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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.

Op Schiphol staat in een van de aankomsthallen
een machine met het opschrift ‘Maak uw eigen
spandoek’. Je kiest een formaat, werpt er een aantal
euro’s in, typt een kreet en even later rolt er een
spandoek met de gewenste tekst uit. Handig, want
in toenemende mate worden aankomende reizigers
door jolige familieleden, vrienden of collega’s met
allerlei banieren verwelkomd.
Toen ik die spandoekenautomaat onlangs zag,
kreeg ik - na van de verbazing te zijn bekomen - een
filosofische bui en ik vroeg me af: met wat voor
spandoektekst zouden we straks het nieuwe jaar
2012 moeten verwelkomen? Er flitste van alles door
me heen, variërend van ‘Weg met de crisis’ of ‘Help
honger de wereld uit’ tot – dicht bij huis – ‘Laat de
Sportlaankerk staan’.
Ik kwam er niet uit, want er valt zo veel te wensen.
Uiteindelijk bleven mijn gedachten cirkelen rond
een slogan in de trant van ‘Geef ons de zomer terug!’
Want met wie je ook praat, bij het terugblikken op
2011 komt telkens weer die grotendeels koude,
natte en verwaaide zomer van dit jaar aan de orde.
Gelukkig hebben we na augustus nog een aantal
prachtige toegiften gekregen en zelfs de beruchte
novembermaand was verre van onstuimig.
Begin vorige maand kreeg ik een voorpagina onder
ogen van het voormalige Haagse dagblad Het
Vaderland, gedateerd maandag 7 november 1921,
negentig jaar geleden dus. De hele pagina was
gewijd aan een orkaan die op zondag 6 november
1921 een spoor van verwoestingen in Den Haag had
aangericht. Het verschrikkelijke noodweer van tien
jaar eerder, 30 september 1911, werd daarbij zelfs
overtroffen, aldus de krant.
In de nog jonge Vogelwijk waren volgens het
verslag ‘hele tuinreeksen kaalgeschoren’. Ook was
de schutting rond het sportcomplex Houtrust aan
de kant van de Sportlaan bijna geheel omgewaaid.
Buurtbewoners waren toegesneld om nog te redden
wat er te redden viel. Op sommige plekken lukte
dat. Daarover schrijft de verslaggever van 1921
de volgende prachtige zin: ‘Met vereende kracht en
gebuurschappelijke eendracht wist men, op kosten van
verwarde haren en doorweekte kleeren, de schutting te
behouden’.
Gebuurschappelijke eendracht! Dát moet op ons
spandoek voor 2012 komen te staan!
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
We kunnen terugkijken op een goed bezochte
Algemene Ledenvergadering van 17 november.
Wat heet! De opkomst was zoveel groter dan
verwacht, dat er extra stoelen moesten worden
bijgehaald! Blijkbaar spraken de onderwerpen
aan en ik denk ook dat de intensievere communicatie over de vergadering haar vruchten
heeft afgeworpen. Fase 3 van het riolering- en
bestratingproject en de sloopplannen rond
de Sacramentskerk waren de voornaamste
punten. Verder hebben we afscheid genomen
van Karin Donk als bestuurslid en is Marianne
Moor door de ledenvergadering tot nieuw
bestuurslid benoemd. Tot slot zijn het beleidsplan en de begroting voor 2012 goedgekeurd.
Ik verwijs graag naar het uitgebreide verslag
elders in dit blad.
Westwood
Naar aanleiding van een vergunningaanvraag
van Discotheek Westwood (aan het begin van
de Laan van Poot) om niet alleen open te blijven op vrijdag- en zaterdagnacht maar voortaan ook in de nachten van donderdag op vrijdag hebben verschillende groepen bewoners
het initiatief genomen om hier een afkeurende
zienswijze op in te dienen bij de gemeente. De
argumentatie hierbij heeft betrekking op de
overlast (m.n. vandalisme) die omwonenden
ondervinden in de nachten dat Westwood
langer open blijft.
Dit is een controversieel onderwerp voor de

wijkvereniging en het bestuur heeft daarom
besloten geen formele positie in te nemen
tegenover de vergunningaanvraag. Westwood
is op zich een instituut met een positieve
wijkfunctie en een brede steun in de wijk. Veel
jongeren en ‘oudere jongeren’ maken hier immers gebruik van. Anderzijds kunnen andere
bewoners overlast ondervinden, die direct of
indirect aan Westwood verbonden zou kunnen
worden. Dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Natuurlijk is het verband tussen het één en het
ander moeilijk aan te tonen. Desalniettemin:
we leven samen in de buurt, dus Westwood
heeft vanzelfsprekend zijn verantwoordelijkheid te nemen in het tegengaan van potentiële
overlast. Afspraken hierover zijn zo’n drie jaar
geleden al gemaakt, bijvoorbeeld over het
instrueren van vertrekkende jongeren en het
posten van personeel op de Laan van Poot.
Deze afspraken zijn echter nooit zichtbaar nagekomen. Dit betreuren wij, want nogmaals:
samen maken we de buurt.
Enquête
Een positieve ontwikkeling is dat er naar
aanleiding van het initiatief van omwonenden
een gesprek is gevoerd tussen vertegenwoordigers van de omwonenden, stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers en de gemeentelijk
coördinator voor het Houtrustgebied, Kees
Overmeer. De vervolgstap is nu dat binnenkort een bewonersenquête wordt gehouden
in de directe omgeving van Westwood om
de situatie beter in kaart te brengen. Ik hoop
dat dit een eerste stap is naar een oplossing,
waarbij het mogelijk is om zonder problemen
verschillende functies naast elkaar in de wijk
te hebben.
Terugkijken op 2011
Het is alweer december! We kunnen terugkijken op een actief en bewogen jaar van de
wijkvereniging, met hoogte- en dieptepunten.
Dieptepunt was het plotselinge overlijden van
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ons bestuurslid Coby Kervezee. Haar missie
was in haar eigen woorden: ‘Heel gewoon de
wereld een beetje beter maken met wat ik kan
doen. Gewoon, vlakbij en concreet. En daarmee
ook andere mensen tot positieve dingen aanzetten.’
En daarmee kan ik dan toch eindigen met een
hoogtepunt, nee, eigenlijk vele hoogtepunten.
Want als bewoners van de Vogelwijk en als
leden van de wijkvereniging hebben we veel
gedaan. Gewoon concrete dingen, zoals Coby
het zou zeggen, in onze buurt en daarbuiten,
in Segbroek en Den Haag. Ik wil u weer danken voor uw betrokkenheid en in het bijzonder alle vrijwilligers danken voor hun inzet.
Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Anke
Lütkenhues, Marianne Moor, Arthur Wiggers
en Rob Heidt)

Iedereen

Fijne

Feestdagen

Veel enthousiasme
bij boekenruilbeurs
Door Marjan Scheeres
De derde editie van de Vogelwijkboekenruilbeurs, gehouden op 6 november,
leverde opnieuw een gezellige, sociale middag
op. In vergelijking met de afgelopen jaren was
er zelfs nog een extra dimensie aan toegevoegd: ter opluistering van de beurs zorgde
violist Peter van Kessel voor aangename achtergrondmuziek.
Om 14.30 uur stonden de eerste mensen al
voor de deur en rond drie uur was het al aardig
druk. Er werden volop boeken ingebracht en
uitgezocht. Ook oud-wijkbewoners kwamen
een uurtje snuffelen en bijpraten.
Over bepaalde boeken die waren ingebracht,
ontwikkelen zich tussen de dozen levendige
gesprekken. Van het boek ‘De duivel draagt
Prada’ lagen er wel vier! Er werd goed gebruik
gemaakt van de koffiehoek waar men even
gezellig kon zitten en praten. Twee vrijwilligers
van de ziekenhuisbibliotheek waren dit jaar
ook weer gekomen. Ook zij gingen tevreden
met een stapel boeken naar huis. De meeste
animo was er voor de romans, literatuur en
thrillers. De inbreng van CD’s/ DVD’s, computerspellen en kinderboeken was dit jaar gering.
De resterende boeken gingen uiteindelijk naar
de cliëntenraad van Parnassia, die een bibliotheek aan het opzetten is.

gewenst!
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Vernieuwing riolering en bestratin

Door Dick van Rietschoten

Op maandag 6 februari begint aan de
Kwartellaan en de Wildhoeflaan Fase 3
van het omvangrijke project ter vernieuwing van de riolering en bestrating in de Vogelwijk.
Zo’n 140 belangstellenden kwamen op donderdagavond 17 november naar het HALOgebouw om van gemeentelijke vertegenwoordigers te horen wat dit project voor hen betekent.
Het is nog niet bekend welk bedrijf de klus in
opdracht van de gemeente gaat klaren. De aanbestedingsprocedure hiervoor is nog gaande.
De komende maanden zullen de bewoners
in het projectgebied nog volop van extra
informatie worden voorzien, onder meer via
huis-aan-huis verspreide brieven, een tweede
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informatieavond in januari en de website van
de gemeente Den Haag. Een rechtstreekse link
daarnaar vindt u op de website van de wijkvereniging: www.vogelwijkonline.nl
Twee soorten buizen
Sinds 2007 zijn alle straten tussen de
Houtrustweg en de Kwartellaan al onder
handen genomen. De rioolbuizen, waarvan
de meeste nog dateerden uit de jaren 19181926, zijn vervangen door kunststof buizen.
Daarnaast werden ruim drie meter onder het
straatniveau nieuwe betonnen buizen aangelegd voor de afvoer van regen, hagel en sneeuw
naar ondergrondse bassins, waar het hemelwater geleidelijk aan de bodem wordt prijsgegeven. Daardoor wordt het rioolsysteem voor
huishoudelijk afvalwater ontlast. Op de hoofdwegen na, zoals de Laan van Poot, Nieboerweg,
Sportlaan en Kwartellaan, is overal het asfalt

ng Fase 3 in februari van start
vervangen door klinkerbestrating en ook de
trottoirs hebben nieuwe tegels en stoepranden
gekregen.
Met dit alles krijgen nu ook de bewoners van
de ruim 500 huizen in het gebied van Fase 3
te maken. En zelfs meer dan dat, want ook
gasleidingen en kabels voor de lantaarnpalen
worden vernieuwd. Die palen, karakteristiek
voor de Vogelwijk, worden in de wandeling
Berlage-lantaarns genoemd, maar dat is niet
helemaal juist. Ze zijn in 1925 ontworpen door
Piet Zwart, een binnenhuisarchitect en graficus
die in dienst was van het architectenbureau van
de grote Hendrik Pieter Berlage.
Bezuinigingen
Gedurende het grootste deel van de informatieavond was het podium aan Piet Ham, hoofd
uitvoering van het Ingenieursbureau van de
gemeente Den Haag. Met souplesse en de flair
van een entertainer loodste hij zijn gehoor
aan de hand van een diapresentatie langs alle
noodzakelijke informatie.
Als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen is er volgens Ham ,,helaas geen budget
meer voor kersen op de taart.’’ Dit betekent
onder meer dat de tot nu toe aangebrachte
witte steentjes in de bestrating ter markering
van parkeerhavens achterwege zullen blijven
en dat de plantsoenen na de werkzaamheden
geen uitbundige opknapbeurt krijgen. Op het
Eiberplein verdwijnen bijvoorbeeld de stervormig aangebrachte krokusbollen. Niet iedereen
betreurde dat overigens. ,,Dan kunnen vaders
en zoontjes er tenminste weer voetballen,’’
stelde een toehoorster tevreden vast.
Een schijnbare bezuiniging is de versmalling van de troittoirs in de Rietzangerlaan,
Tuinfluiterlaan en Spotvogellaan. Dat heeft
niets met gebrek aan financiële middelen te
maken, maar met de dringende wens van de
hulp- en servicediensten om de rijbanen die

door de geparkeerde auto’s wel erg smal zijn
geworden enigszins te verbreden.
Bomen
Groenbeheerder Hans Kruiderink breekt zich
nog het hoofd over de vraag wat hij zal doen
met de bomen in het schaduwrijkste stukje van
de Laan van Poot, tussen de Oude Buizerdlaan
en de Wildhoeflaan. De wortels van deze vrij
dicht op elkaar staande bomen drukken het asfalt en de stoepen omhoog. ,,Ik wil ze wel laten
staan, maar we kunnen ze niet op deze manier
laten doorgroeien,’’ aldus Kruiderink.
De opslag van rioolbuizen, hemelwaterbuizen
en straatklinkers zal tijdens het project gedeeltelijk plaatsvinden aan het Eiberplein en deels
aan de Laan van Poot. Wellicht komt daar nog
een andere locatie bij. Ook zal in het projectgebied een bouwkeet worden neergezet, hoewel
nog niet bekend is waar dat zal zijn. ,,Maar dat
wordt wel de plek waar u gedurende de werkzaamheden te allen tijd met uw vragen terecht
kunt. Dus zit u iets dwars: kom naar de keet!’’,
aldus Piet Ham.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 7 december: Rietje
Schillemans verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een
levend persoon en trekt een tarotkaart.
Woensdag 14 december: Brigitte
Goudsmith verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een
levend of overleden persoon.
Woensdag 21 december: KERSTVIERING
Ed van Roosmalen verzorgt een avond met
psychometrie a.d.h.v. een foto van een overleden persoon. Deze dient u zelf mee te nemen.
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Wijkvergadering trok
ruim 200 bezoekers
Het is minstens tien jaar geleden dat zo veel mensen
een algemene ledenvergadering van wijkvereniging De
Vogelwijk hebben bezocht als op 17 november jongstleden het geval was. In totaal waren er zo’n 220 bezoekers, die zich aanvankelijk opsplitsten in twee ruimten:
ongeveer 130 personen waren speciaal gekomen voor
de informatie over het komende Project Vernieuwing
Riolering en Bestrating Fase 3 en circa negentig belangstellenden discussieerden over de toekomst van de met
sloop bedreigde kerk aan de Sportlaan.
In de pauze keerden weliswaar enkele tientallen mensen huiswaarts, maar er bleven er toch zo’n 120 over om
het vervolg van de avond mee te maken. In het laatste
uur van de vergadering namen de aanwezigen met
applaus afscheid van bestuurslid Karin Donk, die door
voorzitter Pieter Duisenberg in de bloemen werd gezet.
Eveneens met handgeklap werd Marianne Moor als
nieuw bestuurslid benoemd en welkom geheten.
Straatfeesten
Bij de behandeling van de financiële verantwoording
over het afgelopen jaar en het jaarplan voor 2012
ontstond een ietwat hilarische sfeer nadat een bewoner
van de Kraaienlaan zich had afgevraagd waarom
organisatoren van straatfeesten in de wijk een paar
honderd euro subsidie krijgen van de wijkvereniging,
die daarvoor op haar beurt weer geld van de gemeente
ontvangt. ,,In een rijke wijk als de onze kunnen we toch
wel zonder financiële steun straatfeesten organiseren?’’
aldus de spreker, die vervolgens het voorstel lanceerde
om voortaan maar helemaal van gemeentelijke subsidie
af te zien. ,,Op zich een sympathieke gedachte,’’ vonden
veel aanwezigen. Maar men koos uiteindelijk toch
massaal voor behoud van de subsidie (die overigens
volgend jaar al aanzienlijk minder wordt) al was het
alleen al vanwege het risico dat de wijkvereniging dan
ten eeuwigen dage uit de gemeentelijke boekhouding
zou verdwijnen. Bovendien benadrukten wijkpenningmeester Rob Heidt en enkele aanwezigen dat voedsel
en drank bij straatfeesten te allen tijd voor rekening
van de organisatoren komt en dat het doorgaans alleen
gaat om een bijdrage van 150 à 300 euro in de huur van
een springkussen of bijvoorbeeld een marktkraampje.
,,En dat is vaak net het juiste zetje dat initiatiefnemers
nodig hebben om zo’n feest te organiseren,’’ aldus een
ervaringsdeskundige.
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Vogelwijk zet in op
Door Dick van Rietschoten

De robuuste, beeldbepalende
Sacramentskerk aan de Sportlaan,
mag niet worden afgebroken.
Onderzocht moet worden of het
bouwwerk uit 1926, een schepping
van kerkarchitect Nicolaas Molenaar, een andere functie kan krijgen. Als de kerk van binnen wordt
‘gestript’, zou hij bijvoorbeeld kunnen transformeren in een complex
van kleinschalige wooneenheden.
Met algemene stemmen heeft de
algemene ledenvergadering van
de wijkvereniging op 17 november
gekozen voor deze beleidslijn als
inzet voor het overleg over de toekomst van het leegstaande kerkgebouw met het bisdom Rotterdam,
projectontwikkelaar Kavel Vastgoed
BV (die grond plus opstal van het
bisdom koopt) en de gemeente.
Gevelrij
Het voorlopig plan van Kavel Vastgoed om
de kerk te slopen en in plaats daarvan twee
flatjes van vijf verdiepingen te bouwen, is
vele wijkbewoners in het verkeerde keelgat
geschoten. Tijdens de zeer goed bezochte
wijkvergadering in het HALO-gebouw,
waar wijkbestuurslid Arthur Wiggers een
presentatie gaf van de stand van zaken,
werd unaniem vastgesteld dat een flatcomplex absoluut niet past in de westelijke
gevelrij van de Sportlaan, ook al staat er
aan de overkant een ziekenhuis, omringd

p behoud van kerkgebouw Sportlaan

door flats. Mocht het kerkgebouw onverhoopt
toch worden gesloopt, dan mag er op deze plek
alleen bebouwing komen die in de bestaande
gevellijn past en het tuinstadkarakter van
de wijk niet aantast, zo luidde de communis
opinio.
Werkgroep
De wijkvereniging heeft de afgelopen maanden een werkgroep in het leven geroepen die
zich met de toekomst van de kerk bezighoudt.
Een van de leden van deze werkgroep is
architect Ernstjan Cornelis, bewoner van de
Kolibrilaan, op een steenworp afstand van de
kerk. Hij schotelde de aanwezigen een zelfvervaardigde montagefoto voor die een virtueel

beeld geeft van twee flatgebouwtjes op de
plek van de kerk. Volgens Cornelis is het heel
goed mogelijk en beslist niet extra duur om het
exterieur van de kerk geheel of grotendeels te
behouden en ,,binnen allerlei leuke dingen te
doen’’. Men kan onder meer denken aan het
creëren van een soort binnenhof midden in
de kerk, waaromheen wooneenheden worden
gesitueerd. Dat is onder meer ook gedaan in
Lichtenvoorde, in de Achterhoek. ,,Maar de
hamvraag is natuurlijk: hoe brengen we de
projectontwikkelaar op andere gedachten?’’,
aldus de architect.
Inmiddels staat er een afspraak tussen
Kavel Vastgoed en leden van de Werkgroep
Sacramentskerk op het programma.
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Bericht
van de nieuwe seniorencommissie
Door Mieke Douma
In het vorige nummer van het Vogelwijkblad
zijn Ria Zonneveld en ik kort bij u geïntroduceerd als de nieuwe leden van de
Commissie Ouderenactiviteiten, ook wel de
Seniorencommissie genoemd. Bij dezen willen
we wat meer aandacht aan het ouderenwerk
zelf besteden. In dat kader hebben we onlangs
uitgebreid gesproken met onze geweldige voorgangster, Wil van Alphen, die dit werk twintig
jaar heeft gedaan, overigens de laatste jaren
samen met Coby Kervezee.
Tijdens het gesprek met Wil hebben wij stilgestaan bij de vraag wat wij met het ouderenwerk
in de Vogelwijk willen bewerkstelligen. We
kwamen toen tot de volgende ‘doelstelling’:
het organiseren van allerlei activiteiten voor
oudere bewoners uit de wijk (vanaf ongeveer
60 jaar) zodat zij op een andere manier met
wijkgenoten in contact komen.
Moeilijk bereikbaar
Daarnaast zijn wij van mening dat het ouderenwerk ook aandacht dient te hebben voor
oudere wijkgenoten die niet via dergelijke activiteiten zijn te bereiken. Over de wijze waarop
dit zou kunnen of moeten gebeuren, willen
wij de komende tijd met elkaar, met instanties,
maar ook graag met u als medebewoners in
gesprek gaan.
Wij staan zeer open voor allerlei ideeën op het
gebied van het ouderenwerk, of dat nu over de
te organiseren activiteiten gaat of over de ouderen die moeilijk bereikbaar zijn en/of zich geisoleerd voelen en hulp behoeven. Ten aanzien
van dat laatste punt lijkt het ons een goed idee
om in ieder geval in het huis-aan-huisnummer
van het wijkblad dat in april aanstaande wordt

verspreid uitgebreid aandacht te besteden aan
het ouderenwerk, in de hoop de groep die geen
lid van de wijkvereniging is (en het blad dus niet
maandelijks ontvangt) op die manier toch te
bereiken.
Agenda
Wat staat er de komende tijd op de agenda van
de seniorencommissie? Allereerst hebben wij in
overleg met Wil besloten dat de kerstlunch dit
jaar komt te vervallen omdat wij niet meer op
tijd zijn met een oproep hiervoor in het wijkblad
(dat had in november al moeten worden aangekondigd) en ook anderszins tijd te kort komen.
In plaats daarvan leek het ons aardig om te
kiezen voor een nieuwjaarsbrunch of voorjaarslunch in het nieuwe jaar.
Daarnaast willen wij komend voorjaar één of
twee activiteiten organiseren, waarbij wij denken aan bijvoorbeeld een korte stadswandeling
van het Gilde Den Haag (zoals een Hofjestocht,
een wandeling door oud-Scheveningen of een
Jugendstilwandeling) en/of een bezoek aan een
museum of concert.
Voor juni volgend jaar hebben wij de bekende
jaarlijkse dagtocht per bus op het programma
staan en in september willen we weer een activiteit in Den Haag of omgeving regelen. Uiteraard
zal er volgend jaar december wel weer een
kerstbijeenkomst plaatsvinden.
In het eerstvolgende nummer zal de berichtgeving vanuit de ouderencommissie nog concreter
worden. Mocht u ideeën hebben, dan wil ik u
vragen contact op te nemen met:
Ria Zonneveld (tel.nr. 345.22.68)
of Mieke Douma, e-mail:
visserdouma@hetnet.nl
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Duinrestauratie begonnen
Door Dick van Rietschoten

Met feestelijk vertoon hebben de Haagse wethouder Sander Dekker en de ZuidHollandse gedeputeerde Han Weber op 14 november de aftrap gegeven voor de
restauratie van het duingebied tussen Kijkduin en de De Savornin Lohmanlaan.
Ze mochten elk plaatsnemen in twee van de graafmachines die het komende jaar
grote delen van het duinterrein zullen afgraven.
Bij dit natuurherstelproject – dat tijdens het
broedseizoen tussen half maart en half mei
wordt stilgelegd - zullen vele struiken en boompjes die er van oudsher niet thuishoren worden
verwijderd en het zand zal met grote machines
grondig worden gezeefd voordat het weer aan
de duinen wordt teruggegeven. Zo ontstaan er
weer (deels) ‘blanke’ duintoppen en zal zich

12

De Vogelwijk december 2011

nieuwe gebiedseigen vegetatie ontwikkelen.
Tegelijkertijd worden op veel plekken hekken
en prikkeldraadversperringen verwijderd en
krijgen de wandelpaden een nieuw aanzien.
Natura 2000
Het duinareaal dat tot begin 2013 onder
handen wordt genomen, beslaat in totaal een

oppervlakte van ongeveer 100 voetbalvelden.
Het Westduinpark, waar het een onderdeel van
is, behoort tot de zogeheten Natura 2000-gebieden, het Europese netwerk van beschermde
natuurgebieden. Nederland telt ruim 160 van
deze terreinen. Den Haag is de eerste gemeente
in het land waar een Natura 2000-gebied op
grote schaal wordt gerestaureerd.
,,Voor wandelaars en fietsers in de duinen
zullen al die bulldozers, graafmachines en zeefmachines geen prettig gezicht zijn’’, erkende
wethouder Dekker, ,,maar men moet bedenken
dat het van tijdelijke aard is en dat het resultaat
prachtig zal zijn.’’

Afgekort
Gek word ik van al die afkortingen waarmee
we geregeld in de media worden geconfronteerd: CPB, PGB, DSK, WMO, SSR, NDT,
AOW, WAO, ZZP, JFK en ga zo maar door. En
soms zie ik NMa, met een kleine a. Geen idee
waar dat voor staat. Ik knikker ze allemaal
door elkaar.
Misschien kan iemand er een gezelschapspel
van maken: wie de meeste afkortingen kan
verklaren. Dat lijkt me leuk en spannend,
onderhoudend, leerzaam en gezellig ook. En
bij iedere goede verklaring mogen de anderen
een alternatief verzinnen, maar denk erom:
de letters moeten wel dezelfde zijn.
Zou er een lijst bestaan van alle afkortingen?
Ik hoop het wel, anders heb je een probleem.
Je kunt je beperken tot alleen Nederland,
maar er moet natuurlijk ook een uitgebreide
versie voor Europa zijn en een superversie
voor de hele wereld. Ook (bedenk ik net) kun
je natuurlijk de werelddelen nog verknippen.
Enfin, men zoekt het maar uit.
Ik wil u nog iets anders vertellen, wat er
een beetje op lijkt. Over Kaat en haar vader.
Ze waren in de tijd kort na de Tweede
Wereldoorlog zo bijbelvast dat wanneer
haar vader met zijn vrienden het tennisspel
beoefende ze elkaar met bijbelteksten om de
oren sloegen, zo van: ‘Mattheüs 9 vers 17’ of
‘Spreuken 27 vers 14’ of ‘Johannes 8 vers 11b’.
En elk begreep meteen waar dat op duidde.
Grote hilariteit tussen de heren. Ernst en
vermaak samengevoegd.
Ook hier ging het in feite om een soort
afkortingen. Maar ik denk dat zoiets heden
in onbruik is geraakt. Mocht het hier en daar
toch nog vorkomen, dan hoor ik dat graag.

Lorre
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Zonnepanelen op Heldringschool
en flatgebouw Ranonkelstraat

In oktober zijn op het dak van de O.G.
Heldringschool aan het IJsvogelplein 45 zonnepanelen geplaatst. De school profiteerde bij
deze investering van een riante gemeentelijke
subsidie op zonnepanelen. Daarbij moest
echter wel snel worden beslist en gehandeld,
want de inschrijving voor de subsidieregeling
ging begin september van start en eindigde
eind oktober alweer. Dankzij initiatiefnemer
Phlip Boswinkel van de ‘groene’ vastgoedonderneming Local, wiens kinderen op de
Heldringschool zitten, konden de subsidieaanvraag en de plaatsing in korte tijd worden
geregeld.
Door de gemeentelijke tegemoetkoming hoefde
de school maar zo’n 7000 euro voor de aanschaf van de panelen neer te tellen. Binnenkort
wordt in de school een elektronisch display
geplaatst waarop de energieopbrengst van de
zonnepanelen is af te lezen.
Flatgebouw
In oktober was Phlip Boswinkel ook betrokken bij het aanbrengen van een serie gesubsidieerde zonnepanelen op een van de flats
tussen de Ranonkelstraat en de Sportlaan.
Het gaat om het eerste flatgebouw aan de

Ranonkelstraat, met de nummers 1 t/m 77.
Door de ingebruikneming van de panelen met
de ‘fotovoltaïsche cellen’, die het zonlicht direct
omzetten in elektriciteit, wordt sinds begin
november circa 70 procent van de elektriciteit
die nodig is voor de liften, de blokverwarming
en de algemene verlichting door de zon geleverd. Dat scheelt de Vereniging van Eigenaren
honderden euro’s per jaar.
Overigens heeft de gemeente voor komend jaar
opnieuw een subsidieregeling voor zonnepanelen aangekondigd. VVE’s van andere flats
langs de Sportlaan kunnen zich daarop alvast
beraden, en dat geldt ook voor particuliere
huizenbezitters.
Nieuwbouw school
De zonnepanelen op de Heldringschool zijn
gemakkelijk te demonteren, zodat zij kunnen
worden herplaatst op het dak van de nieuwe
school, die vanaf de tweede helft van 2012 zal
verrijzen. De sloop van het huidige schoolgebouw, die aanvankelijk komend voorjaar zou
plaatsvinden, is inmiddels verschoven naar de
zomer. Het is nog steeds niet bekend waar de
leerlingen van de Heldringschool tijdens de
bouw van de nieuwe school les zullen krijgen.
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Flonkerende
aanloop naar
Sinterklaasfeest
Door Dick van Rietschoten
Sommige ouders wisten zich nog goed te herinneren hoe vorig jaar op 11 november het SintMaartensfeest verliep: koud, guur, nat. Nee,
dan dit jaar. Geen vuiltje aan de heldere avondlucht, waar de volle maan al door de bomen
scheen om het lampionlicht van de kinderen
extra luister te geven. Eigenlijk was de traditionele kindertocht langs de deuren dit jaar een
flonkerende aanloop naar het Sinterklaasfeest,
dat een dag later met de aankomst van de oude
goedgeefse bisschop al zou losbarsten.
Op de traditionele startpunten van de lampionnentocht – Mezenpleintje, Pauwenlaan,
Tortellaan – hadden zich in totaal ruim 200
kinderen en hun begeleiders gemeld om na het
verorberen van de oliebol van bakkerij Driessen
te gaan speuren naar huizen waar een kaars
achter het raam brandde. Aanbellen, liedje
zingen en dolgelukkig wat lekkers grissen uit
de voorgehouden mand of schaal. Waarna in
veel gevallen een aan het tuinhekje wachtende
vader of moeder de opvoedkundig verantwoorde vraag stelde: ,,Heb je ‘dank u wel’
gezegd?’’
Bijgaand een kleine sfeerimpressie, vergezeld
van de foto’s met de winnaars van de lampionwedstrijd. Zij kunnen zich melden bij de activiteitencommissie om een prijsje in ontvangst
te nemen (zie gegevens achterin dit blad). De
twee ‘mummiemeisjes’ Eva en Rosa zijn dit jaar
precies vijf jaar vriendinnen. Ze hebben elkaar
in 2006 tijdens Sint Maarten leren kennen en
zijn sindsdien onafscheidelijk. Hun moeders
trouwens ook. De meisjes hebben al eens eerder
een prijs met hun lampions gewonnen, maar ze
maken er dan ook elke keer weer veel werk van.
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Herinnering aan Cees van Beurden
Door Hans Abbink - Foto: Heike Meyers

Op 25 oktober jl. is Cornelis Andries van Beurden overleden, een Vogelwijker in
hart en nieren die bijna veertig jaar aan de Laan van Poot 180 heeft gewoond.
Cees voor zijn familie, vrienden en kennissen, en dan wel Cees uitgesproken zoals
het hoort: een ‘c’ voor een ‘e’ klinkt als ‘s’. Want Cees was precies. Hij was niet voor
niets gedurende een groot deel van zijn werkzame leven hoofd van de stenografische dienst van de Tweede Kamer.
Ik heb Cees leren kennen in 2006. Hij vertelde
me dat hij een goede vriend een boek over
de Vogelwijk cadeau had willen geven. Maar
zo’n boek bleek niet te bestaan. ‘Dan schrijf je
het toch zelf?’ was het advies. Zo werd hij de
initiatiefnemer van een project dat ruim twee
jaar in beslag zou nemen: het voorbereiden,
samenstellen en schrijven van het boek ‘Een
Haagse Oase aan Zee’, waaraan uiteindelijk een
handvol wijkgenoten heeft meegewerkt. Ik ben
via Dick van Rietschoten, hoofdredacteur van
ons wijkblad, aangeschoven in het auteursteam
en heb daar nooit spijt van gehad.
Wijkbladen
Cees had al heel wat voorbereidend werk verricht. Uit grote stapels oude wijkbladen, die
hij her en der had verzameld, te beginnen met
enkele van de oudste nummers uit het eind van
de jaren vijftig, had hij een vrijwel compleet
overzicht gemaakt van alle relevante artikelen.
Bijna een halve eeuw wijkblad De Vogelwijk,
samengevat in trefwoorden, onderwerpen
en vindplaatsen. Dat overzicht heeft ons als
‘boekcollectief’ zeer geholpen bij het schrijven
van de verschillende hoofdstukken en verdere
zoekacties in o.m. het Gemeentearchief. Vrijwel
alle vergaderingen hielden we bij Cees thuis,
want hij bezat prachtige wijnen die ons steeds
opnieuw inspireerden door te gaan.
Al die oude jaargangen van De Vogelwijk zijn
uiteindelijk, zij het met enige moeite, door Cees
afgestaan en overgedragen aan het archief van

de wijkvereniging. Dat betekende overigens
niet dat zijn werkkamer aan de rand van zijn
achtertuin veel leger werd. Cees was een verwoed verzamelaar van kranten, tijdschriften en
boeken. Aan het ordenen of opruimen daarvan
zullen zijn dochters (Myriam en Jacobine) nog
een hele kluif hebben.
Na de presentatie van het Vogelwijkboek op
8 november 2008 zijn we als auteurs geregeld bij elkaar blijven komen, puur voor de
gezelligheid. Soms in de inmiddels niet meer
bestaande koffiehoek bij bakkerij Driessen aan
het Mezenpleintje, soms ook voor een wijntje
bij Cees thuis.
Op zijn rouwkaart stond:
‘Cees was een levensgenieter. Eigenzinnig, charmant, inventief en geestig als hij was, genoot hij
van zijn werk en de mensen om zich heen. We
zullen hem missen.’
Beter kan ik het niet zeggen.
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Ontsnapte Boevenpieten op tijd in
Door Mischa Vos
Op het Mezenpleintje was op 12
november een podium geïnstalleerd
vanwege het bezoek van Sinterklaas
aan de Vogelwijk, ook dit jaar prima
verzorgd door Bakkerij Driessen, met
medewerking van de wijkvereniging.
Terecht zette wijkvoorzitter Pieter
Duisenberg de organisatoren even in
het zonnetje (zie bijgaande foto).
Toch liep het ondanks de inspanningen van alle medewerkers dit
jaar niet helemaal op rolletjes: uit
een Spaanse gevangenis waren twee
boevenpieten ontsnapt, P1 en P2,
die twee koffers met geld hadden
gestolen die Sinterklaas nodig had om
de cadeaus te kopen. En zonder geld
geen cadeaus. Dankzij de oplettende
kinderen die in drommen met hun ouders naar het pleintje waren gekomen,
wisten zij samen met de Politiepiet
de koffers terug te halen, net op tijd,
zodat Sinterklaas toch cadeautjes kon
uitdelen!
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de kraag gevat

Bakker Victor
Driessen wint
Innovatieprijs met
‘Fitbrood’
Vogelwijkbakker Victor Driessen heeft
in november de jaarlijkse Innovatieprijs
gewonnen van het Nederlands Bakkerij
Centrum, de beroepsorganisatie van de
bakkersbranche. Victor verdiende de prijs
met zijn creatie Fitbrood.
,,Ik vind het leuk om van tijd tot tijd nieuwe
producten uit te vinden,’’ zegt hij trots. ,,En
dat is natuurlijk ook een stimulans voor de
klandizie.’’
Het geheim van zijn Fitbrood wil Victor,
die begin dit jaar ook Slankbrood introduceerde (met extra veel vezels), best
verklappen. ,,Er zit een grote dosis energie
en gezondheid in,’’ zegt hij. ,,Ten eerste
maïs, dat vitamine B en mineralen bevat.
Vervolgens tarwekiemen, waar veel vitamine E in zit, dat onder meer goed is voor je
haar, je nagels en je huid. Ik doe er diverse
vezels in, die zoals bekend goed zijn voor
de darmflora en het afweersysteem, ook
lijnzaad dat Omega 3-vetzuren bevat, dan
nog wat kalkrijk sesamzaad en als klap op
de vuurpijl pompoenpitten. Die zijn ook
heel heilzaam, want daar zit veel zink in
en dat is een antioxidant en bovendien een
prima middel voor je denkvermogen en niet
te vergeten: voor je libido.’’

D e c e m b e r ac t i e
Fitbrood voor 1,75
Een Fitbrood kost 2,40 euro, maar ter
introductie biedt Bakkerij Driessen aan
het Mezenpleintje het prijswinnende
brood gedurende de hele maand
december aan voor 1,75.
Sla dus uw slag!
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Vijf prachtige groene daken –
Wie volgt?
Door Andrea Connell

Sinds oktober is de Vogelwijk vijf groene platte daken rijker. Het resultaat van een
gezamenlijke actie van een aantal vrienden en buren, geïnspireerd door Vogelwijk
Energie(k) en gesteund door subsidie van de gemeente. De groene daken zijn
aangelegd in de Pauwenlaan (nrs. 65 en 67), Fuutlaan (1), Kwikstaartlaan (16) en
Patrijslaan (7a). Mooi om te zien en goed voor natuur en milieu. U kunt trouwens
nog volop meedoen, want de subsidieregeling van de gemeente (25 euro per m2
groen dak) is verlengd tot 1 november 2014.

Wat is een groen dak?
• Een groen dak is een - doorgaans plat - dak begroeid met verschillende soorten vetplantjes van de
sedum-familie.
• Groene daken zijn makkelijk aan te leggen op bestaande gebouwen en bovendien onderhoudsarm.
• Sedumdaken en zonnepanelen zijn evt. goed te combineren.
• Let wel: Een groen dak kan niet op zinken daken en dakpannen worden geplaatst.
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Samen met de buren
We hadden ons voorgenomen het groende
daktapijt zelf te gaan leggen, zij het wel onder
professionele supervisie. Om elf uur op een
herfstige zaterdagochtend ging bij ons de
deurbel. Daar stonden ze, de Dakdokters, het
jonge bedrijf dat ons - de vijf gezinnen van
het ‘groene dak-collectief’ - zou begeleiden bij
het aanleggen van het milieuvriendelijke dak.
Buurman Arie kwam er als laatste bij – via het
dak, waar hij nog net de laatste steentjes en
bladeren had verwijderd. We kregen een korte
introductie over groene daken, het aanlegproces en het onderhoud. Wist u van mest uit
levende wormen? Wij ook niet, maar het schijnt
voor groene daken heel goed te zijn!
Umuganda
Korte tijd later arriveerde de vrachtwagen met
hijskraan, die bij elk huis de wortelwerende
folie, het isolatiematje en de sedumtegels
deponeerde. Het was tijd om de mouwen op
te stropen en de schouders eronder te zetten.
Samen: buren, vrienden, ouders, kinderen en
natuurlijk ook de Dakdokters. In Rwanda heet
het ‘Umuganda’ en in Noorwegen ‘Dugnad’, het
fenomeen waarbij buren iedere maand een
aantal uren samen de straat of wijk opknappen.
Daarop leek ons dakinitiatief. Heel gezellig en
bovendien nuttig. Vergelijkbaar met een straatborrel, maar dan iets beter voor de lijn!

een aantal foto’s staan. Voor meer informatie
kun je ook mailen met a.connell@planet.nl
Gemeentelijke informatie is te vinden op
www.denhaag.nl/groenedaken
De belangrijkste voordelen in het kort
• Meer natuur in de stad en bevordering
biodiversiteit– het groene dak trekt vogels
en insecten.
• Langere levensduur dakbedekking – het
groene dak beschermt het bitumineus dak
tegen hoge temperaturen, licht en ultraviolette straling waardoor het dak ongeveer twee
keer zo lang mee gaat.
• Koeling en isolatie – een groen dak kan de
binnentemperatuur in de zomer met 3 tot 4
graden verlagen en isoleert in de winter. Dit
bespaart energie en CO2-uitstoot.
• Betere luchtkwaliteit – een groen dak filtert
giftige stoffen, fijnstof en CO2
• Het ziet er veel mooier uit dan een grijs
dak!

Speciale aanbieding
Vogelwijkers krijgen van de Dakdokters
dezelfde groepskorting als de hier genoemde vijf bewoners. En hoe meer deelnemers, hoe voordeliger. Neem voor meer
details contact op via www.dakdokters.nl.

Resultaat
En het resultaat mocht er zijn! Aan het eind van
de middag lagen er vijf kleurrijke sedumdaken
en waren de eerste zoemende bijen en zelfs een
reiger op de daken gesignaleerd. Prachtig en
zeker de investering en de inspanning waard!
Uiteraard kun je het dak ook geheel door
een bedrijf laten aanleggen, maar voor je
portemonnee en de voldoening is DIY (Do It
Yourself) een aantrekkelijke optie.
Wie stap-voor-stap wil zien hoe het gegaan is
en wat het oplevert, moet maar eens kijken op
www.vogelwijkonline.nl waar ons filmpje en
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Nieuwe
gasleidingen in
Vogelwijk-Zuid

Unieke kans:

Colleges kunstges

Door Mischa Vos
Bewoners in de omgeving van de
Kwartellaan hebben mogelijk al iets gemerkt
van de gassaneringsoperatie die onlangs van
start is gegaan in opdracht van Joulz, het
infrastructuurbedrijf voor de energiesector.
Gert-Jan Haket van de Twentse onderneming Siers, dat de klus gaat klaren, licht
toe: ,,We zijn in de week van 14 november
begonnen met het vernieuwen van de oude
gasleidingen in de straten. Die klus zal tot
aan de zomer van 2013 duren, een flinke
periode dus. De nu nog gietijzeren gasleidingen zijn verouderd, waardoor de kans
op lekkage toeneemt. De leidingen worden
vervangen door een plastic variant, die veel
duurzamer is.’’
Uiteraard kunnen de bewoners last ondervinden van de werkzaamheden, die deels
parallel lopen met de in februari beginnende
vernieuwing van de riolering. ,,Wij moeten
stoepen openbreken om de leidingen te
vervangen, maar in veel gevallen ook onder
tuinen of tuinpaden graven om de leidingen van de straat naar de woning en de
gasmeter te vervangen,’’ aldus Haket. ,,De
bewoners ontvangen van ons altijd eerst een
brief, waarop wij telefonisch een afspraak
maken om de werkzaamheden te verrichten.” De operatie is inmiddels begonnen aan
de Kwartellaan en de Sijzenlaan. Gert-Jan
Haket zelf is geregeld te vinden in de portocabin aan het Eiberplein. Bewoners van elke
straat die aan de beurt komt, krijgen vooraf
informatie in de bus. Heeft u nog meer vragen, dan kunt u Gert-Jan bellen:
0541-572200.
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Kunsthistorica en Vogelwijk
bewoonster drs. Saskia Gras gaat
vanaf januari aanstaande een
tweetal cursussen kunstgeschiedenis geven, en wel midden in de
wijk: in de vergaderzaal naast de
St. Albaankerk aan de Rietzangerlaan 2A. Als u er tijd voor hebt,
geef u dan snel op!
Saskia heeft al ruim 25 jaar ervaring in het verzorgen van cursussen op haar vakgebied.
Haar geïllustreerde colleges
vinden plaats in twee afzonderlijke reeksen:

schiedenis midden in de Vogelwijk
• Op maandagmiddagen van 15.00 tot 16.45
uur wordt een achtdelige cursus Capita
Selecta uit de Kunstgeschiedenis gegeven.
De data zijn: 16, 23 en 30 januari, 6, 13 en 27
februari, 5 en 12 maart.
Kosten: € 100,-, inclusief een uitgebreide
syllabus.

• Op donderdagochtenden van 10.00 tot 11.45
uur wordt in 10 lessen de Kunst van de
Middeleeuwen behandeld. De lesdata zijn:
19 en 26 januari, 2, 9 en 16 februari, 1, 8, 15
en 29 maart en 5 april 2012.
De kosten hiervoor bedragen € 125 inclusief
een uitgebreide syllabus.
Capita selecta
In de serie Capita Selecta, die op maandagmiddag 16 januari begint, wordt in acht lessen
steeds een afgerond onderwerp uit de kunstgeschiedenis besproken. Deze onderwerpen zijn:
1. De raadselachtige Etrusken;
2. Moorse kunst in Spanje, Arabische cultuur
en haar invloed op Europa;
3. François I en Fontainebleau, een nieuwe stijl
en nieuwe thematiek in Frankrijk;
4. Schoonheidsidealen en vruchtbaarheidssymbolen;
5. Het Parijs van Baron Haussmann, de aanleg
van de grote boulevards;
6. De geschiedenis van de industriële vormgeving in Nederland; de vroegste spraakmakende producten van o.a. Glasfabriek
Leerdam en Gispen;
7. De Weissenhofsiedlung te Stuttgart, experiment van het Nieuwe Bouwen in 1927;
8. De New York School, schilders van het
abstract-expressionisme zoals Pollock,
Newman, de Kooning en Rothko.

Kunst van de Middeleeuwen
In de cursus Kunst van de Middeleeuwen,
beginnend op donderdagochtend 19 januari,
wordt een levendig beeld van kunst en samenleving in de Middeleeuwen geschetst, waarbij
in elk geval de volgende onderwerpen aan de
orde komen:
1. Vroegchristelijke en Byzantijnse kunst
(Rome, Ravenna, Constantinopel)
2. Ierse Gouden Eeuwen: kunst van Keltische
monniken
3. Karolingische en Ottoonse kunst: de keizerlijke hofcultuur
4. Romaanse en Gotische bouwkunst en beeldhouwkunst (de grote Franse kathedralen)
5. Italiaanse meesters als Giotto en Duccio en
hun tijdgenoten
6. De Vlaamse meesters, zoals Jan van Eijck en
Rogier van der Weijden
Bij voldoende belangstelling zal deze reeks in
september worden vervolgd met het thema
Renaissance. In de twee jaar daarna volgen
dan nog De Gouden Eeuw, de Kunst van de
Negentiende Eeuw, de Kunst van 1900 tot 1945
en de Kunst van 1945 tot heden.

Aanmelden
Als u zich wilt aanmelden (en doe dat zo
snel mogelijk) mail dan naar
saskiagras@hccnet.nl of bel (070) 4481054
(eventueel antwoordapparaat inspreken).
Vermeld bij aanmelding uw naam, adres en
telefoonnummer! U krijgt dan een bevestigingsbriefje thuis met daarop het bankrekeningnummer voor het storten van het
‘collegegeld’.
Zie ook: www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl
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Volleybalclub Vogelwijk timmert
weer aan de weg in het Westland
Door Cees van Gils en Harm de Boer

Met zeven spelers (m/v) trok de
Vogelwijk Volleybalclub op zaterdag
5 november vanaf de thuishaven
Heldringschool naar Maasdijk voor de
jaarlijkse strijd om de Westland Beker.
Achtste speler Evert-Jeen (m) kwam
rechtstreeks van Harderwijk, waar hij
zich grondig op het toernooi had voorbereid door liefderijk met de dolfijnen
te zwemmen.

Vorig jaar haalden we in het eveneens
Westlandse Poeldijk de tweede plaats, maar
ook nu speelden we de sterren van de hemel.
Onze gastspeelsters Yolande en Lia scoorden
aan de lopende band. De smashes van EJ deed
menig tegenstander in de vloer bijten en Cees
wist met subtiele lobjes de tegenpartij geregeld
op het verkeerde been te zetten. De dakhoge
services van Harm waren onnavolgbaar en Dick
was ons geheime wapen met snoeiharde ballen
diep uit het achterveld.
De routine van de beide Fransen in ons team
bleek af en toe genadeloos. Na wat tegenslag in

de voorronde, gewenning aan het emancipatieproces en voor sommigen te korte rookpauzes,
was het succesvol eindigen als poulewinnaar
(!) toch niet niks. Trots gingen we dan ook
met de beker op de foto, al duurde het wel een
kwartiertje voordat Cees zijn toestel en een
lieftallige stevige Westlandse fotografe naar
zijn hand had gezet.
Excursie
Ook de excursie door het Westland was
bijzonder geslaagd. We zaten op de terugweg
volgens het ANWB-bord al bijna in Engeland.
Het was dat de veerboot er niet lag, anders
hadden we er nog een weekendje Londen aan
vast geknoopt. Het pittoreske doorsteekje, waar
trouwe chauffeur Dick ons op de heenweg op
had getrakteerd, fungeerde als perfect opwarmertje voor het eclatante succes. De thuisblijvers en schaatsliefhebbers hebben ongelijk
gehad, de geblesseerden zwaar pech.
Veel dank aan onze geleende dames Lia en
Yolande, benzinesponsor Dick, shirtsponsor
KPN en de aanbieders van de beschaafde rondjes in de kantine voor en na de wedstrijden.
De meeste eer komt toe aan onze multitasker
Frans Sopacua: organisator, coach, scheids en
dan ook nog zich zelf opofferen om anderen
zo veel mogelijk te laten spelen! Dank! En voor
de clubgenoten die dit moois moesten missen:
Frans heeft de volgende uitnodiging al weer
binnen: voor 21 januari a.s. Voor enthousiaste,
belangstellende andere Vogelwijkers zijn er
nog wel enkele vacatures (m/v!!!) voor onze
donderdagse speelavonden beschikbaar.
De PR-spin-off van onze grote successen in het
Westland moet voorzitter Pieter Duisenberg
ongetwijfeld inspireren tot de instelling van een
jaarlijkse trofee voor dit doel. Die beker zullen
we niet aan ons laten voorbij gaan!

De Vogelwijk december 2011

27

Tekst en foto’s: Madelon Kranenburg

Waar zijn ze gebleven?
Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu
Naam             
Gezinssamenstelling
In de Vogelwijk gewoond
Vroeger adres
Huidig adres

�

Esther Lunshof (34)
Woont samen met Jeroen Plugge en zoontje Krijn
Van 1985 tot 1996
Houtrustlaan 16 (en binnenkort opnieuw)
Egelantierstraat 28

,, Zal ik hier gaan staan?” ,,Prima’’, zeg ik, en
ik neem een foto van Esther en haar zoontje
Krijn. We staan in een ietwat verwilderde tuin
van haar ouderlijk huis aan de Houtrustlaan
waar Esther opgroeide, letterlijk aan de rand
van de Vogelwijk, tegenover de sportvelden.
Drie dagen eerder sprak ik Esther ’s avonds in
haar woning aan de Egelantierstraat, waar zij
samen met haar vriend Jeroen Plugge en hun
één jaar oude zoon Krijn woont.
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Houtrustlaan
,,Ik ben in 1977 in Den Haag geboren, in de
Van Loostraat in het Statenkwartier. Daar heb
ik tot mijn achtste jaar gewoond. Omdat mijn
moeder graag een huis met een tuin wilde,
verhuisden we in 1985 naar de Houtrustlaan
16. Ik kan mij herinneren dat mijn ouders daar
met hulp van vrienden een hele zomer hebben
geklust. Het was heerlijk weer en alle deuren
stonden open. Je liep zo de tuin in, waar druiven, pruimen en appels groeiden. Ook had ik
een schommel.”

Ouders
,,Mijn moeder Geesje is altijd een reislustige
vrouw geweest. Ze heeft een tijd in Parijs
gewoond, waar zij mijn vader Kees ontmoette,
die uit Den Haag kwam en als muzikant met
een vriend naar Parijs was gekomen om daar
op te treden. Hij speelde in dixielandbands,
meestal banjo en gitaar, maar ook keyboard
en piano en blaasinstrumenten zoals panfluit,
trompet, klarinet en saxofoon. Van alle markten thuis dus!
Mijn ouders werden op slag verliefd. Toen mijn
moeder zwanger werd van mij wilde ze liever
terug naar Nederland komen. Zij zijn toen in
de Van Loostraat gaan wonen. Omdat mijn
vader als muzikant geen vast inkomen had,
is mijn moeder nadat ik geboren was Engels
gaan studeren en vervolgens lerares Engels
geworden op het Tinbergen College.”
Opgroeien
,,Van mijn moeder kreeg ik wel eens een gulden om snoep te kopen bij drogist Schmale aan
het Mezenpleintje. Je had daar op het plein
ook kruidenier Piet van Eig, die wij kenden uit
de Van Loostraat, waar hij woonde. Later werd
de winkel overgenomen door Jan van Delft,
maar thuis bleven wij altijd zeggen: Ik ga even
wat halen bij Piet!”
,,Ik had snel vriendinnetjes in de buurt.
Sigrid bijvoorbeeld woonde om de hoek op
het Leeuwerikplein. Haar kende ik al, omdat
onze moeders bevriend waren. We zaten op
de Nutsschool Zorgvliet. En toen ik naar de
middelbare school ging, heb ik eerst een paar
jaar op het Haganum gezeten, voordat ik overstapte naar het VCL Daar heb ik echt een superleuke tijd gehad met mijn vriendinnen, met
wie ik nog altijd heel hecht ben. Na schooltijd
zaten we vaak bij mij thuis, in mijn kamer met
roze muren. Met z’n zevenen kletsten we heel
wat af, zoals pubermeiden doen, en we namen
cassettebandjes op met ons geklets over jongens en andere dingen die ons bezighielden. Ik
heb die bandjes nog altijd!”

Humanistiek
,,Na mijn middelbare school wist ik dat ik iets
met mensen wilde doen. Toen ik een folder had
gelezen van de Universiteit voor Humanistiek
in Utrecht, riep ik tegen mijn ouders: dit is
wat ik wil! Kort gezegd leidt de studie je op tot
geestelijk raadgever. Er werden veel thema’s
behandeld, die dan bekeken werden vanuit allerlei disciplines, zoals filosofie, psychologie en
verschillende religies. Je moest ook altijd naar
jezelf kijken en jezelf de vraag stellen: wat vind
ik ervan? Zo leer je jezelf goed kennen. Toch
heb ik mijn studie toen niet afgemaakt. Later
wel. Voor jezelf is het heel nuttig, maar je kunt
er niet zo ontzettend veel kanten mee uit.”
Op kamers
,,Ik ging voor het eerst op kamers in de
Stephensonstraat, maar moest erg wennen.
Ik had erge heimwee naar thuis, zo erg dat ik
vaak weer bij mijn ouders ging slapen! Ik heb
ook nog in de Reinkenstraat gewoond, maar
dat huis beviel niet zo. Inmiddels had ik een
bijbaantje bij het advertentiekrantje Via Via.
Ik kreeg dus de advertenties als eerste te zien,
en hoewel het eigenlijk niet mocht, reageerde
ik stiekem op een advertentie die ik binnenkreeg: een zolderetage in de Van Merlenstraat,
voor weinig! Daar heb ik lang gewoond,
totdat ik ging samenwonen met Jeroen. Drie
jaar geleden hebben wij het huis hier in de
Egelantierstraat gekocht.”
Werk
,,Ik begon met werken als secretaresse bij een
internetbedrijf. Dat kon ik mooi combineren
met het alsnog afronden van mijn studie.
De bachelor-masterstructuur werd namelijk
ingevoerd en dat gaf me de kans om alsnog
een bachelordiploma te halen, zodat ik in elk
geval een papiertje op zak had. Dat lukte. Mijn
volgende baan was bij PUM, een organisatie
die senioren op vrijwillige basis uitzendt naar
ontwikkelingslanden. En nu werk ik al vier jaar
als coördinator bij de IMC Weekendschool, een
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organisatie die iedere zondag lessen verzorgt
voor kinderen uit achterstandswijken, met
behulp van gastdocenten uit verschillende
beroepsgroepen. Als wij bijvoorbeeld het vak
‘recht’ geven, nodigen wij een advocaat, een
rechter en een officier van justitie uit. De kinderen krijgen dan ook een toga aan en dat vinden
ze natuurlijk geweldig!”
,,Wij hebben inmiddels een behoorlijk groot
netwerk, maar het blijft altijd lastig om genoeg
mensen te vinden die mee willen doen. Met
name mensen uit de kunstwereld, die kinderen
willen enthousiasmeren voor creatieve vakken.
Maar wij zoeken ook architecten en sterrenkundigen. Dus mochten er in de Vogelwijk mensen
zijn die willen helpen…”
Spiritueel
,,De eerste verre reis die ik maakte was toen ik
18 jaar was, naar Bangalore, in het zuiden van
India. Mijn moeder was altijd al spiritueel ingesteld en kwam in contact met de leer van de
inmiddels overleden Indiase goeroe Sai Baba.
Ieder jaar ging mijn moeder naar spirituele bijeenkomsten in India, en op zondag ging ik wel
eens met mijn moeder mee naar zo’n centrum
hier in Den Haag. Ik dacht toen altijd: wat een
rare vent, die Sai Baba, met zijn afro-kapsel.
Ik vond het maar gek allemaal. Toch ging ik er
tijdens m’n puberteit ook steeds meer in geloven en toen ik achttien was, ging ik met mijn
moeder mee naar India.”
,,In de leer van Sai Baba vind ik nog steeds
steun. Naast allerlei liefdadigheid vind ik het
mooie dat hij heeft gesteld dat er in principe
geen verschil is tussen religies, maar dat alleen
de uitingsvormen verschillend zijn. Het maakt
niet uit waar je in gelooft, maar word een
betere moslim, een betere hindoe of een betere
christen. Of eigenlijk: een beter mens.’’
Jeroen
,,Jeroen en ik zijn nu zes jaar samen. Ik kende
hem van het uitgaansleven, maar had haast nog
nooit met hem gepraat. Toen ik 28 was, moest
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ik voor mijn studie die ik weer had opgepakt
een ‘historisch onderzoek’ doen. Het leek mij
wel leuk me te verdiepen in de ontwikkelingen
in contactadvertenties, want het zoeken van
contacten via internet kwam steeds meer op.
Dus ik schreef mij in op een datingsite.”
,,Hoewel het om een onderzoek ging, was het
natuurlijk ook best leuk en spannend om te
zien van wie je nu weer een berichtje zou krijgen. Tot ik op een dag het volgende berichtje
kreeg: ‘Hé, jij hier? Groetjes, Plugge.’ Dat was
Jeroen. Na wat heen en weer gemail hebben
we afgesproken en we hadden meteen een klik.
Een paar dagen later kwam Jeroen, die kok is,
bij mij koken. Na die avond is er geen dag meer
geweest dat we niet samen zijn geweest. Zo
leidde mijn onderzoek niet alleen tot het behalen van mijn studie, maar ook tot Jeroen!”
Restaurant BIS
,,Jeroen heeft in verschillende restaurants
gewerkt. Toen wij in de Egelantierstraat gingen
wonen, liepen we vaak op de Valkenboskade.
Op de hoek met de Thomsonlaan zat een oud
restaurantje, waar je haast nooit iemand zag.
Wij dachten vaak: daar kun je wat leuks van
maken! En in die buurt had je nauwelijks
restaurants. Op een dag in 2010 zijn we naar
binnen gelopen en toen bleek dat het te koop
was. Inmiddels is dat nu ons restaurant BIS.
Jeroen heeft een half jaar verbouwd, want het
zag er niet uit. Alles heeft-ie zelf bedacht. Na
de opening is het al vrij snel goed gaan lopen.
Er komen veel mensen uit de omgeving, ook
uit de Vogelwijk, en na goede krantenrecensies
en op de restaurant-website Iens, bleken er ook
steeds meer klanten van elders te komen.”
Moeder
,,Ik heb een heftig en emotioneel jaar achter
de rug. Juist toen Jeroen en ik vorig jaar het
restaurant kochten, werd bij mijn moeder beenmergkanker geconstateerd. Ondertussen was
ik zwanger van Krijn. De blijdschap over zijn
geboorte werd overschaduwd door het bericht

dat de chemokuur bij m’n moeder niet was
aangeslagen en dat de kanker weer terug was.
Ze kreeg toen opnieuw een kuur, waarna het
bergafwaarts ging. Ze werd almaar zwakker
en kreeg steeds meer pijn. Daar kwam ook nog
longontsteking bovenop. Begin dit jaar is ze bij
haar thuis aan de Houtrustlaan in ons bijzijn
ingeslapen, 70 jaar nog maar.”
,,Mijn vader is inmiddels 80. Hij is kort geleden
uit de Vogelwijk verhuisd naar een appartement in de Stokroosstraat. Gelukkig heeft hij
het nu prima naar zijn zin en hij vermaakt zich
goed met zijn hobby’s, zoals het maken van
glas-in-loodramen.”

Brievenbus
Eiberplein
opgeblazen

Terug
Komend jaar gaat Esther met Jeroen en
Krijn weer in het huis van haar jeugd aan de
Houtrustlaan wonen. ,,Het is natuurlijk wel een
beetje beladen plek, maar het was mijn moeders uitdrukkelijke wens dat ik met mijn gezin

het huis zou overnemen. Dat alleen geeft me al
een goed gevoel.
Het wordt wel weer een flinke klus, want we
gaan natuurlijk eerst verbouwen, maar volgend
jaar loopt onze Krijn zo door de openslaande
deuren de tuin in, net zoals ik dat vroeger
deed.”

In het weekend van 5 en 6 november hebben
vandalen de brievenbus op het Eiberplein ter
hoogte van de Wildhoeflaan met vuurwerk
opgeblazen. De brievenbus, waar nog post in
zat, werd geheel vernield. De explosie was zo
krachtig dat zelfs een stuk van de brievenbus
in de boom erachter terecht kwam (zie foto).
Het is de tweede keer in vrij korte tijd dat de
brievenbus op deze plek het doelwit van nachtelijk vandalisme is geworden. In april 2009
werd brandend materiaal in de brievenbus
gegooid, waardoor deze ook werd verwoest. In
beide gevallen konden er geen daders worden
opgepakt. TNT Post heeft laten weten dat er
pas na oud & nieuw een nieuwe brievenbus zal
worden geplaatst. Tot die tijd moeten de omwonenden een flink stuk verder lopen of rijden om
hun brieven te posten.
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www.weloveparties.nl

Ladies who love parties
Door Madelon Kranenburg
Geen zin, tijd of gelegenheid om zelf een feest
te organiseren of aan te kleden, een kersttafel
te dekken of een kerstboom op te tuigen? Geen
nood, drie enthousiaste dames zijn in februari
dit jaar het feestelijke bedrijf ‘WeLoveParties.nl’
begonnen en het loopt als een tierelier.
Lonneke Dieterich (31) woont alweer enige
tijd naar volle tevredenheid in een van de
Ranonkelstraat-flats aan de rand van de
Vogelwijk. We zitten aan de koffie in haar
smaakvol ingerichte woonkamer en Lonneke
vertelt gepassioneerd over het jonge bedrijf.
,,Ik werk als docent op de Hofstad Mavo en doe
het werk voor ‘WeLoveParties.nl’ naast mijn reguliere baan. Maar mijn oudere zus Nienke ten
Hagen en onze vriendin Alexandra Steegman
hebben er een dagtaak aan.”
Kleinschalig en groots
Mensen kunnen WeLoveParties.nl benaderen
voor bijvoorbeeld een geheel verzorgd kinderpartijtje, een aangeklede borrel, een High
Tea (met zoete hapjes) of een High Wine (met
hartige hapjes), een Sweet Sixteen Party, een
huwelijk, een Babyshower en ga zo maar door.
Maar ook het grootschalige werk laten de dames
niet aan zich voorbij gaan. Zo was het drietal

onlangs nog actief op de Koninklijke Haagsche
Golf & Country Club in Wassenaar.
Lonneke: ,,Ik heb een grafische achtergrond en
ben binnen het bedrijf vooral verantwoordelijk
voor het ontwerpen van uitnodigingen en menukaarten, het ontwerpen en samenstellen van
goody bags en de aankleding van de feestruimten, met de daarbij behorende kleurstellingen.
Het werk is heel divers. Ik leer bij wijze van
spreken elke dag bij en dat is hartstikke leuk.’’
Stijl
,,Als klanten ons benaderen, gaan we rond de
tafel zitten om gezamenlijk een plan te bedenken. Mensen kunnen zeggen: we willen het feest
een stoer of juist lieflijk karakter meegeven, dat
kan allemaal. Maar ons bedrijf heeft natuurlijk
wel een eigen stijl. We hebben bijvoorbeeld in
april in de Vogelwijk de styling en aankleding
gedaan bij een lunch voor iemand die een lintje
had gekregen. Daarbij hebben we de in alles de
kleuren van de Nederlandse vlag gebruikt. Het
is heel belangrijk dat alles bij elkaar past en tot
in de puntjes is verzorgd.”
,,Samengevat: wij nemen mensen werk uit
handen, zodat ze zelf zonder stress volop kunnen genieten van hun feest. En vooral dat laatste
vind ik elke keer weer geweldig om te zien”,
zegt Lonneke niet zonder trots.
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‘Deze architecten zijn zwaar
ondergewaardeerd’
Boek op komst over de bouwmeesters J.B. en H. Fels
Door Dick van Rietschoten
Architect in ruste Rob Fels, wonend aan de
Kraaienlaan 6, koestert al zo’n drie jaar een
mooie droom: het maken van een boek over
twee Haagse bouwmeesters, te weten zijn
grootvader, architect Jacobus Barend (Koos)
Fels en diens broer Henk Fels die ook architect
was. Deze broer hebben namelijk een zeer
belangrijke bijdrage geleverd aan de Haagse
architectuur in de vorige eeuw. Dat geldt
vooral voor Koos Fels, die tientallen woningen
in de Vogelwijk ontwierp en bovendien de supervisie had over de totstandkoming van een
aantal huizenblokken ten zuiden van de Oude
Buizerdlaan.
Voorbereidingen
Rob Fels, die zelf in een huis woont dat op de
tekentafel van zijn opa is ontstaan (,,Eigenlijk
mochten we hem helemaal geen opa noemen;
we moesten altijd ‘grootvader’ zeggen’’) trappelt van ongeduld om zijn droom werkelijkheid te laten worden. Hij heeft al heel wat
voorbereidende werkzaamheden verricht
en zelfs ook al een wapenbroeder gevonden
die de klus met hem wil klaren: de architectuurhistoricus Marcel Teunissen, van wiens
hand twee jaar geleden het veelgeprezen boek
Schoone Eenheid verscheen, gewijd aan de
ook in de Vogelwijk te vinden architectuurstijl van de Nieuwe Haagse School, waartoe
ook aardig wat huizen van Koos Fels worden
gerekend.
Samen heeft dit tweetal contact gezocht
met - heel toepasselijk - uitgeverij De Nieuwe
Haagsche, die bereid is het boek over de gebroeders Fels uit te geven. Afgesproken is dat
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het boek, in A4-formaat en ruim 200 pagina’s
dik, een omslag krijgt met twee voorkanten.
De ene helft van het boek gaat over J.B. Fels
en als je het werk omdraait, kun je alles lezen
over H. Fels, de man die zo’n honderd jaar
geleden begon met het creëren van schitterende villa’s (onder meer aan de Tapijtweg
en de Laan van Clingendael) en eindigde als
huisarchitect van de Provinciale Gelderse
Elektriciteitsmaatschappij (PGEM). Met dat
laatste werd hij een toonaangevend vormgever
van de Nederlandse ‘elektriciteitsarchitectuur’.
Startkapitaaltje
Om kort te gaan: Rob Fels en Marcel Teunissen
zijn hoogzwanger van een fraai boekwerk dat
in feite een vervolg is op het boek Schoone
Eenheid. Toch willen de weeën nog maar niet
komen. Die moeten namelijk een beetje op
gang worden gebracht. ,,Met geld’’, zegt Rob.
,,De uitgever en enkele grote subsidiegevers
willen graag dat we een startkapitaaltje bij
elkaar brengen, een basisbedrag van laten we
zeggen ettelijke duizenden euro’s om aan te
geven dat we het serieus menen, anders durven ze het niet goed aan. We hebben dus een
zetje nodig. Daarom gaan we naast architecten, makelaars en een paar woningcorporaties
binnenkort Vogelwijkbewoners benaderen
die in een Fels-huis wonen, en we vragen hen
vriendelijk om een bescheiden sponsorbijdrage af te staan. Dat kan honderd euro zijn,
maar ook vijfhonderd of misschien wel meer.
De sponsors zullen allemaal in het boek worden vermeld en als je honderd euro betaalt,
krijg je na publicatie al een boek cadeau.’’

Marcel Teunissen
(links) en Rob Fels in
de tuin van Robs huis
aan de Kraaienlaan
en op de achtergrond
een glooiend dak
van een huis aan de
Vliegenvangerlaan,
typerend voor de stijl
van J.B. Fels.

Rijtjeshuizen
De mededeling dat er woningcorporaties
worden benaderd, deed even de wenkbrauwen
rijzen, maar Rob legde snel uit dat grootvader
Koos behalve een deel van de Vogelwijk ook
portiekwoningen heeft gebouwd aan onder
meer de Mient en - in de naoorlogse wederopbouwtijd - in Moerwijk en Morgenstond. ,,Maar
de mooiste dingen heeft hij gemaakt in de jaren
twintig en dertig, net als zijn broer Henk. Deze
mannen zijn als architecten en kunstenaars
jarenlang zwaar ondergewaardeerd geweest.
Nu begint men in de architectuurwereld hun
betekenis pas te erkennen. Daarom zijn ze ook
een boek waard!’’, aldus Rob Fels, die zelf ook
- mede geïnspireerd door z’n grootvader - voor
het architectenvak koos en daarin vooral voor
Shell werkte, zodat hij nu nog geregeld benzine
tankt in door hemzelf ontworpen pompstations.
Woninglijst
Kleinzoon Rob haalt een papier tevoorschijn
met een lijst van bijna vijftig panden en wooncomplexen in de Vogelwijk, in totaal 135 adressen beslaand, die van de hand van zijn grootvader zijn. Een indrukwekkend overzicht, en wie

de wijk aardig kent, ziet bij de vermelde adressen het huis in gedachten voor zich. Het monumentale pand Laan van Poot 198 bijvoorbeeld,
waarvan in het Vogelwijkgeschiedenisboek
‘Een Haagse oase aan zee’ abusievelijk staat
vermeld dat het van ene C. Perquin is. Dat was
echter de opdrachtgever. Het ontwerp is van
J.B. Fels. Maar vlak ook panden als Nieboerweg
202-212, Sijzenlaan 1 en Vliegenvangerlaan
6-8 en 1-7 niet uit, net zo min als vele huizen
aan de Pauwenlaan, Oude Buizerdlaan en
Papegaailaan. Allemaal van Koos Fels. ,,Die
man is altijd veel te bescheiden geweest,’’ zegt
Rob. ,,En dan te bedenken dat hij ook elders in
het land nog prachtige landhuizen en kindertehuizen heeft ontworpen.’’
Ter ondersteuning van het gedroomde boek
heeft Rob de beschikking over een enorm
album van ongeveer 70 bij 50 centimeter, dat
zijn grootvader heeft nagelaten, barstensvol
bouwtekeningen, foto’s en knipsels. ,,We zijn
goed gedocumenteerd’’, zegt hij vastberaden.
,,Ik hoop dat we gauw aan ons boek kunnen
beginnen, want dat zal beslist een aanwinst zijn
voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur in het algemeen en die in de Vogelwijk in
het bijzonder.’’
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In de brievenbus

Geachte redactie,
De afgelopen zomer overleed Vogelwijkbewoonster Catherine van Loo (1918-2011), een vrouw
met een bijzondere uitstraling. Veel mensen aan en in de omgeving van de Sportlaan zullen
haar opgewekte en verzorgde verschijning missen. Bijna zestig jaar woonde zij met ongelooflijk veel plezier in haar geliefde flat op Sportlaan nummer 1070, een flat
waarvan zij - sinds 1954 - de eerste bewoonster was. In haar contact met
buren, vrienden en natuurlijk met haar familie was ‘Cath’ altijd goed voor
een hartelijk en geestig woord, altijd volledig op de hoogte van het laatste
nieuws dat zij punctueel bijhield, altijd begaan met het wel en wee van haar
omgeving en de wereld daarbuiten. En vooral: Haagser dan Haags, helemaal in de trant van ‘die mooie stad (wijk) achter de duinen’.
Dat was aanvankelijk wel anders. Ze moest enorm wennen toen zij na de oorlog uit het
levendige, maar helaas voor een groot deel gebombardeerde hart van Rotterdam naar de
intens nette Scheveningse Wagenaarweg verhuisde, achter hotel Wittebrug, samen met haar
man Humphrey van Loo, eigenaar van een Nederlands en Engels paspoort en werkzaam bij
internationaal persbureau Reuters dat ‘inwoonde’ bij het toenmalige ANP aan de Parkstraat,
de Fleetstreet van de residentie.
Het was mooi wonen, daar aan de Wagenaarweg, maar er gebeurde weinig. Niets voor een ondernemend iemand als Cath van Loo. Als de kruidenier langs was geweest, was de ‘drukte’ van
die dag alweer voorbij. Voor Cath, die toen al veel had meegemaakt o.a. tijdens het bombardement op Rotterdam en ook regelmatig in Engeland vertoefde bij familie van haar echtgenoot,
was het eigenlijk niet om uit te houden. Ook de Sportlaan is niet het zenuwcentrum van Den
Haag, maar voor haar was de verhuizing in 1954 naar de gloednieuwe flat in de Vogelwijk toch
een reusachtige vooruitgang.
Er ontstonden daar legio mogelijkheden om haar enthousiasme voor tennissen, bridgen en andere activiteiten te botvieren, activiteiten die vaak werden georganiseerd door wijkvereniging
De Vogelwijk, waarvan Cath en Humphrey onmiddellijk lid waren geworden. En dat niet alleen: ze voelde zich als een vis in het water als medewerkster bij de Rijksluchtvaartdienst die zij
trouw bleef tot… haar zeventigste! Tot die tijd besteedde zij haar tijd vanzelfsprekend ook aan
haar kinderen (Cathy en Stephen) en later aan haar drie kleinkinderen. Daarnaast trad ze in
de flat geregeld op als gastvrouw voor oogappels van haar aan jazzmuziek ’verslaafde’ man:
leden van de Dutch Swing College Band en zelfs de pianist van Benny Goodman, Teddy Wilson.
Het waren schitterende bijeenkomsten waaruit later de door Humphrey van Loo geschreven
biografie over Wilson ontstond.
De laatste zes jaar van haar leven waren zwaar. Ondanks haar handicaps bleef zij opgewekt
en geïnteresseerd in het bestaan van de vele mensen om haar heen en las ze gretig de nieuwsberichten uit Volkskrant en NRC-Handelsblad en niet te vergeten: wijkblad De Vogelwijk, dat ze
spelde zodra ze het uit de brievenbus had gehaald. Op het laatst lukte dat allemaal niet meer.
De Sportlaan en eigenlijk de hele Vogelwijk heeft een bijzondere, lieve vrouw verloren.
Peter Huijsman en Cathy van Loo

De Vogelwijk december 2011

37

Kortom
Geslaagde herfstborrel
van Rietzangerlaners
Op zondag 20 november hebben de bewoners
van de Rietzangerlaan voor het eerst sinds
mensenheugenis een straatfeest gehouden. Een
halfjaar geleden opperde iemand op een kleiner feestje dat het leuk zou zijn om de andere
buren ook eens te ontmoeten. Zo gezegd, zo
gedaan. Omdat het er in de zomer niet van was
gekomen, werd besloten er een herfstborrel
van te maken. In het intieme zaaltje dat hoort
bij de St. Albaankerk aan het begin van de laan
werd op 20 november een ‘Amerikaans feest’
gehouden, hetgeen inhield dat iedereen drank
en hapjes meebracht. De tafels stonden al gauw
vol met verschillende soorten drank en eten. Na
het opruimen na afloop gingen de organisatoren bepakt met de resten naar huis.
Het was een gezellige informele bijeenkomst,
die beslist zal worden herhaald. Bijna iedereen
was gekomen. Zo ook de elders wonende priester van het kerkje, die in het dagelijks leven
verkeersdeskundige is. Hij wilde zijn ‘buren’
ook graag ontmoeten. Gezamenlijk zijn we
onder zijn begeleiding het mooie kerkje gaan
bekijken. Het is een fraai ontwerp van architect Luthmann. Voor meer informatie: zie het
‘Vogelwijkboek’ blz. 96.
Om alle laanbewoners met elkaar in contact
te brengen, mochten de bewoners van elk
huisnummer 1 minuut iets over zichzelf en/
of hun huis vertellen. Dat werkte goed, want
die introductieteksten op zich leverden al veel
gespreksstof op.

Inbrekers op klaarlichte dag
gearresteerd op Patrijslaan
De politie heeft op woensdag 2 november rond
11.00 uur op de Patrijslaan drie inbrekers gear-
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resteerd in de leeftijd van 22 tot 28 jaar. Omdat
het trio zich bij enkele woningen verdacht
gedroegen, hadden omwonenden via 112 de
politie gealarmeerd.
De drie waren in het bezit van inbrekerswerktuigen. Tijdens het onderzoek ontdekte de
politie bij een woning aan de Patrijslaan verse
braakschade. Een van de verdachten stond al
geruime tijd bij de politie bekend als veelpleger.
Een andere verdachte was een buitenlander
zonder verblijfsvergunning. Hij is overgedragen
aan de vreemdelingenpolitie.
In de zaak rond de moord op een 39-jarige
Pool die op diezelfde 2 november ’s morgens
vroeg dood in een caravan aan de Nieboerweg
was gevonden (tussen de tramhaltes dr. Van
Welylaan en Duivelandsestraat) zijn de afgelopen weken al vier arrestaties verricht. Dat was
vooral te danken aan flyer- en posteracties die
de politie ontketende om inlichtingen te verzamelen uit de Poolse gemeenschap in Den Haag.

Moeite met lopen of fietsen?
Neem de Segbroek-wijkbus!
Veel Vogelwijkbewoners zijn nog niet op de
hoogte van het feit dat het stadsdeel Segbroek
een eigen wijkbus heeft voor het vervoer van
mensen die slecht ter been zijn en moeilijk met
het gewone openbaar vervoer kunnen reizen.
Behoort u tot deze ‘doelgroep’, dan kunt u van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur van deze bus gebruik maken, bijvoorbeeld
voor bezoek aan familie of vrienden, een
dokter, een ziekenhuis, een winkelcentrum enzovoorts. Een abonnement op de wijkbus kost
30 euro per kwartaal. Als u de bus nodig hebt,
moet hem wel een dag van tevoren bestellen.
Dan wordt u op de afgesproken tijd opgehaald
(de bus wordt bestuurd door vrijwilligers) en
daarna weer thuisgebracht. Rolstoelen kunnen

Kortom
niet mee, maar rollators wel.
Voor het afspreken van een rit moet u bellen
met tel. nr. 368 50 70. Daar kunt u ook nadere
informatie krijgen.
Er worden nog extra vrijwilligers gezocht, die
bereid zijn een dagdeel per week als chauffeur
te fungeren. Meld u aan!

Licht en sfeer in Ivy Lodge,
Leeuweriklaan 13
De kenners en liefhebbers uit de Vogelwijk – en
daarbuiten - weten het al jaren. In de weken
voorafgaand aan kerst is er elke zondagmiddag van 13.00 - 16.00 uur een Home & Garden
Fair in het sfeervolle huis Ivy Lodge van Grada
Albregts en Huub de Leeuw, Leeuweriklaan 13.
Velen verheugen zich al op de traditionele extra
feestelijke finale van zondag 18 december.
Tijdens deze apotheose is Ivy lodge van binnen
en van buiten één groot lichtpaleis van kaarsen,
lampjes en vuurkorven. Op deze bijzondere
‘lichtjesdag’ zal het huis tot 19.00 uur open zijn.
Kom kijken (en misschien kopen), drink een
glas glühwein of een beker warme chocolademelk, neem wat te eten en voel de midwintersfeer in u stromen! Iedereen is welkom.

Bijzonder programma voor
Kerst en Nieuwjaar van
pianiste Else Krijgsman
Vogelwijk-pianiste Else Krijgsman verzorgt in
haar concertsalon aan de Laan van Poot 298
al jarenlang speciale kerst- en nieuwjaarsconcerten. Die traditie, waarbij steevast componist
Franz Schubert centraal staat, houdt ze ook dit
jaar in ere. Ook al is ze de tachtig gepasseerd,
ze blijft bevlogen haar klavier bespelen. Op
tweede kerstdag kunt u om 15.30 bij haar thuis
onder het nuttigen van een glas wijn genieten

van een gevarieerd Schubert-programma.
Op Nieuwjaarsdag geeft Else (opnieuw om
15.30 uur) een extra feestelijk tintje aan haar
Schubertiade, want dan klinkt Schuberts
Winterreise voor bariton en piano, waarbij Else
terzijde wordt gestaan door bariton Jan Willem
Baljet. ,,Dit was een oude droom van me die nu
eindelijk wordt verwerkelijkt,´´ aldus Else.
Voor de concerten vraagt Else 12 euro entree,
een bedrag dat ten goede komt aan Artsen
Zonder Grenzen. U dient wel te reserveren via
telefoonnmmer 3230958 of per e-mail:
else@elsekrijgsman.com
Voor verdere informatie zie
www.elsekrijgsman.com

Kerstuitvoering Ensemble
Violet in Houtrustkerk
Op zondag 18 december zal het driekoppige
volksmuziekensemble ‘Violet’ van 12.00 tot
12.30 een kerstprogramma laten horen in de
Houtrustkerk, Beeklaan 535.
Met harp, fluit en viool speelt ‘Violet’
Nederlandse en Engelse kerstliedbewerkingen
in zogeheten balfolk-stijl.
U bent bij dit muzikale zondagmiddagintermezzo van harte welkom! De toegang is gratis.
Wel is er na afloop een collecte.

Gratis koorconcert Sanggoet in
kerk Rietzangerlaan
Ieder die dit leest is bij dezen van harte uitgenodigd voor het bijwonen van een kerstconcert
van het zestien stemmen tellende gemengd
koor Sanggoet op woensdagavond 21 december
vanaf 19.30 uur in de Vrij Katholieke kerk aan
de Rietzangerlaan 2A. De toegang is gratis. Ook
de kinderen van de Sanggoet-leden spelen bij
dit concert een zingende rol. Bij het kerstcon-
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cert dat Sanggoet vorig jaar in dezelfde ruimte
gaf, zat de kerk helemaal vol.
Het koor staat onder leiding van Vogelwijk
bewoonster Gertrude van Everdingen.
Op het programma staan werken van Benjamin
Britten, Morton Lauridson, John Tavener, John
Rutter, Karl Jenkins en enkele traditionele
Christmas Carols waarvan de arrangement van
Philip Lawson (King’s Singers) zeer de moeite
waard zijn.
Hoewel het concert gratis is, staat achter in de
zaal wel een schaal waarin u een eigen bijdrage
kunt doen die geheel ten goede komt aan de
kerk, enerzijds om te helpen deze in stand
te houden en anderzijds om het mogelijk te
maken er meer muzikale avonden te organiseren. Na afloop van het concert, dat zo’n vijf
kwartier zal duren, kunnen de bezoekers en
zangers samen iets drinken en eten. U mag als
bezoeker ook iets lekkers meenemen om te
delen met elkaar, het koor en hun kinderen.

Zingend ontspannen
op 13 december
U bent van harte welkom om op dinsdagavond
13 december samen te zingen met klank en
energie onder begeleiding van Vogelwijkmusicus en -dirigente Gertrude van Everdingen
en haar muzikanten. De klankvibraties van de
oeroude teksten van mantra’s en psonns kunnen een weldadige invloed uitoefenen op het
fysieke en geestelijk welzijn van de mens. Het
denken komt tot rust, de stress vermindert en
je wordt heerlijk ontspannen.
Datum: dinsdag 13 december. Locatie: Vrij
Katholieke Kerk, Rietzangerlaan 2a.
Tijd: De kerk is open vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur en zullen rond 21.30 uur
afronden. Daarna is er koffie en thee. Kosten: €
7,50 per persoon (voor het openstellen van de

kerk, reiskosten voor de muzikanten, drankjes
en organisatie)
Aanmelden of informatie: tel. 06-51806652
www.klankenenergie.nl
gertrude@klankenenergie.nl

Kerstconcert Fatimakoor
in kapel Bosbesstraat
Het Fatimakoor, huiskoor van de Heilige
Familiekerk in de Kamperfoeliestraat, geeft op
zondagmiddag 18 december om 14.00 uur een
kerstconcert in de (Protestantse) Bosbeskapel,
Bosbesstraat 5. Het koor zingt onder leiding
van dirigent Loek Ruijters verschillende soorten kerstmuziek. Medewerking wordt verleend
door blokfluitkwartet Capriola, klavecinist
en pianist Leonardo Valiante, hoboïste Mieke
van Schie en fagottiste Hetty van der Want. De
toegangsprijs bedraagt slechts 7,50.

Ogen op Den Haag
Eyes on The Hague
Deze maand publiceert uitgeverij Global Dutch
een prachtig ‘salontafelboek’ over de typisch
Haagse gebouwen die de stad zo bijzonder
maken. Het boek heet Ogen op Den Haag en
is ook in het Engels verkrijgbaar onder de titel
Eyes on The Hague. Het werk is vervaardigd
door een team topfotografen onder leiding
van historicus en publicist Branko van Oppen,
opgegroeid in Den Haag en nu wonend in New
York.
De uitgever omschrijft het boek, dat 47,50 kost,
als een ‘must have’ voor allen die Den Haag
liefhebben, zowel Nederlanders als expats. Een
goede indruk van het boek krijgt u als deze
website bekijkt:
www.ogenopdenhaag.nl
Via deze site kunt u het boek ook bestellen.
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Train met HAAG Atletiek
mee voor de CPC in maart
Ambitieuze joggers en serieuze trimmers die op
11 maart komend jaar graag mee willen doen
aan de City-Pier-City Loop, kunnen de komende
tijd meetrainen met lopers en deskundige
trainers van HAAG Atletiek. Evenals voorgaande
jaren biedt de vereniging ook nu weer trainingsprogramma’s voor allerlei niveaus en afstanden.
Deze programma’s beginnen al op zaterdag 10
december, maar u kunt ook wat later in deze
maand ‘instappen’.
Het CPC-project van HAAG Atletiek is in alle
opzichten een plezierige aanloop naar de 10 kilometer of halve marathon op zondag 11 maart.
Toelatingseisen
Voor deelname aan de groepen die trainen voor
de 21 kilometer moet men over een redelijke
basisconditie beschikken. Verwacht wordt dat je
een afstand van 5 km in circa 30 minuten kunt
lopen. Is dat niet het geval, dan luidt het advies
om te kiezen voor de 10 kilometer.
Ga je voor de 10 km dan is enige (loop)conditie
wel een vereiste. Mensen die nog nooit hebben
hardgelopen kunnen niet worden toegelaten.
Van nooit sporten naar 3 keer per week is voor
deze categorie een veel te grote stap.
De trainingen
Het CPC-project begint op zaterdag 10 december
rond 9.15 uur bij het sportcomplex (atletiekbaan) aan de Laan van Poot. Na een eerste indeling naar afstand en niveau kunnen deelnemers

meerdere malen per week gevarieerde trainingen tegemoet zien. De omgeving met strand,
duinen, bossen en verkeersluwe bestrating leent
zich daar uitstekend voor.
De trainingen voor zowel de halve marathon
als voor de 10 kilometer zijn op maandagavond
en woensdagavond en op zaterdagochtend. Op
maandag- en woensdagavond begint de training
om 19.00 uur en op zaterdagochtend om 9.30
uur. Een training duurt gemiddeld 1½ uur.
De komende drie maanden volgen de deelnemers en hun trainers een uitgekiend schema.
Dat zorgt voor een geleidelijke opbouw in duur
en snelheid. Die stapsgewijze aanpak voorkomt
blessures en verhoogt de kans op het beste
resultaat.
Compleet pakket
De kosten voor het gehele trainingsprogramma
bedragen 50 euro. Voor dat bedrag krijgen de
deelnemers naast de vele trainingen ook nog een
HAAG Atletiek T-shirt en kunnen ze gebruikmaken van alle faciliteiten. Er is voldoende doucheen kleedruimte en in het clubgebouw van HAAG
Atletiek is het na de training prettig napraten.
Meer weten? Stuur een mailtje naar
cpcgroepen@haagatletiek.nl
Je krijgt dan zo snel mogelijk de nodige informatie toegezonden.
Zie ook de website van HAAG Atletiek:
www.haagatletiek.nl
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

ARMBAND GEVONDEN – Tijdens het St.
Maartensfeest van 11 november is op het
Mezenpleintje een armband gevonden: een zilverkleurige platte schakelarmband met goudkleurige
binnenrand, merk Bruce. Af te halen bij Karen
Warmenhoven. E-mail: wolfwarm@xs4all.nl
AANGEBODEN – Huishoudelijk hulp. Nette
Scheveningse vrouw zoekt voor 3 à 4 uur p/week
huishoudelijk werk. Haar moeder is ook al jaren
werkzaam in de Vogelwijk. U kunt haar bellen
op tel. nr. 21 29 235 (na 19.00 uur).
OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken een aardige en
ervaren oppas aan huis voor onze drie kinderen (9
en 10 jaar) op maandagmiddag en/of donderdagmiddag na schooltijd. Voor meer informatie graag
bellen naar familie Van Gilst, tel 06-269 545 33.
VERMIST - Op zaterdagavond 5 november ben
ik, op weg naar de bus, een broche kwijtgeraakt.
Vanwege de emotionele waarde hoop ik op deze
manier dat een mogelijke vinder zich meldt.
Tel: 44 90 577.
TE KOOP - Nieuw ongebruikt zacht zilvergrijs
hondenmandje. 66x60x18. Nieuwprijs 30 euro, nu
15,--. Tel. 06 21814540.
BIJLES ENGELS - Ik heb 20 jaar leservaring, vanaf de 1e klas middelbare school tot
examentraining. Informatie: Cathy van Loo, tel.
0642813292
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HUISH. HULP - Mijn betrouwbare en goed
werkende hulp heeft nog één dagdeel beschikbaar.
Zij werkt degelijk en nauwkeurig en is prettig in de
omgang. Haar tel. nr. is: 3602338. Ref. te verkrijgen via tel. 3234521 of 06 36357024.
GEZOCHT – Wie kan mij helpen aan een Mini DV/
video camera (zoals bijv. Panasonic NV-DX100).
Tel. 3650832 of 06 54936935.
TE HUUR - Direct van eigenaar: riante villa te
Javea (tussen Alicante en Valencia) in Spanje.
Geheelgerenoveerd. Foto’s op www.aguilarent.com
( zie CASOBA) Max. 10 personen. Grote tuin, eigen
zwembad (10x5), riant uitzicht. Golfbaan en strand
op 10 min. Recente foto’s en info opvraagbaar op
06 53 168004 of dick@jetvertising.nl.
TE HUUR IN DEN HAAG - Leuk 4 kamerappartement in het Bezuidenhout, 90m2, met zonnig
balkon vanaf februari 2012 voor 6 maanden. Prijs:
€ 750 (excl.) Geschikt voor kortdurend verblijf
vanwege bijv. stage. Tel. 06 25525437.
GEVRAAGD - Kids Knex, step met luchtbanden en
kinderfietsje voor meisje 4-6 jaar. Tel. 3625909.
KOORLEDEN GEVRAAGD - Voor ons pas opgerichte donderdagmiddagkoor (DMK) Alle stemmen
zijn welkom! Wij repeteren in het Koorenhuis. Wij
willen een breed (bespreekbaar) klassiek gericht
programma bieden. Enige koorervaring gewenst.
Informatie: Marette Wils, Tel. 323 89 10.
GRATIS AF TE HALEN - Een Vendomatic 7744
naaimachine. Moet wel bijgesteld worden. Tel. 36
84333.
TE KOOP – Een herenzonnebril, merkt RayBan,
25,-. Herensmoking maat 48, vraagprijs 25,-.Tel
4480155.
GEVONDEN – Bij garagebedrijf Sneeuwbal
(Skoda Den Haag) is een setje Skoda-autosleutels
bezorgd die gevonden zijn in Amsterdam. Mogelijk
van één van de cliënten van deze garage?
Tel. 345 21 37.
TE KOOP – Een niet-opklapbaar logeerbedje voor
peuter/kleuter,10,-. Simenon-pocketboekjes 50
stuks, 25,-. Tel. 32 35 340.

HULP IN DE HUISHOUDING - Mijn hulp
heeft nog tijd beschikbaar. Ze is vriendelijk, werkt
stevig door en is flexibel. Zij werkt al jaren in de
Vogelwijk. U kunt haar bellen op nr. 06 43942096.
Voor informatie en referenties tel. 3649459, fam.
Regt.

Voor de vorst

HOCKEYDAMES GEZOCHT - Wij Veterinnen
C van HBS/Craeyenhout zijn dringend op zoek
naar twee speelsters (liefst met ervaring) en een
keeper om ons hockeyteam te versterken. Wij
trainen op woensdagavond en spelen op zondag.
Onze leeftijd is gemiddeld 40 jaar en we zijn een
gezellig team. Vrijblijvend een training bijwonen
behoort tot de opties. Voor vragen en aanmelding:
bel Eline, tel. 06-17514288.

uitgeblust is nu de tuin, rustig mag ze met pensioen

SLEUTELS GEVONDEN – Rond 23 oktober zijn
op het Eiberplein vlakbij het bankje en lantaarnpaal 4 sleutels gevonden. Wie die heeft verloren,
kan bellen met tel. 3240119.

Dan is er nog de sterke wilde wingerd die zich

HONDENUITLAAT – Zoekt u een gediplomeerde hondenuitlaatservice voor uw hond in de
Vogelwijk en omgeving? Zie www.hondenuitlaatservicedenhaag.nl of bel/sms naar 06 42906805.

zoals schelden op de babyboomers

ZIN IN ZANGLES? - Dicht bij huis? Sopraan
Ellen de Jonge, met lesruimte in de Vogelwijk,
heeft nog plaats voor leerlingen, jong en oud. Of u
nu koorzanger bent, ambities hebt of gewoon verantwoord wilt leren zingen, u kunt bij mij terecht.
Ik ben klassiek geschoold en heb een brede muzikale interesse, dus veel stijlen zijn mogelijk. Ik ben
lid van de Ned. Vereniging van Zangpedagogen. U
kunt me mailen: ellenyoungone@hotmail.com of
bellen: 06-24553192.

en de winden vrij hun spel spelen

GOED TEHUIS GEZOCHT - Tigra is een lieve,
kleine, aanhankelijke, gezonde en gesteriliseerde
schildpadpoes (vrouwtje), volledig ingeënt en
gechipt (geboren in 2006). Door een verandering van woning en huiselijke situatie kan ze niet
meer naar buiten en is ze veel alleen. Met een
tuin en mensen om zich heen zal ze meer in haar
‘poezenelement’ zijn. Ze luistert naar haar naam
en komt dus als je haar roept ! Wie wil haar in huis
nemen?
Ze brengt een reismandje en luxe huistoilet
mee. Wilt u een foto of meer informatie, mail
naar: ter_meulen@hotmail.com of bel/sms naar
06-51636606.

In alle kleuren bloeide de tuin bij al die regen
ook de herfst puzzelde een heel palet bij elkaar
Toch rest er nog een meters hoog boeket
boven alles uit alsof beide iets forceren
de bronzen pupil in geel gezet lijkt fier te branden
een levenskracht, je zou afgunstig worden

om elke laatste haperende bloem heen wurgt
alsof ze zelfs dat oude leven niets meer gunt
die zouden parasiteren op het jonge loof
laat de wrange humor maar bijten en blaffen

Laat de oudjes prettig dwalen in het grote bos
naar de uit schildersbeelden bestaande verten kijken
de zoetheid proeven van de laatste vrucht voor de vorst
beren en wolven hebben ze in het werk in hun leven
vaak en lang genoeg getemd, meer dan
waar het jonge loof weet van heeft
Nee, de tuin is nog niet uitgeblust, nog lang niet

Olga
Millenaar
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond,
ingang Fazantplein.

Buurtpreventie

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan ook contact
op met de veiligheidscoördinatoren van de wijkvereniging, Victor Veenman en Pieter Zeestraten:
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 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

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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 maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel.
Tel. 360 02 37.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. 360 02 37.
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot 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.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061,
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
W I J K V E R E N I G I NG

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een acceptgiro
toegezonden.
Gironummer wijkvereniging: 1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtpreventie
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: vogelverkeer@gmail.com
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, Heldringschool, Hans van Geest,
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl
Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

