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Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van 
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn 
met de inhoud van ingezonden brieven, maar behoudt 
zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele 
wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te 
bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het 
bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen.

     Jaargang 58, no. 9, september 2015

Als je met zomervakantie gaat, en niet voor eventjes 
maar gedurende een aantal weken op rij, vormt zich 
in je hoofd gemakkelijk het waanidee dat het leven op 
en rond het thuisfront ook geheel en al tot stilstand 
komt. Dat is dus niet zo. Bij terugkeer blijkt vaak dat er 
ondanks de alom heersende vakantiestemming toch 
verrassend veel is gebeurd, want bij lange na niet alle 
processen staan in de zomer stil. Zo is er bijvoorbeeld 
een paar keer overleg geweest tussen vertegenwoordi-
gers van de gemeente, de Vogelwijk en de sportvereni-
gingen Haag Atletiek en Hellas handbal over de bouw-
plannen voor het HALO-terrein als dat volgend jaar 
brak komt te liggen. En ziedaar: het resultaat is verbluf-
fend. Ondanks de zomerse warmte wisten de partijen 
het hoofd koel te houden, hetgeen erin resulteerde dat 
er nu een voorlopig plan ligt voor de bouw van 40 à 
50 appartementen op het HALO-grondgebied zelf en 
meer niet. Het ziet ernaar uit dat de gemeente het idee 
om ook het speelweitje naast de Montessorischool te 
bebouwen zal laten vallen!
Nog een voorbeeld van voortgaande processen: het 
woningloze laatste stukje Fahrenheitstraat tussen de 
Segbroeklaan en Sportlaan (langs het voormalige 
kinderziekenhuis) werd gedurende de zomer na het 
opknappen van het kruispunt met de Segbroeklaan 
voorzien van prachtige fietsstroken. Waarvoor dank en 
hulde.
Ook de natuur nam geen zomervakantie. Een machtige 
storm die bij vlagen naar windkracht 10 doorsloeg, 
richtte op 25 juli een ravage aan in Den Haag, waar-
bij zo’n 240 bomen sneuvelden. Onze wijk bleef niet 
gespaard. Verderop in dit blad ziet u een verslagje met 
enkele foto’s, dankzij twee redactieleden die niet aan 
de zomerse vakantie-exodus hadden meegedaan.
Inmiddels heeft het leven z’n gewone ritme weer 
hernomen, hetgeen betekent dat ook allerlei reguliere 
activiteiten van de wijkvereniging worden hervat. 
Binnenkort is er weer een informatieavond over de 
HALO-bouwplannen en dit najaar zult u ongetwij-
feld ook nieuwe ontwikkelingen vernemen over de 
beoogde verkeersmaatregelen op het laatste stuk van 
de Sportlaan (herprofilering van de rijbaan en aanleg 
van rotondes) en over de toekomst van het stukje grond 
waarop nu nog de voormalige rooms-katholieke kerk 
aan de Sportlaan staat. Ook zullen er weer speciale 
activiteiten voor kinderen en ouderen uit de wijk wor-
den georganiseerd. Wat de laatstgenoemde categorie 
betreft: op 25 september krijgt u (net als twee jaar gele-
den) opnieuw de kans een rondgang te maken door het 
Tweede Kamergebouw onder leiding van wijkgenoot 
en parlementariër Pieter Duisenberg. Nadere gegevens 
hierover en nog veel meer informatie over de wijk en 
haar bewoners vindt u verderop in dit blad. 

                                                                        DvR  

   Van
de Redactie
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De wijk
in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Nu de zomer ten einde loopt, beginnen we met 
een nieuw seizoen. Op de een of andere rare 
manier bewegen verenigingen meer mee met de 
schooljaren dan met de kalenderjaren. Dat geldt 
voor onze wijkvereniging niet anders. Inmiddels 
heeft he bestuur de eerste vergadering alweer 
achter de kiezen. Er gebeurt veel in de wijk en dat 
ziet u allemaal voorbij komen in dit onvolprezen 
wijkblad.

Samenstelling bestuur
Inmiddels bestaat ons bestuur formeel uit vijf 
personen en er loopt één geïnteresseerde wijk-
bewoonster met ons mee om te kijken of een be-
stuursfunctie iets voor haar is. Graag zouden wij 
nog iemand toevoegen aan ons college, met name 
om de vacature ‘sociaal’ die Marianne Moor heeft 
achtergelaten in te kunnen vullen. We zijn zelf 
actief op zoek, maar worden ook graag benaderd 
door of getipt over adequate kandidaten.

Advertentie-acquisitie
Feico Alkemade heeft aangegeven eind 2015 te 
willen stoppen als advertentiebeheerder voor 
ons wijkblad. Als bestuur vinden we dat buiten-
gemeen jammer, maar we zijn blij dat Feico deze 
klus een aantal jaren heeft willen doen. Mocht 
u interesse hebben in deze job, op de grens van 
wijk, ondernemers en drukkerij, dan zouden wij 
graag met u in contact komen!

Asielzoekers
Het zal u niet ontgaan zijn in de media: het 
aantal mensen dat huis en haard verlaat om 
elders – bijvoorbeeld in Europa – toevlucht te 
zoeken stijgt enorm. Het riep bij mij de vraag op 
hoe het de asielzoekers is vergaan die een jaar 
geleden (september 2014) de Sacramentskerk 
aan de Sportlaan verlieten. In het wijkblad van de 
Bergkerk las ik daarover dat van de 60 personen 

die naar de opvang aan de Zilverstraat verhuis-
den er momenteel nog zo’n 16 daar verblijven. 
Zij ontvangen daar ‘bed, bad en brood’. Van alle 
betrokkenen zijn dossiers opnieuw bekeken en er 
zijn vervolgstappen genomen door hun advocaten 
en Vluchtelingenwerk. Dit heeft ertoe geleid dat 
een aantal wilde doormigreren en dat anderen 
verblijfspapieren hebben ontvangen. Een grote 
groep komt uit Irak. Zij hebben opnieuw verblijf 
in een asielzoekerscentrum gekregen omdat het 
onveilig is in hun geboorteland. 

HALO-terrein
Elders in dit blad zult u lezen dat er positieve ont-
wikkelingen zijn ten aanzien van de toekomstige 
ontwikkeling van het HALO-terrein. Hoewel ook 
hier geldt dat de dag niet geprezen moet worden 
voordat het avond is, mag toch wel voorzichtig ge-
hoopt worden dat er een voor velen aanvaardbare 
oplossing uit de bus zal komen. Ik hoop dat velen 
gebruik maken van de voorlichtingsbijeenkomst 
die op dinsdagavond 29 september zal plaatsvin-
den. De locatie was bij het ter perse gaan van dit 
blad nog niet bekend, maar de gemeente heeft 
toegezegd dat bewoners tijdig een uitnodiging in 
de bus krijgen.

Ledenvergadering
Goed om vast in uw agenda te zetten: donderdag 
12 november vindt in de Heldringschool onze na-
jaars-ALV plaats. Tijdens die algemene ledenverga-
dering zullen o.a. de resultaten van een rondtocht 
door de wijk van een professionele inbreker 
bekend worden gemaakt. Ook verwacht ik dat bij 
deze gelegenheid aan de leden van de wijkvereni-
ging een oordeel over de plannen ten aanzien van 
het HALO-terrein zal worden gevraagd. 

Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Anja Jager, 
Peter Arends, Henk Eleveld en Christian Pick)
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Bouwplannen HALO-terrein
naderen hun voltooiing
Door Dyon Aldenhoven, lid HALO-commissie

In de maanden juli en augustus is er, ondanks de vakantieperiode, veel gebeurd 
ten aanzien van de bouwplannen voor de HALO-locatie. Het belangrijkste nieuws 
dat dit alles heeft opgeleverd is dat de kans op bebouwing van het speelweitje aan 
de Laan van Poot ter hoogte van de Wildhoeflaan aanzienlijk is geslonken.  

Op initiatief van de HALO-commissie van onze 
wijkvereniging heeft de gemeente de afgelopen 
maanden (mede naar aanleiding van onze 
enquête, met dank aan allen die deze hebben 
ingevuld) de mogelijkheden onderzocht om 
alleen te bouwen op de huidige HALO-locatie.  
Samen met onze convenantpartners Haag 
Atletiek en Handbalvereniging Hellas hebben 
we ons ook hard gemaakt voor behoud van de 
huidige sportaccommodaties en de voorkeur 
uitgesproken deze waar mogelijk te versterken. 
Dat geldt eveneens voor de aanwezige groen-
voorzieningen.

Appartementen en penthouses
Het huidige planvoorstel (waarvoor op 29 
september voor de wijk een informatieavond 
wordt gehouden, waarschijnlijk in de kantine 
van de HALO, maar dat hoort u nog) gaat uit 
van 40 à 45 appartementen in vier bouwlagen, 
met de mogelijkheid tot realisering van een te-
rugliggende vijfde bouwlaag voor penthouses. 
Parkeren kan plaatsvinden op eigen terrein, 
waarschijnlijk wat verdiept, zodat het vanaf de 
straat minder zichtbaar is. Het appartementen-
gebouw zal worden opgetrokken in het groen, 
met behoud van de bestaande waterlopen rond 
het terrein. 

Opbrengsten
Vermoedelijk levert dit planconcept voldoende 
grondopbrengsten op om, samen met de 

verkoop van de vijf sporthallen, tot de door de 
gemeente gewenste totale (grond)opbrengst 
te komen. Hiermee lijkt bebouwing op een 
andere locatie aan de Laan van Poot – rechts 
van de Montessorischool - niet meer noodza-
kelijk te zijn. Onze commissie heeft zich daar 
al eerder tegen uitgesproken.
Overigens heeft de gemeente, ondanks het 
negatieve advies van de HALO-commissie, 
nog wel een ‘noodscenario’ achter de hand 
voor het geval de benodigde opbrengsten niet 
worden gehaald. In dat geval zouden er op 
het voornoemde speelweitje 3 à 4 eengezins-
woningen in jaren-dertigstijl kunnen worden 
gebouwd, gelijkend op de bestaande ertegen-
over gelegen huizen.
Onze commissie probeert dat uiteraard te 
voorkomen, want wij vinden het ongewenst 
deze ‘snipperlocatie’ te bebouwen. Hiermee 
zou onze wijk een kleinschalig speelterreintje 
verliezen, de groene rand van de Laan van 
Poot wordt aangetast en de te bouwen wonin-
gen zouden te geïsoleerd komen te liggen op 
een te klein gebied.

Concessie
Het sportterrein (met Haag Atletiek en HV 
Hellas) blijft in de plannen gehandhaafd. Dat 
geldt ook grotendeels voor de huidige tennis-
banen bij het HALO-complex. Een deel daar-
van zal worden gebruikt als verhard speelveld 
voor Hellas en mogelijk zal een aantal ten-
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nisbanen worden ingericht als sportveld voor 
andere sporten. Het voetbalveld/speelveld 
aan de noordzijde van de Laan van Poot blijft 
eveneens bestaan. Dat lijkt ons, tezamen met 
het behoud van de waterlopen en de groen-
stroken, een goede uitkomst.

De concessie die wij hebben moeten doen is 
het verleggen van de waterloop aan de zuid-
kant van het terrein, grenzend aan de HALO-
gebouwen. Hierbij wordt een klein gedeelte 
van de huidige tennisbanen bij de nieuw-
bouwlocatie betrokken om de buitenruimten 
(groen en water) te vergroten en het parkeren 
op eigen terrein te kunnen realiseren. Omdat 
een en ander vanuit kwaliteitsoverwegingen 
plaatsvindt en de waterloop in het verleden al 
eens verlegd is geweest, zijn er geen overwe-
gende bezwaren tegen gemaakt.

Uitgangspunt
De HALO-commissie heeft er de afgelopen 
maanden hard aan getrokken om de gemeente 
ervan te overtuigen dat kwaliteit en functies die 
passen binnen de wijk en het behoud van de 
huidige sportvoorzieningen wat ons betreft het 
vertrekpunt voor de plannen moeten zijn. Het 
lijkt erop dat de gemeentelijke planuitwerking 
daar rekening mee gaat houden. 
Voor alle omwonenden en andere geïnteres-
seerde wijkbewoners is er op de informatie-
avond (29 september) volop gelegenheid tot 
het stellen van vragen en te reageren op de 
dan door de gemeente te presenteren nieuwe 
plannen. 

De enquête-uitslag zal binnenkort integraal en als 
samenvatting op de website van de wijkvereniging 
gepubliceerd worden: www.vogelwijkonline.nl

Dit speelgebied zal hoogstwaarschijnlijk  niet worden opgeofferd aan woningbouw. 
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Ook de Vogelwijk ontkwam niet aan het 
zomerse natuurgeweld. Onder meer op de 
Kramsvogellaan en aan de Laan van Poot ter 
hoogte van de Montessorischool legde een 
aantal bomen het loodje.
Een bijzonde schadegeval was een flink uit de 
kluiten gewassen zilverpopulier oftewel abeel 
in de voortuin van wijkbewoner Rutger van 
Hoogstraten op de hoek van de Fuutlaan en het 
Eiberplein. 
De boom helde enigszins over en een zware zij-
tak dreigde af te knappen. Al snel bleek dat de 
gehele abeel niet meer te redden was. Daarom 

Haagse ravage door zomerstorm
Bij de zwaarste julistorm die Nederland de afgelopen honderd jaar heeft getroffen, 
zijn op zaterdag 25 juli in Den Haag zo’n 240 bomen omgewaaid. Op die middag, 
waarbij de windkracht bij vlagen 9 à 10 was, kwamen bij de brandweer in de regio 
Den Haag ruim duizend meldingen van stormschade binnen.

Laan van Poot Kramsvogellaan

werd het gevaarte op de maandag na de storm 
met behulp van een hoogwerker verwijderd, 
een karwei dat veel bekijks trok en waar menig 
uur mee gemoeid was. Rutger had na overleg 
met de gemeente zelf een specialistisch groen-
bedrijf ingeschakeld om de klus te klaren. Het 
grapje kostte hem honderden euro’s en het was 
dan ook schrikken toen hij vernam dat hij het 
geld niet kon declareren bij z’n opstalverzeke-
ring omdat het huis geen schade had opgelo-
pen. ,,Een merkwaardige redenering waar ik 
me niet bij neerleg. Ik ben nog steeds met de 
verzekeraar in discussie’’, aldus Rutger.

De kapotte abeel De abeel geveld
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Door Dick van Rietschoten

,,Kijk, dit is mijn Vogelwijk-collectie.” Gerco 
van der Heiden (61) loopt zijn huiskamer in 
met in z’n handen een dik rood album dat hij 
zojuist uit een andere kamer heeft gehaald. 
De inhoud: zo’n 150 oude ansichtkaarten van 
de Vogelwijk, netjes gerangschikt in doorzich-
tige plastic hoesjes. De meeste kaarten zijn 
nog van voor de oorlog, andere dateren uit 
de jaren vijftig of zestig. ,,Ik begon al met het 
verzamelen ervan toen hier om de hoek op 
het Mezenpleintje nog kantoorboekhandel De 
Pelikaan was gevestigd, want die verkocht ze. 
De oudere exemplaren heb ik overal en nergens 
vandaan: antiek- en boekenmarkten, ruilbeur-

De hobby’s van Gerco van de Heiden

Verslingerd aan trams en oude 
Haagse stadsgezichten 

zen en sinds eind vorige eeuw natuurlijk ook 
internet.’’

Fotoboeken
,,En dit zijn dan alleen nog maar afbeeldingen 
van de Vogelwijk, hè,’’ zegt Gerco. ,,Ik heb er 
nog veel meer, van heel Den Haag. Uiteraard 
vooral uit de eerste helft van de vorige eeuw. 
Het blijft leuk en boeiend om die beelden te 
bekijken en mijmerend te proberen jezelf naar 
die tijd te verplaatsen. In de jaren negentig heb 
ik samen met een andere ansichtenverzamelaar 
twee fotoboeken uitgegeven met Haagse stads-
gezichten uit de jaren twintig en dertig. Door 
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het oog van de meester deel I en II. Die meesters 
waren de Haagse fotografen Jan Woerlee en de 
Duits-Nederlandse Artur Klitzsch. Van die boe-
ken zijn er heel wat over de toonbank gegaan, 
maar tegenwoordig is het echt niet lonend meer 
om nog aan zoiets te beginnen. Als je wilt, kun 
je via internet miljoenen oude foto’s uit de hele 
wereld vinden. We hebben begin deze eeuw op 
verzoek van een uitgever nog wel een boek met 
oude Haagse luchtfoto’s gemaakt, maar dat was 
jammergenoeg geen daverend succes.’’

Voormalig ouderlijk huis
Logisch dat de prentbriefkaarten uit de Vogel-
wijk het dierbaarste deel van Gerco’s verza-
meling vormen. Hier heeft hij immers van z’n 
twaalfde tot z’n drieëndertigste jaar gewoond. 
Aan de Leeuweriklaan, bijna op de hoek van het 
Mezenpleintje, waar destijds de kruideniers-
zaak van de gebroeders Van Eig was en later de 
supermarkt van Jan van Delft. En nu woont hij 
er wéér, in zijn voormalig ouderlijk huis.
,,Mijn moeder overleed in 1993 en mijn vader 

bleef er wonen tot zijn overlijden in 2004. 
Daarna nam mijn jongere broer Hans het huis 
over, maar helaas overleed hij in 2011 en zo 
werd ik de bewoner. Ik had destijds een flat aan 
de Balsemienlaan en ik heb er lang over gedubt 
of ik dit huis aan de Leeuweriklaan zou ver-
kopen of er zou gaan wonen. Uiteindelijk ben 
ik gezwicht voor de historische en emotionele 
betekenis die dit pand voor mij heeft: het huis 
van je jeugd, van je ouders, van je broer…’’.

Vriendjesconglomeraat
Toen Gerco als twaalfjarige aan de Leeuwe rik-
laan kwam wonen (,,We verhuisden hierheen 
vanuit de Klimopstraat’’) stond hij op het punt 
onderwijs te gaan volgen op de christelijke 
HBS Waldeck aan de Donker Curtiusstraat. 
Een paar jaar later werd die school na een fusie 
met de MMS Juliana van Stolberg en de mulo 
Hubertus de Wilde omgedoopt tot Groen van 
Prinsterercollege. Gerco: ,,In mijn klas zaten 
geen leerlingen uit mijn buurt, maar dat gaf 
niet, want hier in de Vogelwijk maakte ik al 

Een waarschijnlijk in 1917 vervaardigde ansicht uit de collectie van Gerco, met het net aangelegde padenstelsel en de 
jonge aanplant van de Bosjes van Poot, gezien vanaf de kant van Duindorp. De Vogelwijk bestond nog niet.
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gauw deel uit van een enorm vriendjescon-
glomeraat. Ik had echt overal in de omgeving 
connecties. Ik heb veel gevoetbald op het 
Nachtegaalplein. Nee, op het Mezenpleintje 
kon dat niet. Er stond een hekje om het plant-
soen en als je het waagde je daar met een bal 
te vertonen, belden sommige bewoners direct 
de politie. Later ging ik met anderen ook vaak 
naar de wedstrijden van Holland Sport op 
Houtrust. Soms waren die op zaterdag, maar 
ook wel op zondag als ik eigenlijk naar de kerk 
moest. Daar wist ik dan soms op slinkse wijze 
onderuit te komen.’’
,,Rond 1969 kwam ik veel over de vloer bij 
de familie Van Geest, die aan de overkant 
om de hoek woonde: op nummer 57 van het 
Mezenpleintje. Een van de zoons was Sacha, 
die een begenadigd dwarsfluitist was. Hij trad 
toe tot de Haagse popband Supersister, waarin 
ook pianist Robert-Jan Stips zat. De omwo-
nenden klaagden vaak over de harde muziek 
die vanuit huize Van Geest klonk. Overigens is 
Sacha in 2001 al overleden. Veel te vroeg.’’ 

Mezenpleintje
Inmiddels is de omgeving rond het woon-
huis aan de Leeuweriklaan niet meer precies 
hetzelfde als in Gerco’s jonge jaren. Er zijn nau-
welijks meer winkels op het Mezenpleintje, het 
speelgedeelte op het Nachtegaalplein kreeg een 
ander aanzien, het Juliana Kinderziekenhuis 
verhuisde van de dr. Van Welylaan naar de 
Sportlaan en is daar kort geleden ook weer ver-
trokken, de gereformeerde Westduinkerk aan 
de Fahrenheitstraat waar Gerco vroeger bijna 
elke zondag met z’n ouders en broer te vinden 
was, maakte plaats voor een Albert Heijnfiliaal 
en de rooms-katholieke kerk aan de Sportlaan 
is ook geen godshuis meer.
Gerco: ,,Het winkelpleintje hier om de hoek 
telde in die tijd nog heel wat zaakjes, waaron-
der een slagerij, een stomerij, een bloemen-
winkel, een parfumerie en maar liefst twee 
groenteboeren en twee bakkers. Maar het 
sociale middelpunt van het geheel was toch 

vooral drogisterij Schmale, niet alleen door de 
persoon van Henk Schmale maar ook doordat 
hij tevens een postagentschap beheerde. Hij 
verkocht trouwens ook ansichtkaarten. In die 
periode, in mijn puberteit dus, is het verzame-
len van Haagse ansichten begonnen.’’

Rijksarchiefdienst
Na z’n atheneumdiploma te hebben behaald 
en een jaar rechten te hebben gestudeerd, 
belandde Gerco enige tijd bij de Rijks archief-
dienst, destijds gevestigd aan het Bleyenburg 
bij de Herengracht. Dat wakkerde bij hem wel 
belangstelling voor oude boeken en geschrif-
ten aan, althans waar het Den Haag betreft. In 
Gerco’s boekenkast staan bijvoorbeeld enkele 
dikke Haagse ‘adresboeken’ uit de jaren dertig 
van de vorige eeuw. Daarin werd van elke 
straat in de stad vermeld wie op welk huis-
nummer woonde. ,,Die boeken heb ik na lang 
zoeken op de kop weten te tikken. Hartstikke 
leuk. Ik kan bijvoorbeeld precies zien wie er in 
1932 of 1939 allemaal op de Leeuweriklaan 
woonden en hoe bijvoorbeeld de allereerste 
bewoners van de Kwartellaan heetten.’’
Na zo’n tien jaar bij het Rijksarchief stapte 
Gerco over naar het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat aan de Plesmanweg, het huidige de-
partement van Infrastructuur en Milieu. Daar 
werkt hij nog altijd, nu al bijna dertig jaar. Voor 
het omschrijven van ambtelijke functies is vaak 
een enorme omhaal van woorden nodig en dat 
is ook op Gerco van toepassing. Grinnikend 
somt hij op: ,,Ik zit bij het Directoraat-generaal 
Bereikbaarheid en werk daar voor de Directie 
Openbaar Vervoer en Spoor als beleidsonder-
steunend en financieel medewerker. Ja, dat is 
inderdaad een hele mond vol.’’

Trams
Sommige mensen koesteren het motto ‘Mijn 
werk is mijn hobby’. Wat Gerco betreft is dat 
bijna het geval. Dat vergt enige uitleg, want 
eigenlijk heeft hij twee hobby’s. Naast het ver-
zamelen van oude Haagse ansichten gaat zijn 
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passie uit naar alles wat op rails rijdt, maar dan 
vooral trams.
Hier vallen verschillende puzzelstukjes uit 
Gerco’s leven in elkaar. Zijn opmars in het ge-
compliceerde ambtelijke trappenhuis van zijn 
ministerie leidde van de Archiefdienst, waar 
hij als klerk begon, als vanzelfsprekend naar 
de afdeling ‘openbaar vervoer en spoor’ die na-
tuurlijk al vanaf het begin als een magneet aan 
hem had getrokken. En nog zo eentje: wie de 
ansichtenverzameling van Gerco goed bekijkt, 
ziet opeens opvallend veel oud trammaterieel 
voorbij komen. Toeval? ,,Nee natuurlijk’’, lacht 
Gerco minzaam. ,,Want foto’s met trams erop 
zijn voor mij het mooist.’’

HTM-hobbyclub
Op de vraag wanneer zijn tramverslaving is 
begonnen, volgt binnen een seconde het ant-
woord. ,,In de kinderwagen.’’ Als mijn moeder 
met me langs lijn 11 of 12 wandelde, was ik 
niet van de rails weg te krijgen. Ik vond het 

heerlijk om steeds weer die trams langs zien 
komen en volgens mijn moeder barstte ik in 
huilen uit als we weer op huis aan gingen. Mijn 
broer Hans had het trouwens ook hoor.’’
,,Nu hadden we toevallig een oom, nou ja, geen 
zuivere oom, maar een neef van mijn vader, die 
als technisch opzichter bij de HTM werkte. Als 
jongens mochten we af en toe bij hem komen 
kijken in de remise aan de Lijsterbessstraat. 
Dat was natuurlijk telkens een feest en dat 
wakkerde onze fascinatie alleen maar aan. We 
gingen van alles over trams verzamelen: boe-
ken, foto’s, noem maar op. En we werden lid 
van een soort hobbyclub die oude HTM-trams 
onderhield en opknapte. Daarnaast was er ook 
nog een modelbouwclub die HTM-trammetjes 
op schaal maakte. Daar deden we niet aan mee, 
maar we gingen er wel eens kijken. Sleutelen 
aan oude trams heb ik trouwens ook niet veel 
gedaan, maar Hans wel. Die had werktuig-
bouwkunde gestudeerd, dus hij had er feeling 
voor.’’

Nog een historische foto uit Gerco’s verzameling: de bouw van het eerste blok met even huisnummers aan het 
Haanplein in 1931. Rechts hangt een bord met de mededeling dat groenteboer Hoeks van de Mezenlaan binnenkort 
naar deze nieuwe locatie verhuist.
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Albatros
Met collega’s van het ministerie die ook met het 
tramvirus zijn behept, heeft Gerco de afgelopen 
decennia heel wat plezierreizen en soms ook 
dienstreizen gemaakt waarbij de tram centraal 
stond. ,,Pas nog zijn we in Gent geweest, waar 
een nieuwe supertram ten doop werd gehou-
den,’’ zegt hij glimmend. ,,De Albatros, een 
zevendelig voertuig van 43 meter lang, gepro-
duceerd door het Canadese bedrijf Bombardier. 
En een paar jaar geleden was ik in Dublin bij 
de start van het lightrail-traject met trams van 
de Franse fabrikant Alstom. Je ziet trouwens 
de laatste tijd in bijna alle grote Franse steden 
moderne Alstom-trams rijden. Dit najaar ga ik 
naar Grenoble, waar ook weer een nieuwe lijn 
wordt geopend. En binnenkort gaan in Den 
Haag op lijn 2 de eerste nieuwe Avenio-trams 
van Siemens rijden. De carrosserie daarvan is 
breder dan die van de huidige trams, dus bijna 
alle halteplatforms moesten daarvoor worden 
versmald.’’

Lijn 1 naar Delft
,,Al sinds een jaar of veertig staan bijna al 
mijn vakanties in het teken van openbaar 
railvervoer,’’ zegt Gerco, waarmee hij nog eens 

onderstreept een oprechte liefhebber te zijn. 
,,Onder dat railvervoer vallen ook treinen, 
zeker als het oud materieel is, maar het gaat me 
natuurlijk vooral om de trams. In veel grote ste-
den van Europa heb ik de trams inmiddels wel 
gezien, en gefotografeerd uiteraard. Het meest 
spectaculair voor liefhebbers als ik zijn de schit-
terende oude motorwagens en aanhangers die 
hier en daar nog rijden, zoals in Praag, aan de 
oostkant van Berlijn en in Lissabon.’’
,,In Charleroi had je tot ver in de jaren tachtig 
nog een paar charmante oude tramlijntjes met 
stokoud materieel. Die trammetjes reden de 
hele agglomeratie rond, dwars door die lelijke 
industriegebieden en langs oude mijnen, soms 
wel over een traject van vijfentwintig à dertig 
kilometer. Ik heb me daar destijds scheel gefo-
tografeerd. In mijn jonge jaren kreeg ik ook al 
zo’n bijzonder gevoel als ik met lijn 1 vanaf het 
Spui naar Delft reed. Als-ie dan de Hoornbrug 
over ging en langs de Vliet en door een weiland 
reed…. prachtig vond ik dat! En nu moet ik 
opeens ook denken aan de langste tramlijn 
van West-Europa: de Kustlijn in België, tussen 
Knokke en De Panne. Dan ben je 2,5 uur onder-
weg. Als je dat nog nooit hebt gedaan, moet je ’t 
echt eens doen. Leuk uitje!’’

Ansichtkaart van de Tuinfluiterlaan, midden jaren dertig  
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Hoe veilig of onveilig een wijk is, is afhanke-
lijk van verschillende factoren. Daarnaast is 
veiligheid een relatief begrip. Er kan een groot 
verschil zitten tussen het (on)veiligheidsge-
voel dat u ervaart en de objectieve, werkelijke 
situatie.
Bij het vergroten van het veiligheidsbesef zijn 
verschillende partijen betrokken: de politie en 
de gemeente zijn hierbij belangrijke spelers, 
maar ook u als wijkbewoner bent hierbij een 
onmisbare schakel!
U kunt bijvoorbeeld bijdragen aan het netwerk 
van laancoördinatoren in de Vogelwijk, maar 
ook door zelf veiligheidsmaatregelen in en om 
uw huis te treffen en uw ogen goed de kost te 
geven. Het is juist deze oplettendheid van u als 
bewoner die maakt dat de politie effectiever 
kan optreden. 
Veel van wat de politie in de wijken onder-
zoekt, aanpakt of behandelt is afhankelijk van 
de meldingen van bewoners. Ik kan dan ook 
niet genoeg benadrukken hoe belangrijk uw 
meldingen voor ons zijn! Een telefoontje naar 
112 kan voor ons een aanhouding op heter-
daad betekenen of een verdachte situatie aan 
het licht brengen.
Wij rukken liever een keer te veel uit dan dat 
wij achter de feiten aanlopen! 

Extra surveillances
De afgelopen zomermaanden hebben we extra 
surveillances in de Vogelwijk uitgevoerd in het 
kader van voorkoming van woninginbraken. 
Enerzijds gebeurde dit met politiewagens, 
maar anderzijds ook door collega’s in burger. 
Het kan dus zijn dat u ons niet altijd opvallend 

BERICHT VAN DE WIJKAGENT

Eén-één-twee: daar vang je 
boeven mee!       Door Henrieke Schoenmakers

actief in de wijk heeft gezien, maar dat wij wel 
aanwezig waren.
De surveillances hebben geresulteerd in 
diverse controles van voertuigen en personen 
die zich opvallend gedroegen of op andere 
wijze onze aandacht trokken.
Wellicht heeft u ook onze matrixborden gezien 
in het kader van woninginbraak-preventie. 
Bovendien plaatsen wij tegenwoordig in 
samenwerking met de gemeente borden in een 
straat waar recent is ingebroken of een poging 
hiertoe is ondernomen. 
In diverse lanen zijn mijn collega’s van de afde-
ling opsporing bij bewoners aan de deur ge-
weest om hen te informeren over een inbraak 
in de omgeving en medewerking te vragen aan 
een buurtonderzoek.

Belangrijke informatie
De politie is blij als oplettende wijkbewoners 
belangrijke informatie kunnen doorgeven, 
zoals een kenteken van een opvallend en 
verdacht voertuig of een signalement van een 
persoon die u opviel door zijn of haar gedrag.
Als u dergelijke zaken doorgeeft, vergeet dan 
niet om data en tijdstippen te vermelden! 
In dit soort gevallen mag u trouwens altijd 
het alarmnummer 112 bellen. Dan kan een 
surveillancewagen zo snel mogelijk ter plaatse 
komen en de personen of voertuigen direct 
controleren.

Rode Kruisplantsoen
De laatste tijd zijn er diverse meldingen bin-
nengekomen van overlast door jongeren in het 
Rode Kruisplantsoen. Dit groengebied langs 
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de Haagse beek zou een ontmoetings- en 
ontspanningsplek moeten zijn voor iedereen. 
Sommige jongeren vatten dat ontmoeten en 
ontspannen echter anders op dan de omwo-
nenden, wat leidde tot meldingen van over-
last door muziek, door herrie van scooters die 
bovendien op de voetpaden reden, en door 
allerlei zwerfafval.
Op grond van deze meldingen heb ik samen-
werking gezocht met de gemeentelijke hand-
havingsambtenaren in Segbroek. Samen met 
de handhavers en vertegenwoordigers van 
het jongerenwelzijnswerk hebben wij extra 
surveillances uitgevoerd en veel jongeren ge-
sproken. Vaak waren deze jongens en meisjes 
gewoon gezellig aan het ‘chillen’, maar waar 
er sprake was van overlast zijn de jongeren op 
hun gedrag aangesproken. Daarbij zijn zij ook 
gewezen op de mogelijkheden die 
het jongerenwerk in Segbroek biedt. Velen 
hebben dit als positief ervaren en gaven aan 
hier gebruik van te willen maken.

Andere meldingen
Uiteraard is het voorgaande maar een klein 
overzicht van mijn werkzaamheden naar 
aanleiding van incidenten of meldingen in 
de wijk. Want er kwamen de laatste maan-
den ook meldingen binnen van mensen die 
overlast hadden van loslopende honden en 
hondenpoep of overlast door (strand)horeca, 
meldingen over verwarde personen, onenig-
heid tussen buren, vernielde auto’s, kleine 
brandjes en allerlei onveilige en verdachte 
situaties.

Met dit kleine kijkje in de keuken van de poli-
tie hoop ik ook u te enthousiasmeren om uw 
bijdrage te leveren aan een veilige en rustige 
wijk. 
En nogmaals: is er dringend politie nodig, bel 
dan gerust 112. In alle andere gevallen is het 
meldingsnummer 0900-8844.
 

Rondleiding 
Tweede Kamer voor 
Vogelwijksenioren
De Commissie Ouderenactiviteiten biedt 
zestigplussers uit de wijk op vrijdag 25 
september de mogelijkheid een uitgebreid 
bezoek te brengen aan het gebouw van de 
Tweede Kamer. 

Vanaf 13.00 uur worden de Vogelwijkers 
daar rondgeleid door wijkgenoot en VVD-
Kamerlid Pieter Duisenberg, die uiteraard 
veel zal vertellen over zijn dagelijks werk als 
volksvertegenwoordiger. Aansluitend krijgen 
de deelnemers vanaf 15.30 uur een high tea 
voorgeschoteld in café-restaurant Luden aan 
het Plein, grenzend aan het parlementsge-
bouw. Het gehele arrangement kost slechts 
€ 10 per persoon.
Men dient op eigen gelegenheid naar het 
Kamergebouw te komen. Dat kan met bus 
24 vanaf de Sportlaan (uitstappen halte 
Centrum) of met de auto (parkeren in de 
garage onder het Plein). 
De excursie begint op het Binnenhof, in de 
schaduw van de Ridderzaal, bij de voorma-
lige hoofdingang van het Kamergebouw: 
Binnenhof 1A. Let wel: de deelnemers dienen 
in verband met de veiligheidscontrole een 
identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) bij 
zich te hebben.

Hebt u interesse? Meld u dan zo snel mogelijk 
aan bij Ria Zonneveld, liefst op donderdag 
17 of vrijdag 18 september tussen 10.00 en 
12.00 uur. Tel.:  (070) 345 22 68.
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	 Nieuwsflitsen 
van

Geld besparen en 
verduurzamen met 
autodelen
Door Rutger van Hoogstraten

Toen ik vijf maanden geleden mijn auto 
bij de ‘deelauto-organisatie’ SnappCar 
aanmeldde was dat niet alleen om geld te 
besparen. Ik wilde ook zelf ervaren of dit 
een manier is om het aantal auto’s op straat 
terug te dringen. Dat was namelijk een van 
de punten die duidelijk naar voren waren 
gekomen bij een recente ledenbijeenkomst 
van Vogelwijk Energie(k): ,,Leuk, die 
initiatieven met zonnepanelen en isolatie, 
maar kunnen jullie ook iets doen aan de 
hoeveelheid blik op straat?” 
Nu we een aantal maanden verder zijn, kan 
ik concluderen dat mijn ervaringen met het 
autodelen zeer positief zijn. Hopelijk helpt 
dit artikeltje om meer wijkgenoten over de 
streep te halen. 

Zorgeloos
Als voorzitter van Vogelwijk Energie(k) 
bezoek ik geregeld bijeenkomsten met 
andere duurzaamheidsinitiatieven en 
instanties. Ik hoorde daar steeds vaker 
positieve geluiden over het autodeelplat-
form SnappCar. Via dit platform worden 
huurders en (particuliere) verhuurders van 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

auto’s bij elkaar gebracht, zoals Marktplaats dat 
doet voor kopers en verkopers van allerhande 
spullen. Daarnaast regelt SnappCar alle admi-
nistratieve aspecten, de reserveringen, boekin-
gen en betalingen. Je kunt dus bijna zorgeloos 
je auto verhuren of andermans auto huren. Een 
van de belangrijkste zaken die SnappCar regelt 
is de verzekering. Een gewone autoverzekering 
staat wel toe dat je je auto uitleent, maar in het 
algemeen wordt commercieel gebruik van de 
auto, zoals verhuren, uitgesloten. Als mijn auto 
verhuurd is via SnappCar, dan is dat gedekt 
door een verzekering van SnappCar en niet 
door mijn eigen verzekering. Als de huurder 
een probleem of incident heeft, belt hij dus 
SnappCar en niet mijn verzekering of mij. 

Ongebruikt
Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik 
mijn werk en andere activiteiten bijna altijd met 
de fiets of het openbaar vervoer kan bereiken. 
Mijn Renault Espace stond vaak vele dagen 
of zelfs weken achtereen ongebruikt langs de 
stoep. Toen ik de beslissing eenmaal geno-
men had en een setje foto’s van de Espace had 
gemaakt, bleek het aanmelden op SnappCar 

Rutger van Hoogstraten, voorzitter van Vogelwijk 
Energie(k) – rechts op de foto – kreeg op 23 
augustus zijn auto terugbezorgd van een huurder 
uit Monster die er 2,5 week met zijn gezin mee op 
vakantie naar Zuid-Frankrijk was geweest.
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verder een fluitje van een cent. Het koste me 
maximaal een kwartier om alle eigenschappen 
van de auto in te voeren en een wervend tekstje 
te verzinnen.
De afgelopen maanden heb ik de auto acht keer 
verhuurd, variërend van twee dagen tot ruim 
twee weken. Mijn ervaringen met de huurders 
waren zonder uitzondering goed. Elke huur-
der deed zijn best om zich aan de afspraken te 
houden en de auto weer netjes in te leveren. 
Het feit dat ik na elke verhuur een beoordeling 
moet geven, die ook voor andere verhuurders 
zichtbaar is, zal daar vast een rol bij spelen. 

Bekeuringen
Ik ben een positief denker, dus ik had van tevo-
ren niet veel nagedacht over eventuele bekeu-
ringen of autopech tijdens de verhuurperiode, 
maar dat bleek allemaal uitstekend geregeld. 
Eén huurder had in Frankrijk twee bekeuringen 
gekregen (snelheidsovertredingen) en een an-
dere huurder een parkeerboete in Rotterdam. 
Ik stuurde de bekeuringen naar SnappCar en 
het bedrijf zorgt dan voor betaling door de 
huurder. De laatste huurder had onderweg een 
probleem met de motor (het blijft een Franse 
auto…) en heeft dat met ondersteuning van 
SnappCar zelf helemaal opgelost.

Ik realiseer me dat er vast risico’s aan auto-
delen kleven die ik nog niet ervaren heb of 
waar ik niet zwaar aan til, maar voor mij zijn 
de afgelopen maanden met SnappCar een 
succes geweest, zowel vanwege de bijdrage 
aan verduurzaming van de wijk als vanwege 
de niet geringe extra financiële bijdrage in mijn 
autokosten. Het voelt goed om een groot deel 
van de tijd geen auto voor de deur te hebben 
staan. Overigens heb ik voor de herfstvakantie 
de auto op de SnappCar-website aangemerkt 
als ‘niet beschikbaar’. Want dan gaan we zelf 
kamperen. Daar heb ik de auto immers ook 
voor!
Zie voor meer informatie: www.snappcar.nl

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag 
11 september  

Vanaf 15.00 uur – Vogelwijk 
Golf toernooi op golfclub 
Ockenburgh 

Zondag 
20 september

vanaf 13.30 – Sportfeest HALO 
Welnness Center in en rond de 
HALO. Maak kennis met diverse 
sporten. (Meer informatie 
elders in het blad)

Vrijdag 
25 september

13.00 uur – Rondleiding voor 
Vogelwijksenioren door Tweede 
Kamer, gevolgd door een high 
tea (Meer informatie elders in 
het blad)

Maandag 
28 september

vanaf 17.00 uur – Borrel en 
etentje voor Vogelwijkers bij 
Berg en Dal in de Bosjes van Pex 
(zie elders in het blad)

Dinsdag 
29 september

20.00 uur – Informatieavond 
stand van zaken bouwplannen 
HALO-terrein. Locatie: waar-
schijnlijk de HALO-kantine. 
Omwonenden krijgen per 
post een uitnodiging van de 
gemeente.

Woensdag 
11 november

18.00 – 19.00 uur – Sint 
Maartens feest voor de kinderen 
(met lampionnen door de wijk)

Donderdag 
12 november

19.30 uur – Algemene ledenver-
gadering wijkvereniging in de 
Heldringschool 

De redactie van dit wijkblad is van plan om 
onder het motto ‘Huis in de etalage’ 
een serie artikelen te maken waarin wijk
bewoners vertellen over hun huis. 
Woont u in een bijzonder pand (architecto
nisch of qua inrichting/indeling) of anders
zins in een ‘huis met een verhaal’? Hebt u 
net een verbouwing achter de rug waarop u 
trots bent of wilt u misschien binnenkort uw 
huis te koop zetten? Vertel het ons! 

Reacties graag naar redactrice Madelon 
Kranenburg:
email: m.kranenburg21@kpnplanet.nl

OPROEP
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Het Halo Wellness Center aan de Laan van 
Poot, achter het HALO-complex, bestaat 20 
jaar. Dit jubileum zal op zondag 20 september 
op sportieve wijze worden gevierd. 
Vanaf 13.30 uur geeft een groot aantal sport-
clubs in en om de wijk, waar het centrum al 
jaren mee samenwerkt clinics op het tennisveld 
en in de zalen van de HALO. Wijkbewoners 
worden van harte uitgenodigd hieraan deel te 
nemen.
Men kan kennis maken met onder andere 
schermen. Voor velen waarschijnlijk een 
onbekende sport, maar de schermzaal van de 
Haagse schermvereniging Ter Weer, bevindt 
zich binnen de muren van het HALO-gebouw. 
Daarnaast kunnen jong en oud kennismaken 
met voetbal & cricket van HBS, hockey voor 
kinderen van Kids4Hockey, judo van judo-
vereniging Paddenpad, handbal van Hellas, 
Nordic Walking voor de ouderen en natuurlijk 
met de eigen activiteiten van het kleinschalige 
maar gerenommeerde fitnesscentrum HALO 
Welness, zoals yoga, aerobics, bodyshape en 
High Intensity Interval Training (de hit van 
nu). 
Deelname aan de manifestatie kost 15 euro 

en voor de kinderen in de basisschoolleeftijd 
10 euro, maar daar krijg je wel wat voor, zoals 
een yoga-, aerobics- of judoles van 40 minuten, 
een barbecuehap uit de Foodtruck Queen of 
New York, twee drankjes en live muziek van de 
coverband Bought and Souled.

Verbindende rol
,,We willen met deze dag de verbindende rol 
die ons wellness center binnen de wijk speelt 
zichtbaar maken”, zegt eigenaar Ingmar van 
Oeveren. ,,Veel sportverenigingen maken 
gebruik van onze faciliteiten. Zo trainen bij ons 
onder anderen de cricketers en voetballers van 
HBS en de selecties van Hellas.” 
De deelnemers aan het sportfeest steunen 
tevens het goede doel Spieren voor spieren, de 
stichting die zich inzet voor de belangen van 
kinderen met een spierziekte. ,,Op 20 septem-
ber gaan wij sporten voor kinderen die dat niet 
kunnen. Ik verheug me op een mooie dag”, zegt 
de altijd opgewekte Ingmar. ,,En tussen haak-
jes: er zal die dag ook een presentatie te zien 
zijn over de toekomstplannen van het HALO 
Wellness Center.’’ Inschrijven kan alvast op: 
halowellness@hotmail.com

Zondag 20 september:

Sportief feest in en rond HALO 
Welness Center Meer 

informatie over deze dag is 
te vinden op: Halowellnesscenter.nl 

of Facebook 
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
 
Het zal de afgelopen jaren maar weinigen zijn 
ontgaan. Wie langs het laatste stukje van de 
Sportlaan rijdt of wandelt, ziet in de voortuin 
van het huis met nummer 327 de officiële vlag 
van Scheveningen hangen. Met een beetje 
geluk ontplooit het blauwe doek met de drie 
gekroonde haringen zich bij elke windvlaag 
voluit, zodat de boodschap duidelijk overkomt: 
op dit adres woont een geboren en getogen 
Scheveninger. En bovendien eentje met een 
volbloed Scheveningse naam: Martin den 
Heijer. Onthoud die naam, want u zult binnen-
kort meer van hem horen.

,,Toen ik hier dertien jaar geleden met mijn 
vrouw Helène en onze pasgeboren zoon Sander 
ging wonen – we kwamen destijds van de 
Hanenburglaan - stond die vlaggenstok al in 
de tuin,’’ vertelt Martin. ,,Er hing een rood-
wit-blauwe wimpel aan. Volgens de vorige 
bewoner, de Scheveningse reder Henk Groen, 
heette dat een welkomstwimpel. We hebben 
die erfenis maar van hem overgenomen, maar 
toen ik een paar jaar geleden bij de maritieme 
winkel aan de eerste binnenhaven een nieuwe 
wimpel ging kopen, zei de verkoper tegen me: 
‘Waarom neem je geen Scheveningse vlag? Je 

Fahrenheitstraat krijgt dankzij 
Vogelwijkpaar een visspeciaalzaak 
waar je ook kunt lunchen  
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bent toch Scheveninger en daar ben je toch 
trots op? Of niet dan?’’ En ik dacht: ja, daar zit 
wel wat in. En zo hing hier een dag later het 
wapen van Scheveningen te wapperen. We 
hebben er in de loop der tijd al heel wat leuke 
reacties op gehad.’’

Wens
De reden van het wijkbladbezoek aan huize 
Den Heijer behelst niet in de eerste plaats 
de vlag. Die speelt in dit verhaal slechts een 
bescheiden bijrolletje. Het hoofdonderwerp 
van gesprek is de oude wens die Martin 
(bijna 50) en Helène (50) begin oktober in 
vervulling hopen te zien gaan: een eigen 
visspeciaalzaak annex lunchgelegenheid in 
de Fahrenheitstraat, schuin tegenover Albert  
Heijn. ,,We zijn al acht maanden bezig met de 
voorbereidingen. Ik kan haast niet wachten tot 
we eindelijk kunnen beginnen,’’ zegt Martin.
Hij heeft er duidelijk zin in en dat is een goed 
teken, want vorig jaar leek het er een poosje 
op of hij nooit meer ergens zin in zou krijgen. 
Na dertig jaar werken bij de vis- en garnalen-
groothandel Den Heijer, een familiebedrijf dat 
hij samen met een broer en een neef runde, 

werd Martin geveld door een burnout die hem 
geestelijk en fysiek verschroeide. Maar begin 
dit jaar bloeide hij op toen hij en Helène had-
den besloten om samen een ‘mooie viswinkel’ 
te beginnen. ,,Geen huis-tuin-en-keukenwinkel 
met witte tegeltjes, rood-wit-blauwe vlaggetjes 
en tl-verlichting, maar een moderne zaak die 
uitnodigend is en waar kwaliteit voorop staat. 
We hopen in de eerste week van oktober open 
te kunnen gaan.’’

Verbouwing
,,Weet je dat we in de jaren negentig al vaak 
met die gedachte hebben gespeeld?’’, mengt 
Helène zich in het gesprek. ,,Toen we nog op 
de Hanenburglaan woonden deden we altijd 
boodschappen in de Fahrenheitstraat en dan 
zeiden we wel eens tegen elkaar: stel je voor 
dat we hier een viszaak zouden hebben, wat 
zou dat leuk zijn! Er was daar in die tijd ook een 
viswinkel gevestigd, maar die is al lang weg. Er 
staat alleen al sinds jaar en dag een viskraam 
van de familie Kleinee. Ach, we zullen geen 
zware concurrenten worden, denk ik, want wij 
gaan in een wat ander segment van de vishan-
del zitten. De Fahrenheitstraat heeft trouwens 
wel meer winkels in dezelfde branche: vier 
bloemenzaken, drie drogisterijen…’’ 
De ruimte voor de nieuwe nering, die 
Visspecialist Martin den Heijer gaat heten, 
kregen Martin en Helène niet in de schoot 
geworpen. Er gingen vele weken van zoeken, 
wikken, wegen en onderhandelen aan vooraf. 
Uiteindelijk onstond er zelfs een proces dat 
kenmerken van een ruilverkaveling vertoonde. 
In het bedrijfspand was tot begin dit jaar 
een schoenmakerij gevestigd. Nadat die was 
verhuisd naar een pand verderop in de straat, 
begon in de toekomstige viswinkel een enorme 
verbouwing, waarbij onder meer een aanbouw 
in de achtertuin de bestaande winkelruimte 
bijna verdubbelde. Bovendien kon ook het ach-
terstuk van het naastgelegen (momenteel lege) 
winkelpand bij de zaak worden betrokken. Dat 
wordt opslag- en kantoorruimte.
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Lunchhoek
Inmiddels had het echtpaar Den Heijer besloten 
om niet alleen louter vis te gaan verkopen, maar 
de winkel ook te voorzien van een lunchhoek 
waar bijvoorbeeld  kreeftensoep, luxe broodjes 
met vis of garnalen of een lekkerbekje met friet 
kunnen worden genuttigd, al dan niet voorzien 
van een glas witte wijn. ,,Zo krijgt de zaak ook 
een huiselijker karakter’’, zegt Martin.
,,Toen we dat idee eenmaal aan het uitwerken 
waren, beseften we pas goed wat er allemaal 
bij kwam kijken’’, erkent Helène. ,,Niet alleen in 
de sfeer van vergunningen (,,Hou op, schei uit’’, 
mompelt Martin er tussendoor), maar ook qua 
spullen en inrichting. Er moest bijvoorbeeld een 
keukentje komen en omdat we uiteraard geen 
plastic bordjes en zo wilden, gingen we zoeken 
naar mooi servies en bestek en meubilair. En zo 
gingen we steeds een stapje hoger op de kwa-
liteitsladder. Maar we vonden het allemaal zo 
leuk, dat er geen weg meer terug was.’’

Fileermachine
Martin: ,,En dan hebben we het nog niet eens 
gehad over de zeegroene tinten in het interieur, 
over de mooie verlichting en de apparatuur. We 

krijgen bijvoorbeeld digitale prijskaartjes, zodat 
je niks meer met de hand hoeft te schrijven 
en de verkoopprijzen met een paar klikjes via 
een centrale computer kunt aanpassen. En ik 
heb een fileermachine aangeschaft. Prachtig 
ding. Het kost een paar centen, maar dat is het 
helemaal waard. Zo kunnen de klanten zelf zien 
hoe een verse vis, net uit de afslag, ter plekke 
wordt gefileerd. We krijgen trouwens ook een 
breed assortiment vis, van haring tot dorade tot 
zeewolf en noem maar op. En elke dag nieuwe 
aanvoer. Heel veel mensen eten nauwelijks 
meer echt verse vis. De voorverpakte visfilets en 
de diepvriesgarnalen rukken al jaren op. Ik wil 
de klanten laten zien wat er rechtstreeks uit de 
zee te koop is, wat je ermee kunt doen en hoe je 
het allemaal klaar moet maken.’’
,,De afgelopen tijd zijn we ook hier en daar in 
het land op bezoek geweest bij andere vis zaken, 
om inspiratie op te doen,’’ besluit Helène. ,,Zo 
hebben we heel wat bijgeleerd. Onlangs hebben 
we ook een kok gevonden, die in de zaak lek-
kere hapjes gaat maken. We hebben maanden 
met aardig wat stress achter ons liggen, maar ik 
weet zeker: die winkel wordt een mooie beleve-
nis, zowel voor ons als voor de klanten.’’

Sinds vorig najaar komt een groep Vogelwijk-
bewoners elke laatste maandagmiddag van 
de maand bijeen in en rond het restaurant van 
tennisclub Berg en Dal in de Bosjes van Pex. 
Vanaf 17.00 uur nuttigen zij een apéritief en 
anderhalf uur later gaan ze aan tafel voor een 
zeer bescheiden geprijsd driegangenmenu. 
Door de genoeglijke sfeer die de wijkgenoten 
hier creëren zijn de bijeenkomsten tot nu toe 
steeds een succes geweest.
,,Er komt ook nieuwe aanwas en het wordt 
steeds gezelliger. Het zijn leuke gelegenheden 
om mensen uit je omgeving te ontmoeten en 
te leren kennen,’’ zegt Antoinette van der Valk, 

die de bijeenkomsten voortaan organiseert. 
Zij heeft daarmee het stokje overgenomen van 
pionier Willem Ruitenberg, die sinds kort ‘coör-
dinator wijkveiligheid’ is.
De eerstvolgende bijeenkomst van de Berg en 
Dalclub is op maandagmiddag 28 september 
om 17.00 uur. Daarna volgen 26 oktober, 23 
november en 28 december.

Wie wil meeborrelen en –dineren, wordt vrien-
delijk verzocht zich minstens een week van 
tevoren even aan te melden bij Antoinette van 
der Valk, tel. (070) 3688820 of
e-mail: a.vandervalk@me.com

‘Berg en Dalclub’ uit de wijk steeds populairder 
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Seizoensstart damesgymclub
Vogelwijk op nieuwe locatie

De damesgymclub van de Vogelwijk, die al 
sinds de jaren zestig onder de vlag van de wijk-
vereniging actief is, begint op 17 september het 
seizoen op een nieuwe locatie en een andere 
dag en tijd.
De afgelopen tientallen jaren kwamen de 
vrouwen op woensdagavonden bijeen in de 
Houtrustschool, waar onder leidingvan Ineke 
Spaanbroek en een studente van de HALO 
inspanning en ontspanning hand in hand gin-
gen. Vanaf 17 september vinden de wekelijkse 
clubavonden voortaan plaats op donderda-
gen van 20.15 tot 21.15 in de fonkelnieuwe 
gymzaal van de Heldringschool aan het 
IJsvogelplein. Voor de invulling van het gym-
programma blijft de club begeleiding houden 
van een HALO-studente. 
De gymclub wil wel graag een aantal nieuwe 
deelneemsters verwelkomen, want de groep is 
de laatste jaren wat uitgedund. Of u nu dertig 
jaar bent of zeventig, we juichen uw komst van 
harte toe. Kom eerst eens een avondje kijken 
of neem voor meer informatie contact op met 
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel (070) 
3653002, e-mail: inekecas@xs4all.nl

Collecte op komst voor het
Prinses Beatrix Spierfonds
In de week van 13 tot 19 september wordt er 
landelijk gecollecteerd voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds, dat zich inzet voor de circa 200.000 
Nederlanders met een spierziekte . Ook in de 
Vogelwijk zullen hiervoor vrijwilligers bij u 
aanbellen.
Last minute oproep: In onze wijk kunnen we 
nog wel enkele collectanten gebruiken. Hebt u 
in de genoemde week op een middag of avond 

nog twee uur over, geef u dan snel als ‘buurt-
collectant’ op bij wijkbewoonster Francine 
Smissaert, die met ingang van dit jaar de jaar-
lijkse inzameling voor het Spierfonds binnen de 
Vogelwijk organiseert. Uw hulp wordt zeer op 
prijs gesteld!!
Mail naar: fsmissaert@kpnmail.nl
Als er geen collectant langskomt of als u uit-
huizig was, kunt u het fonds ook steunen door 
simpelweg een sms’je te versturen: Sms het 
woord SPIER naar telefoonnummer 4333 
en doneer eenmalig €1,50. Kijk ook op de 
website www.prinsesbeatrixspierfonds.nl 
Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert 
wetenschappelijk onderzoek naar spierziek-
ten in alle mogelijke vormen. Het fonds krijgt 
geen overheidssteun en is volledig afhankelijk 
van donateurs en de inzet van vrijwilligers. De 
collecte is een van de belangrijkste inkomsten-
bronnen. 

Cursus praktische filosofie
van start aan Sportlaan 93
 Op dinsdag 8 en woensdag 9 september begint 
er weer een basiscursus praktische filosofie, 
aan huis bij Hettie en René van Schie op de 
Sportlaan 93. De buste van Socrates boven de 
deur wijst u de weg. Ook een week later is het 
nog mogelijk ´in te stappen´.
Wie belangstelling heeft voor filosofie, maar 
zich (nog) niet wil vastleggen voor de weke-
lijkse cursusavonden (15 lessen voor 199 euro) 
kan zich geheel vrijblijvend komen oriënteren 
tijdens de ‘filosofische ochtenden’ die elke 
eerste dinsdag van de maand worden ge-
houden (10.30 – 12.30).
Op zaterdagmiddag 10 oktober bent u van 
harte welkom bij het Open Huis op bovenge-
noemd adres (14.00 – 17.00). Loop even bin-
nen en geniet van een lekker hapje en drankje. 

Kortom
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U kunt deelnemen aan workshops en proeven 
aan onderwerpen zoals ‘Geluk’, ‘Wat ik eigenlijk 
wil’, ‘Filosofie en economie’, ‘Natuur als inspira-
tiebron’ en ‘Wat kunnen we leren van Socrates?’ 
Wij verheugen ons erop u te begroeten! Voor 
meer informatie en aanmelden: 
www.praktischefilosofie.nl
E-mail: denhaag@praktischefilosofie.nl

Zing mee in HagaSonare
Houdt u van meerstemmig zingen in een 
gezellige en ontspannen sfeer? En hebt u op 
dinsdagmiddagen tijd? Dan is HagaSonare een 
koor voor u. HagaSonare telt momenteel zo’n 
65 mannen en vrouwen, die een licht klassiek 
repertorie zingen onder leiding van de geest-
driftige dirigent Danny Nooteboom.
U bent van harte welkom om een repetitie bij te 
wonen. Het koor repeteert vlak bij de Vogelwijk: 
in het wijkgebouw Eltheto, Azaleastraat 2 (naast 
de Bethlehemkerk) op dinsdagmiddagen van 
13.15 – 15.30 uur. U kunt ook met HagaSonare 
komen kennismaken tijdens het najaarsconcert 
op zondagmiddag 4 oktober om 15.00 uur in de 
Noorderkerk aan de Schuytstraat  9.
Voor meer informatie: bel (070) 3 97 89 57 of 
bezoek de website: www.hagasonare.nl

Actie bakkerij Driessen
Bakker Victor Driessen, die diverse zaken 
heeft (o.a. Mezenlaan en Goudsbloemlaan), 
is een inzamelingsactie begonnen omdat hij 
de financiering van z’n nieuwe grote broodfa-
briek in Zichtenburg niet helemaal rondkrijgt. 
Binnenkort moet hij van de gemeente uit de 
huidige fabriek in Scheveningen vertrekken. Hij 
vraagt zijn klanten om donaties vanaf 250 euro 
toe te zeggen via info@victordriessen.nl

Bij voor bij
Cirkels danst de honingbij
achtvormig op het raat, zij 
meet met de zon de afstand 
tot de nectarbron

haalt water om het nest te koelen 
maakt maagdenwas als sleutel 
voor de toegang en                             
voedt koningin en larven

alles wat de werkster aanraakt 
verandert in het goud 
van vrucht en graan

maar als de koolzaadvelden 
oogverblindend juichen 
schuilt in die kern 
van schoonheid gif

van dit gevaar onwetend
verlamt de honingbij
zij die eerder danste op het raat
beleeft haar allerlaatste dans

dit kleine volk dat zo veel 
groots aan leven brengt
lijkt nu te sterven
bij voor bij - voorbij?

Olga Millenaar



De Vogelwijk september 2015   27

Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor 
de volgende series
- Tien  Moderne Meesters van de 20e Eeuw 

(maandagmiddagen 15.00 – 16.45; start: 
 21 september)
- Capita Selecta uit de Antieke Cultuur 
 (donderdagochtenden 10.00 – 11.45; start: 

24 september) 

Bij de eerste lessencyclus komt telkens één 
Nederlandse of internationale kunstenaar aan 
bod. Dat zijn achtereenvolgens: Raoul Dufy 
(Frans fauvist), Jan Sluyters (Nederlands 
eerste expressionist), Constantin Brancusi 
(kubistisch beeldhouwer), Joseph Mendes 
da Costa (exotische stileringen), Kasimir 
Malevitsj (Russisch revolutionair), Bart van 
der Leck, (baanbrekend in De Stijl), Salvador 
Dali (Freudiaans surrealist), Pyke Koch 

Nieuwe cursussen kunstgeschiedenis
Eind september begint kunsthistorica en wijkbewoonster  Saskia Gras met 
twee nieuwe cursussen kunstgeschiedenis van elk tien lessen in het zaaltje naast 
de kerk aan de Rietzangerlaan 2A. 

(magisch realist), Joseph Beuys (veelzijdige 
kunstgoeroe) en Carel Visser (constructivis-
tisch beeldhouwer)

Bij de andere serie worden de volgende as-
pecten uit de oudheid behandeld: Egyptische 
Goden, Mythen en Legenden; Museum Bagdad 
en de cultuur uit Mesopotamië; Het Paleis 
van Koning Minos op Kreta; Het Griekse 
beeld; Troje: de geschiedenis in afbeeldin-
gen; Etruskische graven; Wonen in Pompeï; 
Het Romeinse portret; De Metamorfosen van 
Ovidius; Muziek in de Oudheid.

U kunt zich aanmelden via een e-mail naar
saskiagras@hccnet.nl, of via de website
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl 
of telefonisch: (070) 4481054 (evt. antwoord-
apparaat inspreken).

Gedreven door de wens eens niet alleen te moeten eten, gecombineerd met een grondige afkeer van aardappels schillen, 
besloot ik in juli op het laatste moment nog te willen deelnemen aan de in dit blad aangekondigde borrel & diner met wijkge-
noten op 27 juli bij tennisclub Berg en Dal.
Even een e-mail naar de organisatoren gestuurd of het nog kon. Ja, het kon nog! Gelukkig maar, want ik heb een fijne avond 
gehad. Goede maaltijd, grote keus, redelijke prijs, maar vooral: Prettige tafelgenoten! Goede gesprekken! Lachen! Wie er 
allemaal waren? Dat zeg ik niet. Kom zelf maar eens kijken. Wel kan ik melden dat we met 14 personen waren: drie koppels + 
acht ‘Einzelgänger’
Ik vond die drie paren aanvankelijk wel opmerkelijk. Ik mijmerde even: Wat zou deze mensen bezield hebben om te komen? Ze 
zijn toch niet alleen? Hebben ze ook een hekel aan piepers jassen? Of eh... Nee, ik weet het nu. Ze kwamen voor de gezelligheid. 
En gelijk hadden ze, want gezellig was het! Ik kijk al weer uit naar de volgende keer, op maandag 28 september. 

Menno de Rijk
Oude Buizerdlaan 24

In de brievenbus
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SLAAPBANK TE KOOP - In goede staat. Zit 
en slaapt prima. In één handbeweging wordt 
het bankje (130 breed, 90 cm diep) een twijfe-
laar van 190 x 130 cm. T.e.a.b. 
Bel 06 4030 3169.

HUISHOUDELIJKE  HULP - Mijn zeer 
betrouwbare en prima hulp wil graag nog een 
dagdeel in de Vogelwijk aan de slag. Zij spreekt 
goed Nederlands. Bel mij, ook voor referenties: 
06 4030 3169 (Iris Weimar).

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

TE HUUR - Vanaf oktober tot voorjaar 2016: 
gemeubileerde 3-kamerflat aan de Sportlaan. 
Huur: 750 euro per maand incl. tv, internet en 
water (dus excl. gas en elektra) 
Tel. 06 22399258 of 06 30657031
 
GEZOCHT - Voor onze kleinkinderen zoeken 
we een goed eenpersoonsbed met een onder-
bed erbij. Tel. (070)3626909.
 
GEVONDEN - Op zaterdag 1 augustus rond 
17.00 uur gevonden op het duinpad tussen de 
Kwartellaan en de Fuutlaan: een zwarte Opel-
sleutel (met automatische vergrendeling). 
Info: 06-12271295.
 
GEZOCHT - Ik zoek iemand die mij een uur 
per week tegen betaling wil helpen met wieden 
in een rozentuin. Graag wekelijks op dezelfde 
dag. Mail naar: reneedeutsch@mac.com
 
BIJLES EXACTE VAKKEN -  Ons nichtje 
Margot is tweedejaars studente natuurkunde 
en sterrenkunde. Ze geeft bijles in de exacte 
vakken op alle niveaus voor € 5,- per half uur. 
Als je hulp nodig hebt met een van deze vak-
ken, dan kun je haar bereiken op 06-12040907 
of margot.leemker@casema.nl

Vogelwijk boekenruilbeurs
Zondagmiddag 8 november
De inmiddels al traditionele jaarlijkse grote Vogelwijk-boekenruilbeurs zal komend 
najaar worden gehouden op zondag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur, zoals 
gebruikelijk in het zaaltje naast de kerk aan de Rietzangerlaan 2A.

Maximaal kunt u vier boeken per persoon inleveren. Daarna mag u vier andere boeken 
naar keuze meenemen. De boeken moeten wel in goede staat zijn.
Het kan gaan om romans, thrillers, literatuur, jeugd- en kinderboeken, stripverhalen 
en gedichtenbundels. Sinds vorig jaar is het ook mogelijk cd’s, dvd’s en bladmuziek te 
ruilen. Noteert u alvast de datum?
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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: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail: 
henrieke.schoenmakers@politie.nl

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

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

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

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

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

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

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

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

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

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

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

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. 
(070) 754 55 66. Email: wspuitzicht@florence.nl

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

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

Evita Zorg Den Haag 
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl

Respect  Zorggroep
Tel. (070) 306 91 70
Website: www.respectzorggroep.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Coördinator: Willem Ruitenberg
w.r.ruitenberg@xs4all.nl

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

Commissie toekomst HALO-gebied
Bert Bruning: hjj.bruning@gmail.com
Tel: (070) 3684568

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

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

Kustcommissie
Irene van Geest (070-323 87 20) en Cor Veld
(corveld@hetnet.nl)

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

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

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
E-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO. 
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl

Conditietraining voor mannen
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Website
www.vogelwijkonline.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl

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

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

Overige bestuursleden
- Anja Jager
  Wildhoeflaan 6, tel. 06 22 46 09 50
  e-mail: anjajager66@kpnmail.nl
- Christian Pick
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com

Vergaderfaciliteiten wijkvereniging
Iris Weimar, e-mail: irisweimar@casema.nl

WIJKVERENIGING

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

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


