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Het bureau Segbroek van het politiekorps 
Haaglanden heeft sinds dit voorjaar een speciaal 
inbraakteam: een groep rechercheurs die alle inbra-
ken en inbraakpogingen in dit stadsdeel (waartoe 
ook de Vogelwijk hoort) in kaart brengt en met 
elkaar vergelijkt. Door snel op inbraken te reageren 
en dankzij analyses van signalementen, sporen en 
werkmethoden van de daders kan de strijd tegen 
de inbrekers effectiever worden gevoerd. Ook de 
sms’jes die via Burgernet worden verspreid - met 
een oproep aan eventuele getuigen -  helpen daarbij 
mee. Er zijn de afgelopen maanden al enkele succes-
sen geboekt.
Dat de politie alerter op inbraken reageert, heb ik 
vorige maand ook zelf kunnen vaststellen na een 
mislukte poging tot inbraak in mijn huis. We werden 
wakker van getik en gewrik. Op de begane grond 
was duidelijk iemand aan het morrelen. Ik riep dat-
ie weg moesten wezen, ging naar beneden, hoorde 
ronkend een auto wegrijden en constateerde verder 
niets bijzonders. Eenmaal aangekleed zagen we aan 
de zijkant van het huis een vernield raamkozijn. Met 
een schroevendraaier was gepoogd het raam open te 
wrikken. Dit was in elk geval een betere afloop dan 
drie jaar geleden, toen een halve stoeptegel door een 
tuindeur werd gegooid om een laptop van de tafel 
mee te grissen.
Na de volgende ochtend op het politiebureau aan 
de Fahrenheitstraat aangifte te hebben gedaan, we-
melde het even later thuis van de politiefunctiona-
rissen. En dit was nog maar een poging tot inbraak 
geweest. Ik bedoel maar.
De politie houdt de redactie van dit blad tegenwoor-
dig goed op de hoogte van de criminaliteit in de 
Vogelwijk en omstreken en ook van eventueel ver-
richte arrestaties. Als er aanleiding toe is, zult u de 
komende maanden meer over het politiewerk in dit 
blad lezen. Er zijn nog altijd mensen die denken dat 
dit ‘magazine’ maar twee keer per jaar verschijnt, 
maar dat is een misvatting. In oktober en april wordt 
het bij wijze van reclame huis aan huis bezorgd. 
Voor 15 euro krijgt u het elf keer per jaar. Ga naar 
de website www.vogelwijkonline.nl en klik rechts 
bovenin de button met ‘Word lid’ aan. Die inbraak is 
een koud kunstje.

                                   DvR

   Van
de Redactie
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Bewonersparticipatie is dezer dagen in Den 
Haag een gevleugeld begrip. De Haagse politiek 
praat hier al jaren over en probeert samen met 
bewonersorganisaties tot vormen van inspraak 
en samenspraak te komen. Ook de Vogelwijk 
heeft hiermee te maken. Wij zijn actief op allerlei 
niveaus. Zo is de plannenmakerij rond de stads-
ringweg tussen Madurodam en Kijkduin een 
vorm van samenspraak en hetzelfde geldt voor 
de bouwplannen rond Scheveningen-Haven. Op 
kleinere schaal zijn de inrichting van Houtrust 
en van de speeltuin op het Nachtegaalplein in 
samenspraak tot stand gekomen.
Er is nu een nieuw gemeentelijk beleidskader 
opgesteld dat deze inspraak en samenspraak 
regelt. Naast regels voor de samenspraak tussen 
gemeente en bewoners is er ook een nieuwe 
financieringssystematiek voor bewonersor-
ganisaties. Deze wordt vervat in een nieuwe 
gemeentelijke begrotingspost: Leefbaarheid en 
Bewonersparticipatie’. Ik denk dat dit een goede 
ontwikkeling is en zowel de gemeente als bewo-
nersorganisaties in een nieuwe fase van betrok-
kenheid en samenwerking brengt. 

Leefbaarheid
Als Vogelwijk waren wij al actief op velerlei ter-
reinen. Grofweg kun je onze activiteiten indelen 
in twee groepen. De eerste is leefbaarheid, ook 
wel sociale cohesie of community building ge-
noemd. Denk hierbij aan het met elkaar zorgen 
dat de wijk een prettige wijk is, door betrokken 
te zijn bij elkaar. Dit kan als buren of laangeno-
ten (bijvoorbeeld via laanfeesten en door middel 
van onderling contact via de laancoördinato-
ren voor veiligheid), maar ook op wijkniveau 

(bijvoorbeeld de Koninginnedag-vrijmarkt, 
kindersportdag, paaspuzzeltocht, Classic Car 
Rally, de activiteiten van Vogelwijk Energie(k), 
een Lanenloop voor een goed doel etc.). Tot slot 
zijn we ook betrokken bij Segbroek en Den Haag 
(bijvoorbeeld via deelname aan een armoedepro-
ject).

Belangenbehartiging
De tweede groep activiteiten betreft belangen-
behartiging. Denk hierbij aan onze belangen als 
het gaat om de openbare ruimte en de stem die 
we hebben naar het stadsdeel Segbroek of de ge-
meente Den Haag. Dit betreft onderwerpen als de 
eerdergenoemde ‘Noordwestelijke Hoofdroute’, 
de herinrichting van het Westduinpark, de suc-
cesvolle actie tegen de plannen voor de aanleg 
van een cruiseterminal en 1250 woningen bij het 
Zuiderstrand, de plannen voor verbouwing of 
sloop van de kerk aan de Sportlaan, toekomstige 
nieuwbouw op het Halo-terrein, vernieuwing van 
riolering en bestrating, de parkeerproblematiek 
bij het ziekenhuis aan de Sportlaan etcetera.

Samenwerking met andere wijken
Het nieuwe gemeentelijke beleidskader sti-
muleert ons als bestuur en commissies van de 
wijkvereniging om onze actieve betrokkenheid 
nog een stapje verder te brengen. We gaan de 
komende tijd het begrip bewonersparticipatie 
proberen verder handen en voeten te geven. 
Bijvoorbeeld door uw mening vaker te peilen, 
niet alleen bij algemene ledenvergaderingen, 
maar ook tussendoor. Daarnaast gaan we onze 
samenwerking met andere wijken in Segbroek 
en andere wijken langs de kust (van Kijkduin tot 
en met het Statenkwartier) vergroten. Met deze 
wijken samen zal onze inspraak bij gemeentelijke 
onderwerpen krachtiger worden. 

Oproep aan u
Tot slot een oproep aan u. Zonder uw betrokken-
heid komen we nergens met onze mooie inten-
ties. Dus laat uw stem horen of wees actief op 
laan- of wijkniveau!
En aan de lezers van dit blad die geen lid zijn van 
de wijkvereniging, maar misschien al wel actief 

Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...



zijn of zich betrokken voelen - bijvoorbeeld als 
lid van Vogelwijk Energie(k) – doe ik het drin-
gende verzoek: sluit u aan! In april en oktober 
glijdt dit maandblad in alle brievenbussen in 
onze wijk, dus ook bij de niet-leden. Voor maar 
15 euro per jaar ontvangt u het net als 1800 
Vogelwijkers of oud-Vogelwijkers elke maand en 
steunt u tal van activiteiten van onze wijkvereni-
ging. 
Als u internet heeft: ga naar onze website 
www.vogelwijkonline.nl en meld u aan. Hebt 
u geen computer, vul dan de bijgaande bon 
in, knip die uit (of kopieer hem) en doe die op 
Wildhoeflaan 12 bij onze secretaris in de bus. 

Dit maandblad tot januari 2012 gratis!
Meld u aan! 

Dit wijkblad kent u ongetwijfeld. Als lid van wijkvereniging De Vogelwijk krijgt u het elke maand in de 
bus. Bent u geen lid, dan ontvangt u het als ‘appetizer’ in april en oktober.

Wilt u dit informatieve blad, dat in ongeveer 1800 huishoudens graag wordt gelezen, blijvend ontvan-
gen? Meld u dan aan. Dat kost u slechts 15 euro per jaar. Voor dat bedrag bent u tevens lid van onze ac-
tieve wijkvereniging. Begin volgend jaar ontvangt u de rekening voor 2012, maar als u zich nu opgeeft, 
krijgt u de bladen tot januari gratis. In de column hiernaast van onze wijkvoorzitter Pieter Duisenberg 
kunt u lezen wat de wijkvereniging zoal doet. 

Kijk op onze website www.vogelwijkonline.nl en klik daar rechts bovenin op de tekst ‘Word nu lid!’ 
U vult uw gegevens in en klaar is Kees.

Hebt u geen internet? Geen probleem. Vul hier uw naam en adres in, knip deze bon  uit of kopieer hem 
en doe hem in de brievenbus bij de secretaris van de wijkvereniging, Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12.

Het credo van de wijkvereniging is niet voor 
niets: Vogelwijk, een betrokken wijk aan zee.

Pieter Duisenberg, voorzitter wijkvereniging
(mede namens collega-bestuursleden Karin Donk, 
Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers en Rob Heidt)

P.S. Kom op donderdag 17 november naar onze 
ledenvergadering in de HALO-kantine met als 
onderwerpen o.a. de plannen voor de riolering 
en bestrating tussen de Kwartellaan en de Oude 
Buizerdlaan en de bouw/sloopplannen rond de 
Sportlaankerk! Meer informatie hierover in het 
novembernummer van dit blad. 

Ja, ik wil lid van de wijkvereniging worden en maandelijks het wijkblad 
ontvangen. Volgend jaar betaal ik 15 euro. 

Naam:   ................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode:  .........................................................................................................................................................................................................................................
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Foto’s: Mischa Vos, Magda van Eijck, 
Dick van Rietschoten  

Beelden zeggen meer dan duizend  
woorden. Daarom op deze en 
volgende pagina’s een uitgebreide 
fotoreportage van de feestelijke en 
sportieve ontmoetingsdag die de 
wijkvereniging op zondag 11 septem-
ber had georganiseerd. Er was veel te 
doen: een 11-lanenwedstrijd voor de 
kinderen, een informatieve wijkwan-
deling, de traditionele Lanenloop en 
als klapstuk de gezellige borrel op het 
Fazantplein, aan de achterkant van de 
Heldringschool. 

Lanenloop
De Lanenloop werd dit jaar gewonnen 
door de lopers van de Kwikstaartlaan. 
Het zilver en brons gingen naar de 
Pauwenlaan en de Laan van Poot. 
Maar veel belangrijker nog was het 
feit dat de lopers tezamen, aangevuld 
door bijdragen van sponsors en de 
wijkvereniging, 5000 euro bijeen 
brachten voor de stichting Bewegen 
tegen Kanker. Trots overhandigde 
wijkvoorzitter Pieter Duisenberg een 
symbolische cheque met dit bedrag 
aan een vertegenwoordiger van de 
stichting.    
De afsluitende borrel werd be-
geleid door zelfgemaakte hap-
jes, niet alleen van leden van de 
Activiteitencommissie (die zich de 
hele middag weer fantastisch hebben 
uitgesloofd) maar ook van andere 
wijkbewoners, met als top attractie de 
saté, kant en klaar vervaardigd en ter 
beschikking gesteld door Fons Dijkstra 
van de Patrijslaan.

Vogelwijk loopt 5000 euro bijeen voor ‘Bewegen tegen kanker’
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De winnaars!
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Deze sponsors willen we evenmin onvermeld laten:
- Vel Fysio & Manueel Therapeuten
- Buren van Velzen Guelen
- Lint Martens Verzekeringen
- Belderbos Makelaars B.V.
- Centrum voor Fysiotherapie Goudenregenstraat
- Halo Wellness Centre
- Notariaat De Gier 
- Joost van Vliet Makelaardij
- Medisch Centrum Haaglanden
- Enkele particulieren
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Netwerkbeheer    
Het bedrijf Stedin, dat het netwerk voor gas en 
elektriciteit in de regio’s Den Haag, Rotterdam 
en Utrecht beheert, is eigenaar van de meters en 
verantwoordelijk voor de plaatsing. Bij de ener-
gievoorziening is Stedin net zoiets als ProRail 
bij het spoor, het bedrijf dat de rails, seinen en 
bovenleidingen beheert. Energiebedrijven als 
Eneco en Nuon produceren energie en Stedin 
zorgt dat die bij de mensen komt.
Een slimme energiemeter (Smart Meter) is 
een digitaal apparaat waarmee de netbeheerder 
van een afstand precies kan aflezen hoeveel 
gas en elektriciteit een huishouden of bedrijf 
gebruikt en op welke tijdstippen van de dag. Dat 
wordt uiteraard doorgegeven aan de energiele-
verancier. Het opnemen van meterstanden is bij 
gebruik van een slimme meter niet meer nodig. 
Via de slimme meter is de netbeheerder overi-
gens ook in staat om vanaf een afstand de gas- 
of stroomvoorziening af te sluiten, bijvoorbeeld 
bij een calamiteit of eventueel bij wanbetaling.

Voordeel
De slimme meters hebben echter ook een 
voordeel voor de consument. Zij kunnen via 
hun computer of via een ander digitaal apparaat 
precies aflezen wanneer ze welke soort energie 

hebben gebruikt, hoeveel dat was, maar ook 
hoeveel het kostte en eventueel of het gebruik 
boven of onder het gemiddelde van soortgelijke 
huishoudens ligt. Er zijn zelfs nog veel meer 
afleesbare mogelijkheden in te bouwen, die de 
mensen bewust maken van hun energieverbruik 
en prikkelen tot energiebesparing. Waar in je 
huis lekt bijvoorbeeld nutteloos energie weg? 
Met dit soort digitale toepassingen is het Delftse 
bedrijf Shifft in opdracht van netbeheerder 
Stedin bezig.
Vogelwijk Energie(k), de succesvolle corporatie 
die ernaar streeft onze wijk CO2-neutraal te 
maken (er zijn inmiddels al 260 leden), is door 

Door Dick van Rietschoten

De Vogelwijk wordt dankzij Vogelwijk Energie(k) proefgebied voor de aansluiting van 
zogeheten slimme energiemeters. Honderd van deze meters, die zowel het gebruik van 
gas als van elektriciteit registreren, kunnen eind dit jaar in onze wijk worden geplaatst 
bij mensen die zich als vrijwilliger bij Vogelwijk Energie(k) opgeven. Op donderdag 
13 oktober wordt hierover een informatieavond georganiseerd in het vergaderzaaltje 
naast de St. Albaanskerk aan de Rietzangerlaan 2A. Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze 
avond zal ook informatie worden verstrekt over de subsidie voor zonnepanelen die de 
gemeente Den Haag momenteel aanbiedt. U kunt bij aanschaf van zonnepanelen zelfs 
nog een extra korting krijgen door mee te doen aan een landeljke actie waar al 127 
wijken in Nederland voor hebben ingetekend.  

Vogelwijk proefproject voor ‘slimme’ energiemeters
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Shifft en Stedin benaderd om mee te doen met 
een proefproject voor slimme meters. Het is de 
bedoeling dat in de loop van volgend jaar gelei-
delijk in het hele land de slimme meters worden 
geïntroduceerd.

Discussie
De afgelopen jaren is er een politieke en maat-
schappelijke discussie over de slimme meters 
gevoerd, ingegeven door de vrees van sommigen 
dat deze meter een zware aanslag op de privacy 
zou zijn. De vraag was of de netbeheerders niet 
een soort Big Brother zouden worden: ze ‘zien’ 
immers precies wanneer je wel of niet thuis bent 
en op welke momenten van de dag of nacht je de 
meeste energie verbruikt. ‘Slim meten is slinks 
weten!’, riepen de tegenstanders. Bovendien 
waren er ook mensen die meenden dat je thuis 
zou kunnen aflezen of bijvoorbeeld je buurman 
of buurvrouw aan het kokkerellen is of zit te 
internetten. Inmiddels zijn er wettelijke regels 
waarin staat wat slimme meters en de exploitan-
ten daarvan wel en niet mogen doen. Ook is in 
de wet vastgelegd dat niemand verplicht is een 
slimme meter te hebben.
Wie nieuwsgierig is geworden, is op 13 oktober 
om 20.00 uur welkom aan de Rietzangerlaan 2A, 
waar Stedin, Shifft en Vogelwijk Energie(k) tekst 
en uitleg zullen geven. Meer informatie volgt de 
komende maanden in dit wijkblad. 

LED-lampen cadeau
U kunt nog altijd voor 25 euro per jaar lid 
worden van Vogelwijk Energie(k). Als welkomst-
cadeautje ontvangt u twee superzuinige led-
lampen ter waarde van 30 euro per stuk. Kijk op 
www.vogelwijkenergiek.nl
Voor leden en sympathisanten van Vogelwijk 
Energie(k) is uiteraard het maandelijkse 
wijkblad ook onmisbaar. Krijgt u dat niet elke 
maand? Kijk dan op www.vogelwijkonline.nl 
en regel het even.  

Vogelwijk proefproject voor ‘slimme’ energiemeters Voormalig 
Vogelwijk-huisarts
Henk Stoel (83) 
overleden

Op donderdag 8 september is op 83-jarige 
leeftijd Henk Stoel overleden, voor veel oudere 
wijkbewoners een bekende verschijning. Van 
eind jaren vijftig tot eind jaren tachtig had hij 
in zijn woning aan de Nieboerweg 250 een 
huisartsenpraktijk. Daarnaast werkte hij ook als 
huisarts in het Laakkwartier. Het huis aan de 
Nieboerweg, waar hij met zijn echtgenote Miep 
sinds 1955 woonde en drie kinderen opvoedde, 
was tevens het ouderlijk huis van Miep. 
Henk en Miep, die ruim 54 jaar getrouwd zijn 
geweest, hebben samen een zeer actief en crea-
tief leven geleid. Voor Miep geldt dat trouwens 
nog steeds. Nadat Henk was gestopt met wer-
ken, ging hij onder meer schilderen en toneel-
spelen en zette hij zich in voor de Houtrustkerk 
aan het eind van de Beeklaan. Ook was hij met 
Miep vele jaren lid van een poëzieclub, waar-
van de leden ook zelf geregeld hun dicht-aders 
lieten vloeien. In sportief opzicht liet Henk 
zich evenmin onbetuigd. Tot begin deze eeuw 
stonden tennissen, langlaufen en bergwande-
len nog vaak op zijn leefmenu. Natuurlijk altijd 
samen met Miep, want ze vormden een haast 
onafscheidelijke twee-eenheid.
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Door Yvonne Brouwer

Hoewel het de hele voorafgaande week 
storm- en regenachtig was, bleef Erwin 
Kroll volhouden dat het weer op zaterdag 
12 september mooi zou worden. En hij had 
zowaar gelijk! Onze straatspeeldag op die 
bewuste zaterdag in de Papegaailaan werd 
een warm, zonover goten feestje!
Aanvankelijk was er een strikte scheiding 
der seksen. De meisjes bestormden de 
knutseltafel, terwijl de jongens zich op het 
timmeren stortten. Geleidelijk aan meng-
den de groepen zich bij het fietsparcours en 
alle andere spelletjes. En bij het waterpisto-
len- en waterballonnengevecht werd ieder-
een zonder aanzien des persoons kletsnat. 
Na afloop konden alle buren nog even 
genieten van de laatste zonnestralen onder 
het genot van een borreltje, waarbij ook de 
kidsloze buren aanschoven. Om te laten 
merken hoe goed de weergoden ons gezind 
waren geweest, barstte de eerste bui pas 
los toen we de laatste spullen hadden 
opgeruimd.

Straatfeest Papegaailaan met warmte als cadeau

Door Mies de Bont

Na vele onbestendige weken scheen op zater-
dag 3 september de zon volop. Gelukkig voor 
de bewoners van de Fuutlaan, het Eiberplein 
en een stukje Pauwenlaan die tezamen een 
straatfeest vierden. 
Vanaf 16.00 uur drupten de eerste straatgeno-
ten binnen. Nieuwe bewoners werden welkom 
geheten en aan iedereen voorgesteld. Over het 
aantal deelnemers hadden we niet te klagen. 
We telden wel tachtig personen! Zelfs Pieter 
Duisenberg, voorzitter van de wijkvereniging, 
kwam nog gezellig langs om een biertje te 
drinken. Intussen zorgde buurtgenote Esseline 

Zonnig zomerfeest voor Fuutlaan en omgeving 
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Herfstweer of niet, de 
Kwikstaartlaan feest door
Door Madelon Kranenburg

Donkere wolken pakten zich op zaterdag 17 september 
samen boven het plantsoen aan de Kwikstaartlaan. Maar 
dit dreigende weer weerhield circa vijftig laangenoten - 
groot en klein - er niet van deel te nemen aan het jaarlijkse 
straatfeest. De organisatoren, op alles voorbereid, hadden 
gezorgd voor professionele tenten opdat de avond voor de 
bezoekers droog zou verlopen. En zo geschiedde het dat 
het feest ondanks de ietwat frisse atmosfeer ook dit jaar 
weer een groot succes was en zoals gebruikelijk nog tot in 
de late uurtjes doorging. 

Zonnig zomerfeest voor Fuutlaan en omgeving met haar accordeon voor een gezellige 
muzikale begeleiding.
Terwijl de ouderen met elkaar kletsten, 
vermaakten de kinderen zich op het 
springkussen, met waterspelletjes en 
tafeltennis. Rond 19.00 uur kwamen 
er lekkere frietjes, salades, appelmoes 
en hamburgers voor de kids en een uur 
later ging de barbecue aan en konden 
ook de volwassenen met elkaar aan 
tafel. De salades die enkele gasten had-
den gemaakt waren verrukkelijk! 
Tot en half uur na middernacht was 
het nog lekker genoeg om met elkaar 
de laatste restjes op te maken en de 
schitterende avond te evalueren.
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Door Arthur Wiggers

De Sacramentskerk aan de Sportlaan, tegen-
over het ziekenhuis, dreigt te worden gesloopt. 
Er zijn concrete plannen om er twee gebouwen 
van vijf of zes etages, met in totaal 40 apparte-
menten, voor in de plaats te zetten. De plannen 
hebben in de wijk al een groot aantal afkeu-
rende reacties opgeroepen.
In het vorige nummer van dit blad meldde 
Pieter Duisenberg in zijn maandelijkse column 
al dat een projectontwikkelaar het bestuur 
van de wijkvereniging had benaderd om de 
plannen te presenteren. Dat laatste is inmiddels 
gebeurd. 
De beide gebouwen zouden haaks op de 
Sportlaan en de Sijzenlaan komen te staan, op 
een verhoging van een meter, en worden voor-
zien van een ondergrondse parkeergarage met 
een ingang aan de Sijzenlaan. Bij vijf etages 
zouden de gebouwen wat robuuster worden 
dan bij zes etages. 
De projectontwikkelaar, die het gebouw 
overigens nog niet definitief in bezit heeft, is 
over de plannen al intensief in gesprek met de 
gemeente. Die zou liever zien dat het in 1926 
geopende kerkgebouw blijft bestaan, maar 
maakt daar geen halszaak van en ziet bij even-
tuele sloop graag een markant (lees: hoog) 
gebouw op de leegkomende plek terugkomen. 
Overigens zou een wijziging van het bestem-
mingsplan nodig zijn om sloop van de kerk en 
nieuwbouw mogelijk te maken.

Reacties vanuit de wijk
Sinds de verschijning van het septembernum-
mer van dit wijkblad hebben meerdere mensen 
aangegeven zich (opnieuw) te willen inzetten 
voor behoud van het kerkgebouw. Dat zal dan 
wel een nieuwe functie moeten krijgen, want 

sinds 2008 wordt de kerk niet meer als zodanig 
gebruikt. 
In 2004 heeft een studente bouwkunde al 
eens een plan uitgewerkt voor ‘hergebruik’. Zij 
maakte een ontwerp voor woningen binnen 
het bestaande gebouw, met behoud van o.a. 
het priesterkoor en de doopkapel. Eveneens 
in 2004 werden al ruim 400 handtekeningen 
ingezameld tegen eventuele sloop. 
De inzet van toen lijkt nu een revival te krijgen. 
Een kleine initiatiefgroep neemt vooralsnog het 
voortouw. Een architect uit de wijk is al bereid 
gevonden om een alternatief plan voor appar-
tementen bínnen het bestaande gebouw mee 
uit te werken. Het is ook de bedoeling daarbij 
een ruimte met een maatschappelijke functie 
te realiseren en daarmee aan te sluiten bij de 
oorspronkelijke functie van het gebouw.

Overleg met de gemeente
Het bestuur van de wijkvereniging staat vol-
ledig achter het initiatief om te zoeken naar 
een nieuwe bestemming voor het bestaande 
kerkgebouw. Twee nieuwbouwblokken van vijf 
of zes etages zijn een veel te groot bouwvolume 
voor die plek en passen daarmee niet in het 
tuinstadkarakter van onze wijk. Met de ge-
meente, en zo mogelijk met de projectontwik-
kelaar die nu plannen aan het ontwikkelen is, 
moet worden bekeken hoe het huidige gebouw 
behouden kan blijven.

Mensen die menen met specifieke expertise op 
dit terrein iets te kunnen betekenen en wijkbe-
woners die zich op andere wijze voor behoud 
van het gebouw willen inzetten, kunnen zich 
melden bij de auteur van dit artikel, Arthur 
Wiggers, bestuurslid van de wijkvereniging met 
de portefeuille ruimtelijke omgeving. E-mail:  
arthur.wiggers@planet.nl, of  bel: 3253676

Weerstand tegen sloop kerk 
Sportlaan
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Door Magda van Eijck niet op die manier veranderen. We moeten het 
beiden mooi vinden. Gelukkig is dat vaak ook 
zo. Dit huis heeft hoge plafonds en een prachtig 
trappenhuis en achter triplex ontdekten we 
originele lambriseringen. In het trappenhuis 
hebben we de gewone ramen vervangen door 
ramen met glas-in-lood.’’ 

Pianola
Opvallend zijn de bijzondere lampen en de op 
koffers lijkende kastjes. ,,Als ik ergens iets moois 
gezien heb, informeer ik waar dat vandaan 
komt en zoek ik net zo lang tot ik het gevonden 
heb. Deze kasten komen uit Engeland”, vertelt 
Alexandra. Trots laat ze ook de pianola zien, ge-
erfd van een lieve vriendin en daarna helemaal 
gerestaureerd.
,,Van 2005 tot 2009 woonden we op 
Koekoeklaan 1 en ook dat huis hebben we hele-
maal opgeknapt. Daarvóór woonden we in een 
bovenhuis in de Druivenstraat, maar ik wilde 
graag in een huis met een tuin wonen, het liefst 
in een dorp zoals vroeger. Nu heb ik echt het 
gevoel dat ik in een gezellig dorp woon, ook al 
ligt dat in een stad.’’

Duitsland
Alexandra werd geboren in Anholt, een Duits 
dorpje net over de grens bij de Nederlandse 
Achterhoek. Ze is de dochter van een Duitse 
moeder en Nederlandse vader, die alle twee 
werkzaam waren in het onderwijs, aan beide 
kanten van de grens. Haar ouders woonden 
eerst in het grensplaatsje Suderwick (bij 
Bocholt), daarna in Anholt en vervolgens kozen 
ze voor het Nederlandse Dinxperlo. ,,Ik heb 
zelfs nog bij mijn vader in de klas gezeten,” zegt 
Alexandra.
,,Na mijn opleiding aan de School voor 
Journalistiek in Zwolle ging ik stage lopen bij De 

Ondernemend paar in paleisje 
Den en Duin

In één van de mooiste huizen van de 
Vogelwijk, Den en Duin op de Laan 
van Poot 132, woont Alexandra van 
den Bos (40) met haar man Berend 
Veldhoen (47) en hun dochters 
Layla (7) en Sacha (5). Veel oudere 
Vogelwijkers zullen het karakteristieke 
pand uit 1920 wel kennen, want hier 
woonde vroeger huisarts Den Heijer 
met zijn gezin. 

Hoewel het huis aan de buitenkant niet veel 
veranderd is, heeft het van binnen – met 
behoud van het eigen karakter – een complete 
metamorfose ondergaan. In twee jaar tijd is 
het smaakvol verbouwd en onder de tuin is een 
kelder aangelegd met een sauna en jacuzzi.
Alexandra: ,,Berend en ik hebben ongeveer 
dezelfde smaak, maar als de één iets niet mooi 
vindt, is de afspraak dat we het niet kopen of 



14   De Vogelwijk oktober 2011

Telegraaf in Amsterdam. Na mijn stage kreeg ik 
in 1995 een baan aangeboden op de financiële 
redactie van De Telegraaf en later op de parle-
mentaire redactie, waardoor ik van Haarlem 
naar Den Haag verhuisde. In 2007 werd ik daar 
nieuwschef. Geweldig werk en een hele bijzon-
dere tijd, maar toch ben ik na lang wikken en 
wegen vorig jaar gestopt om mijn oude droom 
te verwezenlijken: een eigen bedrijf.’’

Katoen
,,Berend heeft met twee compagnons al een 
eigen bedrijf: de internationale handelsonder-
neming Kühne & Heitz. Ze verhandelen vlees, 
vis en groente over de hele wereld. Nu heb ik 
ook mijn eigen zaak: Cotton Counts, een nieuw, 
door mijzelf ontworpen Nederlands label dat 
luxe bed- en badlinnen aanbiedt voor betaal-
bare prijzen. De dekbedovertrekken en andere 
producten ontwerp ik meestal zelf. Het wordt 
geproduceerd in onder meer China, Portugal, 
India en Italië.
Voor het bedlinnen wil ik alleen Egyptische 
katoen, want dat voelt heerlijk zacht aan en is 
heel duurzaam. Voor de handdoeken en bad-

lakens heb ik gekozen voor Amerikaans Pima 
katoen omdat dit van alle katoensoorten het 
hoogste absorbtievermogen heeft.’’

China
,,Op internet zoek ik textielfabrikanten die pro-
ducten van de beste kwaliteit kunnen maken. 
Ik vraag dan ‘samples’ aan en die test ik zelf. De 
fabrikanten met de beste monsters ga ik bezoe-
ken. Zo ben ik bijvoorbeeld met een Chinese 
medewerkster van Berends Kühne&Heitz-
vestiging in Beijing naar bedrijven in China 
gegaan. Het is goed om de fabrieken zelf te zien 
en te weten hoe het personeel behandeld wordt 
en welke machines er staan. Daarna geef ik 
opdrachten om bijvoorbeeld dekbedovertrekken 
te maken. Thuis bekijk ik de borduursels goed, 
test alles uitgebreid, kijk of het bijvoorbeeld wel 
echt strijkvrij is en dan pas geef ik door dat ze 
voor mij kunnen produceren.’’
,,Vanuit onze werkkamer in Den en Duin begon 
ik alles te regelen, maar al snel kon ik een 
ruimte huren in de Scheveningse Datheenstraat. 
Daar is nu mijn loods en showroom gevestigd, 
die op afspraak kan worden bezocht.’’

Website
Alexandra heeft inmiddels ook een website. 
,,Op www.cottoncounts.nl kun je zien wat we 
al in huis hebben. Voorlopig wil ik alles via de 
website en de showroom doen, maar later wil 
ik misschien verkooppunten in heel Nederland 
oprichten.’’
Trots toont Alexandra een aantal slopen. 
Daarna mag ik de diverse soorten katoen voe-
len. Inderdaad heel zacht en glad. Buiten maak 
ik nog een foto van Alexandra in haar licht-
blauwe ‘company car’, een Volvo Duett uit 1966.

7 oktober: Vossenjacht 
Op vrijdag 7 oktober vanaf 19.00 uur organiseert de Activiteitencommissie voor het vijfde achter-
eenvolgende jaar een vossenjacht in de duinen. Het evenement is bedoeld voor alle kinderen van 
4-12 jaar die in de Vogelwijk wonen en/of naar school gaan. 
De start is om 19.00 uur op de parkeerplaats aan het einde van de Kwartellaan, tegen de voet van 
de duinen, en de spannende tocht eindigt met een prijsuitreiking rond 20.15 uur op dezelfde plek. 
Zaklamp meenemen!!



De Vogelwijk oktober 2011   15

Door Frans Dietz 

De respons op de enquête uit het april-
nummer van dit blad over de ervaringen 
van bewoners met de rioolvernieuwing 
en de aanleg van nieuwe bestrating sinds 
2007 was helaas niet overweldigend: 
slechts 66 Vogelwijkers hebben de vra-
genlijst ingevuld. Het merendeel van hen 
woont in het gebied tussen de Nieboer-
weg en de Kwartellaan (Fase II) waar het 
project in april dit jaar werd afgerond.
In dit artikel zullen de meest in het oog 
springende antwoorden op de enquête 
aan bod komen. De volledige uitwerking 
van de enquête is te vinden op de web-
site www.vogelwijkonline.nl  in 
het archief van juni.
Inmiddels zijn de resultaten van de 
enquête ook besproken met medewer-
kers van het Stadsdeelkantoor Segbroek 
en met de projectleider. Wat dat ople-
verde, wordt bij de verschillende onder-
werpen vermeld.

Communicatie
Veel negatieve reacties bleken terug te voeren 
op een gebrekkige communicatie tussen de 
uitvoerenden (aannemer, projectleider en 
gemeente) en de bewoners. De gemeente heeft 
toegezegd, dat de communicatie met de bewo-
ners tijdens Fase III van de werkzaamheden, 
die in februari 2012 zullen aanvangen en zich 
uitstrekken over het gebied tussen Kwartellaan 
en de Oude Buizerdlaan, veel aandacht zal 
krijgen.  
Overwogen wordt een vast spreekuur in de di-

rectiekeet, een mededelingenkastje aan de bui-
tenzijde van de keet met recente wijzigingen in 
de planning e.d. en eventueel bij een gesloten 
keet de mededeling wanneer er weer iemand 
aanwezig is. Ook zou er nóg meer  communi-
catie via het wijkblad moeten plaatsvinden dan 
de afgelopen jaren al het geval is geweest.
De wijkvereniging wil voor Fase III laancoör-
dinatoren aanstellen, die voor de bewoners 
optreden als spreekbuis met de uitvoerders en 
de gemeente. Via e-mail of (voor degenen die 
dit niet hebben) briefjes in de bus kunnen zij 
bewoners in hun laan van de werkzaamheden 
op de hoogte houden. 

Bestrating
In Fase II ontstond er veel ergernis over de 
traagheid waarmee de opgebroken lanen wer-
den bestraat en over de kwaliteit van de bestra-
ting. De gemeente heeft inmiddels uitgelegd 
dat diverse malen ploegen stratenmakers zijn 
weggestuurd omdat hun werk onder de maat 
was. Het inzetten van een nieuwe ploeg kostte 
dan weer extra tijd. Als dergelijke informatie 
aan de bewoners zou zijn doorgegeven, had 
men meer begrip voor de vertraging gehad.
Over het algemeen waren de respondenten 
matig tevreden over de diverse aspecten van 
het project. Op één na werden alle aspecten 
van het project met een cijfer tussen 5 en 6 be-
oordeeld. Slechts de kwaliteit van de bestrating 
van de rijweg kreeg, nadat alle herstelwerk-
zaamheden waren uitgevoerd een 7.

Schade
Van de bewoners bij wie gedurende de werk-
zaamheden schade aan hun woning of tuin-
muur ontstond is 90% ontevreden over de 
afhandeling. Bij de gemeente gemelde schade-

Enquête project rioolvernieuwing
leverde leerzame resultaten op
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gevallen zijn doorgeleid naar het Schadebureau 
van de gemeente. De gemeente wil alsnog bij 
het Schadebureau informeren welke schades 
werden gemeld en waarom veel schademeldin-
gen zijn afgewezen. Tijdens de voorlichtings-
bijeenkomsten voor Fase III zal extra aandacht 
worden besteed aan de schademeldingspro-
cedure en hoe de bewoners er zelf aan kun-
nen meewerken dat schades worden vergoed, 
bijvoorbeeld door goede situatiefoto’s bij te 
leveren. 
Opvallend is overigens dat uit de enquête blijkt 
dat slechts 40% van de respondenten  een voor-
lichtingsbijeenkomst van de gemeente heeft 
bijgewoond.

Verlichting 
In ruim 50% van de ingevulde enquêtes is 
vermeld dat tijdens de werkzaamheden de 
openbare verlichting defect raakte en dat het 
gemiddeld drie weken duurde voordat die was 
hersteld. De gemeente heeft onlangs besloten 
om in Fase III voorafgaand aan de werkzaam-
heden noodverlichting aan te leggen en deze 
pas te verwijderen wanneer na bestrating blijkt 
dat alle lantaarns werken.

In Fase III zullen met de uitvoerende aanne-
mer (welk bedrijf dit wordt is nog niet bekend) 
ook betere afspraken gemaakt worden om na 
afronding van de werkzaamheden direct de 
resterende rommel op te ruimen. In het gebied 
van Fase II ligt nu nog steeds veel bouwafval.

Groen
Een ander aspect dat bij veel vragen werd 
genoemd, betreft de groenvoorziening, of 
liever het gebrek daaraan, in het gebied van 
Fase II. Ook de gemeente is dit een doorn in 
het oog, maar zij is hierbij afhankelijk van de 
aannemer, Dura Vermeer. In fase I was de 
gemeente verantwoordelijk voor het herstel 
van het groen, maar in Fase II maakt dit deel 
uit van het takenpakket van de aannemer. De 
gemeente heeft toegezegd er alles aan te doen 
om ook de groenvoorziening in het gebied 
van Fase II zo spoedig mogelijk weer in orde te 
maken. 
Tijdens Fase III zullen de werkzaamheden aan 
het groen uit kostenoverwegingen minder 
ingrijpend zijn dan in fase II. Met uitzondering 
van de Kwartellaan en het Eiberplein worden 
de plantsoenen niet aangepakt.
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Trottoirs 
Een vaak gemelde klacht betreft de versmal-
ling van de trottoirs in bepaalde lanen. Ten 
behoeve van de hulpdiensten moet de rijbaan 
overal in de stad minimaal 3,5 meter breed zijn. 
In de lanen waar dit nog niet het geval was, 
is dit aangepast. De rijbaan van de Laan van 
Poot tussen Nieboerweg en Kwartellaan is juist 
versmald, omdat deze laan oorspronkelijk voor 
verkeer in twee richtingen ontworpen was en 
nu slechts autoverkeer in één richting heeft. 
Ook de aanleg van (te) krappe bochten werd 
vaak genoemd, waardoor trottoirs kapot wor-
den gereden. De gemeente zag voorlopig geen 
aanleiding hieraan iets te doen, maar houdt 
wel in de gaten of er specifieke punten zijn 
waar dit een blijvend probleem is.
In de enquête waren ook veel klachten (60%) 
over de aanduiding van de plaatsen waar 
tijdens de werkzaamheden de vuilcontainers 
kunnen worden geplaatst. Ook hieraan zal 
extra aandacht worden besteed. Dat geldt ook 
voor de bewegwijzering gedurende de werk-
zaamheden. 

Drempels
Een aantal bewoners vond veel nieuwe ver-
keersdrempels te hoog, terwijl anderen juist 
van te lage drempels spraken. Vooralsnog wil 

de gemeente de drempels laten zoals zij nu 
zijn. Alleen de drempel aan de ingang van de 
Kwartellaan, die door zeer velen als ‘onneem-
baar’ werd aangemerkt, is inmiddels aangepast.
Bewoners aan het eind van de Kwartellaan heb-
ben geklaagd over het feit dat zij anderhalf jaar 
een opslag van bouwmaterialen voor de deur 
hadden. Mede hierom is besloten om voor Fase 
III het centraal gelegen Eiberplein als opslag te 
gebruiken en indien nodig ook een deel van het 
grasperk aan de Kwikstaartlaan. 
Ook is het de bedoeling de werkzaamheden 
voor Fase III korter te laten duren, namelijk 
14 maanden. De werkzaamheden beginnen in 
februari aan de zijde van de Kwartellaan. 

Dank
Het bestuur van de wijkvereniging en de leden 
van de verkeerscommissie danken de bewoners 
die de enquête hebben ingevuld voor hun mede-
werking. Hopelijk zullen hierdoor de werkzaam-
heden in Fase III voor de bewoners in dat deel 
van de wijk minder problemen opleveren.

Eind november organiseert de gemeente voor 
bewoners in het projectgebied van Fase III een 
voorlichtingsbijeenkomst over alle aspecten van 
de werkzaamheden. Let op de gemeentelijke 
post en de aankondigingen in het wijkblad.

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag 7 oktober 
18.00 uur

Vossenjacht voor de jeugd. Verzamelen tussen 18.45 en 19.00 uur bij 
duinopgang Kwartellaan.

Donderdag 13 oktober 
20.00 uur

Informatieavond Vogelwijk Energie(k) over ‘slimme energiemeters’ in 
kerkzaal Rietzangerlaan 2A

Zondag 23 oktober 
11.00 – 17.00

Vogelwijk kledingbeurs, Koperwerf 16 (Zichtenburg)  

Zondag 6 november 
15.00 – 16.30

Ruilbeurs boeken, cd’s en dvd’s in kerkzaal Rietzangerlaan 2A 

Vrijdag 11 november 
18.30 - 19.30 uur 

Sint Maarten

Donderdag 17 novem-
ber 19.45 uur

Algemene Ledenvergadering wijkvereniging, HALO-kantine. (Agenda 
in het novembernummer)
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Door Madelon Kranenburg

Dictatuur
Ja, bang is ze tijdens haar reizen door Ethiopië 
zeker wel eens geweest. Ze is er ook niet zeker 
van of ze na het verschijnen van dit boek nog 
wel eens kan terugkeren naar dit land dat haar 
zo dierbaar is geworden. ,,Ethiopië mag dan 
in naam wel een democratie zijn, in feite is het 
een dictatuur met een professionele geheime 
dienst, ondersteund door de Chinezen”, weet 
Karin.
,,De mensen letten daardoor erg op hun 
woorden, spreken in openbare gelegenheden 
zacht en gaan bij voorkeur met hun rug tegen 
de muur zitten, zodat ze zicht hebben op wie er 
binnen komt. Want overal kan een ‘stille’ zitten. 
En als ik iets wil voorkomen, dan is het wel dat 
mijn gesprekspartners of ik daar in de gevange-
nis terecht te komen.”
 
De reis
Karin reist niet als toerist, maar zoals ze zelf 
zegt als een reizigster in de traditie van de in 
2003 overleden Britse ontdekkingsreiziger 
Wilfred Thesiger, die zich wilde ‘onderdompe-
len’ in de bevolking. Voor haar boek is ze vier 

keer een maand naar Ethiopië afgereisd. ,,Het 
tussentijds terugkeren is essentieel. Als je vier 
maanden aaneengesloten reist, ga je minder 
zien. Dan wordt het bijzondere gewoon. Op de 
Vliegervangerlaan maak ik mijn plan voor de 
reis en kan ik reflecteren.’’
,,De eerste reis naar een nieuw gebied is altijd 
het moeilijkst. Vervolgens ga ik een net-
werk opbouwen met contacten en zo wordt 
elke volgende reis makkelijker”, legt Karin 
uit. Identiteit en ontheemding zijn de centrale 

Onlangs verscheen bij uitgeverij Atlas het boek 
‘Anders dan Afrika – Reis naar het hart van Ethiopië‘, 
geschreven door Vogelwijkbewoonster Karin Anema. 
Dit is niet het eerste boek van haar hand. De afgelopen 
veertien jaar maakte ze ook al een aantal avontuurlijke 
reizen. Die resulteerden in boeiende boeken over de 
Tarahumara-indianen in Mexico, de binnenlanden 
van Suriname (waar een medicijnman haar zoon van 
een botziekte genas), de oorspronkelijke bevolking 
van Lapland en een uitgestorven dorp in Spanje. Maar 
nu dus een boek over Ethiopië.
In haar huis aan de Vliegenvangerlaan vertelt Karin 
(55) over haar recente Afrikaanse avonturen en hoe ze 
die heeft ervaren.
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thema’s in haar ontmoetingen, zoals met de 
Ethiopische joden. Ze reist naar de verste uit-
hoeken zoals Danakil en Gambela. Ze ervaart 
uitzonderlijke gastvrijheid, maar wordt ook 
geconfronteerd met wreedheden als kinderroof 
en vrouwenbesnijdenis.

Woestijn
Karin vertelt gepassioneerd over haar reizen. 
Haar verhalen lijken uit een andere wereld te 
komen. ,,Ik heb in de woestijn geslapen bij de 
Afar, die een half-nomadisch bestaan hebben. 
Zij leven op uitsluitend kamelenmelk en brood. 
De mensen zijn daar zo gastvrij, daar kunnen 
wij in het westen nog heel veel van leren.”
Had ze geen moeite met de taal? ,,Ik ben be-
gonnen met Amhaars leren,’’ zegt ze. ,,Dat lijkt 
een beetje op Arabisch, maar ik ben niet verder 
gekomen dan het huis-, tuin- en keukenniveau. 
Bovendien werd ik enigszins ontmoedigd, aan-
gezien het land meer dan tachtig lokale talen 
kent. Daarom heb ik tijdens mijn reizen deels 
gebruik gemaakt van een tolk. In de gesprek-
ken met stedelingen volstond Engels.”
Een tolk had ze snel gevonden, ,,want 
Ethiopiërs hebben een fantastisch netwerk en 
het nieuws in de woestijn reist snel.” Ze legt 
uit: ,,Als herders elkaar in de woestijn tegenko-
men, gaan ze op hun hurken zitten en nemen 
het laatste nieuws met elkaar door. Dat kan 
wel uren duren. De herder vertelt het nieuws 
vervolgens door aan de volgende en zo gaat het 
snel. Binnen vierentwintig uur wisten ze alles 
van mij.”
Het was Karins wens uit alle lagen van de 
bevolking mensen te spreken en dat is gelukt, 
dankzij de hulp van de plaatselijke bevolking. 
,,Ik ging vaak mee op familiebezoek en leerde 
zo steeds meer mensen kennen.”
 
Ethiopische Joden
De Ethiopische Joden (Falasha’s) hebben 
door hun isolement een eigen versie van het 
jodendom ontwikkeld. Ze komen uit het hoog-
gebergte in het noorden. Hun afkomst is nog 

steeds onduidelijk. Ruim 50.000 Falasha’s zijn 
tijdens de burgeroorlog in de jaren tachtig naar 
Israël geëmigreerd tijdens de Operatie Mozes 
en Operatie Salomo. Tienduizenden wachten 
nog steeds op een visum. Karin: ,,Ik ben voor dit 
boek ook Ethiopische joden in Israël gaan op-
zoeken om te kijken hoe het hen daar vergaat.”
De meest indrukwekkende ervaring die Karin 
opdeed was de ontmoeting met het 3,5 miljoen 
jaar oude mensachtige fossiel ‘Lucy’, midden in 
de woestijn.
,,Lucy is in 1975 opgegraven en zij vormt een 
belangrijk markeringspunt in de archeologie. 
Ze geeft inzicht in waar de mens is ontstaan. 
Ik bezocht deze plek met een aantal Afars die 
ik nog maar een paar dagen kende, maar er 
heerste een intieme sfeer van onvoorwaarde-
lijke vriendschap en solidariteit. Ik vond het 
trouwens in heel Ethiopië opvallend hoe bewust 
mensen leven.”
 
Anders dan Afrika - Een reis naar het hart van 
Ethiopië
Paperback, 21,95 euro. Uitgeverij Atlas
www.karinanema.com  
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Wegens het succes van de voorgaande keren wordt er dit najaar opnieuw 
een Vogelwijkbeurs voor tweedehands kleding gehouden. Die vindt plaats 
op zondag 23 oktober van 11.00 tot 17.00 uur, zij het niet in de Vogelwijk 
maar in het bedrijvengebied Zichtenburg: een loods in de Koperwerf 16.
Als er veel mensen meedoen, zult u een mega-hal vol met tweedehands 
dames- en kinderkleding vinden! Breng uw kleding in en haal er weer 
mooi spul voor terug! 
 
Men kan er van alles kopen en verkopen: shirts, jasjes en broekjes, rokjes, 
bloesjes en vestjes voor de meisjes en heerlijke winterse, hippe dameskle-
ding! Omdat het een winterbeurs is, komt er ook een rek met feestkleding 
voor de dames en natuurlijk ook skikleding voor zowel kinderen als dames. 
Maar denk ook aan schoenen, rolschaatsen, schooltassen en verkleedkle-
ren!
Zoek thuis alle kleding bij elkaar die je wilt verkopen en bedenk alvast wat 
je er ongeveer voor wilt hebben. Op de innamedagen (zie hieronder) wordt 
de kleding geprijsd met een label. Alle kleding krijgt behalve een prijs ook 
een nummer. Aan de hand van dit nummer is aan het eind van de beurs te 
zien wie wat verkocht heeft. 
Je ontvangt 60% van elk verkocht kledingstuk. Alle kleding die niet wordt 
verkocht, gaat naar een goed doel. Als je liever je onverkochte kleding terug 
wilt, kun je bij de inname een kruisje op het label zetten. De uitbetaling en 
kleding retour vindt plaats op zondag 30 oktober tussen 13.00 uur en 16.00 
uur op de locatie van de beurs (Koperwerf 16).

Innamedagen op Koperwerf 16 
Woensdag 12 oktober, van 13 uur tot 17 uur en van 19 uur tot 21 uur 
Woensdag 19 oktober, van 13 uur tot 17 uur en van 19 uur tot 21 uur 

Tot ziens op de beurs op 23 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur, 
Koperwerf 16!
Voor nadere informatie:
DeHaagsebeurs@gmail.com
of bel naar 06-42085434

Vogelwijk-kledingbeurs 
op 23 oktober op 
Koperwerf 16
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  Ruilbeurs 
boeken en cd’s
Kom naar de grote ruilbeurs voor boeken, 
cd’s en dvd’s op zondagmiddag 6 november 
van 14.30 – 16.30 uur in het zaaltje bij de St. 
Albaanskerk aan de Rietzangerlaan 2A.

Nieuw: U kunt zowel Nederlandse boeken 
als Engelstalige, Franstalige en Duitstalige 
boeken ruilen. Bovendien doen vanaf 
nu ook cd’s, dvd’s en computerspellen 
(Playstation, Wii etc.) mee.

Spelregels
•	Er kunnen vanaf 14.30 uur maximaal 5 

boeken per persoon worden ingeleverd 
en er kunnen, naar eigen keus, ook weer 
tot max. 5 boeken per persoon worden 
meegenomen

•	de boeken moeten wel gangbaar, recent 
en in goede staat zijn

•	categorieën waarop we willen sorteren 
zijn: detective/thriller, literatuur/romans, 
informatieve boeken, jeugd/kinderboeken, 
anderstalige romans

•	Gangbare cd’s, dvd’s en computerspellen.
•	Er zijn geen kosten aan verbonden. Alles 

gaat met gesloten beurzen.
 
Koffie, thee en frisdranken staan klaar en 
aan de kinderen is ook gedacht. 
Er is eveneens gelegenheid om de Vrij-
Katholieke Kerk te bezichtigen.

Organisatie: Marette Wils, Marjan Scheeres, 
Henny Pasanea en Mileen Boutkan

Vragen? Mail naar mhboutkan@planet.nl

zondagmiddag
6 november

 Rietzangerlaan 2A Aswolk

Het mag dan op dit moment niet actueel 
meer zijn, maar het kan zo weer de kop 
op steken, want het lijkt wel of het de 
laatste jaren steeds vaker voorkomt: we-
gens een aswolk kan er in een zeer groot 
gebied opeens niet worden gevlogen. 
Daar snap ik nou helemaal niks van. We 
vliegen toch al vele decennia? In mijn 
jeugd bestond de KLM ook al. En vulka-
nische uitbarstingen bestaan of gebeu-
ren ook al sinds mensenheugenis met 
enige regelmaat. Maar tot een paar jaar 
geleden hoorden we nooit en te nimmer 
dat vliegtuigen werden gehinderd door 
een aswolk van een vulkaan. 
Sinds kort opeens wel. Ik vraag me af 
waar dat zo plotsklaps vandaan komt. 
Het lijkt wel een nieuwe uitvinding, een 
innovation! Door wie of door wat? Nog 
geen enkele deskundige heb ik da over 
gehoord, ook zo vreemd. En ik luister 
toch veel naar de radio, lees de krant, 
kijk naar het nieuws….
Wel wordt aangekondigd dat er weer 
een vulkaan ligt te spugen of spuwen 
en dat vliegtuigen op bepaalde routes 
opnieuw het luchtruim niet kunnen 
kiezen. Ja ik weet het wel: het luchtruim 
kies je eigenlijk niet, wel het ruime sop
Maar misschien is er een plausibele 
verklaring die ik heb gemist.
Ik hoop echt dat het nog in dit leven 
boven water komt. Tot dan tast ik in het 
duister.

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

Naam              Lex Seghers (69)
Gezinssamenstelling Alleenstaand, twee kinderen: Jeroen (31) en Claire (28)

In de Vogelwijk gewoond 1975 tot 1994
Adres Pauwenlaan 107 en Kruisbeklaan 31

Huidig adres Balsemienlaan 204

Tekst en foto’s: Mischa Vos

Voor deze aflevering van onze veelgelezen 
serie over oud-Vogelwijkers praat ik met Lex 
Seghers. Lex kwam mij niet via-via ter ore, 
noch meldde hij zichzelf aan voor het inter-
view. Ik liep hem tegen het lijf op een avond 
ergens in juli op de Denneweg, in het Huis Van 
Arkel, een wijnwinkel met een bar waaraan je 
heerlijk van het druivennat kunt proeven. Het 
is voor velen, onder wie Lex, een soort stam-
kroeg: een plek waar eenieder over de vloer 
komt, van stratenmaker tot hoogleraar, van 
actrice tot directeur van een groot bedrijf. 

Een bezoek leidt automatisch en 
altijd tot geanimeerde gesprekken; je 
komt er om te praten met bekenden 
of met nieuwe vreemden. Lex en ik 
raakten aan de praat en nadat mij 
was gebleken dat hij jarenlang in de 
Vogelwijk had gewoond, was een 
afspraak snel gemaakt.
Aangekomen bij Lex thuis aan de 
Balsemienlaan praten we eerst over 
het Huis Van Arkel. Aanleiding is dat 
enkele weken eerder de eigenaar 
plotseling op verschrikkelijke wijze 
om het leven is gekomen. Het zal 

nooit meer zijn hoe het was. Voor Lex een zure 
appel: hij kwam er wel drie keer in de week, 
juist vanwege het ontmoeten van mensen. Het 
aanknopen van persoonlijke contacten met vele 
mensen blijkt als een rode draad door zijn leven 
te lopen.

Bezuidenhout
,,Ik ben geboren in het Bezuidenhout. In 
maart 1945 zijn wij daar weggebombardeerd 
en belandden aan de Bezuidenhoutseweg, op 
een stuk dat nog overeind stond. Daar hebben 

�
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mijn ouders, mijn broer, mijn zus en ik tot 1956 
gewoond. Paardrijden was mijn grote hobby. Ik 
ben zelfs nog staljongen geweest van de prins 
van Cambodja tijdens het CHIO in Rotterdam!
Mijn vader had een klein accountantskantoor 
en werd op een gegeven moment administra-
teur-econoom van een groep van vier zieken-
huizen in Noord-Brabant. Toen moesten we 
verhuizen naar Roosendaal, vlakbij het station. 
Na zeven jaar overleed mijn vader. Ik was toen 
21.”

Terug naar Den Haag
Aan zijn jaren in Roosendaal heeft Lex warme 
herinneringen. Vooral de carnavalsfeesten 
waren onvergetelijk. ,,Wij woonden daar tot 
1968. Mijn moeder wilde na de dood van m’n 
vader graag terug naar Den Haag en we zijn 
toen opnieuw aan de Bezuidenhoutseweg gaan 
wonen, zeven huizen naast het pand waar ik als 
kind opgroeide! Mijn moeder ging werken bij 
het Algemeen Rijksarchief.”

Seghers Assurantiën
,,Ik heb vijf of zes jaar accountancy gedaan en 
zette daarna een advertentie in het toenmalige 
dagblad Het Vaderland. Zoiets van: Ik zoek een 
baan. Daar reageerde iemand op met ver-
stand van verzekeringen. Zo ontstond Seghers 
Assurantiën. Toch ging het vakgebied van de 
verzekeringen mij op een gegeven moment ver-
velen: weer een inboedeltje, weer een brommer 
verzekeren… maar door de vele contacten die 
ik had en onderhield rolde ik van het één in het 
andere. Een kennis zei me op een dag: volgens 
mij is de makelaardij wel wat voor jou! En zo 
geschiedde het. Naast mijn verzekeringswerk 
ging ik halve dagen in de makelaardij werken. 
In de spaarzame vrije uren hockeyde ik bij 
HGC. Ik kan je vertellen dat het hele drukke 
tijden waren!” 

Vogelwijk
,,In Amsterdam liep ik een vriend tegen het 
lijf, Ferdinand Kranenburg, die zei: mijn tante 

heeft een huis te koop aan de Pauwenlaan. 
Geïnteresseerd? Ik dacht: dat kan ik nooit 
betalen! Een dag later stond ik met trillende 
knieën aan de Pauwenlaan 107. Een vriend die 
mee was gegaan zei: als jij het niet koopt, doe 
ik het! Maar het was een geweldig huis, dat ik 
kon betalen, dus ik kocht het. Ik was toen 34 of 
35 jaar. We hebben het helemaal opgeknapt.”

Tegenslag
,,Ik woonde anderhalf jaar aan de 
Pauwenlaan, toen ik werd gevraagd direc-
teur te worden van een makelaarskantoor in 
Maassluis. Zes weken nadat ik begonnen was 
ging het fout. Al die jaren had ik mijzelf zo 
belast, dat ik plotseling gedeeltelijk verlamd 
raakte en in de WAO belandde. Dat was echt 
een klap. Ik zat nog in mijn proeftijd, dus die 
baan kon ik op mijn buik schrijven. Enkele 
maanden was ik uit de running, maar ik vocht 
om er bovenop te komen. Gelukkig ging het na 
verloop van tijd beter.”

Seghers Vastgoed en Assurantiën 
,,Na die heftige periode heb ik aan de 
Pauwenlaan een bord op de muur van ons 
huis gespijkerd met daarop: Seghers Vastgoed 
en Assurantiën. Ik ging helemaal voor mij-
zelf beginnen. Een fantastische tijd brak aan. 
Computers waren er nog niet en de make-
laardij was nog heel persoonlijk. Ik vond het 
heerlijk om in aanraking te komen met allerlei 
mensen van diverse pluimage. Met mijn 
klanten had ik altijd goed contact. Als het ze 
overdag niet schikte, dan zei ik: kom maar 
vanavond. Zo was ik dus eigenlijk altijd aan 
het werk. En ik ging van de ene naar de andere 
borrel. Dat was nog de tijd - en dat kun je je nu 
niet meer voorstellen - dat iedereen nog met 
te veel drank achter het stuur kroop. Je wist 
wel dat het niet goed was, maar je deed het… 
iedereen deed het.”

Computer
Lex heeft nog steeds geen computer en geen 
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e-mail. Hij belt liever. Toch moet hij erkennen: 
,,Wat mij in de makelaardij heeft genekt is de 
opkomst van de computer. Ik heb dat niet bij 
kunnen houden en ik had en heb er ook niets 
mee. Het ging mij gewoon te snel. Als je het niet 
dagelijks bijhoudt, dan lukt het niet. En ik had 
het al zo druk.” 
Lex loopt naar de kast en haalt een map tevoor-
schijn met bladen vol advertenties. ,,Kijk, vroe-
ger tikte je zelf de advertenties en dan bracht je 
ze naar de krant.”

Kruisbeklaan
,,Na een jaar of acht kocht ik een pand op de 
hoek Tortellaan-Kruisbeklaan, waar vroeger 
de groenteboer had gezeten. Dat werd mijn 
kantoor. Of er concurrentie was? Dat heb 
ik nooit zo ervaren. We zeiden altijd: in het 
noorden van de Vogelwijk zit Herbert Plokker, 
in het midden Joost van Vliet, in het zuiden 
Lex Seghers. Ik kan mij herinneren dat ik in 
de Vogelwijk een keer tien borden tegelijk had 
met daarop de tekst VERKOCHT. Als eenmans-
bedrijfje! Toen was ik best trots.”

Vanuit mijn nieuwe huis heb ik mijn zaken 
voortgezet en toen ik de 65 naderde, ben ik 
gestopt met werken. Maar dat was niks voor 
mij. Na een half jaar heb ik nieuwe visitekaart-
jes laten maken en ben ik weer op pad gegaan. 
Wat ik nu doe? Nou, wederom makelaardij! 
Niet veel hoor, te hooi en te gras, gewoon om 
lekker bezig te zijn. Ook heb ik mij in laten 
schrijven bij een uitzendbureau voor 65-plus-
sers. Af en toe doe ik wat receptiewerk bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. En zo kom 
ik weer met mensen in aanraking en aan mijn 
klandizie voor mijn makelaarswerkzaamhe-
den.”

Kinderen
,,Mijn zoon Jeroen is 31 en woont aan de Oude 
Haagweg. Hij zit ook in de makelaardij. Mijn 
dochter woont in Amsterdam en werkt bij 
Diageo, een multinational op het gebied van 
wijn en gedistilleerde dranken. Jeroen is trou-
wens geboren op de kroningsdag van Koningin 
Beatrix, 30 april 1980. Hij heeft toen nog een 
felicitatiebrief gekregen van het Kabinet der 
Koningin!”

Balsemienlaan
Het appartement waar Lex woont is ruim. 
Vanuit de achterkamer runt hij zijn make-
laarswerkzaamheden. Er staat keukenspullen 
op de grond. ,,Ik heb net mijn keuken laten 
verbouwen. Je hebt er nog niet eens wat van 
gezegd!”, verwijt Lex me glimlachend. ,,Het is 
bijna klaar en dan ruim ik de keuken weer in. 
Daar ben ik heel blij mee. Ja, je moet je toch 
lekker voelen thuis!” 
Ondanks het feit dat hij zich in z’n huidige 
onderkomen lekker voelt, sluit Lex niet uit dat 
hij ooit nog verhuist naar een iets levendiger 
buurt. ,,De Vogelwijk vond ik wel erg stil en 
hier is dat eigenlijk ook zo, terwijl ik toch erg 
van gezelschap en een beetje reuring houd. 
Dus mocht ik nog eens een leuk appartementje 
elders zien…”

Pensioen
,,Ik ben twintig jaar getrouwd geweest. Bij 
mijn scheiding in 1994 heb ik het huis aan de 
Pauwenlaan verkocht en ben ik hier aan de 
Balsemienlaan gaan wonen. M’n kantoor aan 
de Kruisbeklaan heb ik enkele jaren later ook 
verkocht.
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Na bijna twintig jaar energiek betrokken te zijn 
geweest bij het ouderenwerk in de Vogelwijk, 
waarvan de laatste vijf jaar zelfs als aanjager, 
heeft Wil van Alphen besloten het kalmer aan 
te gaan doen. Het seniorenbeleid gaat haar 
nog altijd aan het hart, maar ze is - mede op 
doktersadvies - gestopt met het organiseren van 
activiteiten voor de oudere Vogelwijkbewoners, 
zoals dagtochten, paas- en kerstlunches. 
Wil, woonachtig in een flat aan de Sportlaan, 
raakte begin jaren negentig met haar man Joop 

Wil van Alphen stopt als
vrijwilligster ouderenwerk

betrokken bij de ouderenactiviteiten in de wijk. 
Samen met Jeaan en Ben Nieuwhoff organi-
seerde ze onder meer de wekelijkse ‘koffiecon-
tactochtenden’ in de toenmalige Pauluskerk 
aan de Sijzenlaan. Nadat haar echtgenoot en 
ook het echtpaar Nieuwhoff waren overleden, 
was Wil de grote voortrekker van het oude-
renwerk, bijgestaan door wijkbestuurslid Cob 
Kervezee, die echter begin dit jaar eveneens 
overleed. 

Vooral dankzij Wil maakten de Vogelwijk-
senioren de afgelopen tien jaar schitterende en 
interessante dagexcursies, tot in Friesland toe. 
,,Alles bij elkaar heb ik vele honderden gezel-
lige uren met mijn generatiegenoten uit de wijk 
doorgebracht,’’ aldus Wil. ,,Maar nu heb ik er 
echt een punt achter moeten zetten, want het 
werd me langzamerhand te zwaar.’’
De wijkvereniging is Wil veel dank verschul-
digd en heeft dat ook al laten blijken. 
Wie  haar persoonlijk nog wil bedanken, kan 
dat doen via het e-mailadres
alphen.schroder@ziggo.nl of via haar woon-
adres of telefoon, waarvan de gegevens deze 
maand voor de laatste keer achterin dit blad 
onder ‘Activiteiten & Clubs’ staan vermeld.

Extra fietsen nodig voor fietslessen Transvaalwijk
Vogelwijkbewoner Sijb Bartlema geeft bij wijze van vrijwilligerswerk fietsles aan allochtonen bij het 
wijkcentrum De Paardenberg in de Transvaalwijk. De fietslessen worden vooral gegeven aan 
allochtone vrouwen. 
In verband met toeloop van nieuwe leerlingen is er dringend behoefte aan een paar extra fietsen. 
Heeft u een dames- of flinke kinderfiets over (de cursisten zijn in het algemeen wat kleiner dan autoch-
tone fietsers), dan neemt de organisatie die graag voor een schappelijk prijsje van u over. Nadere inlich-
tingen bij Sijb Bartlema, Kraaienlaan 90, telefoon 0653 697 666 of e-mail: jacqsijb@hotmail.com. 
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Kortom
Dichtgroep zoekt nieuwe
schrijvende leden erbij 
Al jaren bestaat onze actieve en gezellige dicht-
groep, die op maandagmiddagen van 13.30 
tot 16.00 uur samenkomt in een zaaltje van de 
Houtrustkerk, Beeklaan 535. Wij werken daar 
onder de professionele leiding van Martine 
Lekkerkerk. Wie schrijft die blijft!
Hebt u belangstelling voor poëzie en vooral ook 
om zelf gedichten te maken, dan bent u zeer 
hartelijk welkom. U kunt nadere informatie 
krijgen via hwbstoel@telfort.nl of telefoon 
3642643 (M. Stoel-de Heer).

Groenteman Ron is er nog,
maar voor hoe lang?
Het wordt steeds stiller op het Mezenpleintje. 
Het is bijna niet voor te stellen dat er begin 
jaren zeventig, dus veertig jaar geleden, nog 
ongeveer vijftien winkels waren. Sinds het 
recente vertrek van schoenmaker Heinz van 
Beek wordt er alleen nog nering gedreven door 
bakkerij Driessen, groenteboer Ron van Arkel 
en kapper Leon van der Zijden.
De bakkerswinkel blijft een populair kooppunt, 
maar groenteman Ron heeft het moeilijk. Juist 
nu hij na het verdwijnen van buurtkruidenier 
Jan van Delft (en daarna een aantal maanden 
Joop van Teylingen) ook enkele kruideniers-
waren is gaan verkopen - je kunt er onder meer 
zuivel en koffie krijgen - zakt de klandizie 
steeds verder in.
,,Ik koop groente en fruit van hoge kwaliteit 
in en ik maak voortdurend verse stamppotten 
en salades, maar als er dan soms urenlang nie-
mand komt opdagen, dan dreigt mijn motivatie 
om door te gaan wel eens naar het nulpunt te 
gaan,’’ erkent Ron.
Bij dezen dus de oproep aan alle Vogelwijkers: 

laat bij de supermarkt de groenteafdeling eens 
links liggen en ga eens bij Ron kijken en kopen. 
Hij heeft een prachtig assortiment en verdient 
meer klanten dan hij nu heeft. Anders moe-
ten we over een aantal maanden de zoveelste 
Vogelwijkwinkelier vaarwel zeggen.

Radionostalgie
De Sportlaanbewoners F.J.E. Topee en M.A. 
Rugers stuurden de redactie een prachtige tip. 
Hebt u de beschikking over internet en wilt u 
graag weer eens oude radio-fragmenten uit de 
jaren vijftig beluisteren en zelfs uitzendingen 
van Radio Oranje in de oorlogsjaren? Dan moet 
u het volgende internetadres intypen:
http://www.kwaad.net/Radio.html

Concert koor Excelsior
in kerk Elandstraat
Op zaterdag 12 november geeft de Koninklijke 
Zangvereniging Excelsior een uniek concert in 
de kerk aan de Elandstraat. Aanvang 20.15u
Uitgevoerd wordt o.a. het oratorium A Child 
of Our Time van Michael Tippett, een heftig 
en ontroerend muziekdrama, gecomponeerd 
n.a.v. de gebeurtenissen in de Kristallnacht van 
9 november 1938.
Op uitnodiging van de Amerikaanse ambas-
sade heeft het koor vorige maand al delen 
hieruit gezongen tijdens de herdenking van 11 
september 2001 in de Kloosterkerk.
Het concert wordt geleid door de vaste dirigent 
van het koor, Johan Sonneveld.
Alle informatie is te verkrijgen op de website 
van het koor: www.kzvexcelsior.nl 
Kaarten zijn via de website te verkrijgen, 
maar ook telefonisch te bestellen bij Niek 
van der Geest, voorzitter Excelsior, telefoon 
(070)3911987.



De Vogelwijk oktober 2011   27

Nieuw: kinderopvang 
De Blauwe Boxer
De Vogelwijk heeft er opnieuw een locatie voor 
buitenschoolse kinderopvang bij gekregen: De 
Blauwe Boxer. Deze ‘bso’ van de organisatie 
Skon Kinderopvang, met twee vaste leidsters, is 
te vinden in het clubgebouw van Haag Atletiek 
bij de atletiekbaan aan de Laan van Poot.
Uw kind houdt vast van buitenspelen. Dat komt 
goed uit, want De Blauwe Boxer ligt vlak tegen 
de duinen aan. Er worden dan ook veel uit-
stapjes gemaakt naar het strand, waar allerlei 
activiteiten worden gedaan. Jonge kinderen 
worden met fantasiespellen op speelse wijze in 
contact gebracht met sport en voor de oudere 
kinderen zijn er ‘echte sporten’.
De Blauwe Boxer heeft ruime openingstijden. 
Elke schooldag kunt u tot ‘s avonds half 7 te-
recht om uw kind op te halen. Er is opvang be-
schikbaar op alle werkdagen. Vraag vrijblijvend 
een rondleiding aan om een kijkje te komen 
nemen. U vind ons op www.skon.nl

Jeugdvoorstelling Odysseus
in bibliotheek Segbroek
Tijdens de herfstvakantie is er op donder-
dag 20 oktober van 14.30 tot 15.15 uur in de 
Segbroekbibliotheek aan de Weimarstaat 353 
een leuke theatervoorstelling voor de jeugd, 
gebaseerd op de avonturen van Odysseus. De 
voorstelling is geschikt voor kinderen van 5 tot 
12 jaar.

Wie naar deze gratis voorstelling wil komen 
kijken, moet wel reserveren via (070) 353 55 
11 of via de mail: segbroek@dobdenhaag.nl

Sportkampen Vogelwijk
tijdens de herfstvakantie
In de week van 17 t/m 21 oktober, de herfst-
vakantie in de regio Den Haag, worden op de 
Haagse Academie voor Sportstudies aan de 
Laan van Poot drie sportkampen voor de jeugd 
georganiseerd:
 1. Ski & snowboardkamp: 
De kinderen komen in de ochtend naar de 
Academie om daar deel te nemen aan een  
sportief en recreatief programma. Na de lunch 
worden ze naar De Uithof vervoerd, waar de 

Kortom

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

Woensdag 5 oktober: Tineke de Caluwé verzorgt 
een avond met een bloemenseance. U mag een bloe-
metje of plantje meenemen.
Woensdag 12 oktober: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende
waarnemingen a.d.h.v. uw geboortedatum. Na de 
pauze kunt u gemagnetiseerd worden door diverse 
magnetiseurs.
Woensdag 19 oktober: Ed van Roosmalen ver-
zorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een  foto 
of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 26 oktober: Mannie Hoogendorp 
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een 
foto of voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag 2 november: Martin Reul verzorgt 
een Allerzielen avond met helderziende waarne-
mingen a.d.h.v. een briefje met een naam van een 
overleden persoon. Martin neemt zelf bloemen mee.
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door 
diverse magnetiseurs.
Woensdag 9 november: Jan Debeij verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voor-
werp van een levend persoon.
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ski- en snow-boardlessen worden gegeven, na-
tuurlijk op echte sneeuw. De kinderen worden 
aan het eind van de middag door hun ouders 
weer opgehaald bij De Uithof.
2. Vario-sportkamp: 
Het programma van dit Sportkamp bestaat uit 
5 themadagen, bijv. een themadag racketspe-
len, doelspelen etc. 
3. Kiddo-kamp: 
Het Kiddokamp is een kamp voor kinderen van 
4 en 5 jaar. Voor dit kamp worden de activitei-
ten aangepast aan de belevingswereld en het 
vaardigheidsniveau van de jonge kinderen. 
Meer informatie (bijv. over de kosten en hoe 
je je moet opgeven) is te vinden op de website 
www.haagsesportkampen.nl (onder ‘herfst-
kampen’)

Damesgymclub Vogelwijk
wil graag nieuwe leden
 De al decennia bestaande gymclub voor vrou-
wen uit de Vogelwijk wil in dit nieuwe seizoen 
graag een aantal nieuwe leden verwelkomen.
De club komt op woensdagavond van 20.00 
tot 21.00 uur bijeen in de gymzaal van de 
Houtrustschool, Nachtegaalplein 19A.  Daar 
krijgen de dames in een gezellige sfeer les (met 
o.m. aerobic, grondoefeningen en een balspel) 
van een HALO-studente.
Komt u eens kijken en meedoen! 
Meer informatie? Bel even met coördinator 
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02.

Bibliotheken organiseren
Engelstalige leeskringen
(Reading Circles)
Van oktober tot mei komend jaar worden in 
de Centrale Haagse Bibliotheek aan het Spui 
en in de bibliotheek Nieuw Waldeck aan 

de Rossinilaan 141 Engelstalige leeskringen 
(Reading Circles) gehouden over Engelstalige li-
teratuur. Gedurende vijf bijeenkomsten bespre-
ken deelnemers vooraf gelezen boeken onder 
leiding van schrijver Noel Ross-Russell (auteur 
van o.a. The Orange Rose,
 www.ross-russell.com) 
De leeskringen vinden plaats op donderdagmid-
dagen in de Centrale Bibliotheek en op woens-
dagochtenden in bibliotheek Nieuw Waldeck.
De kosten voor deelname zijn 30 euro. Graag 
tijdig aanmelden, zodat u het eerste boek kunt 
lezen voordat de leeskring begint. De boeken 
zullen worden aangeleverd door de bibliotheek.

Programma Nieuw Waldeck (woensdag van 
9.30 tot 11.30 uur)
26 oktober:  K. Hoesseini, A Thousand Splendid 
Suns
14 december: N. Sparks, The Choice
15 februari: A. Enright, The Gathering
11 april: I. McEwan, On Chesil Beach
30 mei: J. Irving, Last Night In Twisted River

Programma Centrale Bibliotheek
Culturele Ruimte 3e verdieping (donderdag 
van 14.00 tot 16.00 uur) 
20 oktober: S. Waters: The Night Watch
8 december: M.Bragg, Soldier’s Return
9  februari: J. Banville, The Sea
29 maart: I. McEwan, Enduring Love
24 mei: L. Davison, Rose Of Tibet

Wilt u zich aanmelden voor een van deze lees-
kringen? Dat kan bij:
•	Klantenservice Centrale Bibliotheek, Spui: 

centralebibliotheek@dobdenhaag.nl 
 of (070) 353 44 55
•	Bibliotheek Nieuw Waldeck, Rossinilaan 141: 

nwwaldeck@dobdenhaag.nl of 
 (070) 353 86 10

Kortom
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Mees
Ons zevende kleindkind is een heel bijzonder jongetje, een klein wonderkind. Toen 

hij geboren werd wilde hij niet ademen en zijn vader stond letterlijk doodsangsten 

uit toen de artsen Mees bij zijn moeder weg haalden en in een kamer ernaast van 

alles met hem probeerden en hem uiteindelijk naar de intersive care brachten waar 

hij aan de beademing ging. Hij was toen al helemaal blauw.

Maar Mees ging zelf ademen en na anderhalve dag mocht hij al naar huis en 

vanaf dat moment besloot hij om dan maar iets van het leven te gaan maken. Hij 

lachte tegen iedereen die iets tegen hem zei. In het begin denk je nog dat het een 

soort stuipje is, maar al gauw werd duidelijk dat Mees echt lachte. De juffen op de 

crèche waren helemaal weg van hem en wilden hem allemaal wel adopteren. Mees 

ontwikkelde zich ook goed, zo goed dat je ondanks zijn babyachtig formaat, soms 

dacht dat je een peuter in plaats van een baby voor je had. Hij speelde heel goed met 

stapelblokken, zette ze netjes op elkaar en deed ze daarna ook weer in elkaar, het 

ging niet altijd in één keer goed, maar hij wist wel hoe het moest.

Op 2 december was Mees precies 1 jaar en 3 dagen oud en hij kwam met zijn vierja-

rige broer Willem en zijn tweejarig zusje Fien naar Den Haag om bij opa en oma te 

komen logeren. Opa en oma hadden een Matroesjka en Mees wilde daar mee spe-

len. Ze zijn echter lastig open te maken. Hij liep (want dat doet hij perfect) daarom 

met de Matroesjka naar oma en zei: “open”.  Hij is net één jaar!  Oma maakte alle 

Matroesjka’s open en zette ze op de lage tafel. Mees zocht de passende stukken bij 

elkaar en hoewel hij geen kans zag om het geheel weer in elkaar te zetten, wist hij 

wel welk bovenstukje bij een onderstukje hoorde.

Op de maandag na dit weekend gingen opa en oma naar Rotterdam om Willem 

van school te halen. Fien en Mees werden om vijf uur door hun moeder uit de 

crèche gehaald en daar wordt aan het eind van de dag altijd gezongen “opruimen, 

niet spelen” om de kinderen duidelijk te maken dat het speelgoed opgeruimd moet 

worden. Op de weg naar huis zong Mees in het stoeltje voorop de fiets “ophuimen” 

en ook toen zijn moeder dat trots aan opa en oma kwam vertellen wilde Mees dat 

wel demonstreren en zong hij weer heel duidelijk “ophuimen”. Een woord van drie 

lettergrepen voor een kind dat nog geen week één jaar is!!!

 KleinKinderen
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Vogelwijk international   By Carolyn Edgerton

The wijkvereniging was established on 30 June 
1945, shortly after the end of the German occu-
pation. Its first major goal was the reconstruc-
tion of the neighbourhood, because during the 
war years the Vogelwijk was heavily damaged 
and had become seriously impoverished. In 
early 1943 all local residents, as well as the 
people of Scheveningen, were removed from 
their homes by German forces. The coastal was 
closed off and declared a military zone, as a 
buffer against a possible attack by allied forces 
from the sea.

Destruction and resurrection
On their return to Vogelwijk following the 
liberation of 5 May 1945, residents found the 
area run-down.  Gardens had been overgrown 
and many streets had become dirt roads.  The 
paving had been used for other purposes.  

Houses in many places had broken windows 
and wooden parts of their structures had been 
destroyed. Only those houses where German 
officers had taken up residence showed signs of 
upkeep. As a close-knit community and together 
with the municipality, Vogelwijk residents made 
the area liveable again. In the fifties and sixties 
membership of the Vogelwijk Neighbourhood 
Association grew and the Association became 
increasingly active.  

Magazine and website
Since April 1958 the Neighbourhood 
Association has regularly published a local news 
and information magazine, which nowadays is 
circulated to its members eleven times a year. 
Every April and October all Vogelwijk resi-
dents receive a free copy of this interesting and 
informative newsletter in their mailbox. It gives 
everyone a chance to see what’s available to 
them through the Neighbourhood Association 
and hopefully encourages people to join up.
The Vogelwijk magazine’s editorial board is all 
volunteer: Dick van Rietschoten, Magda van 
Eijck, Madelon Kranenburg and Mischa Vos 
work together to get you the news from the 
neighbourhood every month.  

Website
In addition to the news magazine, you can also 

A brief history of the
Vogelwijk Neighbourhood Association
and this magazine
Did you know that our Vogelwijk has a very active Neighbourhood Association 
(wijkvereniging) that’s more than 65 years old? 
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Vogelwijk international   By Carolyn Edgerton

find information about the Vogelwijk on its 
website: www.vogelwijkonline.nl. Information 
in English is sometimes available on the home-
page, as well as the ‘Expats’ tab and ‘Expats’ 
button under ‘Activiteiten’. Just press the but-
tons or write our wijkvereniging’s webmaster: 
webmaster@vogelwijkonline.nl to post news 
an information in English!
 
Members
Membership in the Neighbourhood Association 
costs only 15 euros per year.  Part of your an-
nual membership fees goes to the production of 
the monthly newsmagazine (which is other-
wise paid for by ad sales) while the rest goes to 
subsidise the various activities, especially for 
children and the elderly, as well as block parties 
or ‘straatfeesten’.  
Don’t be discouraged if you can’t read or un-

derstand Dutch – there’s still a neighbourhood 
welcome for you in the Resident’s Association, 
who’ll be happy to make a place for you and help 
you to understand what’s going on and available 
to you in the area and how you can take part!
Just visit www.vogelwijkonline.nl and click the 
button on the top of the home page that says 
‘Word nu lid’ (Become a member) and fill in the 
online form. All people who join up this month 
will receive the Vogelwijk newsmagazine free in 
November and December!

Mail us
Any questions, suggestions or comments? 
Mail Carolyn Edgerton (Tuinfluiterlaan 8) at 
edgecaro@xs4all.nl
Feel also free to write an article about your 
experiences as ‘foreigner’ in this area. We’ll be 
glad with it!

It’s getting more and more quiet in the 
‘Mezenpleintje’, the little square that’s a part 
of the Mezenlaan. It’s now really hard to 
imagine that on this very same spot in the 
early seventies, only fourty years ago, there
were fifteen stores on this square. Since the 
recent departure of shoemaker Heinz van 
Beek, only three shops or services remain: 
the Driessen bakery, greengrocer Ron van 
Arkel and hairdresser Leon van der Zijden.
The bakery is still popular, but greengrocer 
Ron is struggling. Even though Ron started 
to sell some groceries (milk, butter, coffee 
and soft drinks, for example) to make up for 
the disappearance of the grocery store across 
the square, the number of clientele continues 
to drop.

,,I sell high quality fresh fruits and vegetables, 
and I’m constantly preparing fresh salads, 
“stamppotten” and other foods you can re-
heat, but sometimes no one shows up for 
hours, and that really hurts my own personal 
motivation,” admits Ron.

So herewith a call to all Vogelwijkers! Leave 
the vegetable section at the supermarket 
behind and go have a look at what Ron has 
to offer! He really does have a wonderful 
selection of top quality fresh products and
deserves more clients than he sees right 
now! We don’t want to say goodbye to 
yet another Vogelwijk shopkeeper in the 
coming months!

Greengrocer Ron is still there, but for how much longer?



SKI & SNOWBOARDING camp: 
Children participating in the Ski & 
Snowboarding Camp will start in the morning 
at the Academy to take part in a nice, sportive 
and recreative program. After lunch they will 
be brought to ‘snow center’ De Uithof, 5 kilo-
meters from the Academy. There they will be 
taught in ski-ing and snowboarding, of course 
all on real snow! 
At the end of the day, the children can be pic-
ked up at De Uithof.
 
VARIO sportkamp: 
The Program of the Vario Sports Camp consists 
of five days with all a specific theme. For 
example a ‘racketplay-day’ and a ‘goalplay-day’. 

In this way, children will take part in many dif-
ferent sports and way of movements.
 
KIDDO camp 
The Kiddocamp is a camp for children of the 
age of 4 and 5. For this camp we will choose 
sportive and recreative activities which match 
the perception and skills of young children. 
The sportive activities will be spread and there 
will be sufficient variety between more intense 
activities, creative activities and periods of 
rest. The Kiddocamp will have its own rest and 
activities space. 

For more information, visit: 
www.haagsesportkampen.nl

Sport Camps for children during Autumn Holiday
 After the great Sport Camps during last Summer holiday, interest was showed in similar holiday 
activities during the Autumn holiday. And so it will be! 
From October 17th till October 21th, which is the week of the Autumn holiday, three camps will 
be held at the The Hague Acadamy of Sports Studies, Laan van Poot.

by Magda van Eijck

Alexandra van den Bos lives with her husband 
Berend Veldhoen and two daughters in one of 
the most beautiful houses in Vogelwijk: Den en 
Duin at Laan van Poot 132. Many Vogelwijkers 
know the building, which dates from 1920, as 
the former home of family doctor Den Heijer. 
While the exterior of the house hasn’t changed 
much over the years, the interior has under-
gone a complete metamorphosis - keeping in 
mind, of course, the unique
character of the building. In two years’ time the 

villa has been tastefully renovated, and a cellar 
has been built under the garden where the 
family enjoys a sauna and jacuzzi.
Alexandra: ,,Berend en I have just about the 
same taste in things, and generally we agree 
that if one of us doesn’t like something or some 
idea, then we won’t buy the item or change 
something in that way.  We both have to like 
it, and fortunately that’s often the case. This 
house has high ceilings, a beautiful staircase 
and behind plywood panelling we found 
original moldings. We’ve changed the ordinary 
windows in the staircase to stained glass.’’

Beautiful cotton out of a beautiful Vogelwijk house
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Storage chests
In the house I noticed the interesting lamps 
and storage chests. ,,If I see something beau-
tiful, then I find out where it comes from 
and I just keep looking till I’ve found it,” 
says Alexandra. ,,These chests come from 
England.”  She proudly showed off her pianola, 
inherited from a dear friend and completely 
restored. ,,From 2005 to 2009 we lived at 
Koekoeklaan 1, which we completely refurbis-
hed. Before that we lived on the first floor in 
the Druivenstraat, but I really wanted to live in 
a house with a garden, preferably in a village 
like we did much before. But now I’ve got the 
feeling I’m living in a cosy village right in the 
city!

From Holland’s east to west
Alexandra was born in Anholt, a small German 
village near the Dutch border, as a daughter of 
a German mother and a Dutch father. ,,After 
my training at the Journalism Academy in 
Zwolle I did an internship at De Telegraaf in 
Amsterdam. After my internship I got offered a 
job in the editorial department of the financial 
section of this newspaper.  I eventually moved 
to the editorial department of the section 
which reported on news and events from the 
parliament, which brought me to The Hague. 

It was great work and I had a very special time, 
but I stopped last year to make an old dream 
come true: to own my own business.”
,,With two associates Berend owns an inter-
national wholesale company: Kühne & Heitz. 
They sell meat, fish and vegetables all over the 
world.  Now I have my own business as well: 
Cotton Counts. It’s a new Dutch label that of-
fers luxury bed and bath linens at affordable 
prices.  Most of the designs for the duvet covers  
and other products are my own.  They are 
made in China, Portugal, India and Italy. I only 
want to use Egyptian cotton for the bedlinen 
because it’s so soft and durable. Besides that 
I chose American Pima cotton for the towels 
because it’s super absorbent.’’

China
On the internet I find textile product manu-
facturers who make the highest quality. I ask 
for samples and test them myself, then I those 
manufacturers who have the best samples. 
That’s how I came to visit China, where I saw 
several plants myself. I ask for test products to 
be made. A duvet-cover, for example. At home 
I take a close look at the embroidery and really 
test everything. I also need to make sure that 
it’s really ‘no-iron’! If the product meets all 
my standards, only then do I place a product 
order.’’
,,I started everything from our home office 
in Den en Duin but shortly after I was able to 
rent space in Scheveningen, where you can 
now find our showroom and warehouse at 
Datheenstraat. You can visit the showroom by 
appointment. You can have a look at our stock 
at my website www.cottoncounts.nl
For now I’d like to do everything via the website 
and the showroom, but
later I might want to set up sales outlets throug-
hout Holland.” 
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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
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Frederique Paardekooper,
tel. 2201547, e-mail: activiteitencie@live.nl

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

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

Buurtpreventie
Victor Veenman, Pieter Zeestraten
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
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl

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.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl

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
Karin Donk (vicevoorzitter), 
Sijzenlaan 68, tel. 324 23 95

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

GEZOCHT - Gepensioneerde, maar nog parttime 
in Den Haag werkende advocaat-generaal zoekt 
een gemeubileerde kamer met gebruik van bad-
kamer voor enkele dagen per kwartaal. Huurprijs 
nader overeen te komen. 
Tel. 050-5340249 of sg@iap-association.org.”

OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken een lieve en 
energieke oppas voor twee dagen van 8.00 tot 
18.00 uur voor onze twee kinderen van vier en 
bijna twee (op vaste dagen, maandag en woens-
dag). Halen en brengen van school van de oudste 
en oppas voor de jongste de hele dag. Eind van 
de middag de maaltijd verzorgen en eten met de 
kinderen. Je kunt contact opnemen met Christina 
op 06-16419719 of mailen naar
 ikwil@ontwikkelen.nu

AANGEBODEN - Mijn hulp Mabrouka heeft nog 
tijd over om huishoudelijk werk bij u te verrichten. 
Zij spreekt goed Nederlands en is te bereiken op 
tel.nr. 06-48142170. Voor inlichtingen kunt u bel-
len: 3239770.
 
AANGEBODEN - Mijn hulp Jack Apostol heeft 
nog tijd over om additionele huishoudelijke 
taken op zich te nemen op vrijdagmiddag. Hij is 
Filippijns, spreekt goed Engels en is te bereiken 
op 06 84-44 62 39. Voor  referenties kunt u bellen 
3816607. 

AANGEBODEN - Mijn hulp Daisy heeft nog tijd 
beschikbaar. Ze werkt hard, spreekt Nederlands 
en is betrouwbaar. U kunt haar bellen op 
06-39361189. Referenties op 06 41046848.

WISKUNDEBIJLES – Leraar Jeroen komt bij u 
aan huis. Alle niveaus havo en vwo. Succes verze-
kerd!  Tel.: 06 2611892. Billijk uurtarief.

AANGEBODEN -  Mijn hulp heeft nog tijd be-
schikbaar voor andere schoonmaakadressen. Zij 
is betrouwbaar, stipt en werkt netjes. U kunt haar 
bellen op nr. 06- 3936 1189 voor het maken van 
een (proef)afspraak. Referenties: 06 - 1227 6034

TE KOOP - Brommer/scooter Aprillia Mojito 
Habana Custom, juni 2006, 3200 km, kleur room-
wit met beige. Prijs: 950 euro, met helm. 
Tel : 06 1300 1600

SINTERKLAAS - Vogelwijkse Sint en Piet bieden 
zich aan om uw Sinterklaasfeest op zaterdag 3 
december compleet te komen maken. Kosten: 
€ 40 voor 20 min. en € 50 voor 30 min. inclusief 
strooigoed en reiskosten. Bel de RegelPiet: 
06 42155003.

TE KOOP - Hollands eiken kabinet met 
dubbel gebogen kap (met kroontje) en oplo-
pende deuren. Binnenwerk met schappen en 5 
lades. Origineel beslag met guirlandes (maten 
240/156/56).Vraagprijs € 1200. 
Tel 06 20445008. 

TE HUUR AANGEBODEN - Wegens verblijf 
in het buitenland te huur voor 6 - 8 maanden: 
Gemeubileerde 3-kamer flat a.d. Sportlaan (bij 
Rode Kruisplantsoen) met uitzicht op Vogelwijk + 
duinen. Huurprijs: 750 euro per maand excl. 
Tel. 06 22399258  of 06 30657031.

AANGEBODEN – Euritmie-therapie in de 
Vogelwijk, voor volwassenen en kinderen. 
Marleen Matthijsen-de Jonge, Tuinfluiterlaan 28, 
tel 3546090 of 06-10917489; 
m.m.matthijsen@hetnet.nl

TER OVERNAME AANGEBODEN - Chaise 
lonque ‘Ektorp’ van Ikea, inclusief 3 hoezen, 
armleuning aan linkerzijde, bekleding beige 
met witte ruit € 75,-. Ook te koop: sfeerhaardje, 
Boston, zwart, elektrisch, 3 warmtestanden:
€ 25. Mail naar gmbriaire@versatel.nl 
voor afspraak.
 
GEZOCHT - Ouderwetse, op zichzelf staande 
pick-up of platenspeler. Tel. 3603398.


