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Jaargang 55, no. 10, oktober 2012

Er zijn maar weinig mensen die als kind nooit het 
klassieke kattenkwaad van het belletje trekken 
hebben beoefend. De formule is simpel. Een huis 
uitzoeken, hard aan de deurbel trekken of – in 
het geval van een elektrisch apparaat – een paar 
keer plingplong of trrrrring produceren en dan 
hard weglopen en eventueel van veilige afstand 
bekijken hoe de bewoner of bewoonster voor niks 
de deur opent.
Belletjetrekkers zijn er nog altijd. De afgelopen 
maand was ondergetekende er zelf een aantal 
keren het ‘slachtoffer’ van. Maar daarbij was toch 
duidelijk een verschil waarneembaar met de 
vroegere praktijk van dit vermaak. Na het openen 
van de deur, ’s morgens om kwart over acht, open-
baarde zich de volgende aanblik: een paar jongens 
en een meisje, duidelijk op weg naar school, 
hingen op nog geen acht meter afstand relaxed 
over hun fietsstuur, zeiden netjes ‘goedemorgen 
meneer’ en reden op hun gemak weg. Een koddig 
tafereel dat ondanks het tamelijk vroege uur de 
lachspieren in beweging zette. 
Na er twee keer te zijn ingetrapt, besloot ons huis-
houden niet meer te reageren als er tussen kwart 
over acht en half negen werd aangebeld. Dat had 
succes, want voor de vertederende boefjes is de lol 
er dan snel af.
Dit dikke oktobernummer van ons wijkblad is 
eigenlijk ook een vorm van belletje trekken, want 
zoals gewoonlijk wordt deze editie huis aan huis in 
de wijk bezorgd. Dat doen we om alle wijkbewo-
ners die dit blad niet maandelijks lezen (zoals on-
geveer 1800 abonnees wél doen) ertoe te bewegen 
ook een vaste lezer te worden. We trekken als het 
ware bij hen aan de bel. U vindt dit blad maan-
delijks in de bus als u voor 15 euro lid wordt van 
wijkvereniging De Vogelwijk. Kijk op de website 
www.vogelwijkonline.nl en klik rechts bovenin 
op de knop ‘Word lid’. Wie zich nu opgeeft, hoeft 
dit jaar niet meer te betalen. We wensen ieder 
veel leesgenoegen en verklappen alvast dat we 
volgende maand een interview publiceren met de 
Nederlands-Chinese schrijfster Lulu Wang, die al 
tien jaar in de Vogelwijk woont.
                                                                 DvR

   Van
de Redactie
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Op donderdag 20 september ben ik officieel geïn-
stalleerd als lid van de Tweede Kamer. Dit blad is 
de eerste gelegenheid waarbij ik de vele wijkge-
noten kan bedanken die bij de verkiezingen een 
voorkeurstem op mij hebben uitgebracht. In totaal 
kreeg ik in Den Haag ruim 800 voorkeurstemmen, 
waarmee ik de tweede Haagse kandidaat was 
achter Mark Rutte. Landelijk ontving ik maar liefst 
zo’n 3000 voorkeurstemmen, wat mijn verwach-
tingen en hoop ruim overtrof. 

Veel mensen hebben mij gevraagd waarom die 
voorkeurstemmen helpen als ze niet zijn bedoeld 
voor iemand die op een onverkiesbare plaats staat. 
Ik stond immers op een ruimschoots verkiesbare 
plek. Het antwoord op die vraag is: achterban en 
steun. Die voorkeurstemmen maken duidelijk dat 
ik als volksvertegenwoordiger een eigen achterban 
heb en het steunt mij in de keuzen die ik maak 
dat er zoveel mensen achter me staan. Met deze 
gedachte fiets ik sinds 12 september met de wind 
in de rug naar het Binnenhof! Dus veel dank!

Riolering en bestrating
Bij mij voor de deur zijn de werkzaamheden aan de 
riolering en bestrating zojuist afgerond. Het pro-
ject schiet enorm snel op, zoals u elders in dit blad 
kunt lezen. Daarbij houdt het team van gemeente 
en aannemers echt rekening met de buurt. Hoe je 
moet aanrijden, waar je kunt parkeren enzovoorts. 
En in speciale situaties, zoals rond Koninginnedag, 
zet men een extra tandje bij om bepaalde laan-
gedeelten gereed te maken en/of de bereikbaar-
heid te vergroten. Mocht u het met me eens zijn, 
ga dan ook eens langs bij de centrale keet op het 
Eiberplein. Een compliment is altijd welkom, denk 
ik!

Komend jaar zal het wat de wegwerkzaamheden 
betreft rustig zijn in de wijk. Het is de bedoeling 
dat het laatste deel van het rioolproject (van de 
Oude Buizerdlaan tot en met de De Savornin 
Lohmanlaan) in 2014 van start gaat. Natuurlijk 
zullen ook dan de wijkvereniging en dit blad bij de 
planning worden betrokken. 

Lanenloop
De lanenloop is dit jaar gewonnen door de 
Pauwenlaan. Hierbij wil ik een eervolle vermelding 
maken van de lopers van de Laan van Poot (dit 
keer zonder ‘haas’ Korff de Gidts), de Kraaienlaan 
en de Kwikstaartlaan. Voor het goede doel, 
namelijk Bewegen Tegen Kanker, is 3000 euro 
opgehaald, mede dankzij sponsors en de door de 
Activiteitencommissie bereide borrel en hapjes.
De uitdaging blijft om meer lanen, vooral die 
ten noorden van de Nieboerweg, naar dit jaar-
lijkse feest te trekken. Dus Leeuweriken, Mezen, 
Papegaaien en andere buurtgenoten: ga trainen en 
grijp die prijs volgend jaar!

Golftoernooi
Onze wijk is weer een ‘vast’ evenement rijker. 
De afgelopen maand is op Ockenburgh in een 
enthousiaste sfeer het Vogelwijk Golftoernooi 
gehouden. Zo’n tien jaar geleden is ook een keer 
iets dergelijks gedaan, maar daarna kwam er de 
klad in. Na afloop van de recente krachtmeting op 
de groene banen werd unaniem besloten vol-
gend jaar opnieuw een toernooi te organiseren. 
Initiatiefnemers Bert Bruning, Els Risselada en 
Chris van Ede, veel dank voor jullie organisatie!

Boek over Vogelwijkgroen
Heeft u het al? In het vorige nummer vestigde 
ik al de aandacht op het leuke boekje van de 
Bomencommissie over het groen in onze wijk, 
aangevuld met een drietal wandelingen. Ga het 
kopen bij een van de adressen die verderop in dit 
nummer staan of bijvoorbeeld bij de boekhandel 
in de Fahrenheitstraat.  Zo kunt u binnenkort nog 
een mooie herfstwandeling door onze prachtige 
wijk maken.

Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Anke Lütkenhues, 
Marianne Moor, Arthur Wiggers en Rob Heidt)

Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...
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,,We hebben er heel hard aan getrokken. 
Het feit dat we sinds maart nauwelijks meer 
extreme weersomstandigheden hebben gehad, 
speelde ook mee, maar ’t is vooral de werkspirit 
geweest en dat is wel iets om trots op te zijn,’’ 
zegt Habo-projectmanager Rinaldo de Lange. 
,,Een positieve factor is trouwens ook dat ieder-
een het leuk vindt om in deze wijk te werken.’’

Vriendelijke mensen
Jan Ruijsestein, hoofduitvoerder van BAM, 
schiet in de lach als hij vertelt hoe sommige 
medewerkers aan het project in eerste instantie 
tegen de hen onbekende Vogelwijk aankeken. 
,,Ze dachten dat hier mensen wonen die met 
een bepaalde air op ons zouden neerkijken. 
Maar ik wist wel beter, want ik heb hier in 2007 

Riool- en bestratingsproject
Fase 3 voor Kerstmis klaar 
Door Dick van Rietschoten

Het project ter vernieuwing van het rioleringssysteem en de bestrating tussen 
de Kwartellaan en de Oude Buizerdlaan zal zo goed als zeker al voor Kerstmis 
zijn afgerond. Dit betekent dat de werkers van het bedrijf BAM/Habo GWW een 
achterstand van drie weken (opgelopen door de vorst van begin dit jaar) hebben 
weten om te zetten in een tijdwinst van drie maanden.



De Vogelwijk oktober 2012   5

en 2008 aan Fase 1 gewerkt. Na korte tijd vond 
iedereen de werksfeer hier hartstikke leuk: het 
is niet alleen een mooie en rustige omgeving, 
maar ook de wijkbewoners vallen in de smaak. 
Het zijn over het algemeen hele vriendelijke 
mensen, die vaak met koffie, frisdrank of ver-
snaperingen klaar staan, begrip hebben voor de 
overlast en nauwelijks met klachten komen.’’ 
Rinaldo De Lange: ,,Tot nu toe hebben we 
maar drie serieuze klachten gehad. Gezien de 
omvang van het werk is dat zeer weinig.’’

Begrafenis
,,We houden waar mogelijk ook rekening met 
allerlei wensen’’, vervolgt Jan Ruijsestein. Zo 
moest er onlangs een begrafenisauto bij een 
huis op de Laan van Poot komen, net op een 
dag dat de weg opengebroken zou liggen. Toen 
wij daarvan hoorden, hebben we gezegd: we 
gooien de boel nog niet open, maar laten het 
asfalt liggen tot na de begrafenis.’’
Rinaldo de Lange: ,,Uiteraard willen wij de 
laatste fase van de rioolvernieuwing, tus-
sen de Oude Buizerdlaan en de De Savornin 
Lohmanlaan ook dolgraag voor onze rekening 
nemen. Dat project zou in 2014 moeten begin-
nen. Maar helaas is het geen beklonken zaak 
dat wij dat mogen uitvoeren, zelfs niet nu we al 
veel ervaring in de wijk hebben en ook hebben 
aangetoond dat we efficiënt kunnen aanpak-
ken, goedkoop zijn en kwaliteit leveren. We 
moeten van de gemeente opnieuw met een 
aanbestedingsronde meedoen.’’

Wegversmalling 
Wat tot Kerstmis nog op het programma 
staat is goed te overzien. De Kwikstaartlaan, 
Wildhoeflaan, Kraaienlaan, Vliegenvangerlaan 
en het Eiberplein worden afgemaakt, waarbij 
een klein stukje van de Vliegenvangerlaan 
nog tot het laatst in gebruik blijft als opslag-
plaats. Verder is er nog een stuk Laan van Poot 
te doen, tot aan de Oude Buizerdlaan. Bij de 
Montessorischool en de Nutsschool wordt de 
rijbaan permanent versmald van 8 naar 5,5 

meter, hetgeen naar verwachting de veiligheid 
van overstekende kinderen ten goede komt. En 
ten slotte wordt ook de noordkant van de Oude 
Buizerdlaan nog aangepakt.

Opvangbassin
Midden op het Eiberplein is in de loop van 
september en groot betonnen bassin gebouwd 
- en inmiddels aan het oog onttrokken - waarin 
water van regen, hagel en sneeuw wordt 
verzameld dat via de straatputten en de nieuw 
aangelegde ondergrondse hemelwaterbuizen 
daarheen stroomt.
Aan de buitenwanden van de betonnen 
opvangbak zijn matten aangebracht en in 
de wanden zelf zitten sleuven die het op-

Nu en dan lijkt het alsof door een bepaalde laan opeens 
een zijarm van de Haagse Beek stroomt. Als de nieuwe 
buizen voor de riolering en hemelwaterafvoer onder het 
straatniveau zijn aangebracht en er zand overheen is 
gestort, wordt de straat onder water gezet om de bodem 
te laten inklinken en verdichten. Pas dan kan er – na 
toevoeging van extra zand - nieuw plaveisel worden 
aangebracht. Zo worden latere verzakkingen in het 
wegdek voorkomen.
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gevangen water geleidelijk door de matten 
heen doen sijpelen, zodat het wordt opge-
nomen in de bodem. Dergelijke opvangbas-
sins zijn de afgelopen jaren ook aangebracht 
onder de Kwartellaan, het Fazantplein, het 
Nachtegaalplein en het Mezenplein. Voorheen 
kwam alle neerslag altijd samen met het huis-
houdelijk afvalwater in het hoofdriool terecht. 
Bij hevige buien kon de riolering al dat water 
vaak moeilijk verwerken. Door de geschei-
den opvang van hemelwater is dat probleem 
opgelost.

Archeologie
De afdeling Archeologie van de gemeente had 
hoopvol uitgekeken naar het diepe graafwerk 
onder het Eiberplein. Elders in de wijk waren 
immers al sporen van prehistorische bewoning 
aangetroffen. Wat onder het Eiberplein tevoor-
schijn kwam, viel echter bitter tegen.   

,,Helaas was de grond enorm verstoord waar-
door de prehistorische resten waren vernie-
tigd,’’ zegt Everhard Bulten, hoofd uitvoering 
en onderzoek van de afdeling Archeologie. ,,De 
oorzaak daarvan was een tuinbouwbedrijf dat 
daar aan het begin van de twintigste eeuw vóór 
de bouw van de Vogelwijk was gevestigd. Dat 
bedrijf had plantenbedden aangelegd waarbij 
het duinzand werd uitgegraven en de ontstane 
gaten werden opgevuld met tuinaarde. Die 
gaten waren zo diep dat het archeologisch 
niveau vrijwel volledig was verdwenen.’’
,,Bovendien moet worden bedacht dat bij de 
aanleg van de Vogelwijk op de meeste plek-
ken bovenop de bestaande grondlaag een dik 
pakket duinzand is aangebracht om het gebied 
te egaliseren. Het huidige maaiveld is dus een 
stuk hoger dan pakweg een eeuw geleden, dus 
je moet sowieso al vrij diep graven om hier nog 
sporen uit het verleden aan te treffen.’’

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Sneeuwbalstraat 138a - 2565 WG Den Haag - (070) 3452137 - info@sneeuwbal.nl - www.sneeuwbal.nl

ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN

                     Airco geurbehandeling
        Normaal € 59,–    

                               Nu € 39,–*
Deze actie is geldig t/m 31 november 2012                                                                   *excl. interieurfilter

Dealer van

ACTIE!
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Klimmen en zweven
Toen ik bij het Nachtegaalplein aankwam, ston-
den de kinderen al in de rij om onder professio-
nele leiding in bomen te klimmen en te zweven. 
Steven Ibelings, kampioen bomenklimmer van 
Nederland, had fijne hoge bomen gekozen, die 
ver uit elkaar lagen. Dus als je eindelijk aan de 
beurt was, klom je eng hoog en zwierde je  hard 
naar de andere kant. Geregeld klonk er een 
schreeuw van angst of plezier door de lucht.
Op het veld stond ook een soort laboratori-
umboom waar kinderen o.a. natuurparfum 
konden maken. Ik heb aan het parfumflesje van 
een meisje mogen ruiken en het rook echt naar 
bos en bomen.
Inmiddels kwamen grote objecten in de vorm 

van ‘artistieke bomen’ van performancekunste-
naar Lichel van den Ende en zijn medewerkers 
aanwandelen. Zij deelden gedichtjes uit en ca-
deautjes in de vorm van mooi verpakte kersen-
bonbons. Een van de ‘bomen’ declameerde in 
het midden van het veld de door andere bomen 
aangereikte bomengedichten en –spreuken.

Wethouder
Om vier uur nam Clara Visser van de 
Bomencommissie het woord om te vertellen  
over de totstandkoming van het Vogelwijk-
bomenboek. Wethouder Sander Dekker van 
Financiën & Stadsbeheer en tevens stadsdeel-
wethouder van Segbroek kreeg als eerste het 
boek aangeboden. Voor de gelegenheid werd 

Verrassend leuk boomfeest op het Nachtegaalplein
Tekst: Marjan Scheeres  -  Foto’s: Ruud van der Hoofd
 

De aankondiging van de presentatie van een natuurboek over de Vogelwijk en 
van een groot begeleidend feest dat de Bomencommissie van de wijkvereniging 
op zondagmiddag 2 september had georganiseerd, bleek heel wat wijkbewoners 
nieuwsgierig te hebben gemaakt. Jong en oud waren naar het Nachtegaalplein 
gekomen om de gebeurtenissen mee te maken. En ze werden niet teleurgesteld, 
want het was een verrassend leuk evenement.
Vooraf had een ouderwetse brandweerwagen met vier slagwerkers door de wijk 
gereden om de bewoners op te trommelen voor het feest. Dat bleek bij velen niet 
aan dovemansoren gericht.
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Verrassend leuk boomfeest op het Nachtegaalplein

ook hij deels als boom aangekleed. Samen met 
hem werd er geproost op het tienjarig bestaan 
van de Bomencommissie.
Vervolgens konden de aanwezigen voor de 
speciale eenmalige actieprijs van een tientje het 
boek Vogelwijk Den Haag, natuur in en rond een 
tuinstad kopen. 
Het is een prachtig geïllustreerd boek, opgedra-
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gen aan de in 2009 over-
leden Vogelwijkbewoner 
Henk Bos, voormalig 
directeur van de Haagse 
Plantsoenendienst, die 
zeven jaar deel heeft 
uitgemaakt van de 
Bomencommissie. 
Het boek geeft zeer veel 
relevante informatie over 
het groen in onze wijk en 
drie wandelingen om al het 
moois daadwerkelijk ook 
eens van nabij te gaan be-
kijken. Een must have voor 
alle Vogelwijkbewoners 
en uiteraard ook leuk om 
cadeau te doen.
Na afloop gingen de bomen 
weer trommelen, hetgeen 
zelfs iemand tot dansen 
aanzette. 
Zie voor meer foto’s van de 
feestmiddag de website van 
de wijkvereniging: 
www.vogelwijkonline.nl

Het boek is voor 12,50 euro 
o.m. te koop bij boekhandel 
Bruna, Fahrenheitstraat 
536 en bij:

 - Anneke van den Bogerd, 
 Leeuweriklaan 12
 tel. (070) 3657988
 mail: habogerd@ziggo.nl
 
- Lydia Conens, 

Houtrustlaan 32
 tel. (070) 3655320
 mail: lydiaconens-tuinont-

werpen@hotmail.com
 
- Clara Visser, Talinglaan 19
 tel. (070) 3562031
 mail: clavi@hetnet.nl
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Een dag met veel atletiek - waaronder hard-
loopwestrijden, verspringen en hoogspringen 
- maar ook met volleybal, badminton, tennis 
en tafeltennis en een heuse (opblaasbare) 
stormbaan. Ook ‘nieuwe sporten’ waren eraan 
toegevoegd, zoals ‘hoe kunnen vijf mensen met 
vier bierkratten het parkeerterrein oversteken 
zonder met de voeten op de grond te komen’. 

Later op de dag werd vanuit de lucht een foto 
van alle studenten gemaakt: samen vormden ze 
op het sportveld het getal 100.  Daarna volgde 
een barbecue, waarbij dj’s voor de muziek zorg-
den. Omwonenden hebben ervan mee kunnen 
genieten.

Verleden
Een eeuw geleden, bij de oprichting in 1912, 
sprak men nog van een opleiding voor gymnas-
tiek en heilgymnastiek. Voordat er sprake was 
van een HALO, heette de opleiding ook nog 
een aantal jaren KILO (Kweekschool Instituut 
voor Lichamelijke Opvoeding). De afdeling 
heilgymnastiek, die inmiddels fysiotherapie 
heette, werd ruim twintig jaar geleden opgehe-
ven en zo’n tien jaar geleden werd de opleiding 
‘sportmanagement’ toegevoegd. In eerste 
instantie werden de lessen aan toekomstige 
gymleraren en sportinstructeurs gegeven aan 
het Westeinde en daarna op tal van andere 
adressen in Den Haag. 

Eeuwfeest voor de HALO 
Tekst en foto’s:  Magda van Eijck

Een hele week in september vierde de Academie voor Sportstudies HALO haar 
honderdjarig bestaan. Op donderdag de 13e was het vooral een sportfeest, zoals 
dat op een Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding ook hoort te zijn. 
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In 1932 kreeg de HALO onderdak in het gloed-
nieuwe schoolgebouw aan de Laan van Poot 
dat later de Montessorischool zou worden. Pas 
in 1962 kreeg de opleiding zo’n honderd meter 
verderop een eigen gebouw, dat in de loop der 
tijd enkele malen is gemoderniseerd. 
De Haagse sportacademie is de oudste van de 
zes sportopleidingen in Nederland en een aan-
tal beroemde sporters, coaches en sportcom-
mentatoren volgden er hun opleiding, zoals 
Thijs Libregts, Hans Kraay senior, schaatscoach 
Leen Pfrommer en NOS-sportcommentator 
Hans van Zetten.

Toekomst
Het gebouw aan de Laan van Poot is eigenlijk te 
klein voor het huidige aantal van 1100 studen-
ten, maar de voorgenomen verhuizing naar een 
nog te bouwen sportcampus op het voormalig 
ADO-terrein in het Zuiderpark zit er voorlo-
pig niet in. Woningcorporatie en investeerder 
Vestia, die bij het plan betrokken was, leed door 
financieel wanbeleid honderden miljoenen 
euro’s verlies en trok zich terug uit het project. 

De gemeente is nog in overleg met mogelijke 
nieuwe partners. 
Tijdens de feestweek werd echter alom bena-
drukt dat de sportacademie op zich een grote 
toekomst heeft, want steeds meer mensen 
beseffen mensen dat bewegen moet, liefst tot 
op hoge leeftijd. Gymleraren, sportinstruc-
teurs en coaches zullen dus in het leven van de 
Nederlanders een belangrijke rol blijven spelen. 

Bezoek op zaterdag 6 oktober
milieubewuste wijkgenoten
Vogelwijk Energie(k) organiseert op zaterdag 6 oktober voor de 
tweede keer dit jaar een Open Dag Duurzaam Wonen. 

Bent geïnteresseerd in milieubewuste investeringen als zonnepanelen, vloer- en dakisolatie, een 
‘slimme energiemeter’ of een groen dak? Dan kunt u op 6 oktober tussen 11.00 uur en 13.00 uur 
op bezoek bij een aantal wijkgenoten, onder wie Jenneke Ringnalda (zonnepanelen, Laan van 
Poot 230), Iris Weimar (zonnepanelen, Pauwenlaan 72), Rutger van Hoogstraten (systeem regen-
wateropvang, Fuutlaan 1) de familie Van Weereld (o.a. isolatie, Mezenlaan 60) of Paul Schlotter 
(slimme meter, Kwartellaan 24). Meer adressen kunt u krijgen door middel van een telefoontje 
naar Jenneke Ringnalda (3653021) of een e-mail naar
jenneke.ringnalda@wxs.nl
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Het aantal woninginbraken in de Vogelwijk is 
sinds 2010 beduidend afgenomen. Vorig jaar 
bedroeg dat aantal al de helft minder dan in 
2010 (van 51 naar 25) en tot en met juli van dit 
jaar kwamen er bij de politie elf aangiften bin-
nen van woninginbraak in de Vogelwijk. Ook 
het aantal inbraken in auto’s is al aanzienlijk 
minder dan in de eerste helft van vorig jaar. 
Dat maakte de Commissie Buurtveiligheid 
van de wijkvereniging - bestaande uit Victor 
Veenman, Mies de Bont, André Noordenbos en 
Coen van Dijk - op 16 september bekend tijdens 
een informele borrel voor de zogeheten laanco-
ordinatoren. De opkomst viel overigens tegen: 
slechts achttien van de vijftig coördinatoren 
lieten zich zien. 

Volgens de commissie heeft de intensievere 
voorlichting over inbraakpreventie, onder meer 
via wijkagent Wilfried van der Vorst en de 
’bewustwordingscampagne’ van de laancoör-
dinatoren beslist bijgedragen aan de afneming 
van het aantal inbraken. ,,Maar we streven 
natuurlijk naar nul,’’ aldus Coen van Dijk. Via 
de laancoördinatoren kunnen wijkbewoners 
nog steeds gratis een tijdklokschakelaar krijgen 
alsmede een ‘kierstandhouder’ die op verzoek 
gratis aan de voordeur wordt bevestigd. 
Meer informatie (bijvoorbeeld als u niet weet 
wie uw laancoördinator is) kunt u inwinnen
 via het mailadres 
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Dalende trend in aantal 
inbraken zet door
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
 
Voor zondag 9 september was prachtig weer 
voorspeld: we zouden ons kunnen koeste-
ren in de laatste liefkozing van de zomer. De 
verwachtingen van de organisatoren van de 
Lanenloop en de aansluitende wijkborrel op 
het Fazantplein waren dan ook hooggespan-
nen. Ongetwijfeld zouden vele wijkbewoners 
in de namiddag acte de présence geven. Geen 
probleem, drank en hapjes genoeg.
Groot was dan ook de teleurstelling toen 
slechts zestig lopers uit tien lanen tegen elkaar 
in het strijdperk traden en de met veel tam-
tam aangekondigde wijkborrel bij elkaar nog 
geen honderd gasten opleverde, inclusief de 
genoemde lopers.

Facebook
,,Bijna iedereen zit nog op het strand of in de 
tuin,’’ zo veronderstelden sommigen. Maar 
anderen waren ervan overtuigd dat ook 
minder mooie weersomstandigheden niet tot 
een grote toeloop zouden hebben geleid. De 

Teleurstellende opkomst 
wijkborrel en Lanenloop
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Activiteitencommissie en het wijkbestuur krab-
ben zich dan ook achter de oren met de vraag 
of het wel zinvol is om volgend jaar opnieuw 
zo’n royaal opgezette nazomeractiviteit voor de 
wijk te organiseren, met het levensgrote risico 
dat je weer tevergeefs breed uitpakt.
Er zijn al stemmen opgegaan om meer reclame 
te maken via een sociaal medium als Facebook. 
Maar de bizarre uitwassen daarvan, zoals 
vorige maand het aangekondigde ‘feestje’ in 
Haren waar duizenden mensen op af kwamen, 
hebben het enthousiasme voor dit idee wel 
getemperd.  

Pauwenlaan winnaar
Wat de traditionele 5 kilometer lange 
Lanenloop betreft: die werd glansrijk gewon-
nen door het sterke team van de Pauwenlaan, 
met Milan Jens als beste loper van het hele 
deelnemersveld. Ook in voorgaande jaren wist 
de Pauwenlaan al diverse malen de wisseltro-
fee in de wacht te slepen. Op de tweede plaats 
eindigde de Kwikstaartlaan, derde werden de 
lopers van de Kraaienlaan en op de vierde plek 
eindigden de rennende bewoners van de Laan 
van Poot.
De race was overigens allerminst voor niets 
geweest, want dankzij sponsors, deelnemers-
bijdragen en de verkoop van drank en hapjes 
werd er bijna 3000 euro vergaard voor de 
Stichting Bewegen tegen Kanker. En dat was 
ondanks de lage opkomst toch een reden tot 
vreugde.
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Precies tien jaar geleden, in september 
2002, ging op de plek van het vroegere 
Juliana Kinderziekenhuis aan de Dr. 
van Welylaan het gloednieuwe jeugd-
psychiatrisch centrum De Jutters van 
start. Eigenlijk heette het complex toen 
nog De Jutter, maar enkele maanden 
nadat prinses Margriet in januari 2003 
de officiële opening had verricht, werd 
de letter S achter de naam geplakt. Dat 
gebeurde na een fusie met een aantal 
verwante instellingen.

De gebouwen van De Jutters in de Vogelwijk 
vormen het hoofdkwartier van een regionale 
organisatie voor psychiatrische jeugdzorg die 
inmiddels zo’n 600 medewerkers telt. Ingrid 
Mather, manager bedrijfsvoering orthopsychia-
trie, legt uit hoe het zit. ,,Het is heel wijdvertakt. 
We hebben diverse behandelcentra in Den Haag 
en Voorburg, maar ook in Zoetermeer, Leiden 
en Gouda. Dat zijn allemaal centra voor ambu-
lante hulp. Alleen hier aan de Van Welylaan ver-
blijven kinderen en jongeren intern en kunnen 
ze 24 uur per dag en 7 dagen per week worden 
opgenomen voor behandeling .’’
,,Het zijn tegenwoordig trouwens al heel wat 

Tien jaar De Jutters

‘Psychisch zieke kinderen worden 
zo veel mogelijk thuis behandeld’
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minder bewoners dan tien jaar geleden. We 
hebben nu door de bank genomen ongeveer 
vijftig cliënten en destijds was dat bijna het 
dubbele. Dat komt omdat het een trend is ge-
worden om steeds meer kinderen thuis of in elk 
geval dicht bij huis te behandelen, zodat je ook 
beter de ouders en andere gezinsleden erbij 
kunt betrekken.’’
Alle jonge cliënten van De Jutters zijn er 
via verwijzing door huisartsen of Bureau 
Jeugdzorg terechtgekomen. Er wordt naar 
gestreefd de wachttijd zo kort mogelijk te hou-
den, hooguit twee weken, maar er is ook acute 
crisisopvang mogelijk, zelfs in het holst van de 
nacht. 

Aandoeningen en symptomen
,,We hebben een breed spectrum aan zorgpro-
gramma’s,’’ vertelt Ingrid Mather,  waarna ze 
een waaier aan psychische aandoeningen en 
symptomen opsomt waarvoor kinderen, jonge-
ren en jongvolwassenen bij De Jutters worden 
behandeld. ,,ADHD en aanverwante verschijn-
selen, eetstoornissen, fobieën van allerlei slag, 
depressies, schizofrenie, agressiviteit, hevige 
tics, het borderline-syndroom enzovoorts. We 
helpen ook kinderen die thuis geconfronteerd 
zijn met geweld of met seksueel misbruik, we 

krijgen nu en dan jongeren binnen die bijvoor-
beeld in Kosovo of Somalië een oorlogstrauma 
hebben opgelopen en er is zelfs een speciaal 
programma voor jonge mensen die op het cri-
minele pad zijn beland of dreigen te belanden.’’
Verslavingszorg ontbreekt op de ‘zorglijst’ van 
De Jutters. ,,Nee, daar doen wij niet aan. Dat 
is vooral het terrein van onze branchegenoot 
Parnassia,’’ legt Ingrid uit.

Multi-problematiek
,,Bij veel kinderen en jongeren die onder onze 
hoede komen is er sprake van multi-problema-
tiek. Ze hebben verschillende problemen, die 
elkaar ook allemaal beïnvloeden: bijvoorbeeld 
een meisje dat is misbruikt, uit een instabiel mi-
lieu komt, depressief is en zichzelf geregeld met 
opzet verwondt. Of een heel agressieve jongen 
die ook verschijnselen van autisme vertoont. 
Vaak duurt het even voordat een behandelaar 
het vertrouwen van een kind krijgt. Maar als 
het eenmaal klikt, blijkt er onder de opper-
vlakte vaak een poel van ellende te zitten.’’
Op het terrein van het Jutters-hoofdkwartier 
in de Vogelwijk staan ook twee kleine scho-
len, want wie bij De Jutters worden behan-
deld, moet ook onderwijs blijven krijgen. De 
Strandwacht is er voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd en de J.C. Pleysierschool verzorgt 
diverse vormen van voortgezet onderwijs, 
van vwo tot vmbo, inclusief praktijkvakken als 
techniek en koken.

Paviljoens
De jonge bewoners van De Jutters zijn verdeeld 
over drie paviljoens, waarin ze allemaal een 
eigen kamer hebben. Elk paviljoen heeft ook 
een grote gezamenlijke huiskamer en eetka-
mer.  De kinderen van vijf tot en met negen jaar 
vormen samen een groep, daarnaast zitten jon-
gens en meisjes van tien tot en met dertien en 
dan is er nog een apart paviljoen voor jongeren 
en jongvolwassenen.
In het kort vertelt Ingrid Mather hoe een 
doordeweekse dag er voor de bewoners van De 
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Jutters uitziet. ,,’s Morgens wordt er na het op-
staan gezamenlijk ontbeten en dan gaat ieder-
een tot twaalf uur naar school. De middagen 
worden meestal gevuld met diverse therapieën, 
groepsgewijs of individueel. Regelmatig komen 
ook ouders of broers en zussen hierheen om 
aan de therapie deel te nemen. In de weekends 
mogen vrijwel alle kinderen naar huis, behalve 
degenen die erg agressief of suïcidaal zijn.’’

Geluid
De omgeving merkt over het algemeen wei-
nig van wat zich binnen het fraaie complex 
afspeelt. Sommige bewoners van de aangren-
zende Laan van Poot hebben de afgelopen tijd 
een paar keer geklaagd over geluidsoverlast 
vanuit de isoleerafdeling die op enkele tiental-
len meters van hun huizen ligt. De leiding van 
de Jutters had daar alle begrip voor. ,,Als bij-
voorbeeld een schizofrene jongen middenin de 
nacht of ’s morgens in alle vroegte keihard op 
de ramen van die afdeling gaat staan beuken, 
kun je daar in deze stille wijk inderdaad wak-
ker van worden. Na overleg met bewoners zijn 
er deze zomer geluiddempende maatregelen 
genomen,’’ aldus Ingrid.
,,Verder is het de afgelopen jaren helaas een 
paar keer voorgekomen dat cliënten van 
ons vernielingen aanbrachten aan auto’s in 
de buurt of ergens in de wijk hinderlijk sa-
menschoolden. Maar ja, we willen een open 
instelling blijven en geen camera’s en gevange-
nisachtige hekken er omheen zetten. We doen 
echt al het mogelijke om de jongeren die bij ons 
verblijven in toom te houden en we spreken 
hen beslist aan op slecht gedrag in de wijk.’’

Weglopers
Een derde aanleiding waardoor de omgeving 
zich bewust werd van het bestaan van De 
Jutters is het fenomeen ‘weglopers’. Tot onge-
veer twee jaar geleden had niemand rond het 
complex daar weet van, maar sinds de invoe-
ring van het alarmeringssysteem Burgernet 
krijgen honderden mensen uit de Vogelwijk en 

Duindorp van de politie een sms’je zodra een 
kind dat bij De Jutters in behandeling is onge-
oorloofd de benen heeft genomen en spoorloos 
is verdwenen. 
,,We werken heel nauw samen met de politie’’, 
zegt Ingrid Mather tevreden. ,,Gelukkig worden 
die weglopers altijd vrij snel gevonden, vaak 
dankzij tips via Burgernet. Ze zijn doorgaans 
geen enkel gevaar voor hun omgeving. Het gaat 
om jongens en meisjes die boos, gefrustreerd of 
in de war zijn.’’ 

Nazorg
Als een kind na een aantal weken of maanden 
weer voorgoed naar huis mag, is de nazorg van-
uit De Jutters heel intensief. Behandelaars en 
maatschappelijk werkers komen er nog geregeld 
over de vloer. Ingrid: ,,Maar desondanks zien 
we jammer genoeg bij heel wat kinderen na 
verloop van tijd toch weer een terugval, waarna 
een nieuw behandelingstraject  nodig is. Als 
bijvoorbeeld een kind van zes met zware psychi-
sche stoornissen hier na een behandelperiode 
vertrekt, zeggen we wel eens tegen elkaar: dikke 
kans dat we die op z’n negende of tiende hier 
terugzien. En vaak komt dat ook uit.’’
,,Als het milieu waarin het kind leeft onvol-
doende meewerkt, is de kans op terugval groot. 
Daarom geven we ook steeds meer hulp in de 
thuissituatie. Alleen in echt riskante of uitzicht-
loze gevallen wordt samen met het Bureau 
Jeugdzorg en de Kinderbescherming gezocht 
naar een pleeggezin voor een kind of desnoods 
tijdelijke opname in een kindertehuis. Er zijn 
overigens veel goedwillende en liefdevolle 
ouders wie echt niets te verwijten valt. Die geen 
greintje schuld hebben aan de psychische pro-
blemen van hun kind en zich volkomen machte-
loos voelen. Dat wil ik nog wel even benadruk-
ken. Het enige wat wij dan kunnen doen is hen 
proberen te leren hoe ze het best met hun kind 
kunnen omgaan.’’

Meer weten? Zie de website www.dejutters.com 
of bel (070) 850 7 850
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Tijdens de nazomerse wijkborrel van 9 sep-
tember genoten de gasten op het Fazantplein 
van een heerlijk sateetje, geleverd én per-
soonlijk bereid door Fons Dijkstra. Ook vorig 
jaar doneerde Fons, die met zijn gezin aan 
de Patrijslaan woont, een gulle hoeveelheid 
saté aan de wijkvereniging. Naast zijn vrouw 
en kinderen speelt vlees de hoofdrol in Fons’ 
leven, want hij is mededirecteur van een gere-
nommeerde vleesgroothandel. ,,’t Is vaak hard 
werken, maar ik vind het een heerlijk beroep,’’ 
zegt hij enthousiast tijdens een rondleiding 
door zijn bedrijf.

Van strandtent tot Kurhaus 
Elke week, van maandag tot en met zaterdag, 
als veruit de meeste Vogelwijkers nog in diepe 
slaap zijn, piept om vier uur ’s morgens bij Fons 
Dijkstra de wekker. Een uur later betreedt hij 
een groot pand op het Haagse bedrijventerrein 
Forepark, vlak bij de wijk Leidschenveen, tapt 
een kop koffie en gaat aan de slag. 
Op de gevel van het witgrijze gebouw waar hij 
werkt staat met zwarte letters Van der Burg + 
Bol. Dat zegt de gemiddelde Hagenaar niets. 
Maar wie wel eens een hapje heeft gegeten in 
een van de strandtenten bij Kijkduin, gedineerd 
heeft in het Scheveningse Kurhaus of Hotel Huis 
ter Duin in Noordwijk, een sateetje heeft veror-
berd in het ADO-stadion of verpleegd is geweest 
in het Bronovo-ziekenhuis, is indirect toch met 
Van der Burg + Bol in aanraking gekomen.

Dat laatste gaat alleen niet op voor vegetariërs. 
We hebben het hier namelijk over een gere-
nommeerde vleesgroothandel met 65 perso-
neelsleden die aan tal van horecabedrijven en 
andersoortige ondernemingen vlees levert. 
,,Het is een bedrijf met een lange voorge-
schiedenis,’’ vertelt Fons in zijn kantoor. Dat 
vermoeden hadden we al, want in de hal van 
het bedrijf naast de trap naar Fons’ werkka-
mer zagen we aan de muur het niet te missen 
wapen hangen dat hoort bij het predicaat 
‘hofleverancier’.

Uitbenen 
Sinds 2001 is Fons Dijkstra (40) bij Van der 
Burg + Bol directielid, belast met de dagelijkse 
leiding van het bedrijf. ,,Maar oorspronkelijk 
ben ik slager en al heb ik nu een management-
functie, nog altijd voel ik me in de eerste plaats 
slager,’’ zegt hij. Gaat er dan nog wel eens vlees 

‘Geef me een stukje vlees en ik 
herken het’
Fons Dijkstra: 
‘Ik ben wel manager, maar 
voel me nog altijd slager’
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door z’n handen? ,,O ja hoor, heel vaak zelfs. 
In drukke tijden spring ik hier gewoon bij. 
Gisteren heb ik bijvoorbeeld nog goulashvlees 
in blokjes staan snijden voor een strandtent die 
erg omhoog zat en snel een aantal kilo’s gele-
verd wilde hebben. Uitbenen doe ik af en toe 
ook nog. Hartstikke leuk. Dan ben ik gewoon 
one of the guys.’’

Historie
Voor hij iets over zichzelf vertelt en zijn liefde 
voor het vleesambacht belijdt, schetst Fons in 
het kort de historie van het bedrijf. ,,In 1896 
opende een man genaamd Bol een slagerij in 
de Javastraat. Een kleine 25 jaar later werd die 
zaak overgenomen door Jan van der Burg, die 
steeds meer vlees aan restaurants en andere 
bedrijven ging leveren. Zijn zoon Cees van der 
Burg breidde die service verder uit en doekte 
in 1980 de winkel aan de Javastraat op. Het 
bedrijf was toen uitsluitend nog groothandel, 
eerst gevestigd op het oude slachthuisterrein 
in het Laakkwartier en nu alweer zo’n jaar of 
twintig hier in Forepark.’’

Vogelwijk
Als kleine jongen groeide Fons op in de 
Schilderswijk, vlakbij de Haagse markt. Later 
verhuisden z’n ouders naar de Jacob Hopstraat 
in het Statenkwartier. Sinds drie jaar woont 
hij met echtgenote Sabine – part time werk-
zaam als intensive care-verpleegkundige - en 
twee dochters plus een zoon in de Vogelwijk. 
Daarmee ging voor Fons een oude droomwens 
in vervulling. ,,Ik kwam er al vaak met m’n 
vader, die het ook een prachtige wijk vond en ik 
fietste er later zelf ook nu en dan likkebaardend 
doorheen.’’
Voor Sabine was de wijk ook precies wat ze 
wilde. ,,Ze komt uit het oosten van het land en 
vindt hier weer iets van de dorpse sfeer terug,’’ 
verklaart Fons. De afgelopen maanden woonde 
het gezin Dijkstra trouwens noodgedwongen 
weer even in het Statenkwartier omdat het huis 
aan de Patrijslaan ingrijpend werd verbouwd.

Waaijer
Het slagerijvak heeft Fons van jongs af aan ge-
fascineerd. Nadat hij mavo-examen had gedaan, 
ging hij op zaterdag helpen in de slagerswin-
kel van Waaijer aan de Frederik Hendriklaan. 
,,Eigenlijk wilde ik de IT-branche in, maar dank-
zij dat zaterdagbaantje bleef ik in het slagersvak 
hangen. Ik ging naar de slagersvakschool in 
Rijswijk en kon bij Waaijer officieel als stagi-
air aan het werk. Een uitstekende praktische 
leerschool! We maakten daar nog zelf worst en 
vleeswaren.’’

Zwitserland
,,Nadat ik m´n slagersvakdiploma had gehaald, 
kreeg mijn vriendin Sabine een aanbod om 
in Zwitserland als verpleegkundige te gaan 
werken. Daar had ze wel oren naar, want je 
kon daar veel meer verdienen dan hier en het 
beloofde natuurlijk ook een nuttige ervaring 
te zijn. Ik wilde graag mee, maar het kostte me 
veel moeite om in de omgeving van Zürich een 
baan bij een slagerij te vinden. Gelukkig kwam 
ik bij een hele goeie terecht, de voorzitter van de 
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Zwitserse Slagersbond.’’
,,Uiteindelijk hebben Sabine en ik anderhalf 
jaar in Zwitserland gewerkt. Ik had bij Waaijer 
al een goede basis meegekregen, maar daar 
heb ik nog veel extra’s geleerd. Op den duur 
kende het vlees nauwelijks meer geheimen 
voor me. Geef me bij wijze van spreken maar 
een klein blokje rauw rundvlees en ik zeg je van 
welk deel van de koe het afkomstig is.’’

Levensmiddelentechnologie
Na hun Zwitserse avontuur gingen Fons en 
Sabine twee jaar op wereldreis, per bus, liftend 
en met allerlei andere vormen van vervoer. 
Fons’ ogen glanzen nog als hij er weer over 
vertelt: ,,Afrika, India, Nepal, Australië, Nieuw-
Zeeland…  En tussendoor zijn we ook nog even 
in Nederland getrouwd, dus het was deels een 
huwelijksreis.’’
Eenmaal voorgoed terug in Den Haag, waar het 
paar een etage in het Statenkwartier betrok, 
begon voor Fons de verdere opmars in de 
wereld van het vlees. ,,Ik kwam als slager bij 

Van der Burg + Bol terecht en kreeg daar de 
gelegenheid om me verder te ontwikkelen. Ik 
deed een voortgezette vakopleiding in Utrecht, 
ging daarna in Delft levensmiddelentechno-
logie studeren en deed nog wat aanvullende 
cursussen. In 2001 vroegen de kleinzoons van 
de oude Van der Burg, die het bedrijf in handen 
hadden, of ik in de directie wilde komen. Tja, 
wat zeg je dan?’’

Rondleiding
Het is tijd voor een rondleiding door het bedrijf. 
De Vogelwijkredacteur krijgt een witte jas aan 
en een haarnetje op, een outfit die ook Fons 
zich aanmeet. Het wordt een indrukwekkende 
excursie, langs hangende ‘Noordamerikaanse 
bovenbillen’ en stukken Maas-Rijn-IJsselrund, 
langs koelcellen met een temperatuur van min 
20 of min 5, maar ook door ruimten waar vlees 
wordt verwerkt tot gehakt, filet américain of 
worst.
Verderop is een afdeling waar medewerkers 
uit enorme hompen vlees keurige biefstukken, 
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entrecôtes of spare ribs aan het snijden zijn, die 
vervolgens allemaal netjes worden ‘geseald’. 
Maar we zien ook hoe plakjes worst of ham 
met twee tegelijk in cellofaan worden verpakt, 
speciaal voor ziekenhuizen of verpleeghuizen, 
en hoe stukjes rendang of kambing worden 
klaargemaakt voor de Indische toko’s. 

Krokodil
,,We leveren echt alle soorten vlees,’’ zegt Fons. 
,,Rundvlees, varkensvlees, kip en gevogelte - ja 
hoor, ook patrijzen waar mijn eigen laan naar 
is vernoemd - en in het wildseizoen uiteraard 
hert, wild zwijn en wat al niet. Maar restau-
rants of bistro’s die krokodil of kangoeroe wil-
len hebben, kunnen dat ook krijgen.”
Laatste vraag: wat vindt hij eigenlijk zelf het 
lekkerste vlees? ,,Een Noord-Amerikaanse 
bavette,’’ luidt de onmiddellijke reactie. ,,Dat 
is een mals en mooi doorregen stuk vlees dat 
aan de buik van de koe vastzit. Als je het in de 
pan gooit, smelt het vet vanzelf weg en wat je 
overhoudt is echt verrukkelijk.”

Op het verkeerde been
Terug van een vakantietrip via de oostkant van 
België. Op naar huis! Om een kilometerslange 
file bij Maastricht te vermijden, pak je nog een 
extra stuk Belgisch grondgebied mee. En dan 
opeens, bij een kruising, knipper je even met 
de ogen. Zitten we in een tijdmachine? Zijn we 
ongemerkt onze vertrouwde wijk al zo dicht ge-
naderd? Sportlaan… links af. Maar dan breekt 
al snel de werkelijkheid weer door. Toch maar 
naar rechts, richting Nederland. En dan nog zo’n 
tweehonderd kilometer tot de Vogelwijk.

In het septembernummer hebt u 
kunnen lezen hoe eind jaren der-
tig na een vermakelijk debat in 
de gemeenteraad twee urinoirs 
in de Vogelwijk werden geplaatst 
ten behoeve van de (manne-
lijke) strandbezoekers in het 
zomerseizoen : op het Eiberplein 
en aan de Kwartellaan, bij de 
toenmalige tramlus van lijn 3. 
Laatstgenoemd ‘pissoir’ ging on-
derdeel uitmaken van een HTM-
wachthuisje dat er al stond. Het 
bleef staan tot 1966, het jaar 

waarin de tram uit de Kwartellaan verdween. Bij het in september gepubliceerde verhaal stond een 
bijna zestig jaar oude foto van de Kwartellaan, maar die kwam er wegens ruimtegebrek nogal bekaaid 
van af. Daarom plaatsen we hem hier nogmaals en nu wat groter, zodat het stenen tramhuisje met 
ingebouwd urinoir beter te zien is. Het urinoir op het Eiberplein, dat tussen 1946 en eind jaren vijftig 
extra goed van pas kwam omdat daar toen de eindhalte was van een buslijn tussen de stad en de 
Vogelwijk (eerst buslijn G, later lijn 21) is halverwege de jaren negentig pas verdwenen.

Nogmaals de Kwartellaan in de jaren vijftig
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Vogelwijk 
Golftoernooi
smaakte naar meer
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Enigszins mismoedig hadden de bedenkers en regelaars van het 
Vogelwijk Golftoernooi de weersverwachtingen voor vrijdag 21 
september tot zich genomen. Er hing kou en regen in de lucht, 
zo luidde de voorspelling. Maar toen de 35 deelnemers zich die 
middag gereed maakten voor de afslag en de daarop volgende 
lange tocht langs de 18 holes van Golfbaan Ockenburgh, konden 
Els Risselada, Bert Bruning en Chris van Ede hun geluk niet op. 
Van kou was geen sprake, laat staan van regen. Er scheen zelfs 
een bleek zonnetje door het wolkendek. De tussen de greens 
opgestelde ‘koek en zopie’, bemand door Marion van de Vegt, Ed 
Lakwijk en Hans Beindorff (die voorrekende dat hij al 58 jaar aan 
de Sportlaan woont), deed dan ook goede zaken. 
Het evenement, dat ’s avonds werd afgesloten met een diner, 
kende een reeks aan winnaars van grote en kleine prijzen. Maar 
de belangrijkste onderscheidingen, die werden uitgereikt door 
wijkvoorzitter Pieter Duisenberg, gingen - na verrekening van de 
diverse handicaps – naar Annabeth Belderbos (74 slagen ‘bruto’ 
en een netto score van 48), Janny Pijnenburg (netto 53 slagen) 
en Hans Schaars (netto 54). De beste mannelijke deelnemer van 
het toernooi was mede-organisator Chris van Ede, die voor alle 18 
holes slechts 71 slagen nodig had.
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Straatfeest op Papegaailaan en 
burendag Sportlaanflat

Op zaterdag 25 augustus vierden de bewoners 
van de Papegaailaan hun traditionele jaarlijkse 
straatfeest. Omdat er af en toe een buitje viel, 
hadden de vijf organisatoren een grote tent 
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opgezet waarin zonodig kon worden geschuild. 
Na een middagprogramma speciaal voor 
de kinderen (met spelletjes en attracties als 
bloempotten verven en suikerspinnen maken) 
kon er ruimschoots worden gegeten en gedron-
ken, gevolgd door een optreden van de musici 
Michael Woudstra en Jerry Velberg. Onder hun 
begeleiding konen de feestgangers ook zelf een 
lied ten gehore brengen.
Een ander soort straatfeest was de Burendag 
die – ook al bij wijze van traditie – op 21 sep-

tember was georganiseerd voor de bewoners 
van het laatste flatcomplex aan de Sportlaan. 
Opnieuw was hier Els Abbink de drijvende 
kracht. Het burenfeestje vond ’s morgens plaats 
aan de achterkant van de flat, waar de Haagse 
Beek door het Rode Kruisplantsoen stroomt. Na 
de gezamenlijke koffie staken de deelnemers de 
handen uit de mouwen om bloembollen in de 
grond te zetten, zodat er komend voorjaar een 
regenboog aan kleurige tulpen, narcissen en 
andere bloemen zichtbaar zal zijn.

                    Bent u een duurzaam denkend 
               wijkbewoner?
Word bestuurslid van Vogelwijk Energie(k)!
 
Wegens het vertrek van pionier Paul Lohmann uit het bestuur van Vogelwijk Energie(k) zoekt deze 
ideële Vogelwijkorganisatie dringend naar één of twee nieuwe bestuursleden. Wilt u de boodschap 
over milieuvriendelijk en duurzaam wonen helpen uitdragen, neem dan alstublieft contact op met 
Huub van Rossum, interimvoorzitter van Vogelwijk Energie(k). 
Hij is te bereiken via info@thetangrampartnership.nl of telefoonnummer (070) 4275905

OPROEP
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Activiteitencommissie zoekt vers bloed
 De Activiteitencommissie van de wijkvereniging is op zoek naar nieuwe enthousiastelingen 
om verschillende activiteiten voor kinderen in de basisschool-leeftijd te organiseren. De 
huidige commissieleden hebben zich de afgelopen jaren met veel plezier ingespannen om 
onder meer de jaarlijkse Paaspuzzeltocht, de Vossenjacht en het Sint Maartensfeest goed te 
laten verlopen. Enkelen willen zich nu gaan bezinnen op activiteiten voor oudere kinderen. 
Daarom wordt er ‘vers bloed’ gezocht om de activiteiten voor de kleineren vanaf volgend jaar 
te helpen voortzetten. Gedacht wordt aan ongeveer vijf mensen, liefst met kinderen op scholen 
uit de wijk. Het zou leuk zijn als zo veel mogelijk basisscholen op die manier worden ‘verte-
genwoordigd’. Er mogen zich natuurlijk ook meer personen opgeven. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. Misschien zijn er wel bepaalde duo’s - vriendinnen, vrienden, buren - die zich 
getweeën willen melden.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Bel Carmin Raspan (06-21544061) of Elizabeth 
Funnekotter-Komondy (06-51379979)

Segbroek-ambtenaren bezoeken 
Vogelwijk-zuid
In vervolg op het werkbezoek dat beleidsambtenaar Sander Klijnstra namens het stadsdeel 
Segbroek op 20 juni aan de Vogelwijk bracht, vond er op 27 september opnieuw een zogeheten 
wijkschouw plaats. Ditmaal werd het zuidelijk deel van de wijk per fiets doorkruist. Er waren 
enkele opmerkelijke verschillen met de schouw van juni, want er waren nu wat meer meelevende 
wijkgenoten op de been, van gemeentelijke zijde was er eveneens een grotere delegatie (de wegbe-
heerders Ron Siliakus en Ed Lemckert en groenbeheerder Hans Kruiderink) én de duisternis viel 
aanzienlijk vroeger in.
Omdat dit oktobernummer al bijna op de drukpers lag, was er geen ruimte meer voor een uit-
gebreid verslag, maar dat zult u volgende maand aantreffen. Daarbij kunt u ook lezen wat het 

stadsdeel Segbroek met de in 
juni aangedragen knelpunten 
en aandachtsgebieden in de 
Vogelwijk heeft gedaan en 
wellicht ook al welke eventuele 
acties worden ondernomen 
naar aanleiding van het recente 
werkbezoek.
Op de foto geeft wijkbestuurslid 
Arthur Wiggers (midden) aan 
de kop van de Kwartellaan een 
uiteenzetting over de te volgen 
route. 
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 Voor de tiende keer vormde op zondag 23 
september het Leeuwerikplein het decor voor 
het jaarlijkse Jeu de Boulestoernooi. Op de 
pétanquebaan die de gemeente op verzoek 
van de omwonenden in 2002 heeft aangelegd, 
speelden jong en oud uit de omgeving een 
spannende serie poulewedstrijden, waarbij 
teams van vier personen het tegen elkaar 
opnamen.

Tiende Jeu de Boulestoernooi
Leeuwerikplein en omgeving

Vanwege het jubileumkarakter van dit toernooi 
was er extra veel werk gemaakt van de muzi-
kale en culinaire omlijsting en vanzelfsprekend 
vloeide er ook heel wat (natuurlijk Franse) 
wijn.  Alles met dank aan de viertaktmotor 
die het evenement op gang bracht, bestaande 
uit Ed van Dijk, Udo Roberti, Ivan Menting en 
Jules Albers. Jammer van de regen in de na-
middag, maar de stemming bleef er goed in.

Zondag 11 november 
Sint Maartensfeest
Op zondag 11 november begint om 18.00 uur weer de jaarlijkse St. Maartenstocht door de wijk. 
Kinderen lopen met lampions langs de huizen en overal waar een kaars voor het raam brandt, kunnen 
ze aanbellen en een liedje zingen. In ruil daarvoor krijgen ze een versnapering. Er zijn drie startlocaties, 
waar zoals gewoonlijk eerst een oliebol van bakker Victor Driessen wordt genuttigd: het Mezenpleintje, 
de Pauwenlaan ter hoogte van nr. 91 en de hoek van de Laan van Poot en de Tortellaan. 
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Sinds begin september is er in het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan – tegenwoordig 
een filiaal van het Haga Ziekenhuis, voorheen Leyenburg - geen afdeling Spoedeisende Hulp meer. Alleen 
voor kinderen is er in het naastgelegen Juliana Kinderziekenhuis nog een ‘Eerste Hulp Bij Ongelukken’ 
oftewel EHBO, zoals de Spoedeisende Hulp in de vorige eeuw nog heette. 
Minister Schippers van volksgezondheid opende op 4 september aan de Leyweg een nieuwe en uiterst 
moderne afdeling Spoedeisende Hulp van het Haga Ziekenhuis. Op dit ‘Spoedplein’ zijn ook een huis-
artsenpost en een apotheek gevestigd. Wie zich nu meldt bij de Spoedeisende Hulp wordt volgens het 
Haga Ziekenhuis sneller en efficiënter verwezen naar de juiste arts. Het Spoedplein aan de Leyweg telt 
24 behandelkamers (waaronder 8 speciaal voor kinderen) en de modernste ziekenhuisapparatuur is er 
binnen handbereik. 
Naar verwachting zal in 2015 het Juliana Kinderziekenhuis van de Sportlaan verhuizen naar de Leyweg. 
De nieuwe bestemming van het huidige JKZ-gebouw, dat pas twaalf jaar oud is, is nog niet duidelijk.

Op zondagmiddag 11 november wordt in de 
HALO aan de Laan van Poot van 15.00 tot 17.00 
uur de tweede editie gehouden van Uit de Kunst 
in de Vogelwijk, dé gelegenheid voor kunstzin-
nige Vogelwijkbewoners om hun kunstuitingen 
te tonen en voor kunstminnende wijkbewoners 
om die te bewonderen.

Thema: zee
Tijdens de manifestatie van 11 november is 
er een expositie van schilderijen en andere 
artistieke werken van wijkgenoten, geïnspi-
reerd op het thema ‘zee’. Om 15.30 uur geeft 
een medewerker van het Muzee Scheveningen 
(waar je bij uitstek van alles te weten kunt 
komen over het leven van, op en in de zee) 
een korte presentatie over Kunst en de Zee. 
Voor volwassenen en grote kinderen biedt de 
Haagse trainer en coach Mireille Bijnsdorp van 
www.words4all.nl een workshop aan met korte 
schrijfopdrachten, die te maken hebben met de 
expositie en het thema. Kleinere kinderen kun-
nen deelnemen aan een leuke knutselactiviteit, 
waarvoor ook het zilte nat de inspiratiebron 
is. Gertrude van Everdingen zal zorgen voor 
zee-muziek.

Op onze eerdere oproep voor deelnemers heb-
ben zich meteen enkele enthousiaste wijkgeno-
ten gemeld met schilderijen, beelden, viltwerk, 
foto’s en gedichten. 

Foto’s van de zee gezocht
Er is echter nog ruimte voor meer deelnemers, 
vooral voor fotografen! We zullen een digitale 
presentatie maken van de foto’s, zodat het niet 
nodig is om deze te laten afdrukken. Dus duik 
in je computer en zoek je meest kunstzinnige 
zeefoto’s bij elkaar. Ook tekeningen, schilde-
rijen, ruimtelijk werk of andere kunstzinnige 
uitingen zijn nog welkom. Amateur of profes-
sional, jong of oud, als er maar zee inzit! 
Aarzel niet en stuur meteen een mailtje naar 
Simone Kappeyne: simonekappeyne@planet.nl

Maak zilte hapjes!
Uit ervaring weten we dat er onder de 
Vogelwijkbewoners velen zijn die graag lek-
kere borrelhapjes maken. Wie hapjes voor dit 
evenement wil bereiden, misschien zelfs hapjes 
die geïnspireerd zijn op het thema ‘zee’, vragen 
we om dat even te melden bij Mieke Douma: 
visserdouma@hetnet.nl.

Zondag 11 november:
‘Uit de Kunst in de Vogelwijk’

Geen ‘Eerste hulp’ meer op Sportlaan
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Tekst en foto: Magda van Eijck

Evenals de voetbalvelden van HBS en Quick, 
tennispark Berg en Dal en Manege De Wildhoef 
hoort ook restaurant De Wildhoef in de Bosjes 
van Pex een beetje bij de Vogelwijk. Het res-
taurant heeft al een eerbiedwaardige leeftijd 
bereikt, want het staat er al sinds 1933 en al 
die tijd is de familie Landman de eigenaar 
ervan. Het was en is de plek waar velen uit de 
omgeving elkaar tegenkwamen op feesten en 
recepties of zomaar op één van de terrassen of 
aan een tafel in het restaurant.
De laatste jaren was De Wildhoef voornamelijk 
een partycentrum, maar daar is nu verandering 

in gekomen. Het is nog steeds een partycen-
trum, maar na een grote opknapbeurt is het 
met ingang van oktober tevens een pannenkoe-
kenrestaurant geworden. 

Nieuwe uitbater
Stefan Berwers (40), sinds enkele maanden de 
nieuwe uitbater van het restaurant, is opge-
groeid in de Vogelwijk op IJsvogelplein 20, 
waar zijn moeder nog steeds woont. Hij zat 
op de Heldringschool en kent de wijk goed. 
Stefan is eigenaar van een groot aantal bloe-
menwinkels en bloemenkiosken met de naam 

Metamorfose van De Wildhoef 
tot pannenkoekenrestaurant
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‘Bloeiend’, onder meer op het De Savornin 
Lohmanplein en in de Elandstraat. Hij is dus 
echt een ondernemer. ,,Investeren moet je juist 
doen in een tijd dat het minder goed gaat in het 
land,” zegt hij ter verklaring van zijn besluit om 
De Wildhoef te gaan exploiteren. ,,Overigens 
zijn er niet allemaal nieuwe gezichten, want 
onder anderen bedrijfsleider Huib Kraaijeveld 
is gewoon in dienst gebleven.’’

Bos en duin
De Wildhoef heeft een behoorlijke metamor-
fose ondergaan. ,,Alles is in lichtere tinten 
geschilderd en je ziet verwijzingen naar bos 
en duinen, bijvoorbeeld via een grote foto van 

de Schotse Hooglanders die sinds kort door 
onze duinen lopen. Ik ben trouwens ook 
nog van plan om wandelroutes van verschil-
lende afstanden met informatie over dit 
kustgebied beschikbaar te stellen. De duinen 
liggen hier immers vlakbij en daar is genoeg 
te ontdekken, zoals ‘Het Hemelse Gewelf’ 
vlakbij Kijkduin, de kunstmatige krater die is 
ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar 
James Turrell.’’
,,We denken nog na over andere activiteiten. 
Voor kleine kinderen hebben we in elk geval 
al een speelhoek gemaakt en we boffen na-
tuurlijk enorm met het prachtige speelterrein 
dat we hier vlakbij hebben gekregen.” 

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag
5 oktober 

18.30 uur: Vossenjacht voor 
de jeugd (verzamelen bij 
duin Kwartellaan, zaklamp 
mee)

Zaterdag
6 oktober 

11.00 - 13.00 uur: Open Dag 
Duurzaam Wonen, geor-
ganiseerd door Vogelwijk 
Energie(k). Zie pag. 13.

Zaterdag
27 oktober 

Hele middag ‘Parelroute’ 
in Vogelwijk en de ‘flora-
buurten’. 
Zie www.deparelsvan.nl

Zondag 
4 november 

14.30 -16.00 uur: 
Boekenruilbeurs Rietzanger-
laan 2a. Zie pag. 37.   

Zondag
11 november 

15.00 - 17.00 uur: Uit de 
Kunst in de Vogelwijk (HALO-
gebouw)

Zondag
11 november 

18.00 - 19.00 uur: 
Lampionnentocht  Sint 
Maarten. Startpunten op 
Mezenpleintje, Pauwenlaan 
91 en Laan van Poot bij 
Tortellaan.

Vogelwijk-voortuinen
in de prijzen gevallen
Bij de jaarlijkse keuring van voortuinen 
door de Haagse afdeling van de vereniging 
Groei & Bloei is een aantal Vogelwijktuinen 
in de prijzen gevallen. De Algemene 
Voorjaarsprijs werd begin vorige maand 
tijdens een feestelijke bijeenkomst uitge-
reikt voor de tuin aan de Winterkoninglaan 
6 (de Algemeen Zomerprijs ging naar de 
tuin aan de Wijkselaan 6 op Kijkduin) en de 
Ereprijs van 2012 was voor de bewoonster 
van Vliegenvangerlaan 16, die de afgelopen 
jaren al vaker in het zonnetje was gezet.    
Verder werden er ook per Haagse wijk 
prijzen uitgereikt. In de Vogelwijk, die bij 
de keuring was opgedeeld in segmenten, 
gingen de eerste prijzen naar de volgende 
voortuinen: Kraaienlaan 41, Kruisbeklaan 
46, Vliegenvangerlaan 15, Sijzenlaan 47 en 
Nieboerweg 254. De tweede prijzen werden 
toegekend aan de volgende voortuinen: 
Kruisbeklaan 1, Kruisbeklaan 51, Laan van 
Poot 346, Kwartellaan 24 en Laan van Poot 
140.    
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Kortom
‘Parelroute’ op 27 oktober
ook door de Vogelwijk
Op zaterdagmiddag 27 oktober is voor het 
vierde jaar een ‘Parelroute’ uitgezet door de 
Flora- en Faunawijken, oftewel de Heester-, 
Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt en de 
Vogelwijk.
Bewoners van deze wijken kunnen dan op 
bezoek bij medebewoners die een bijzondere 
hobby of een verzameling hebben of die een 
bepaalde tak van kunst beoefenen. In een 
speciaal hiervoor gemaakt boekje, verkrijgbaar 
bij de Bibliotheek aan de Fahrenheitstraat 707, 
zijn alle ‘parels’ die meedoen te zien en is de 
route te vinden. Ook zijn alle adressen van de 
deelnemers te vinden op de website
www.deparelsvan.nl 
Van 12.00 tot 17.00 kunt u die zaterdag bij alle 
parels van uw keuze terecht.
In de Vogelwijk doen de volgende parels mee:
• Natassia Jacobs - Tassen van leer 
• Loes Meijer - ‘gebakken’ sloffen 
• St Albaanskerk 
• Paul van Rooijen - zingevingstherapeut 
• Gertrude van Everdingen e.a. - muziek 
• Jac Bron - 3D schilderijen 
• Floris Kappeyne - Jazz trio 
• Simone Kappeyne - Poppentheater 
• Egelopvang

Heldringschool gaat
in november plat
De O.G. Heldringschool aan het IJsvogelplein 
gaat de laatste weken van zijn ruim 85-ja-
rige bestaan in. Op 18 oktober, vlak voor de 
herfstvakantie, worden er voor het laatst lessen 
gegeven, want het gebouw gaat in november 
tegen de vlakte om plaats te maken voor een 
fraai nieuw gebouw in zachtrode steen.

Op 17 oktober wordt al een begin gemaakt 
met de grote verhuizing van de inboedel 
naar twee tijdelijke schoollocaties, die beide 
in Scheveningen liggen. De peuterspeelzaal 
‘Vogelijntje’ en de groepen 1 t/m 4 verhuizen 
naar de voormalige Prinses Julianaschool in de 
Gaffelstraat en de groepen 5 t/m 8 gaan naar 
de vroegere De Savornin Lohmanschool aan 
het Willem Beukelszoonplein.
Vanaf 30 oktober zullen gedurende de ge-
hele periode van sloop en nieuwbouw op 
alle schooldagen pendelbussen vanaf het 
Fazantplein naar de twee Scheveningse lo-
caties rijden. Naar verwachting is de nieuwe 
Heldringschool in maart 2014 gereed.

Burenhulpcentrale
komt goed op gang
De burenhulpcentrale voor Segbroek die het 
afgelopen voorjaar van start is gegaan, heeft 
al aardig wat successen geboekt. Een kleine 
greep uit de hulp die gevraagd en geboden is: 
een voedselpakket halen en brengen, gordijnen 
ophangen, vervoer naar het ziekenhuis of de 
kerk, tuinklussen, klussen in huis, hulp bij de 
computer, honden uitlaten, helpen bij de straat-
speeldag, een kast opruimen, helpen bij een 
buurtevenement, hulp bij het koken etc.
In heel Segbroek heeft de Burenhulpcentrale 
nu 180 deelnemers. Vanuit de Vogelwijk zijn 
in totaal al 40 deelnemers ingeschreven  als 
hulpvragers dan wel aanbieders van hulp. De 
oudste deelnemer is 94 jaar en de jongste 15. 
Wilt u/wil jij af en toe iets voor iemand uit de 
omgeving doen? Meld u/meld je aan! Bel (070) 
262 99 99 of 3600237 of  06 51053441 of stuur 
een e-mail naar: 
sandra.menken@voorwelzijn.nl 
Heeft u hulp nodig voor een klusje? 
Bel dan 262 9999.
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Stichting HagaVrienden zorgt
voor een ‘helende omgeving’ 

Begin vorig jaar is in Den Haag de Stichting 
HagaVrienden opgericht die, zoals de naam 
al zegt, bestaat uit sympathisanten van het 
Haga Ziekenhuis, met z’n twee locaties aan de 
Leyweg en de Sportlaan. De stichting werft 
fondsen én nieuwe vrienden om in het zieken-
huis voorzieningen te realiseren die helpen een 
‘helende omgeving’ te creëren en die ervoor 
zorgen dat ziek zijn draaglijk wordt. 
Voorzieningen die vanzelfsprekend zijn in een 
ziekenhuis, betaalt het Haga Ziekenhuis uiter-
aard zelf, maar het ziekenhuis wil graag méér 
doen voor zijn patiënten. Voor deze extra’s is 
natuurlijk geld nodig en daarom is de stichting 
HagaVrienden in het leven geroepen.
Dankzij particuliere donaties heeft 
HagaVrienden al vele extra’s voor patiënten 
weten te realiseren. Zo is een trainingsapparaat 
aangeschaft voor de afdeling Hematologie. 
Kankerpatiënten kunnen met dit apparaat 
hun beenspieren trainen. Een ander voorbeeld 
zijn de ‘rustgevende’ plafonds, aangebracht in 
onderzoekskamers op de afdeling Radiologie 
aan de Leyweg. Een levensechte afbeelding van 
een wolkenlucht heeft een rustgevend effect 
op patiënten die een uur stil moeten liggen 
ter voorbereiding op een CT-scan. Die rust 
komt ook het onderzoek ten goede. De afde-
ling Urologie aan de Sportlaan wil er nu graag 
ook zo’n plafond in de behandelkamer van de 
niersteenvergruizer.
Wilt u ook bijdragen aan de ‘helende om-
geving’ in het Haga Ziekenhuis? Word dan 
HagaVriend! Kijk daarvoor op de website 
www.hagavrienden.nl 
U kunt de HagaVrienden ook volgen via Twitter 
en Facebook en u kunt zich inschrijven voor 
een nieuwsbrief.

Kortom
Vogelwijk Boekenruilbeurs 
Zondag 4 november  / 14.30 – 16.00 uur
Rietzangerlaan 2a 

Op veler verzoek organiseert wijkvereniging De 
Vogelwijk op zondagmiddag 4 november voor 
de vierde keer een ruilbeurs voor tweedehands 
boeken, bestemd voor oud én jong. 

Spelregels:
•	 Er	komt	geen	geld	aan	te	pas
•	Er	kunnen	maximaal	5	boeken	per	persoon	

worden ingeleverd en er kunnen naar eigen 
keus ook weer maximaal 5 boeken worden 
meegenomen

•	De	ingeleverde	boeken	moeten	wel	gang-
baar, recent en in goede staat zijn

•	 Er	zijn	diverse	categorieën:	detective/
	 thriller,	literatuur/romans,	informatieve	boe-
ken,	jeugd/kinderboeken	en	Engelstalige	
boeken

Koffie, thee en frisdranken staan klaar en 
aan de kinderen is ook gedacht. Er is even-
eens gelegenheid om de naastgelegen Vrij 
Katholieke Kerk te bezichtigen. Voor verder 
informatie, zie www.vogelwijkonline.nl

Herfst- en Kerstfairs
op Leeuweriklaan 13

Vanaf 4 november tot kort voor Kerstmis houdt 
Grada Albregts in haar villa Ivy Lodge aan de 
Leeuweriklaan 13 op alle zondagmiddagen 
van 13.00 tot 16.00 uur weer de welbekende 
en gezellige herfst- en kerstfairs. In de sfeervol 
verlichte tuin, het tuinhuis en de serre van Ivy 
Lodge zijn op acht zondagen in november en 
december vele sfeerartikelen te koop, zoals 
huis- en tuindecoraties, brocante, lampen, 
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Kortom
tafelkleden, kussens, schilderijtjes, kleine meu-
beltjes en originele cadeautjes. Het overgrote 
deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. 
Dit seizoen is dat de Haagse Stichting Blijf 
Vrouw. Deze organisatie  zet vrouwen uit de 
regio met een levensbedreigende ziekte die in 
slechte sociaal-economische omstandigheden 
verkeren in het zonnetje. De vrouwen krijgen 
een ‘verwen-arrangement’ of er wordt een 
bijzondere wens van hen vervuld. 
Nadere informatie kunt u van Grada krijgen via 
haar mailadres: grada_guida@hotmail.com

Barokensemble Scarabee op
4 november in Houtrustkerk
Op zondag 4 november geeft barokensem-
ble ‘Scarabee’ een koffieconcert van 12.00 
tot 12.30 in de Houtrustkerk, Beeklaan 535. 
Het ensemble speelt muzikale juweeltjes 
van Scarlatti, Purcell, Corrette, Boismortier 
en Witt op kopieën van barokke blokfluiten, 
begeleid door clavecimbel en viola da gamba. 
Alle composities die u tijdens dit concert hoort 
zijn ook te beluisteren op de CD die ‘Scarabee’ 
heeft opgenomen in het prachtige Loire-kasteel 
Amboise in Frankrijk. De toegang is gratis, met 
een vrijblijvende collecte bij de uitgang.

Euritmiecursus aan
Rietzangerlaan 2a
Vogelwijkbewoonster en euritmie-therapeute 
Marleen Matthijsen - de Jonge (Tuinfluiterlaan) 
geeft sinds 1984 euritmielessen op diverse 
scholen. Vanaf 10 oktober gaat zij een ze-
vendelige serie lessen geven in het bekende 
zaaltje naast de Vrij Katholieke Kerk aan de 
Rietzangerlaan 2a. 
Deze euritmiecursus vindt plaats op woensdag-
ochtenden van 10.00 tot 11.00 uur.

De bijeenkomst van 10 oktober geldt als kennis-
makingsles. Daarna zijn de data: 17/10, 31/10, 
7/11, 14/11, 21/11 en 28/11.
Kosten:  €10,- per keer. Wie van plan is alle les-
sen te volgen, betaalt €70 in één keer. 
Rudolf Steiner, de grondlegger van de antro-
posofie, stond ook aan de basis van de eurit-
mie, een dans- en bewegingskunst die werkt 
met kleuren, geometrische patronen, muziek, 
ritmen en taal en zo innerlijke harmonie en 
schoonheid teweegbrengt. Volgens de antropo-
sofie werkt euritmie ook genezend bij verschil-
lende lichamelijke en psychische klachten. 
Fysiek is het niet zwaar om te doen, vandaar 
dat ook ouderen makkelijk kunnen meedoen. 
Belangstellenden kunnen zich voor de cursus 
opgeven via (070) 3546090 of
m.m.matthijsen@hetnet.nl

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

Woensdag 10 oktober: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende
waarnemingen a.d.h.v. een briefje met een naam 
van een overleden persoon. Na de pauze kunt u 
gemagnetiseerd worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 17 oktober: Jock verzorgt een avond 
met psychometrie a.d.h.v. een kaars. Wilt u zelf een 
kaars meenemen?
Woensdag 24 oktober: Ton Bons verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voor-
werp van een levend persoon. Na afloop geeft Ton 
nog een bloemengroet.
Woensdag 31 oktober: Rietje Schillemans 
verzorgt een Allerzielen avond met psychometrie 
a.d.h.v. een foto of voorwerp van een overleden 
persoon. Wilt u zelf één bloem meenemen om bij uw 
foto neer te leggen?
Woensdag 7 november: Tineke de Caluwé ver-
zorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto 
of voorwerp van een levend persoon.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over 
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de 
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen, lessen, 
huishoudelijke hulp e.d. Een advertentie mag 
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl  

GETUIGEN ONGEVAL GEZOCHT- Op dins-
dag 7 augustus jl. om 8.20 uur is een fietser 
aangereden door een scooter op de Houtrustweg 
voor stoplichten linkerzijde Houtrustbrug vlakbij 
de Segbroeklaan. Het slachtoffer is met ernstig 
enkelletsel per ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. Bent u hiervan getuige geweest, wilt 
u dan s.v.p. contact opnemen met 06-28207053 
of met Politie Haaglanden 0900-8844 bureau 
Segbroek. 

FRANSE LES - Gaat u geregeld op vakantie 
naar Frankrijk of heeft u een huis in Frankrijk? 
Heeft u Frans op uw werk nodig? Française uit 
de Vogelwijk geeft Franse lessen op alle niveaus 
voor kinderen en volwassenen. Mail voor ver-
dere informatie naar charlotte@vanos.info

WISKUNDEBIJLES -  Alle niveaus havo en 
vwo. Succes verzekerd! Ik kom bij u aan huis. 
Tel. 06-26118927 of jeroenvanleeuwen@live.nl
 
TE KOOP AANGEBODEN - Reisrolstoel Excel 
Globe Traveller 8, zeer licht plm. 8 kg, inklap-
bare rug, extra zitkussen, afneembare voetsteu-
nen. Past in elke kofferbak, nauwelijks gebruikt. 
Vraagprijs 125 euro. Ook IBM schrijfmachine 
6750-2  plus extra correctielint en reinigingscas-
sette, gratis mee te nemen. Tel. 3686541.

GEVRAAGD – Welke man/vrouw wil mij af en 
toe helpen met het snoeien van de hogere takken 

van bomen? Uiteraard tegen een vergoeding. Tel. 
06-45716422.

TE KOOP - Bijna nieuwe Gazelle Primeur 
damesfiets, kleur blauw. In handvatten geïnte-
greerde fietsbel en 3 versnellingen. Trommel-
remmen en dichte kettingkast. Vaste prijs € 450,- 
Tel: 06-20285601.

ERVAREN OPPAS - 21-jarige studente peda-
gogiek aan de Universiteit Leiden, woonachtig 
in de Vogelwijk, zoekt oppasgezin in de wijk of 
omgeving. U kunt mij (Fleur Fischer) bellen: 06-
48531117 of mailen: fleurfischer@hotmail.com

GEVONDEN EN VERMIST - Wie mist sinds 27 
augustus in zijn voortuin een grijs houten klap-
stoel en wie heeft een zwart metalen klapstoel 
gevonden? Tel. 3647012.

HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn Nederlands 
sprekende betrouwbare hulp heeft nog tijd 
beschikbaar. U kunt haar bereiken onder tel. 06-
43942096  Ref. onder tel. 3231609.

AANGEBODEN – Uit nalatenschap: een blauw/
witte vaas met deksel, hoogte 55 cm (‘Made in 
Poland’)  € 75. Ook een 3 delig ‘kaststel’ (vazen), 
hoogte 30 cm van Vieux Rhodes Boch: € 75. Tel. 
3684264.

GYM VOOR 2-7 JARIGEN - Iedere don-
derdag van 16.30 tot 17.30 lekker klimmen, 
springen, stoeien en spelen in de gymzaal van 
de Parkietschool, Parkietlaan 1. Kom langs voor 
een gratis proefles of bel Eddy Yarally op 06-
24712752.

AANGEBODEN - Originele RTI Volvo-navigatie-
dvd’s 2010 (4 dvd’s in originele Volvo-box). Voor 
types V70 en XC70 (vanaf bouwjaar 2008), XC60 
(vanaf bouwjaar 2009) en S80 (vanaf bouwjaar 
2007). Prijs: 35 euro. De 2012-serie kost bij 
Volvo-dealer 225 euro, dus tel uit je winst voor 
dit iets ‘verouderd’ systeem. Reactie naar: wiers-
wess@gmail.com.

SCHRIJF JE LEVENSVERHAAL – Cursus 
Schrijven aan de hand van belangrijke gebeurte-
nissen en levensthema’s  met als invalshoeken: 
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zingeving, inspiratie, spiritualiteit, waarde en 
betekenis. Acht bijeenkomsten. Er starten  2 
groepen in oktober: dinsdagmiddag (tweewe-
kelijks) of donderdagavond (tweewekelijks). 
Minimaal 4 deelnemers, maximaal 6.  Incl. 
cursusboek. Kosten 195 euro. Meer informatie 
bij (mevr.) Paul van Rooijen: 06-13841368 of 
info@praktijkcrossroads.com

OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Karlijn 
Voorhorst, 17 jaar. Ik heb veel oppaservaring 
en vind kinderen onwijs leuk! Bel me gerust tel. 
06-23110425.

TE HUUR - Parkeerplaats in afgesloten en 
verlichte parkeergarage onder een appartemen-
tencomplex aan de Thorbeckelaan. Zeer geschikt 
voor oldtimer of motor. Huur: 75 euro per 
maand. De parkeerplaats is ook te koop. Voor 
meer informatie bel: 06-42155003.

GEZOCHT - Welk aardig maatje wil samen 
met mij, opgewekte senior (vr.), één maal per 
week een afwisselende wandelroute van 10 km 
lopen? Weinig praten, tóch gezelschap. Mail 
naar erminia59@hotmail.nl

BOEKENMARKT - Op vrijdag 12 oktober is 
er van 8.45 – 12.15 een boekenmarkt in de hal 
van de Montessorischool, Laan van Poot 353. 
De opbrengst is bestemd voor de mediatheek. Er 
zijn tweedehands boeken voor kinderen en voor 
volwassenen te koop. Ook is er tegen geringe 
vergoeding koffie met wat lekkers. U bent van 
harte welkom! 

BADMINTONCLUBJE - zoekt nieuwe leden. 
Er wordt gespeeld op maandag van 21.00 - 22.00 
uur. Geen competitieniveau. Voor inlichtingen 
kunt u bellen met dhr. Van Huystee, tel. 
364 9615.

SINT EN PIET - Huur tijdig uw Vogelwijkse 
Sint en Piet om uw Sinterklaasfeest compleet te 
maken. Wij zijn absoluut betrouwbaar, waardig 
en hebben veel ervaring. Kosten 50 euro per 30 
minuten of 40 euro voor 20 minuten. Wij zijn 
alleen op zaterdag 1 december te boeken. Voor 
boekingen of inlichtingen bel de Regelpiet: 06-
42155003.

    Lorre

Nostalgie
Er schoten laatst enkele antieke woorden door 
mijn hoofd: ‘lorrenboer’ en ‘voddenman’. Het 
is een beroep dat niet meer bestaat, althans 
niet op de manier zoals wij die in de afgelopen 
eeuw hebben meegemaakt. Ook een ouder-
wetse scharensliep is er niet meer.
Ik herinner mij dat het tot halverwege de jaren 
zeventig mogelijk was dat ze in de straten van 
je buurt verschenen. Van alles kwam langs en 
aan de deur: de bakker, de melkboer, de olie-
man, stoelbekleders en de ijscoman met z’n bel 
waarop iedereen naar buiten kwam voor een 
ijsje. Ik herinner mij ook nog een wafelbakker 
op straat. Zo’n warme wafel met slagroom, ik 
lustte er wel pap van.
Nu zou dat niet eens meer kunnen. Het auto-
verkeer is in veel straten een belemmering, 
de ongeduldige chauffeurs zouden zich kapot 
ergeren. Ze willen er hoe dan ook langs, over-
heen of onderdoor, kan niet schelen hoe.
Karren met kersen en aardbeien kwamen in de 
zomer door de straten. En een vaste verschij-
ning was ook de schillenboer met z’n paard 
en wagen. Kinderen mochten het paard vaak 
iets geven, een korst brood bijvoorbeeld of een 
wortel.
Het aanbevelen van hun waar was ook zo leuk. 
De mannen schreeuwden zich schor. Op den 
duur herkende je de stemmen en wist je pre-
cies wie er in aantocht was. Daar is allemaal 
geen plaats meer voor. Iedereen snelt naar 
de supermarkt. Eigenlijk vind ik het voor de 
huidige jeugd jammer dat het straatbeeld met 
al die venters niet meer voorkomt. Zo zijn in 
de loop der jaren stiekemweg allerlei gebrui-
ken verdwenen, die helaas nooit meer terug 
zullen en kunnen keren. Ik weet het, je kunt 
de vooruitgang niet tegenhouden, maar soms 
is het heerlijk om je weer eens te wentelen in 
nostalgie.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061, 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

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

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

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

Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl

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

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

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

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

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

Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, 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
- Marianne Moor
  Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
  e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

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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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.

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

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 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

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

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 2629999 of (070)-3600237.

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

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met 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.  360 02 37. Judith Hoogeveen.

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. Judith Hoogeveen

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.

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

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen


