor ons was dat heel veel 
kinderen nog nooit in een bos waren geweest.  
Parallel aan de tentoonstelling hebben negen 
boomdeskundigen (onder wie Leendert 
Koudstaal, bomendeskundige van de ge-
meente) lezingen gehouden, die in een boek 
zijn vastgelegd. 

2e lustrum in 2011  
Ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan 
wilden we de waarden van de Vogelwijk als 
tuinstadwijk – tevens beschermd stadsgezicht - 
voor het voetlicht brengen. Daarom hebben we 
een boek gemaakt met een beschrijving van het 
tuinstadkarakter van onze wijk en de natuur-
gebieden rondom. Drie wandelingen voeren 
de wandelaars langs markante groene lanen, 
pleinen en langs tuinen met bijzondere bomen. 
Dankzij Hans Kruiderink, groenbeheerder van 
Segbroek, zijn bij heel bijzondere bomen in de 
wijk tegels met een korte tekst in het trottoir 
gelegd. 
We hebben het lustrumboek tijdens een feestje 
op het Nachtegaalplein aangeboden aan 
wethouder Sander Dekker, waarbij ‘omge-
vingskunstenaar’ Lichel van den Ende met zijn 
dames optrad. Ze zorgden voor een bijzondere 
aankleding van het plein. 

Markante dennen
Gedurende al die jaren hebben we getracht 
bomen te behouden. Denk hierbij aan de 
markante dennen voor de appartementen op 
het Houtrustterrein, de Canadese en Italiaanse 
populieren rond de sportvelden, de mooie 
volwassen aanplant op het Leeuwerikplein, 
de bijzondere iepen en zeer oude eikenstoven 
in de Bosjes van Poot en een indrukwekkende 
rij Hollandse linden naast de Vogeltuin aan 

de Laan van Poot. Verder hebben we inbreng 
gehad op verschillende gebieden, zoals de 
aanplant bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
van Delfland, De Jutters, het talud langs het 
Verversingskanaal, de Kwartellaan en het be-
houd van de houten trap bij strandopgang De 
Kwartel i.p.v. betonnen platen. We zijn daarin 
best succesvol geweest en wel een beetje trots. 

Beeldbepalende iepen 
Het meest recente resultaat is het behoud van 
vier beeldbepalende iepen aan de Sportlaan, 
die door de herprofilering van de Sportlaan 
moeten worden gerooid. Wethouder Revis 
heeft toegezegd dat ze behouden blijven en 
zullen worden verplant. In de afgelopen jaren 
hebben we geregeld overleg over de bomen en 
het groen in de wijk gevoerd met groenbeheer-
der Hans Kruiderink. Hij stond altijd voor ons 
klaar. Als blijk van waardering gaven we hem 
tijdens ons afscheid het boek De man die bomen 
plantte van Jean Giono.

De Bomencommissie stopt er dus mee. Twee 
leden gaan op in het Natuurnetwerk Vogelwijk, 
die in brede zin de waarden van de natuur 
in en rond onze wijk zal koesteren. Wie aan 
dit netwerk een steentje wil bijdragen, wordt 
vriendelijk verzocht zich aan te melden bij 
Lydia Conens of Clara Visser:
- lydiaconens-tuinontwerpen@hotmail.com
- clavi@hetnet.nl
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Het afgelopen jaar maakte een groepje 
wijkbewoonsters onder leiding van Simone 
Kappeyne tien kleurige mozaïektegels met 
vogelafbeeldingen. Doel van dit project, dat 
tot stand kwam met financiële steun van de 
Cultuurcommissie van de wijkvereniging, was 
de tegels een plek te geven in de trottoirs van 
de lanen die de namen van de mozaïekvogels 
dragen. Het project gaat nog door en zo krijgt 
uiteindelijk elke laan één of meer mozaïekte-
gels. Voor lanen zonder vogelnaam (Laan van 
Poot, Nieboerweg, Sportlaan, Wildhoeflaan 
en De Savornin Lohmanlaan) wordt een eigen 
vogelafbeelding gezocht. Zo heeft de Laan van 
Poot de poten van een reiger gekregen. 
 
Natuurgids 
In de derde week van april legde een door de 
gemeente uitgeleend stratenmakersduo de 
eerste serie van tien tegels in de uitgekozen 
stoeplocaties. Op zaterdagmiddag 23 april 
werd de voltooiing van deze eerste tranche 
van het kunstproject gevierd met een bijeen-
komst van alle tegelmaaksters en een aantal 
belangstellenden in het kerkzaaltje aan de 
Rietzangerlaan. De aanwezigen hieven het 
glas, luisterden naar een voordracht over de 
gemozaïekte vogels door natuurgids Eric Wisse 

en gingen vervolgens naar buiten voor een 
wandelingetje langs een aantal kunsttegels. De 
uiteenzetting van Eric Wisse leverde zelfs nog 
een nieuwtje op: in de Parkietlaan bevindt zich 
momenteel heel toepasselijk een nest van een 
paartje halsbandparkieten.

Meedoen?
Wie wil meewerken aan de productie van 
de volgende reeks tegels, thuis bij Simone 
Kappeyne (Laan van Poot 414), krijgt hiertoe 
vanaf 9 mei de gelegenheid op maandagoch-
tenden (10-12 uur) of donderdagavonden 
(19.30 – 21.30 uur). Bel of mail naar Simone: 
06-38149134 (sms sturen mag ook)
simonekappeyne@ziggo.nl
De locaties van de genoemde tien tegels 
zijn:  Laan van Poot ter hoogte van nr. 414, 
Kramsvogellaan (even kant) bij Spotvogellaan, 
Rietzangerlaan t.h.v. nr. 30, Sijzenlaan t.h.v. nr. 
47, Pauwenlaan t.h.v. nr. 67, Kwartellaan on-
even tussen Kiplaan en Pauwenlaan, Patrijslaan 
oneven bij hoek Sportlaan, IJsvogelplein bij 
school, Distelvinkenplein hoek Nieboerweg en 
Papegaailaan t.h.v. nr. 32.     

Eerste tien vogelmozaïektegels 
in wijktrottoirs aangebracht
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Door Marieke den Duijf

Het project Muziek op schoot voor dreumesen 
en peuters, dat het afgelopen voorjaar met 
steun van de Cultuurcommissie van de wijkver-
eniging gestalte kreeg, is een succesvol experi-
ment gebleken. Na de proeflessen in februari 
en dankzij een financiële bijdrage van de wijk-
vereniging tekenden ruim voldoende ouders in 
op de lessenreeks. De lessen voor kinderen in 
de peuterleeftijd (2,5 – 4 jr.) vonden plaats in 
de Heldingschool en die voor de dreumesen (1 
- 2,5 jr.) in het clubgebouw van de padvinders 
aan de Laan van Poot bij de Nachtegaallaan. 
De allerjongsten nodig ik met spel en fantasie 
uit tot bewegen en dansen en met eenvoudige 
instrumentjes maken we muziek. De dreume-
sen nemen de klanken en bewegingen op van 
de volwassenen, die met mij mee zingen en de 
spelletjes spelen. We zingen veel Nederlandse 

liedjes, zowel nieuwe als traditionele. De 
kinderen ervaren veel verschillende klankkleu-
ren door met allerlei instrumentjes te werken. 
Met een variëteit aan materialen worden de 
liedjes concreet gemaakt. De methode Muziek 
op schoot richt zich naast de muzikale ontwik-
keling ook op de spraakontwikkeling en de 
zintuiglijke, sociale, motorische, cognitieve en 
emotionele ontwikkeling van het kind. Om u 
een idee te geven hoe de lessen verliepen, heeft 
Claudia van Zoelen, moeder van Rosa (ruim 
2,5 jaar) de bijgaande impressie geschreven. 
Mede namens de ouders van de deelnemende 
kinderen dank ik de gelegenheid die de 
Cultuurcommissie ons geboden heeft. In sep-
tember begin ik met een nieuwe reeks lessen 
voor dreumesen en peuters.  
Contact: mdduijf@casema.nl

Muziek op Schoot: Mix van 
klank, beweging en fantasie 
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Dansen en trommelen 
met Knabbel
Door Claudia van Zoelen

Ook de allerkleinste bewoners van de Vogelwijk 
hebben recht op cultuuraanbod. Dat is wat de 
Cultuurcommissie van de wijkvereniging graag 
wilde. En dat gebeurde ook. Vanaf februari ver-
zorgde Marieke den Duijf onder de naam Muziek op 
schoot een reeks lessen voor de jongste wijkbewo-
ners.

Hoe ziet dat er uit, ‘cultuur met peuters’?
De kinderen komen vrolijk de les binnen, doen 
hun schoentjes uit en gaan met papa, mama, opa 
of oma op vrolijk gekleurde kussens op de grond 
zitten. Dan komt knuffelkonijn Knabbel tevoor-
schijn, die een welkomstliedje zingt. De kinderen 
mogen hun naam en begroeting teruggingen, maar 
zwaaien naar Knabbel of een handje geven kan 
natuurlijk ook. Vanaf de derde les krijgt Knabbel niet 
alleen handjes, maar ook veel knuffels en kusjes.
Daarna wordt er lekker gezongen en muziek ge-
maakt en is er steeds wat nieuws te ontdekken en te 
doen. Zo hebben de kinderen allemaal getrommeld 
met echte trommelstokjes op echte trommels. En 
ze hebben ook geprobeerd wat voor een geluid die 
stokjes maakten op de grond, op hun knietjes, op 
mama’s wangen en op opa’s hoofd.

Natuurlijk hoeven de peuters niet op schoot te 
blijven zitten. Er is genoeg ruimte om te dansen, 
soms met vrolijk gekleurde doekjes of met tinke-
lende belletjes om hun beentjes. Ook hebben ze 
met mooie ritselkikkertjes rondgesprongen op een 
kikkerliedje, piepmuisjes laten dansen én deze snel 
verstopt voor een rondsluipende poes en hebben 
ze zachte sneeuwvlokjes neer laten dwarrelen op 
een ijzig kleed. Iedere les is er weer een interessant 
muziekinstrument, zoals bijvoorbeeld de ukelele of 
de tenorfluit, zeker indrukwekkend voor de peuters.
De nieuwe liedjes krijgt de groep steeds mee naar 
huis op papier en omdat veel liedjes terugkomen, 
wordt er in de vervolglessen steeds meer meege-
zongen.
Na drie kwartier zingt Knabbel met de kinderen een 
afsluitliedje en kunnen de kinderen, meestal met 
flink rode wangen, even lekker op schoot bijkomen.

Rijd mee met de komende 
Vogelwijkrally van 19 juni
De eerste dertig aanmeldingen voor de 
komende editie van de Vogelwijk Classic & 
Sports Car Rally die op zondag 19 juni wordt 
verreden zijn al binnen. 
De organisatoren Carine Smith en Eric van der 
Maarel verwachten dat het deze maand in de 
richting van de 75 deelnemende equipes zal 
gaan. Laat dit altijd gezellige evenement niet 
aan u voorbijgaan en schrijf u in! Wie geen klas-
sieke auto heeft, kan er die dag voor een zacht 
prijsje eentje huren bij het bedrijf Chrome. Zie 
www.chrome.nl
Zoals gebruikelijk is deelname met een klassieke 
automobiel of sportwagen mogelijk in twee 
klassen: de toerklasse (voor degenen met geen 
of weinig rally-ervaring of mensen die in de eer-
ste plaats willen genieten van de tocht zonder al 
te zware opdrachten te hoeven uitvoeren) en de 
sportklasse (voor gevorderden). 
De deelnemerskosten bedragen 90 euro per 
equipe. De start vindt vanaf 11.00 uur plaats bij 
het HALO-terrein. Tussen 10.00 en 11.00 uur is 
er koffie en een briefing. 
Inschrijving graag per e-mail bij:
carine.smith@xs4all.nl 
Vermeld hierbij de namen van de chauffeur en 
de bijrijder, merk, type en jaartal van de auto, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres en na-
tuurlijk de klasse waarin u deelneemt.
Voor inlichtingen/vragen: 
- Carine Smith 06-51.15.23.73 of 
- Eric van der Maarel (Chrome): 06-28.22.80.98
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                                                    Foto’s: Mischa Vos

Echt lekker lenteweer was het niet, maar de Vogelwijkse viering van Koningsdag was weer net zo 
gezellig als de voorgaande jaren op de verjaardag van koning Willem-Alexander of diens moeder 
het geval was. Dankzij de inzet van een groep vrijwilligers, met als harde kern Marijke Vermeire, 
Pia Felten, Paula Goossens en Ilonka Sillevis Smitt, was er op het IJsvogelplein voor jong en oud 
van alles te beleven. Naast de gebruikelijke vrijmarkt en een springkussen was er de spectaculaire 
Fietzeria, een pizzabakker op een bakfiets met oven bij wie iedereen z’n eigen pizzaatje mocht 
bakken. Ook voor het overige was de catering prima verzorgd. De opbrengst van verkochte drankjes 
en hapjes ging naar de Stichting Kinderprojecten Guatemala.

                   Koningsdag 2016: fris, maar gezellig als altijd
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In het najaar van 2015 nodigde wethouder 
Boudewijn Revis veel betrokkenen en geïn-
teresseerden uit voor overleg over een nieuw 
strandbeleid. De kustcommissie van onze wijk-
vereniging heeft daar intensief aan mee gedaan. 
Het College van B en W heeft mede op basis van 
deze gesprekken in februari dit jaar het concept 
van de Strandnota 2017-2022 gepubliceerd. We 
konden daarop reageren door een zogeheten 
zienswijze in te dienen. 
Op 30 maart zond de wijkvereniging haar 
reactie op de ontwerp-Strandnota aan het 
College. Verwacht wordt dat B en W nog voor 
de zomer met de definitieve nota zal komen, die 
dan ter bespreking aan de gemeenteraad wordt 
gezonden. 
 
Uitbreidingsmogelijkheden
Heel in het kort samengevat is onze zienswijze: 
Houd het ‘Stille Strand’ stil. Wij vinden dat 
vooral belangrijk omdat de nota veel uitbrei-
dingsmogelijkheden noemt voor ontwikke-
lingen op het strand: ‘Jaarrondexploitatie’, 
verruiming van de horeca bij watersportpavil-
joens en speelvoorzieningen, toevoeging van 
winkelmogelijkheden door horecaondernemers 
etc.  Voor andere delen van het strand, zoals bij 
de Boulevard in Scheveningen of bij Kijkduin, 
kunnen dat acceptabele ontwikkelingen zijn. 

Daar kan tegemoet gekomen worden aan de 
wens tot meer recreatieve voorzieningen voor 
strandbezoekers. Maar voor het Stille Strand is 
dat ongewenst. 

Rust, ruimte en natuur
Wij willen het strand stil  houden, omdat hier 
de functies rust,  ruimte en natuur kenmerkend 
zijn voor dit gebied. Zo sluit het ook goed aan 
bij het Westduinpark, dat niet voor niets een 
Natura 2000-gebied is. Nu al komen er jaarlijks 
2 miljoen bezoekers in dit mooie stukje natuur. 
Dat aantal moeten we niet opvoeren. 
Ook vanwege het dynamisch kustbeheer, waar-
bij zand en wind op natuurlijke wijze worden 
ingezet voor de strandvorming, is beperkte 
en tijdelijke bebouwing van het Stille Strand 
gepast. 
Graag willen we meewerken aan verhoging 
van de kwaliteit van de dienstverlening op het 
strand. Ook steunen wij de verlenging van het 
exploitatieseizoen tot 31 oktober, zodat ook in 
de herfstvakantie de paviljoens nog open zijn.
Voor meer informatie over de Strandnota en de 
zienswijze van de wijkvereniging verwijzen we 
naar de website van de Vogelwijk: 
www.vogelwijkdenhaag.nl
Natuurlijk zijn wij ook altijd bereid een nadere 
toelichting te geven.

Houd het 
‘Stille Strand’ 

stil! 
Door Irene van Geest en Henk Kersten 

(Kustcommissie Vogelwijk) 
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Het stonk er, want er waren geen fatsoenlijke 
toiletten en rioleringen. Het was er donker, 
vochtig en bedompt en overal lagen ziekten 
en ongedierte op de loer. De behuizing van de 
arme bevolkingsgroepen in de steden van de 
negentiende eeuw was erbarmelijk, vooral in 
de overvolle en verkrottende sloppen en stegen 
van de arbeiderswijkjes, die we nu zouden aan-
duiden met woorden als gribus of achterbuurt.
Deze karakterschets stijgt op uit de eerste 
pagina’s van het in april verschenen boek 
Compact en harmonisch, waarin – begeleid door 
vele illustraties - de geschiedenis van de sociale 
woningbouw in Den Haag staat beschreven. 
Het boek is gemaakt door een driemanschap: 
Richard Kleinegris (voormalig planoloog 

op het gebied van de volkshuisvesting bij de 
gemeente), Fred van der Burg (sinds eind jaren 
zeventig als beleidsadviseur stedenbouw op 
het stadhuis werkzaam) en Just de Leeuwe, 
historicus aan de TU Delft. Fred van der Burg is 
grotendeels opgegroeid in de Vogelwijk. ,,Waar 
geen sociale woning te bekennen is’’, zegt hij 
grinnikend. Nu woont hij er opnieuw. Acht jaar 
geleden betrok hij met echtgenote Helen zijn 
voormalig ouderlijk huis aan de Nieboerweg. 

Archieven   
,,We zijn vijf jaar met dit boek bezig geweest’’, 
vertelt Fred. ,,Richard heeft het overgrote deel 
van de teksten geschreven. Daar had-ie gelukkig 
de tijd voor omdat hij met vervroegd pensioen 

Sociale woningbouw begon niet bij de
overheid, maar bij nobele particulieren
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was. Ik heb vooral veel uren in de gemeentear-
chieven doorgebracht om allerlei documenten 
uit te pluizen en foto’s en bouwtekeningen bij 
elkaar te zoeken. En via Just de Leeuwe had-
den we toegang tot de fantastische en bijna 
onuitputtelijke bibliotheek van de TU Delft. 
Vanzelfsprekend hebben we tijdens het proces 
geregeld intensief overleg met elkaar gehad om 
onze bevindingen en de teksten te bespreken.’’
,,De woonsituatie voor arbeiders in de negen-
tiende eeuw was schrijnend’’, vat Fred samen, 
,,vooral omdat er steeds meer mensen van het 
platteland naar de steden trokken. Particuliere 
eigenaren van rijtjeshuizen of hofjes, die 
slechts gedreven werden door geldelijk gewin, 
deden niets anders dan wekelijks de huursom-
men innen. Woningverbetering ho maar. En 
intussen keek de overheid met de handen op 
de rug toe. Hoe gek het vandaag de dag ook 
klinkt: het rijk en de gemeenten zagen destijds 
voor zichzelf geen taak op het gebied van de 
volkshuisvesting weggelegd. Ze lieten het over 
aan de markt. En aan de kerken, die hier en 
daar armenhuisjes hadden gebouwd.’’

Woningwet 
Die toeschouwersrol van de overheid ver-
anderde pas nadat in 1901 de Woningwet 
van kracht was geworden. Op grond van die 
wet kwam er geld voor sociale woningbouw 
beschikbaar en kregen de gemeenten de plicht 
om rioleringen aan te leggen en het recht om 
krotten te onteigenen. Het begrip ‘onbewoon-
baar verklaarde woning’ kwam in zwang, in de 
volksmond vaak verhaspeld tot ‘onverklaarbaar 
bewoonde woning’. Bovendien werd de weg 
geëffend voor verenigingen en stichtingen 
om met overheidssteun huurwoningen voor 
mensen uit de lage inkomensgroepen te gaan 
bouwen: de woningbouwcorporaties. ,,In Den 
Haag begon de gemeente overigens pas in 1913 
voor het eerst huizen te bouwen, dus twaalf 
jaar na de totstandkoming van de Woningwet’’, 
aldus Fred van der Burg. ,,De ambtelijke mo-
lens maalden in die tijd wel heel erg langzaam.’’

Mallemolen
Nog even dirigeert Fred het gesprek terug naar 
de negentiende eeuw. ,,In die barre tijd was 
er in Den Haag één lichtpuntje, namelijk het 
ontstaan van de allereerste Haagse woning-
corporatie. Begin 1854 besloot een groepje 
welgestelde en sociaal bewogen Haagse 
notabelen huisjes te gaan bouwen voor de aller-
armsten, tegen een heel schappelijke huurprijs. 
Zij noemden zich de Vereeniging tot Verbetering 
van de Woningen der Arbeidende Klasse. Hun 
eerste project, helemaal zelf gefinancierd, was 
het hofje Schuddegeest aan het eind van de 
huidige Javastraat. Het hofje maakt nu onder-
deel uit van het complex Mallemolen. Echt een 
bezoekje waard.’’ 
,,Daarna bouwde de vereniging nog veel meer 
sociale woningen, onder andere in de latere 
Schilderswijk. Daar verschenen bijvoorbeeld 
de zogeheten Delpratwoningen, genoemd naar 
de eerste voorzitter van de vereniging, kolo-
nel Isaac Delprat, die later Tweede Kamerlid 
werd. Die huisjes zijn er nog steeds en ook de 
corporatie bestaat nog. Die heet nu Koninklijke 
Haagse Woningvereniging van 1854 en ze 
leveren  nog altijd prachtige projecten af. 
Binnenkort gaan ze aan de slag met het voor-
malige postkantoor aan de Fahrenheitstraat, 
dat ooit een haardenfabriek was. De karakteris-
tieke gevelrij wordt gerestaureerd en daarach-
ter komen enkele tientallen appartementen.’’

Reepstraat   
Zoals gezegd begon de gemeente Den Haag 
pas in 1913 met sociale woningbouw, en wel in 
Scheveningen, want met de woningcorporaties 
was een afspraak gemaakt dat zij in Den Haag 
hun gang mochten gaan en dat de gemeente 
Scheveningen voor haar rekening zou nemen. 
Later ging de gemeente toch ook in Den Haag 
zelf aan de slag. De eerste gemeentelijke 
huizen voor arme vissersgezinnen verrezen 
in en rond de Reepstraat, in het buurtje dat 
grenst aan de Vissershavenstraat, waar nu 
het Afvaldepot Scheveningen ligt. Een oude 



De Vogelwijk mei 2016   29

foto van de Reepstraat siert de omslag van het 
boek. De bakstenen woningen bestaan allemaal 
nog, maar zijn nu voorzien van een isolatie- en 
pleisterlaag. ,,Toch wel jammer’’, mijmert Fred, 
,,want zo zijn mooie oude geveldetails verloren 
gegaan.’’ De huizen voldeden overigens al wel 
aan de norm voor sociale woningbouw die 
tijdens de naoorlogse wederopbouw opgeld 
deed. Kort samengevat: ‘compact en harmo-
nisch’, zoals nu ook de titel van het boek luidt.

Corporaties
Dankzij de woningcorporaties verrezen in 
de vooroorlogse jaren van de vorige eeuw 
wijken als het Laakkwartier, Spoorwijk, 
Transvaal, de Zuiderparkbuurt en delen van 
de Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt en de 
Valkenbosbuurt. ,,Je had corporaties van al-
lerlei slag’’, vertelt Fred. ,,Protestantse, katho-
lieke en algemene en zelfs een joodse woning-
bouwvereniging, die huizen neerzette op de 
Marktweg. Daarnaast waren er nog diverse 
kleine woningbouwclubjes voor specifieke 
doelgroepen, zoals trampersoneel of ambtena-
ren. En overal waar in die tijd werd gebouwd, 
zag je een typisch Haags verschijnsel ontstaan: 
het portiek. Geen enkele andere stad heeft er 
zo veel als Den Haag.’’
,,Een bijzonder gemeentelijk project was 

trouwens het Zomerhof, gebouwd aan het 
begin van de jaren twintig aan het eind van 
de Troelstrakade. Het was een complex waar 
asociale gezinnen werden ondergebracht. Die 
stonden daar onder voortdurende controle. 
Het oude idee van een ‘hof’ vond ook weer-
klank bij de woningcorporaties: huizen rond 
een gemeenschappelijk pleintje of plantsoentje 
zouden het gemeenschapsgevoel en de sociale 
controle onder de bewoners versterken. Er 
zijn nog mooie exemplaren bewaard gebleven, 
zoals het Esmoreitplein bij de Moerweg – net 
voor de oorlog gebouwd – en het Moerbeiplein. 
Hetzelfde idee werd toegepast bij woningblok-
ken met aan de achterkant een gemeenschap-
pelijke binnentuin.’’

Wederopbouw
Meer dan de helft van het boek is gewijd aan de 
naoorlogse periode. Tijdens de wederopbouw 
verrezen duizenden sociale huurwoningen in 
wijken als Moerwijk, Morgenstond (waar veel 
teruggekeerde Indische Nederlanders onder-
dak vonden) en Bouwlust en in de jaren zestig 
kwam de ‘gemengde wijk’ (koop en huur) 
Mariahoeve tot stand. Daarna volgde de periode 
van de grootschalige stadsvernieuwing, zowel 
in het centrum als in de oudste wijken daarom-
heen. 
Fred van der Burg, die zijn verhaal af en toe 
onderbreekt met aanbevelingen als ,,je moet 
eens gaan kijken wat een mooie corporatiewo-
ningen er nog staan in de Celsiusstraat’’, kan er 
nog wel een uur over doorgaan en vele saillante 
voorbeelden noemen. Geïnteresseerden weten 
echter vast wel de weg naar de boekhandel te 
vinden.
Eén anekdote dan nog tot slot. ,,In 1956, kort 
na de Hongaarse opstand, had de gemeente een 
blokje woningen bij de kruising Erasmusweg-
Leyweg voor Hongaarse vluchtelingen be-
stemd’’, vertelt Fred. ,,Daarover kwamen op het 
stadhuis heel wat boze brieven binnen in de 
trant van ‘eigen volk eerst’. Zestig jaar geleden! 
En ook nu klinkt die sfeer nog door!’’

Sculptuur van lantaarnopsteker bij het hofje Schuddegeest 
(in het complex Mallemolen aan het eind van de Java-
straat) dat in 1854 het eerste Haagse sociale woningbouw-
project was. 
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Bijna twintig nieuwe leden 
van de wijkvereniging, 

bestaande uit nieuwe 
bewoners en mensen die 

al langer in de wijk wonen 
maar niet eerder lid van 

de wijkvereniging waren, 
kwamen op zaterdag-

middag naar de 
Papegaailaan 7 voor een 

kennismakingsborrel met 
het verenigingsbestuur. 

Het was een zeer 
geanimeerde bijeenkomst, 

waarbij de bezoekers 
ook wat achtergrond-

informatie over de wijk, 
de verenigingsactiviteiten 

en het wijkblad te horen 
kregen. 

Het samenzijn werd 
omlijst met natte en droge 
versnaperingen, die gast-

vrouw Yvonne Brouwer met 
gulle hand uitdeelde.   

Geanimeerde kennismakingsborrel
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In het januari/februarinummer van ons blad 
stond een berichtje over het internet-verhalen-
platform Sagaam waarop iedereen bijzondere 
gebeurtenissen en verhalen kan plaatsen. Vier 
van de zes initiatiefnemers van dit platform 
wonen in de Vogelwijk: Tom Blok (ICT’er) en 
Claudia Leue (pedagoog), beiden wonend op 
de Kraaienlaan, en Danny Gorter (econoom) 
en historicus Martha Seinstra die samen op de 
dr. Van Welylaan wonen. Jurist Erik Limpens, 
een van de andere oprichters, woont in het 
Statenkwartier en mede-initiatiefnemer Rinze 
Krol (ICT’er) woont in Zwolle. 

Kraaienlaan 36
Tom Blok en Danny Gorter vertellen over 
Sagaam – volgens hen een oud woord voor 
verhalenverteller - in het huis op Kraaienlaan 
36 waarin Tom met Claudia Leue en dochter 
Anna woont. ,,Welkom in het huis van Menno 

Bevlogen Vogelwijkers stonden aan
basis van verhalenplatform Sagaam 
Tekst en foto: Magda van Eijck

ter Braak,” zegt Tom als hij de voordeur voor 
mij opent. En even later: ,,Hier heeft de jour-
nalist en schrijver Ter Braak gewoond en hier 
op de Kraaienlaan heeft hij kort na de Duitse 
inval in mei 1940 stenen uit de grond gehaald 
om te voorkomen dat Duitsers de straat in 
zouden rijden. Een paar dagen later pleegde hij 
zelfmoord.”
In de hal en gang ligt nog het mooie originele 
graniet dat in veel Vogelwijkhuizen lag of nog 
ligt, maar de kamer en keuken zijn prachtig 
verbouwd. Tom: ,,Maar boven staat nog de 
oude originele boekenkast van Ter Braak, die 
na enige omzwervingen weer hier in huis is 
gekomen.’’

Ambassadeurs van Sagaam
,,Door onze dochter Anna en Danny’s dochter 
Floor, die allebei op de Heldringschool zitten 
én allebei op hockey, zagen wij elkaar veel op 
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het veld van Craeyenhout ”, zegt Tom. ,,We 
werken beiden in de automatisering en we 
wilden graag voor ouderen een nuttige toepas-
sing op de pc maken. Langs de lijn filosofeer-
den we daarover.’’
,,Veel ouderen zijn ook vaak eenzaam’’, 
zegt Danny. ,,Doorgaans kiezen ze niet voor 
Facebook of andere apps om hun gedachten 
te delen, maar ze zijn wél geïnteresseerd in 
anderen. Ze willen graag over de al dan niet 
‘goede oude tijd’ vertellen en ze zijn ook bereid 
daarover te schrijven. Op die manier zijn ze 
niet alleen minder eenzaam, maar zijn ze ook 
nuttig als verhalenvertellers.”
,,Zo kwamen we op het idee om het verhalen-
platform www.sagaam.com te maken’’, 
vat Tom samen. ,,We benaderden Nelleke 
Noordervliet en Adriaan van Dis, die we ken-
den via Writers Unlimited. Die waren allebei 
enorm enthousiast over het idee en toonden 
zich direct bereid om hun naam eraan te 
verbinden. Ook ambassadeur is prof. dr. Rudi 
Westendorp, de bekende geriater. Hij beves-
tigde ons idee dat de meeste oude mensen 
graag vertellen of schrijven: ,,Een levensge-
schiedenis toont wie wij zijn en hoe wij in de 
tijd met elkaar zijn verbonden. Zonder die 
overlevering hebben wij geen samenleving.”

Ouderen en kinderen
Natuurlijk kan niet iedereen goed en foutloos 
schrijven, maar dat is geen probleem. Als men 
wil dat het verhaal vóór plaatsing gecorrigeerd 
wordt, wordt er vaak dezelfde dag nog contact 
opgenomen en vrijwilligers van Sagaam 
helpen dan met het schrijven van het verhaal. 
Redigeren gebeurt overigens alleen in overleg. 
De Katholieke Ouderenbond Brabant, met 
130.000 leden, werkt al enthousiast met 
Sagaam mee en vrijwilligers gaan helpen met 
het schrijven in bejaardentehuizen. 
Ook kinderen kunnen hun verhaal op Sagaam 
plaatsen. Toms dochter Anna heeft dat zelf al 
gedaan. Het verhaal moet wel ‘echt’ zijn, dus 
geen non-fictie. Ieder waar gebeurd verhaal 

is de moeite van het delen waard, of het nu van 
een kind is of een verhaal over vroeger van een 
oudere.

Interview je opa of oma
,,De kracht van het platform is dat de verhalen 
als het ware de mensen gaan opzoeken”, zegt 
Tom. ,,Wanneer iemand geïnteresseerd is in 
bepaalde thema’s, verschijnen nieuwe verhalen 
vanzelf bij die mensen op het scherm.’’ In de 
toekomstige versies van Sagaam zal het ook 
mogelijk zijn om op de plattegrond van de buurt 
de verhalen die zich daar hebben afgespeeld 
direct in beeld te krijgen. ,,Doordat je dan ook 
op verhalen kunt reageren, kun je misschien 
ook in contact komen met mensen van vroeger. 
Dat is de verbindende kracht van verhalen’’, 
zegt Danny.
Tom vertelt dat zijn opa en oma op 4 of 5 mei, 
Dodenherdenking of Bevrijdingsdag, witbrood 
aten dat ze in melk doopten. Vermoedelijk 
deden ze dat ieder jaar omdat dat het eerste 
was dat ze na de bevrijding in 1945 aten. ,,Een 
verhaal hierover is aangrijpend en zo zijn er nog 
zoveel andere verhalen: over de oorlog, over de 
tijd daarvoor, over de eerste vluchtelingen die 
in de vorige eeuw naar ons land kwamen, over 
oude ambachten en nog veel meer. Ook wat 
men in de jaren vijftig en zestig meemaakte is 
echt de moeite van het bewaren en delen waard. 
Nogmaals: het moet wel echt gebeurd zijn.’’
Sagaam nam ook contact op met het Vetera nen-
instituut in Doorn en vroeg veteranen hun her-
inneringen op te schrijven. Maar ook kinderen 
kunnen hun opa of oma vragen om over vroeger 
te vertellen en daar een verhaal van maken. Het 
zijn mooie ‘contactmomenten’ tussen grootou-
ders en kleinkinderen en op die manier ontstaat 
een groot ‘collectief geheugen’.
Misschien kunnen kinderen uit de Vogelwijk 
aan hun opa of oma vragen om over vroeger te 
vertellen. Als ze het verhaal dan opschrijven en 
plaatsen op Sagaam én ook opsturen naar het 
wijkblad, dan kijken we welke verhalen we in 
het Vogelwijkblad kunnen plaatsen.
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Uitnodiging voor 
Fête de la Nature 
zaterdag 21 mei 

In het weekend van 21-22 mei wordt op vele 
plaatsen in Nederland, Frankrijk en enkele 
andere landen het Fête de la Nature gevierd. 
Enerzijds om te vieren hoe blij we zijn met de 
natuur en anderzijds om de waarde van natuur 
te onderstrepen
In de Vogelwijk krijgt op zaterdagmiddag 21 
mei net als vorig jaar het Fête de la Nature 
gestalte in de grote tuin aan de Sportlaan 93 
(hoek Nachtegaallaan), behorend bij het huis 
van René en Hettie van Schie.
’s Middags bent u tussen 13.30 en 16.30 uur 
van harte welkom voor een hapje en drankje 
en het beleven van diverse activiteiten. 
Afwisselend zullen twee  dichteressen (Jetty 
Dijkema en Ivana Gomez) en twee koren o.l.v. 
Stephanie Gericke optreden. Verder zal Marjo 
Hess (natuurgids IVN) inspirerend vertellen 
over de betekenis van de natuur, waar wij als 
mensen onlosmakelijk mee verbonden zijn voor 
onze ontspanning, gezondheid, inspiratie en 
voeding.  
Voorafgaand aan het tuinfeest zal Clara Visser 
(Natuurnetwerk Vogelwijk) als gids optreden 
tijdens een natuurwandeling door de Bosjes 
van Poot. De start van deze wandeling, die 
ongeveer een uur zal duren, is om 11.00 uur 
op de Laan van Poot tegenover Squashcentrum 
Houtrust.

Zomercursus Saskia Gras:
meesterwerken dichtbij 
Kunsthistorica Saskia Gras, bekend van haar 
cursussen kunstgeschiedenis en culturele 
excursies, verzorgt in de maand juni in de 

Vogelwijk een vierdelige zomercursus onder de 
titel Meesterwerken dichtbij huis.
De lessen worden gegeven op twee dinsdagoch-
tenden en twee donderdagochtenden, te weten 
op 7, 9, 14 en 16 juni, telkens van 10.00 uur tot 
11.45 uur. De locatie is nieuw: het gebouw Ken 
U Zelven, Laan van Poot 292. 
In de zomercursus staan vier bijzondere mu-
seumcollecties in deze regio centraal: in Den 
Haag (Mauritshuis en Gemeentemuseum), 
Leiden (Rijksmuseum voor Oudheden) en 
Rotterdam (Boymans van Beuningen). Het gaat 
daarbij om de Egyptische collectie in Leiden, 
de Middeleeuwse collectie in Rotterdam, 
met o.a. werk van Jan van Eyck, de doeken 
uit de Gouden Eeuw die in het Mauritshuis 
zijn te bewonderen, zoals van Rembrandt 
en Jan Steen, en de moderne kunst van het 
Gemeentemuseum, met vertegenwoordigers 
als Mondriaan, Bart van der Leck en Vilmos 
Huszar. 
De gehele cursus kost 60 euro. U kunt zich aan-
melden bij Saskia Gras, liefst per e-mail: gras.
saskia@gmail.com of anders telefonisch: 
(070) 4481054   
In september begint Saskia op maandagmid-
dagen op dezelfde locatie een achtdelige 
cursus Architectuur van de 20ste eeuw (van 
Gaudi tot Koolhaas) en op donderdagen een 
achtdelige cursus over de Renaissance en late 
Renaissance (met het ‘maniërisme’). Meer 
hierover in het juni- of julinummer van dit blad.   

Kunstexpositie op
Rietzangerlaan 2A
In de weekends van 7 en 8 mei en 14 en 15 
mei is er weer een kunstexpositie in het zaaltje 
naast de St. Albaankerk aan de Rietzangerlaan. 
De scheppers van de tentoongestelde objecten 
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zijn zowel amateurs als professionals uit de 
Vogelwijk en omgeving. De expositie, ditmaal 
met keramiek, sieraden, collages en schilde-
rijen, is op genoemde dagen van 14.00 - 17.00 
uur gratis te bezichtigen. 
Wie er belangstelling voor heeft, kan tijdens de 
tentoonstelling ook de in 1932 gebouwde Vrij-
Katholieke St. Albaanskerk bezichtigen. Spreek 
daarvoor een van de organisatoren aan. Nadere 
informatie bij Marette Wils, telefoon (070) 
3238910 of marettewils@gmail.com

Beelden aan Zee zoekt
nieuwe vrijwilligers 
Het enthousiaste vrijwilligersteam van het 
unieke museum Beelden aan Zee, gelegen aan 
de Scheveningse boulevard, zoekt een aantal 
nieuwe collega’s om op te treden als gast-
vrouw/gastheer, voor rondleidingen of voor 
werk bij de kassa en de museumwinkel. Bent u 
een kunstliefhebber, bent u op zoek naar een 
leuke, afwisselende tijdsbesteding en bent u 
voor minimaal een halve dag per week beschik-
baar? Dan bent u van harte welkom om kennis 
te komen maken.
Meer informatie vindt u op de website:
www.beeldenaanzee.nl/vrijwilligers
of bij Jacquelien van Schaik (070) 3585857. 

Presentatie boek over
architectenbroers Fels
Op vrijdag 20 mei vindt de officiële presen-
tatie plaats van het 432 pagina’s tellende 
‘dubbelboek’ over de architectenbroeders 
Koos en Henk Fels, geschreven door Rob Fels 
(kleinzoon van Koos) en architectuurhistoricus 
Marcel Teunissen. Dit feestje vindt plaats in 
Restaurant Pex, gelegen in de Bosjes van Pex 

(Evert Wijtemaweg 5) vanaf 15.00 uur. 
Rob Fels zal de eerste exemplaren uitreiken 
aan twee tantes van hem, de enige nog in leven 
zijnde kinderen van zijn opa Koos. 
Degenen die al bij voorintekening één of 
meer boeken hebben gereserveerd, bijvoor-
beeld omdat ze wonen in een Felshuis in de 
Vogelwijk, kunnen hun exemplaren voor 24,95 
euro meenemen. Andere belangstellenden die 
een boek willen kopen, betalen er bij de presen-
tatie 39,95 voor en in de winkels zal het boek 
uiteindelijk 39,95 kosten. 
Wie geen persoonlijke uitnodiging heeft ont-
vangen en er op 20 mei toch graag bij wil zijn, 
wordt dringend verzocht zich vóór 11 mei aan 
te melden bij Rob Fels: rob.fels@casema.nl

Else Krijgsman geeft
verjaardagsconcert 
Omdat ze op 17 mei naar eigen zeggen ‘85 jaar 
jong’ wordt, geeft pianiste Else Krijgsman op 
zondagmiddag 22 mei vanaf 15.30 in haar 
concertsalon, Laan van Poot 298, een verjaar-
dagsconcert. Dan wil Else, die al op 15-jarige 
leeftijd als concertpianiste debuteerde, laten 
zien dat het haar ,,door de dagelijkse omgang 
met het puikje van de Europese componisten 
lukt om niét oud en der dagen zat te worden.’’
Ze speelt tijdens dit verjaardagsconcert samen 
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met violiste Ilona Si Dhian Ho, Paula Bär-Giese 
(sopraan en piano) en Liesbeth Spits (piano). 
Op het programma, waarbij een feestelijke wijn 
wordt geschonken, staan werken van Mozart 
(sonate voor viool en piano, KV 376), Chopin 
(Preludes opus 28), Ravel (Valses nobles & 
sentimentales), Bellini (Casta Diva uit de opera 
Norma) en Czerny (Grande Fantasie à six 
mains, gebaseerd op de opera Norma).
De toehoorders wordt gevraagd iets lekkers 
voor bij de wijn mee te nemen. Else wil geen 
cadeaus, maar zamelt op deze bijzondere dag 
wel zoals gebruikelijk (financiële) giften in ten 
bate van Artsen zonder Grenzen. Aanmelden 
via krijgsman.else@gmail.com of tel. 
(070) 3230958

Meld u aan voor de 
bridgecompetitie
De al vele jaren bestaande Vogelwijk-
huiskamer bridgeclub heeft van september 
vorig jaar tot en met de afgelopen maand april 
met 22 paren en reservespelers weer met veel 
plezier een laddercompetitie gespeeld. 
Volgens een schema is er maandelijks een 
wisselende tegenstander, waarmee men een 
afspraak maakt om eenmalig thuis tegen te 
spelen. 
Voor komend seizoen 2016/2017 kunnen 
beginnende en gevorderde spelers zich 
aanmelden bij Paul Strik en Paula Otten, 
Roodborstlaan 7, telefoon 070-3220757 of 
e-mail: paul.nld@gmail.com
Voorwaarde voor deelname is dat minimaal 
één van beide spelers woonachtig is in de 
Vogelwijk.
Op zondagmiddag 12 juni wordt het seizoen 
van de Vogelwijk Huiskamerbridge feestelijk 
afgesloten met een einddrive in de kantine 
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van Haag Atletiek aan de Laan van Poot.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor 
opgeven bij Paula Otten op bovenstaand 
nummer.

Montessorischool houdt
zaterdag 28 mei reünie 
Op zaterdag 28 mei organiseert de Eerste 
Nederlandse Montessorischool oftewel ‘de 
ENMS’ aan de Laan van Poot 353 een reünie 
in het kader van het 100-jarig bestaan van de 
school.
Iedereen die op enigerlei wijze aan de school 
verbonden was is die dag van harte welkom 
om tussen 11.00 uur en 15.00 uur elkaar te 
ontmoeten en herinneringen op te halen. Er zal 
o.a. een foto-expositie zijn, waarop de school, 
de kinderen en de medewerkers van de afgelo-
pen 100 jaar te zien zijn.
Laat de kans niet lopen om nog één keer de 
sfeer van ‘toen’ te proeven bij het rondlopen 
door de lokalen en het zien van de Montessori-
materialen en het achterweitje. Voor meer 
informatie (en aanmelden voor de reünie) kunt 
u terecht op www.enms.nl

Help met administratie
ouderenwerk Segbroek
De welzijnsorganisatie  Segbroek is voor het 
ouderenwerk op zoek naar een vrijwilliger die 
de ouderenconsulenten samen met een andere 
vrijwilliger wil ondersteunen bij de administra-
tie. Taken zijn o.a. het invoeren van cliëntge-
gevens in het registratiesysteem, kopieer- en 
vouwwerk en het opstellen van vrijwilligers-
overeenkomsten. Werktijd: twee tot drie uur 
per week, in overleg in te plannen op een vast 
dagdeel. De vrijwilliger ontvangt instructie en 
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begeleiding van de ouderenconsulenten.  
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij 
vaardig is in het werken met een pc, zorgvuldig 
omgaat met vertrouwelijke gegevens, secuur 
en zelfstandig werkt en goed kan samenwerken 
met andere vrijwilligers.Voor meer informatie: 
Lizeth Kastelein, tel : 070 – 205 24 80. 

Natuurwandeling met
gids in Westduinpark
Geniet meer van het Westduinpark en leer onze 
duinen beter kennen! Natuurgidsen 
Eric Wisse en Anna Kreffer organiseren voor 
het tweede jaar excursies in ons mooie duinge-
bied, met aandacht voor planten, vogels, insec-
ten en al het andere leven. Uiteraard is er ook 
alle ruimte voor uw vragen. Beleef geluiden, 
geuren, kleuren en smaak!
Op donderdag 16 juni nemen zij u mee op ont-
dekkingsreis. De wandeling is van 10.00 - 12.30 
uur en deelname aan de excursie kost slechts 
€ 5, te voldoen bij aanvang. Aanmelden graag 
via mail: arhkreffer@gmail.com of per telefoon 
(Anna Kreffer): 06 – 26 41 71 37.

Eerste ‘Qwiek Zorgplein’
was direct groot succes
Vanuit haar maatschappelijke rol als Buurthuis 
van de Toekomst heeft voetbal- en cricket-
vereniging Quick de afgelopen maand in 
haar clubhoofdkwartier aan de De Savornin 
Lohmanlaan het eerste Qwiek Zorgplein 
georganiseerd, een informatiemarkt voor 
mantelzorgers en ouderen uit de buurt. Een 
kleine honderd bezoekers afkomstig uit de 
Vogelwijk en omliggende wijken lieten zich op 
deze bijeenkomst voorlichten over onder meer 
zorgaanbieders in de buurt, financiën, notari-

ele zaken en activiteiten voor ouderen. Er was 
specifieke aandacht voor hulp bij dementie en 
vergeetachtigheid. 
Projectleider Lorien Kramer sprak van een 
zeer geslaagde informatieve middag: ,,We 
kregen veel enthousiaste reacties van bezoe-
kers en hopen dat deze mensen het Buurthuis 
van de Toekomst van Quick nu ook weten 
te vinden voor gewoon een kopje koffie.” De 
volgende Qwiek-bijeenkomst staat gepland 
voor dinsdag 7 juni en heeft als onderwerp het 
Levenstestament. Wilt u op de hoogte blijven 
van buurtactiviteiten rond Quick, stuur dan 
een bericht via qwiek@quick.nl. En blijf Quick 
volgen via www.quick.nl

Museumbezoek senioren
vrijdagmiddag 24 juni 
Senioren uit de Vogelwijk kunnen op vrijdag-
middag 24 juni om 15.00 uur een rondleiding 
krijgen door het museum Beelden aan Zee in 
Scheveningen. Daarna wordt gezamenlijk 
aan de boulevard nog een apéritief genuttigd. 
Kosten: 10 euro. Wie mee wil, kan dat alvast 
kenbaar maken aan de leden van de commissie 
Ouderenactiviteiten: Mieke Douma (visser-
douma@hetnet.nl) of Ria Zonneveld (070-
3452268). In het juninummer van dit blad 
volgt een uitgebreidere aankondiging.  

Fins vrouwenkoor
in Houtrustkerk
Het Finse vrouwenkoor Pihlaja uit Helsinki 
geeft op zondag 12 juni van 12.00 tot 12.30 een 
concert geven in de Houtrustkerk, Beeklaan 
535. Op het programma staan onder meer 
Finse volksliederen en liederen van Sibelius. 
Toegang gratis, collecte na afloop.

Kortom
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GEZOCHT – Ik zoek een garage te huur in de 
Vogelwijk of nabij. Jip Margadant, Leeuwerikplein 
1, tel. 06-53738930.

OPPAS - Ik (Emma) zou graag willen oppassen. 
Ik ben 13 jaar, kan goed omgaan met kinderen en 
vind het ook heel leuk. Zoekt u nog iemand, bel 
of whatsapp dan of stuur me een mail: 06-83 04 
9563, emmaveenman@me.com  

TE KOOP- een 2-persoons luchtbed (merk 
Bestway), slechts enkele malen gebruikt. 
Afmetingen 170 x 130 cm. Slaapt perfect, ideaal 
voor (luxe) kamperen of voor logés. Op te blazen 
met ingebouwde voetpomp of separate luchtpomp 
(niet bijgeleverd). Prijs € 25,-. Interesse? 
Bel 06-1227 6034 (Barbara).

OPPAS - Wij zijn Indy Bontje en Nina Schouten 
(allebei 14) en wonen in de Vogelwijk. Wij zijn 
dol op kinderen en passen al vaker op kinderen 
van 0-12 jaar. Ook zouden we uw hond kunnen 
uitlaten. U kunt contact met ons opnemen via 
e-mail: nina.schouten@hotmail.com of stuur een 
berichtje naar: 06-36096321 

GEZOCHT - Wij zoeken een buurtgenoot(e) die 
af en toe in een weekend een dagje onze (oudere) 
hond kan uitlaten .Bij voorkeur een volwassene 
met enige ‘hondenervaring’. Graag reacties op tel. 
06- 2517 3308 of sms.

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. 
Aanbevelingen  voor huishoudelijke hulp mogen wel, 
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnum-
mer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden 
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke 
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

OPPAS - Ik ben Marit (13 jaar) en wil graag op-
passen in de Vogelwijk. Beschikbaar op vrijdag 
en zaterdagavond. Andere dagen in overleg. 
Voor meer informatie: Tel. 34 50 680 of 
iwan.banens@live.

TE KOOP – Seniorenbed met matras, z.g.a.n., 
wit, 90 x 190 cm, prijs € 125. Verder nog een 
tweepersoonsbed met matras, 140 x 200 cm en 
bijbehorende nachtkastjes, crèmekleurig; een 
eikenhouten salontafel, 80 x 80 cm; een donker-
bruin eettafeltje, 80 x 80 cm met twee uitklap-
bare zijstukken van elk 35 cm. Dit alles is te koop 
t.e.a.b. Tel. (070) 32 56 548.
 
OPPAS GEZOCHT - Wie zou op een of meer 
middagen per week onze 8-jarige zoon uit 
school kunnen halen en begeleiden bij huiswerk 
en/of naar sport? Tel. 06 - 10 15 2663 / 06 - 22 
54 2203.

VOORVERKOOP  - Zeer fraaie, volledig 
gerenoveerde topmaisonette op Sportlaan van 
ca.120 m2 met 2 grote dakterrassen (ZO en ZW) 
en balkon. Ruime woonkamer, woonkeuken, 3 
slaapkamers, badkamer op benedenverdieping 
en douche/wc op bovenverdieping. Nieuwe 
witte keuken in L-vorm met zwart composiet 
aanrecht en goede apparatuur. De flat is zeer 
licht, zonnig  en rustig met uitzicht op Haagse 
Beek en Vogelwijk/duinen. Onlangs vernieuwd: 
c.v, elektra, gas- en waterleidingen, stuc-en 
schilderwerk, laminaat etc. Alle kamers aan-
sluiting internet en tv. Ruime kelderberging.
Vraagprijs: 375.000. Garage onder flat: 42.500. 
VVE-bijdrage 261 euro p.maand. Informatie bij 
Marjolein Jacobs: 06-43 59 7400.
 
OPPAS – Onze lieve en betrouwbare oppas 
heeft nog tijd over en zoekt nieuwe oppasgezin-
nen. Zij heeft ervaring met kinderen van 0–13 
jaar en is beschikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag van 07.00-14.00; woensdag en vrij-
dag van 07.00–19.00 uur. U kunt haar bereiken 
via ons op tel. (070) 3230 552. (Liefst bellen na 
18.00 uur).



De Vogelwijk mei 2016   43

Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail: 
henrieke.schoenmakers@politie.nl

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

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

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

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

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

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent 
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480. 

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

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel.  Tel.  (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot die thuis niet alleen kan worden gelaten, 
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een 
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 205 24 80.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 383, kunt u terecht voor alle informatie 
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00 
Website: www.hwwzorg.nl

Evita Zorg Den Haag 
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl

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

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com

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

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

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

Cultuurcommissie 
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl
of damesgym@vogelwijkdenhaag.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
e-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO. 
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Paula Otten, tel. 322 07 57, paul.nld@gmail.com

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Vacant - Tijdelijk: Henk Eleveld
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

Secretaris
Henk Eleveld, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

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

Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
  Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44
  e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664
e-mail: infopia@ziggo.nl

WIJKVERENIGING

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een factuur 
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging: 
IBAN: NL61 INGB 0001783722


