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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.

Terwijl we blad in de tweede week van januari in
de steigers aan het zetten waren, werden in Parijs
tien redactieleden van een heel ander blad zonder
pardon neergemaaid door twee verknipte geesten
die meenden hiermee hun God of Profeet een plezier
te doen. Hoewel elke vergelijking tussen het Franse
weekblad en ons maandblad mank gaat, hebben we
er op onze eerste redactievergadering van dit jaar
toch bij stilgestaan, want hoe je het ook wendt of
keert, we beschouwden de vermoorde journalisten en
tekenaars als collega’s.
Wat die week in Parijs allemaal gebeurde was een
groot en afschuwelijk drama dat machteloze woede
opriep en een traumatisch gevoel achterliet. Maar gewelddadige terreur heeft vele gezichten, die allemaal
soortgelijke sporen nalaten. Laten we eens dichter
bij huis kijken, veel dichter hij huis. Op sinterklaasavond, 5 december, belde een man met een bivakmuts over z’n hoofd aan bij een huis in een rustig
Vogelwijklaantje op nog geen 200 meter van het
ziekenhuis aan de Sportlaan. Binnen hadden vader
en moeder en twee kinderen in de basisschoolleeftijd
zojuist gezellig hun pakjesavond gevierd. Vader deed
open en werd onmiddellijk gemolesteerd. De toegesnelde moeder kreeg ook klappen. En dat alles in het
bijzijn van de hevig ontstelde kinderen.
Na een paar minuten wist de vader de aanvaller de
deur uit te werken. De gealarmeerde politie zette snel
een zoekactie op touw, waarbij zelfs een helikopter
met infraroodcamera meezocht. Al snel ging de
politie ervan uit dat het om een ‘gerichte mishandeling’ ging, maar dat de agressor abuis was en zich op
het verkeerde adres had gemeld. Kennelijk had hij
iemand anders op het oog. Maar wie? En waar?
Op 18 januari kwam het antwoord toen een andere
bewoner in dezelfde laan werd belaagd. Het onderzoek is nog volop gaande.
Het per ongeluk getroffen jonge gezin heeft veel medeleven uit de buurt ondervonden en ook de school
van de kinderen speelde goed in op de verwerking
van de traumatische gebeurtenissen. Dat is belangrijk: dat we tegenover alle beestachtigheid in de wereld om ons heen altijd laten zien dat er gelukkig ook
heel veel normale, sociale en solidaire mensen zijn.
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Goede voornemens
Hoewel dit eerste wijkblad van het jaar door
uw brievenbus glijdt als we al een aantal weken
van 2015 achter de rug hebben, veroorloof ik
me toch u nog de beste wensen voor het nieuwe
jaar toe te wensen. Dat we er met elkaar iets
moois van blijven maken in de Vogelwijk!
En dat is nodig. Het nieuwe jaar begon schokkend en gewelddadig en het afgelopen jaar
heeft ons indringend geleerd dat het geweld
op het wereldtoneel zo maar heel dichtbij kan
komen: zie de ramp met de MH17. Op microniveau doet je dat beseffen dat goed met elkaar
samenleven belangrijk is. Daar begint het. De
onrust in de wereld geeft ons als bestuur van
de wijkvereniging eens te meer vleugels om ons
in te spannen voor alle aspecten van het goede
leven in de wijk.
Bijeenkomst voor nieuwe leden
Op zaterdag 25 april tussen 16.30 en 18.30
uur vindt in de zaal naast het kerkje aan de
Rietzangerlaan de tweede bijeenkomst voor
nieuwe leden voor onze vereniging plaats. Bent
u net in de wijk komen wonen, weet u dan van
harte welkom! Maar ook: kent u een nieuwkomer in de wijk, attendeer hem of haar dan op
deze bijeenkomst. Het wordt op prijs gesteld
als u zich aanmeldt via onze secretaris Henk
Eleveld: henk.eleveld@live.com
Cultuurfonds
Eén van de belangrijke ambities van onze vereniging in 2015 is het bevorderen van culturele
activiteiten in onze wijk. Met als doel de onderlinge band in de wijk te verstevigen. Elders

in dit blad kunt u alles lezen over de oprichting
van het Vogelwijk Cultuurfonds, inclusief een
oproep om initiatieven en aanvragen in te
dienen.
Belangrijke drijvende kracht achter dit initiatief is Anja Jager. Anja (woonachtig op de
Wildhoeflaan, zelf kunstenares en actief in
communicatieland) zal in mei aanstaande
tijdens de Algemene Ledenvergadering worden
voorgedragen als nieuw bestuurslid van onze
wijkvereniging. Dat duurt nog wel even, maar
uitgaande van een probleemloze benoeming
van Anja zijn we zo vrij geweest haar alvast te
betrekken bij ons bestuur, waar zij voortvarend
met het op te richten Cultuurfonds aan de slag
is gegaan.
HALO-terrein
Op ruimtelijk gebied staat er veel op stapel in
onze wijk. Dit jaar zullen de plannen voor de
toekomstige bebouwing van het HALO-terrein
bekend worden. Als wijkvereniging zijn we hier
samen met de sportverenigingen en de gemeente nauw bij betrokken.
De plannen over de nieuwe inrichting van de
Segbroeklaan en de Sportlaan zullen worden
afgerond en voor een deel zal de uitvoering
daarvan wellicht al ter hand worden genomen.
Het stille strand verdient onze permanente aandacht, zeker gezien de op stapel staande nieuwe
ontwikkeling van Kijkduin en het voormalige
Norfolk-terrein.
Kerkgebouw Sportlaan
En dan is er ook de nog altijd fier overeind
staande voormalige Sacramentskerk aan de
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Sportlaan. In de tweede week van december
heb ik namens het bestuur een open brief
geschreven aan de andere drie partijen die
betrokken zijn bij de toekomst van het kerkgebouw: de gemeente, het bisdom Rotterdam en
Kavel Vastgoed BV. Ik heb opgeroepen om snel
met elkaar in gesprek te komen over een voor
iedere acceptabel plan voor de toekomst van het
bouwwerk (dus in elk geval geen grotesk foeilelijk appartementengebouw). Die brief heeft wel
effect gehad. Achter de schermen is er nu beweging. Begin februari hebben we een gesprek met
de projectontwikkelaar en gemeente.
Website
We hebben voor dit jaar dus veel te verwachten.
We beloven u via dit wijkblad en tijdens informatieavonden goed op de hoogte te houden.
Maar we hopen ook dat in 2015 onze website
www.vogelwijkonline.nl meer een rol gaan spelen in de communicatie over diverse thema’s die
in de wijk spelen. Een goed voorbeeld: Begin dit
jaar is op de website een forum geopend waar
ervaringen en ontwikkelingen rond de grondwaterstand in de wijk worden uitgewisseld!
Sociale veiligheid
Met ingang van dit jaar heeft onze wijk
een nieuwe wijkagent gekregen: Henrieke
Schoenmakers. Jarenlang heeft Wilfried van der
Vorst de Vogelwijk ‘in portefeuille’ gehad en het
zij hem van harte gegund dat hij binnen de politie een andere interessante job heeft gevonden
in het stadsdeel Loosduinen. Vanaf deze plek
een woord van dank aan het adres van Wilfried.
Het ga je goed!
We hopen dat de nieuwe wijkagent samen met
laancoördinatoren en de wijkveiligheidscommissie een bijdrage gaat leveren aan nieuwe
impulsen op het vlak van de veiligheid in onze
wijk. Waarbij ook aandacht dient te bestaan
voor de sociale veiligheid: kennen en gekend
worden.
Koningsdag
Veel te doen dus, in het nieuwe jaar. Genoeg, of

blijft er toch nog iets te wensen over?
Geregeld word ik door wijkbewoners geattendeerd op een traditie die tot medio
jaren negentig in de wijk plaatsvond: het
Oranje- of Koninginnedagbal. Het ging hier
om een stijlvolle bijeenkomst op de avond van
Koninginnedag waar wijkbewoners – gekleed
in avondtoilet en hier en daar zelfs in smoking
– de dansvloer in ruime mate benutten. Mij
dunkt dat nog voldoende oudere bewoners
kunnen vertellen hoe dat er aan toe ging. Die
verhalen zou ik wel eens willen horen!
Zou het een idee zijn om een moderne vorm
van het Oranjebal terug te laten keren in onze
wijk? Met wat minder galakleding en wat meer
variatie in (live)muziek en misschien aan het
einde van de avond zelfs wat meer DJ. Dit jaar
leent Koningsdag zich daar uitstekend voor,
want Koningsdag valt niet in een vakantie, dus
veel mensen zijn gewoon hier.
Als bestuur gaan we zo’n Koningsbal niet
organiseren, maar we willen het wel heel graag
faciliteren. Zijn er misschien wijkbewoners die
hier – al was het maar eenmalig – de schouders
onder willen zetten?
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter Arends,
Henk Eleveld, Marianne Moor en Christian Pick en
aspirant-bestuurslid Anja Jager)

Voor alle activiteiten die door of onder de
vlag van de wijkvereniging worden georganiseerd, biedt het nieuwe gebouw van de
O.G. Heldringschool ruimte(n) aan.
Wie iets dergelijks in de school zou willen
organiseren (dus geen commerciële activiteiten, geen privé-feestjes e.d.) kan hiervoor
contact zoeken met Iris Weimar. Zij is de
intermediair tussen de wijkvereniging en de
Heldringschool.
Mail voor alle informatie hieromtrent en
aankondigingen van beoogde activiteiten
naar irisweimar@casema.nl
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Vogelwijk
Cultuurfonds
nader verklaard
Zoals eerder al aangekondigd heeft het
bestuur van de wijkvereniging besloten
een Vogelwijk Cultuurfonds in het leven
te roepen. Dit fonds is inmiddels geactiveerd. Het heeft vooralsnog een looptijd
van vijf jaar: 2015 t/m 2019.
In dit artikel krijgt u antwoord op vragen
als ‘Waartoe dient het fonds?’ en ‘Wie kan
een beroep op het fonds doen?’

Doelgroepen
Primair is het Cultuurfonds gericht op het organiseren van activiteiten die de onderlinge verbinding en saamhorigheid in de wijk vergroten.
Een extra accent ligt daarbij op activiteiten voor
doelgroepen die in het reguliere Vogelwijkactiviteitenaanbod niet of weinig worden
bediend. Daarnaast kan een activiteit een
grotere ‘spanwijdte’ dan de wijk alleen hebben,
waardoor het evenement kan bijdragen aan het
positieve imago van de wijk (bijvoorbeeld: een
festival of een concert).
Het wijkbestuur wil via het Cultuurfonds met
name aandacht besteden aan jongeren in de
middelbare-schoolleeftijd en aan volwassenen
(al dan niet met kinderen) tussen grofweg 30
en 55 jaar, omdat er voor hen nog niet zo veel
georganiseerd wordt. In principe wordt daarom
de helft van het jaarlijkse budget gereserveerd
voor deze doelgroepen.
In het algemeen geldt overigens: hoe breder
de groep is die we met een bepaalde activiteit
kunnen bereiken, des te meer dit aansluit bij
het doel ‘het vergroten van de verbinding en
saamhorigheid in de wijk’.
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Criteria
A. Gezien het primaire doel van het fonds zal
elke activiteit die binnen het kader van dit
fonds wordt opgezet en uitgevoerd in de
eerste plaats een bijdrage moeten leveren
aan de cohesie van de wijk. In de praktijk
betekent dit dat er dus sterke voorkeur bestaat voor activiteiten waarbij wijkbewoners
een actieve rol kunnen spelen of ten minste
elkaar kunnen ontmoeten.
Geschikt voor financiering door het fonds
is dus bijvoorbeeld wél een festival waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar
niét een project van een kunstenaar
die aanbiedt een serie portretten van
Vogelwijkbestuurders of opeenvolgende
bestuursvoorzitters te maken.
B. Aangezien het een cultuurfonds betreft
in de brede zin van het woord ‘cultuur’,
zal bij de beoordeling van aanvragen ook
worden gekeken naar de spreiding van het
soort evenementen en activiteiten over de
verschillende culturele disciplines, zoals
muziek, theater, dans, beeldende kunst of
literatuur.
C. Een activiteit vindt in principe altijd plaats
in de wijk.
D. Initiatieven vanuit de wijk zelf hebben de
voorkeur. Bij gebrek hieraan of bij gebrek
aan voldoende kwaliteit komen ook ‘externe’ initiatieven in aanmerking.
E. Afhankelijk van de binnengekomen
voorstellen en de bijbehorende kosten kan
gekozen worden voor een vaste frequentie
(bijvoorbeeld een jaarlijks evenement) of
juist meer losse initiatieven door het jaar
heen. Gestreefd wordt naar minimaal één
activiteit/evenement per jaar.
De Cultuurcommissie
Er wordt een Cultuurcommissie in het leven
geroepen, bestaande uit vijf personen: één lid
van het bestuur van de wijkvereniging en vier
andere wijkbewoners met diverse achtergronden. Deze commissie bespreekt en beoordeelt

binnengekomen voorstellen en bepaalt de
financiële bijdragen uit het Cultuurfonds. De
commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Bij twijfel legt de commissie het voorstel
voor aan het wijkbestuur, dat in dergelijke
gevallen de doorslaggevende stem heeft.
De leden van de Cultuurcommissie kunnen
niet zelf een beroep doen op gelden uit het
cultuurfonds.
Na goedkeuring van een voorstel biedt de
Cultuurcommissie ondersteuning en coördinatie bij de organisatie van een evenement/
activiteit. Daarnaast vormt de commissie de
verbinding tussen bestuur, betrokkenen uit de
wijk en de uitvoerder(s) van de activiteit.
De Cultuurcommissie zorgt – indien gewenst –
ook voor de nodige publiciteit/ruchtbaarheid.
Indien van toepassing neemt het bestuurslid
van de wijkvereniging dat deel uitmaakt van
de Cultuurcommissie de rol van perswoordvoerder op zich.
Financiën
Iedere aanbieder van een activiteit stelt een
heldere begroting op en vraagt niet alleen
bij de Cultuurcommissie, maar ook bij de
gemeente subsidie aan. Bij dit laatste kan het
wijkbestuur eventueel behulpzaam zijn. Is
een aanvraag toegekend, dan ziet de penningmeester van het wijkbestuur nauwlettend toe
op een juiste financiële verwerking en facturering.

GEZOCHT
Leden voor de
Cultuurcommissie
en initiatieven voor
het fonds
Het bestuur van de wijkvereniging zoekt met
spoed kandidaten die zitting willen nemen
in de Cultuurcommissie van het Vogelwijk
Cultuurfonds. In totaal bestaat deze commissie,
die de aanvragen bij het fonds moet beoordelen, uit vijf personen. Eén daarvan is een bestuurslid van de wijkverening. Het bestuur zoekt
dus nog vier andere wijkbewoners, liefst vanuit
diverse achtergronden en leeftijdscategorieën.
Voelt u er iets voor lid van de Cultuurcommissie
te worden? Stuur dan een mail met gegevens
over uzelf naar cultuur@vogelwijkonline.nl
Via hetzelfde mailadres kunnen ook ideeën en
initiatieven worden voorgelegd voor activiteiten die in aanmerking zouden kunnen komen
voor (mede)financiering door het Vogelwijk
Cultuurfonds. Wilde u al jaren een muziek- en/
of theaterfestival organiseren? Wilt u culturele
workshops voor jongeren verzorgen? Hebt u
een ander cultureel plan waarbij u flink wat
bewoners kunt betrekken? Werk het uit en stuur
een mail!

Commissie ouderenactiviteiten:

Lezing over pelgrimstocht Santiago de Compostela
Op vrijdagmiddag 27 februari geeft wijkbewoner Hans van Geest, die vele jaren een tandartspraktijk aan het Fazantplein had, een presentatie in woord en beeld over de pelgrimstocht naar het
Noord-Spaanse Santiago de Compostela die hij enige jaren geleden heeft gemaakt.
Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf 15.00 uur aan de Eendenlaan 6 ten huize van Mieke
Douma. Aan het slot, vanaf een uur of half vijf, is er een gezamenlijke borrel.
Wie deze middag wil bijwonen, doet er wel goed aan zich telefonisch aan te melden. Dat kan bij Ria
Zonneveld op dinsdag 17 of woensdag 18 februari tussen 10.00 en 12.00 uur: tel. 070-3452268.
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Eind in zicht van ‘meedenkfase’ over
aanpak Sportlaan-Segbroeklaan
Door Stef Tours
Zoals eerder in dit blad is bericht, wil de
gemeente vanaf dit jaar knelpunten aanpakken op de hoofdroute tussen Kijkduin en de
Houtrustbrug (Sportlaan-Segbroeklaan).
Wijkvereniging de Vogelwijk en andere belanghebbende wijkorganisaties vormen een ‘denktank’ en praten mee over de mogelijkheden.
De gemeente put op die manier uit de lokale
kennis van de verkeerssituaties en hoopt daarbij ook dat de oplossingen die in deze denktank
gevonden worden meer draagvlak hebben bij
de omwonenden dan maatregelen die die alleen uit de hoge hoed van de gemeente komen.
Er is al overeenstemming over een aantal voorkeursoplossingen. Binnenkort komt er een eind

Mogelijk komt op deze plek een rotonde
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aan de ‘participatiefase’ en zullen er definitieve
voorstellen op tafel komen.
Lastige en smartelijke keuzes
Het is lastig om keuzes te maken waarbij rekening wordt gehouden met een brede mix aan
wensen: het autoverkeer moet goed kunnen
doorstromen, het traject moet veilig en goed
oversteekbaar zijn, de fietsers moeten niet in de
knel komen en er dient ook nog eens rekening
te worden gehouden met ecologische waarden.
Vaak lukt dat goed, maar zoals u zult begrijpen
moet er soms een smartelijke keuze worden
gemaakt. Voor het geheel is echter getracht de
huidige situatie duidelijk te verbeteren. Waar

bijvoorbeeld ten behoeve van de veiligheid van
fietsers op de ene plaats groen verloren gaat,
komt dat er op een andere plek dubbel en
dwars bij.
Informatiebijeenkomst 3 februari
Voor de bewoners van de Sportlaan tussen de
Kwartellaan en de De Savornin Lohmanlaan
zal de situatie voor de deur ingrijpend wijzigen
als de gevonden voorkeursoplossingen worden
uitgevoerd. Daarom heeft de gemeente deze
bewoners uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 3 februari. Locatie:
HALO-gebouw, Laan van Poot 363, aanvang
20.00 uur.
Verdere verloop
De gemeente maakt binnenkort voor het hele
traject een schetsontwerp. Het is mogelijk dat
er over enkele zaken een verschil van mening
blijft tussen de gemeente en de denktank uit het
participatietraject. Samen met een onafhankelijk verkeerskundig adviseur zullen de wijkverenigingen een advies opstellen waarin voor die
verschillen een alternatief wordt aangedragen.
Dit advies (aan de gemeenteraad) wordt bij de
besluitvorming meegewogen.
Naast dit advies is er natuurlijk ook een reguliere inspraakronde. De wijkvereniging, maar
ook individuele burgers kunnen daarin hun
zienswijze inbrengen. Hieronder staan de komende stappen in het proces op een rij:
• Eind februari zal er een definitief schetsontwerp liggen en zal de gemeente een eerste
kostenraming voorleggen en aangeven welke
prioriteit ze aan de verschillende maatregelen
geeft.
• Daarna zal het participatietraject worden afgesloten als ook het advies van de denktank aan
de gemeente gereed is.
• De gemeente werkt vervolgens het schetsontwerp uit tot een voorontwerp.
• Het voorontwerp zal vóór de zomer met een
verlengde inzagetermijn de gebruikelijke
inspraakronde ingaan. De verkeerscom-

missie van de wijkvereniging zal in deze
periode een voorlichtingsbijeenkomst voor
Vogelwijkbewoners organiseren.
• De gemeente streeft ernaar na de zomer het
voorontwerp door de gemeenteraad te laten
vaststellen.
• Vervolgens zal de gemeente in fasen definitieve ontwerpen maken en in uitvoering
nemen. De uitvoering gaat dus fasegewijs. Het
wordt zeker niet één groot monsterproject.
• Voor later dit jaar zijn waren er al werkzaamheden gepland aan de kruising
Fahrenheitstraat/Segbroeklaan. Deze werkzaamheden worden in de plannen meegenomen. Mogelijk zal ook nog dit jaar de kruising
met de Goudenregenstraat worden aangepast.
• De overige maatregelen worden niet eerder
dan in 2016 en 2017 uitgevoerd of mogelijk
nog later.

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag
7 februari

17.00 - 18.30 uur: Vossenjacht
voor de jeugd. Start op Sijzenlaan 13. Na afloop drankje
voor kinderen en ouders
in Heldringschool, ingang
IJsvogelplein.

Woensdag
17 februari

17.00 uur: Ondernemersborrel
VogelNetwerk, Papegaailaan 7.
Kosten: 10 euro.

Maandag
23 februari

Wijkgenotenborrel en evt. aansluitend diner in tennispark Berg
en Dal. Aanmelding en informatie bij Willem Ruitenberg:
ruitenbw@xs4all.nl

Vrijdag
27 februari

15.00 uur: lezing over pelgri
mage naar Santiago de
Compostela, Eendenlaan 6. Na
afloop borrel.

Zaterdag
25 april

16.30 - 18.30, vergaderzaal
naast kerkje Rietzangerlaan 2A:
borrel voor nieuwe leden wijkvereniging.

Donderdag
21 mei

20.00 uur Algemene Ledenver
gadering wijkvereniging in
Heldringschool.
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Villa Winjewanje:

Eldorado waar het altijd goed thu
Door Dick van Rietschoten
Honkvast kon je Inge Oppatja (50) tot een jaar
of zeven geleden niet bepaald noemen. ,,Ik ben
in m’n leven al ruim twintig keer verhuisd’’,
zegt ze.
Bijna zou je een parallel trekken met een zwalkend schip op zee. Haar vader zat immers bij de
marine en als gevolg daarvan kwam Inge heel
klassiek in Den Helder ter wereld. Maar hoe het
ook zij, nu ze al zes jaar met haar dochter Robin
(17) in de stijlvolste villa van de Vogelwijk
woont, zijn de woelige baren in haar leven
eindelijk tot kalmte gebracht. ,,Dit is het! Hier
in Winjewanje heb ik de rust gevonden. Ik hoef
niet meer weg. En nog heel vaak denk ik als ik
hier aan kom lopen en de voordeur open doe:
dit is echt thuiskomen.’’
Antroposofisch
‘Welke Vogelwijkbewoner kent Winjewanje
niet?’ ben je geneigd te denken. Maar je zou ze
de kost moeten geven. Daarom toch maar wat
meer uitleg. Winjewanje is een witte dubbele
villa aan de Nieboerweg 214-216, gebouwd halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw
in de zogeheten antroposofische bouwstijl:
asymmetrisch en speels, met zachte vormen.
Een huis dat als een prettig zittend kledingstuk om de bewoner past. Het heeft – ondanks
diverse veranderingen die met name in de
jaren zeventig zijn aangebracht - de status van
Rijksmonument. De architecten Frits Gerretsen
en Chris Wegerif ontwierpen het pand in 1924
aanvankelijk als één villa, maar nog tijdens
de bouw werd besloten een splitsing aan te
brengen, misschien omdat het gehele bouwwerk vanwege de vrij hoge kosten moeilijk aan
de man te brengen zou zijn. De eerste bewoners
vestigden zich er trouwens volgens gemeente-
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lijke bronnen pas in 1927. In het kleinste deel,
aan de rechterkant van de villa waar nu Inge
en haar dochter wonen, heeft in de begintijd
architect Gerretsen zelf enkele jaren gewoond.
Gerritsen ontwierp ook het huizenblok dat
schuin tegenover Winjewanje ligt. Links en
rehts van de opvallende villa verrezen woningen van architect Koos Fels.
Uitbouw
,,Echt ruim was het oorspronkelijk niet,’’
zegt bewoonster Inge, terwijl ze de bezoeker
meeneemt in de richting van de met een sauna
uitgeruste achtertuin die grenst aan de Bosjes
van Poot. ,,Daarom is er in de jaren zeventig
een verdiepte uitbouw achter het huis gemaakt.
Denk om de afstap!’’ En warempel: half onder
het maaiveld verscholen en volstrekt onzichtbaar vanaf de voorkant van het huis (het monumentale aanzien mocht immers niet worden
geschaad) ligt nu een comfortabele keuken.
Er is overigens in de loop de jaren wel meer
aan Winjewanje versleuteld. Zo zijn er enkele
nieuwe kozijnen geplaatst die afweken van het

uiskomen is

oorspronkelijke model. Bovendien zijn twee
originele kleuren verdwenen: de daklijn was
aanvankelijk felrood geschilderd en de kozijnen
van deuren en ramen waren geel. Dat laatste
was volgens de antroposofische kleurenleer
bedoeld ter versterking van de wilskracht van
de bewoners.
Fantasieland
Over de naam Winjewanje, die in sierlijke
zwarte belettering op de gevel prijkt, is inmiddels dankzij internet veel te vinden. Het is een
fantasienaam van een fantasieland met louter
nobele mensen, een land waar alles mooi, goed
en wonderbaarlijk is. Een soort Eldorado of
Luilekkerland. De term Winjewanje was zo’n
300 jaar lang tot begin vorige eeuw nog een
algemeen bekend begrip in de Nederlandse
taal. De oudste vermelding die is gevonden
dateert van 1596: hier gaat het over het land
Wynewaenge. In de negentiende eeuw be-

schrijft de dichter Potgieter het land aanvankelijk een keer als Wingiewangie en later als
Winjewanje.
Tijdsbeeld
Er is echter één dichter uit diezelfde tijd die
z’n fantasie over droomland Winjewanje vele
pagina’s lang de vrije loop heeft gelaten. Inge
heeft er een kopie van. Het land van Winjewanje
is de titel van een ellenlang humoristisch
gedicht uit 1861, geschreven door ene dr. C.
Hilarides. Dat bleek een pseudoniem te zijn
voor de ex-legerofficier en voormalig rechtbankgriffier Jacob Büser. ‘Wie gaat er mee naar
het land van Winjewanje?‘ zo begint het, waarna
de dichter losbarst dat daar alles goed gaat
wat in Nederland fout gaat: de eerste levensbehoeften als aardappelen, brood en turf zijn in
Winjewanje spotgoedkoop, slagers knoeien niet
met hun vlees, alles op de markt is vers, melk is
niet waterig, jenever en bier worden niet aange-
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lengd, apothekers verkopen geen nepmedicijnen, stadsarbeiders verluieren of vergapen hun
tijd niet, enzovoorts… Kortom: hier wordt een
heel aardig tijdsbeeld geschapen.
Kroatië
Bij een kop thee in de huiskamer vertelt Inge,
wier vader van Javaanse afkomst is, hoe haar
familie aan de achternaam Oppatja komt. ,,Je
gelooft het misschien niet, maar die naam is
van oorsprong niet Indisch. Oppatja is afgeleid
van het Kroatische havenstadje Opatija. In de
negentiende eeuw heeft Nederland als koloniale macht Oosteuropeanen geronseld om als
huursoldaten te werken in Indonesië. Veel van
die soldaten zijn blijven hangen en zijn met
Indonesische vrouwen getrouwd. Leuk om te
weten toch? Ja, uiteraard ben ik ook een keer
in dat Kroatische stadje op bezoek geweest. In
Indonesië trouwens ook, want daar liggen toch
mijn directe wortels.’’

Organisatieadviseur
Inge ging naar de basisschool in Delft, deed
een vwo-opleiding in Haarlem, werkte enige
tijd als secretaresse in het Marinehospitaal te
Overveen en belandde in Den Haag voor een
functie in het kader van haar studie Personeel
& Organisatie aan de Haagse Hogeschool.
Vervolgens ging ze werken bij het ministerie van Defensie en later bij het ministerie
van Justitie, waar ze uiteindelijk de leiding
kreeg over het personeelsmanagement bij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND.
,,Na een poosje werd de IND verzelfstandigd,
dus dat hele proces heb ik van zeer nabij
meegemaakt. Druk, maar waanzinnig boeiend. Later ervoer ik iets soortgelijks toen ik
de verzelfstandiging van het Centraal Bureau
voor de Statistiek begeleidde. Dat deed ik als
senior consultant in dienst van adviesbureau
Twijnstra Gudde.’’
,,Sinds 2006 ben ik als zzp’er werkzaam. Ik heb

Foto: Fred v.d. Burg
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als het ware mijn eigen functie van organisatieadviseur ook maar verzelfstandigd. Ik
word ingehuurd door bedrijven en ministeries. Al ruim vier jaar ben ik nu bezig voor het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik
heb een opleidings- en ontwikkelingstraject
opgezet voor waterschappen in het kader
van de programma’s Ruimte voor de Rivier en
Hoogwaterbescherming. Dat betekent dat ik
me ongans reis en het hele land doorkruis.
Maar heerlijk hoor. Geen twee dagen zijn
hetzelfde!“
Kapers op de kust
Ook in haar pre-Winjewanjetijd was Inge
trouwens al Vogelwijkbewoonster. Met de
vader van haar dochter Robin was ze de eerste
acht jaar van deze eeuw al op twee adressen
in de wijk te vinden: de Sportlaan en het
Fazantplein. Na de scheiding wilde ze wel
graag in de buurt blijven wonen en betrok – na
een kort avontuur in Bohemen – een dubbel
bovenhuis aan de Kraaienlaan. Zoekend op
website Funda stuitte ze op een dag op iets
wat haar hart een sprongetje deed maken: het
rechterdeel van Winjewanje stond te koop. ,,Ik
geloofde m’n ogen niet. Al jaren was ik helemaal weg van die villa! En nu lag-ie bijna voor
het grijpen! Maar er waren kapers op de kust,
zoals ik op de eerste bezichtigingsdag moest
constateren. De dag voor de bezichtiging ben
ik op een bankje in de Bosjes van Poot gaan
zitten met uitzicht op Winjewanje en na een
halfuur wist ik het zeker: ik ga ervoor!’’
,,Spannende dagen hoor, want ik moest
natuurlijk in no time een financiering regelen.
Maar het is alle inspanningen meer dan waard
geweest. Ik heb gehoord dat er vóór mij vele
jaren lang expats als huurders in hebben gezeten. In mijn deel dan, bedoel ik, want mijn
villagenote van de andere kant is een vrouw
die er al ruim 30 jaar woont. Ik heb er een
goed contact mee, hoewel ik er door de week
nauwelijks ben: bijna altijd voor dag en dauw
de deur uit en ’s avonds pas terug.’’

Zaterdag
7 februari:

Vossenjacht!
In de namiddag van zaterdag 7 februari is het
voor de kinderen in de basisschoolleeftijd
weer tijd voor een spannende vossenjacht in
de wijk!
Het startpunt is net als vorig jaar bij Zo Kinder
opvang aan de Sijzenlaan 13. Hier worden
tussen 17.00 en 17.30 de stempelkaarten uitgedeeld. Na het opsporen van alle vossen kunnen
de kinderen hun stempelkaart inleveren bij het
eindpunt in de Heldringschool aan de kant van
het IJsvogelplein.
Voor de kinderen staat er na inlevering van de
kaart iets lekkers klaar. Voor de ouders ook,
maar wel tegen een kleine bijdrage. Ook dit
jaar sluiten we de Vossenjacht weer af met een
borrel voor een goed doel, te weten de Stichting
Vrienden van het JKZ.
De bij deze borrel geserveerde wijn wordt dit
jaar geleverd door Olaf Kerstens van wijnhandel
(en hofleverancier) André Kerstens BV aan de
Kazernestraat.
Mocht u de wijn, die tegen gereduceerd tarief
wordt aangeboden, voor thuis willen bestellen,
dan zijn er bestelformulieren aanwezig. De
volledige opbrengst van de drankjes tijdens de
borrel en de bestelde wijnen komt ten goede
aan het Juliana Kinderziekenhuis.
Als dit blad verschijnt, duurt het nog maar
enkele dagen voordat de Vogelwijk Vossenjacht
plaatsvindt. Toch willen de organisatoren graag
enig inzicht in het mogelijk aantal deelnemers
dat zij kunnen verwachten.
Dus als je meedoet, stuur dan toch maar
even een mailtje met naam, adres en leeftijd
naar activiteitenvogelwijk@gmail.com
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Al bijna tachtig jaar verknocht
aan de Eendenlaan
Tekst en foto’s: Magda van Eijck en Dick van Rietschoten

Veel oudere bewoners van de Vogelwijk zijn al van jongs af aan met deze buurt
vergroeid. Een bijzonder voorbeeld uit deze categorie is Ank Schimmel, een
kwieke tachtiger die als vijfjarig meisje in april 1936 op Eendenlaan 10 kwam
wonen, het adres waar ze nu nog steeds te vinden is. Ze heeft weliswaar in diverse
delen van het land gewerkt en gewoond, maar naar eigen zeggen is de Eendenlaan toch altijd de spil in haar leven gebleven.

Straatfeesten
,,Ik wil hier echt niet weg”, zegt ze. ,,Wat moet
ik in een bejaardentehuis doen? Behalve dat
het hier heerlijk wonen is, met veel groen en
veel vogels, geniet ik ook altijd van de gezellige
feesten in ons laantje. In de zomer, maar ook op
oudejaarsavond. Zo vlak voor nieuwjaar komen
de mensen naar buiten, sommigen steken wat
vuurwerk af en we genieten dan gewoon van
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het samenzijn. Na de oudejaarsavond van 2013
kwam ik pas op nieuwjaarsochtend om half vijf
weer in mijn eigen huis, zo gezellig was het met
de buren geweest! We hebben ook aardig wat
zomerfeesten gehad, meestal op de laatste dag
van de schoolvakanties als iedereen weer thuis
is. We sluiten dan de straat af, zetten tuinstoelen en vuurpotten neer en iedereen brengt wat
mee.”

Spelen
,,Met een groepje kinderen uit de buurt liep
ik eind jaren dertig als jong meisje naar de
Nutsschool aan de Laan van Poot. Als je binnen
een bepaalde cirkel vanaf de school woonde,
mocht je niet op de fiets komen. Het was een
mooie tijd: lekker rustig op straat en veel
spelen. Alle ouderen kennen dat wel uit hun
jeugd. Met grote groepen kinderen speelden
we bijvoorbeeld ‘puttenkrijgertje’. De jongens
voetbalden vaak op straat, onder meer op het
IJsvogelplein, en met z’n allen bouwden we een
soort clubhuis in de duinen.’’
,,Elke werkdag kwam de melkboer van De
Sierkan met z’n wagen langs de deuren. Mijn
moeder gaf dan de melkkan en die werd met
een liter melk gevuld, uit een tank met een
kraantje. Daarna werd thuis de melk direct
gekookt, want als je geen koelkast had kon je
ongekookte melk niet zomaar wegzetten. Dan
werd-ie snel zuur. Op het Mezenpleintje waren
veel winkels, zelfs meer dan nodig was. Er
waren bijvoorbeeld twee groenteboeren en ook
twee bakkers.’’
Oorlogstijd
,,In 1942, tijdens de Duitse bezetting, overleed
mijn vader, die geschiedenisleraar was. Mijn
moeder had voor onderwijzeres gestudeerd en
als schooljuffrouw werd zij voortaan de kostwinner in huis. Haar ouders hadden haar ooit
gezegd dat ze niet mocht trouwen voordat ze
haar diploma had behaald: ze moest voor zichzelf kunnen zorgen. Op haar beurt heeft mijn
moeder mijn vijf jaar oudere zus en mij ook
gezegd dat we een goede opleiding moesten
volgen zodat we zelf de kost konden verdienen.
Mijn zus is later rechten gaan studeren.’’
,,Door de oorlog is mijn middelbare schooltijd
heel vreemd verlopen. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wat daar allemaal aan vooraf
ging. Eind 1942 moesten we zoals bekend
de wijk op last van de Duitsers verlaten. Mijn
moeder, mijn zus en ik vertrokken naar mijn
grootouders in Arnhem, maar ook daar waren
we uiteindelijk niet veilig.’’

Voetreis naar Den Haag
,,Bij de luchtlandingen van 1944 en daarna de
slag om Arnhem vluchtte een groot deel van
de bevolking de stad uit. Wij ook, te voet, met
wat minimale bagage. We liepen in drommen
van vele honderden mensen noordwaarts over
de Veluwe. In Beekbergen hebben we een paar
dagen bij een boer geslapen en daarna ging het
weer verder.
Mijn moeder had gezegd: ‘Als we elkaar kwijtraken, ga dan richting Den Haag.’ Inderdaad
duurde het niet lang of ik raakte in die stroom
vluchtende mensen mijn moeder en zusje kwijt.
Ik was vijftien. Jong nog, maar oud genoeg om
het in m’n eentje te redden. Ik besloot dan ook
maar naar het westen te gaan, zoals afgesproken.
Maanden heb ik erover gedaan om in Den Haag
te komen. Ik weet nog dat ik een keer ergens een
laken van de waslijn gehaald heb om dat bij een
bakkerswinkel te ruilen voor een paar sneetjes
brood. Vaak deed ik allerlei kwarweitjes in ruil
voor onderdak en voedsel. Ik heb zelfs een aantal
weken als kippenslachter gewerkt.’’
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Lyceum
,,Na de bevrijding van mei 1945 was ik de
eerste die aan de Eendenlaan arriveerde.
Bijna alle ramen van ons huis waren kapot en
mezen hadden nestjes in de kamer gemaakt.
Maar uiteindelijk viel de schade nog mee. Zelfs
de koperen kandelaars die we via een luik in
de kamer in het zand onder het huis hadden
begraven, lagen er nog.’’
,,Mijn moeder gaf me op bij de Dalton meisjes-hbs tegenover het Gemeentemuseum.
Ik vond dat helemaal niks. Na een half jaar
mocht ik overstappen naar het Stokrooslyceum
in de Klaverstraat. Daar kwam ik in een klas
met jongens en meisjes van mijn leeftijd die
allemaal door de oorlog onderwijs gemist
hadden. We probeerden de lesstof snel door te
nemen en vrij snel daarna konden we hbs-examen doen.”
Verpleging
,,Ik had altijd graag wis- en/of natuurkunde willen studeren, maar het werd de
verpleging. Ik volgde mijn opleiding in het
Zuidwalziekenhuis. Zes dagen werken, in
het ziekenhuis slapen en maar één dag in de
week naar huis. Ik heb echt alle facetten van
de verpleging meegemaakt. Later heb ik ook
als wijkverpleegkundige gewerkt, eerst in
de Haagse binnenstad en later in Makkinga,
Friesland. Ik woonde daar in het wijkgebouw. Maar ik bleef vaak op de Eendenlaan
komen, want daar woonde mijn moeder en
dat voelde ook echt als mijn enige echte huis.
Ook tijdens mijn latere functies, onder meer
als operatiekamerverpleegkundige in het
Academisch Ziekenhuis in Groningen, greep ik
elke gelegenheid om naar ‘huis’ te gaan aan.”
Uiteindelijk streek Ank weer definitief in de
Eendenlaan neer, waar ze haar moeder verzorgde, die hartpatiënte was. ,,Sinds de dood
van mijn moeder woon ik hier alleen,’’ zegt
ze, ,,maar ik heb een grote logeerkamer en er
komen dan ook geregeld logés bij me over de
vloer.”

Sportief
Ank Schimmel zwemt één maal in de week in
De Waterthor aan de Thorbeckelaan en regelmatig gaat ze naar het HALO-Welnesscenter
aan de Laan van Poot. Ze doet haar eigen
huishouding, zorgt zelf voor het tuinonderhoud
en doet op de fiets haar boodschappen. Zo blijft
ze fysiek vitaal. En om de hersens scherp te
houden puzzelt ze ook graag.
Wie in het huis rondkijkt, ziet dat ze ook nog
een andere hobby heeft: her en der hangen
prachtige geborduurde ‘schilderijen’. ,,De
laatste jaren ben ik ook bezig met kantklossen’’,
zegt ze. ,,Het verbaasde me toen ik erachter
kwam hoeveel clubjes er op dat gebied zijn.
Op zich is het wel leuk hoor, maar wat moet je
eigenlijk met al die kanten kleedjes?”

Behalve een fiets heeft Ank ook een auto, een
rode Volkswagen Golf uit 1988, waarmee ze op
gezette tijden naar haar vriendin in Dordrecht
rijdt. Over die auto vertelt ze nog een mooie
anekdote. ,,Laatst liepen er twee agenten hier
door de straat en toen ze bij mijn auto waren,
hoorde ik één van hen zeggen dat zo’n wagen
toch eigenlijk afgekeurd zou moeten worden.
Toen de andere agent begon te lachen, gaf hij
toe dat het een grapje was en dat zijn eigen
vrouw dolgraag zo’n oude rode Golf zou willen
hebben.”
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Carla Rus en Bert de Vries
voor hun werk geridderd
Het echtpaar Carla Rus en Bert de Vries, wonend aan de Kramsvogellaan 12, is
een week voor Kerst wegens grote verdiensten voor de samenleving gedecoreerd.
Beiden werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Carla Rus is psychiater en psychotherapeut,
gespecialiseerd in de behandeling van getraumatiseerde slachtoffers van mishandeling,
seksueel misbruik en eergerelateerd geweld.
In de jaren tachtig werkte Carla in Arnhem en
Nijmegen, maar 1991 verhuisde ze met haar
man naar Den Haag. In 1996 kreeg Carla ernstige gezondheidsproblemen, waardoor ze haar
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werk als psychotherapeut moest neerleggen.
Ze raakte gehandicapt en is sindsdien aan huis
gebonden. Desondanks is ze vanaf 2000 weer
patiënten gaan behandelen. Hierbij gaat het
veelal om getraumatiseerde vluchtelingen, maar
ook om kinderen, jongeren en volwassenen die
het slachtoffer zijn van geweld en misbruik.
Deze werkzaamheden verricht ze pro deo.

Hoewel ze niet meer in staat is te typen en
gebruik maakt van een spraakcomputer, publiceerde ze de afgelopen jaren tal van artikelen
in vakbladen. Haar artikel ‘Wie luistert naar
het kind?’ werd vier jaar geleden door de
redactie van het Maandblad voor de Geestelijke
Volksgezondheid uitgeroepen tot het beste
artikel van 2009.
Loco-burgemeester en wethouder Rabin
Baldewsingh reikte de koninklijke onderscheiding voor Carla Rus op 18 december uit bij haar
thuis. Hij memoreerde dat ze de onderscheiding had verdiend vanwege de indrukwekkende wijze waarop zij haar kennis en professionaliteit ondanks haar zware beperkingen

blijft inzetten voor patiënten én vanwege de
waardevolle bijdrage die zij levert aan de geestelijke gezondheidszorg.
Bert de Vries ontving de versierselen behorend
bij zijn onderscheiding op dezelfde dag op zijn
werk in De Meern, waar hij wegens pensionering afscheid nam als onderwijsinspecteur. Hij
werd gekenschetst als een ‘professioneel en
toegewijd coördinerend inspecteur die bovengemiddeld heeft bijgedragen aan de kwaliteit
van het onderwijstoezicht in Nederland’.
Bovendien heeft de intensieve wijze waarop
Bert al vele jaren zijn vrouw als mantelzorger
bijstaat meegewogen bij de beslissing hem te
onderscheiden.

Hoge boete voor ‘tewerkstelling’
illegale huishoudelijke hulp
Door Magda van Eijck
Dat was schrikken op 7 januari, toen ik de
envelop van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid had opengemaakt die
op deze woensdag in mijn brievenbus op de
Fuutlaan was beland. Tot mijn verbijstering las
ik dat het ministerie mij aanmerkte als werkgever die illegale vreemdelingen tewerk had
gesteld. Die illegalen waren mijn Indonesische
huishoudelijk hulp Andika (man) en zijn echtgenote Sundari die tussen juni 2013 en maart
2014 om de veertien dagen keurig en gedegen
mijn huis hebben schoongemaakt. In de brief
werd droogjes melding gemaakt van het voornemen om mij hiervoor een boete op te leggen
van maar liefst 12.000 euro!
Mijn man en ik waren geschokt. Ik werd neergezet als louche werkgever die illegalen had
uitgebuit, terwijl ik geheel te goeder trouw had
gehandeld. Ik had volgens de brief nog wel het

recht m’n eigen zienswijze ter verdediging naar
voren te brengen. Daarna zou de definitieve
boete worden bepaald. Maar voorlopig was het
uitgangspunt een vordering van 12.000 euro.
Echtpaar aan de slag
Hoe was het zo ver gekomen?
Toen ik met pensioen was en mijn toenmalige
hulp er zelf ook mee wilde stoppen, had ik geen
schoonmaakster meer willen nemen. Ik zag namelijk liever niet hoe er schoongemaakt werd
en voelde me ontheemd in mijn eigen huis als
de stofzuiger met de huishoudelijke hulp de
kamer in kwam. Bovendien hield ik niet zo van
verplicht koffiedrinken.
Maar toen zag ik een poosje later Andika de
ramen zemen bij onze buurvrouw Marguerite
Hamer. Wat deed hij dat snel en netjes! Als hij
dat ook bij mij zou willen doen en ook de rest
van het huis zou willen schoonmaken, dan zou
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me dat heel gelukkig maken. Ik besloot hem te
vragen of hij ook bij mij zou willen werken. Dat
wilde hij wel en hij zou een keer langs komen
om dat af te spreken. Hij kwam en nam zijn
vrouw Sundari mee. Hij had namelijk al zo
veel werk dat ook vier uur in de veertien dagen
bij mij werken niet haalbaar was. Was het goed
als ze samen kwamen werken, dus twee uur
met z’n tweetjes? Dan kwam het toch uit op
vier uur schoonmaken. Ik vond het allemaal
best. We maakten een afspraak over de betaling en een paar weken later ging het duo bij
me aan de slag.
Leuk en vertrouwd
Mijn man had ooit een cursus Bahasa
Indonesia gevolgd en hij vond het leuk om
hen in die taal te begroeten. Verder verliep de
communcatie meestal in simpel Nederlands.
Het voelde ook allemaal heel vertrouwd met
hen. In Den Haag wonen immers veel Indische
mensen en Indonesië hoorde eeuwenlang tot
Nederland. Wij waren bovendien zelf een paar
maal in Indonesië geweest.
Soms namen Andika en Sundari kleine loempiaatjes voor ons mee en in de kersttijd kregen
we spekkoek. Heerlijk! In het verleden zag ik
er tegenop als mijn hulp kwam terwijl ik zelf
ook thuis was, maar nu was het of er vrienden
of familieleden op bezoek kwamen, die ook
nog het huis schoonmaakten.
We waren heel tevreden over het tweetal. Ze
kwamen ook vaak zelf met initiatieven om iets
schoon te maken. Ze reinigden zelfs een keer
de luxaflex, iets wat een vorige hulp ooit had
geweigerd. Ik was hier zo blij mee dat ik een
sms’je stuurde om hen hiervoor nog extra te
bedanken. Dat berichtje werd mij uiteindelijk
fataal.
Opgepakt
Vorig jaar maart hoorde ik opeens van de
politie dat Andika en Sundari opgepakt waren
omdat ze illegale vreemdelingen bleken te zijn.
Ze waren in aparte huizen van bewaring gezet

in afwachting van hun uitzetting uit het land,
terug naar Indonesië. Twee agenten kwamen
me thuis ondervragen. Van hen vernam ik hoe
Andika en Sundari hier waren gekomen: via
een vrouw die hen zogenaamd voor de Pasar
Malam naar Nederland had laten komen en
aan wie ze veel geld hadden moeten betalen.
Ik was ontdaan. Ook kreeg ik te horen dat de
politie mij had weten te traceren via het sms’je
dat ik gestuurd had om te bedanken voor het
schoonmaken van de luxaflex!
De agenten stelden me veel vragen over
Andika en Sundari en ik heb daar eerlijk op
geantwoord. Waarom zou ik dat niet hebben
gedaan? Ik had volstrekt niet door dat ik
verdacht werd van het laten verrichten van betaalde arbeid door vreemdelingen van buiten
de EU zonder daarvoor een tewerkstellingsvergunning te hebben aangevraagd.
Dertig werkgevers
Eind oktober moest ik me ook nog melden
bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ook hier werd ik ondervraagd en heb ik naar eer en geweten alle vragen beantwoord. Op 13 november werd een
enorme stapel papier bezorgd: het boeterapport. Hierin stonden 30 zwartgemaakte, dus
onleesbare namen van mensen bij wie Andika
en Sundari hadden schoongemaakt. Wij allen inclusief Marguerite Hamer, die inmiddels niet
meer naast mij maar elders in de wijk woont hadden dus ‘illegalen in dienst gehad’.
Op 7 januari viel de al eerder genoemde
‘boetekennisgeving’ in de bus, voorzien van het
voornemen mij een boete van 12.000 euro op
te leggen.
Vogelwijkers, u bent bij dezen gewaarschuwd!
Hebt u huishoudelijk personeel van buiten
de EU, controleer dan of er sprake is van een
geldige verblijfsvergunning en zo ja, of arbeid
is toegestaan.
Wordt vervolgd.
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Jubileum

Bischof Landscaping.
Alweer 25 jaar uw hovenier!
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Vanuit Leidschendam leidt Peter Bischof
alweer 25 jaar een succesvol hoveniersbedrijf.

onderhoud kunt en wilt besteden zijn
belangrijke factoren die mede de aanleg
bepalen.

Peter doorliep de middelbare tuinbouwschool in Boskoop en volgde diverse
malen stages in het tuinenland bij uitstek,
Engeland. In 1990 startte Peter zijn hoveniersbedrijf en dat is inmiddels uitgegroeid
tot een hoveniersbedrijf met meerdere
medewerkers, die ieder hun eigen specialiteit en vakkennis hebben. De klantenkring
van Bischof Landscaping is voornamelijk
opgebouwd door mond-tot-mond reclame
en het werkgebied beslaat niet alleen de
regio Haaglanden maar ook ver daarbuiten.

Er wordt ter plekke een schets/ontwerp
gemaakt waarbij behalve de genoemde
punten ook de al aanwezige planten een
rol spelen. Een mooie boom bijvoorbeeld
die wat weggedrukt staat in de tuin, kan de
spil worden in het nieuwe ontwerp. Worden
we het eens, dan maken we gedegen
afspraken, zodat u precies weet wat er
gaat gebeuren, wat het gaat kosten,
wanneer we gaan beginnen.... en wanneer
we denken klaar te zijn. Niets is immers
irritanter dan dat het karwei halverwege
blijft liggen!

Ontwerp, aanleg en onderhoud
Uw tuin is een verlengstuk van uw huis.
Een mooie tuin verhoogt het woongenot en
ook de verkoopwaarde van een huis wordt
positief beïnvloed door een goed aangelegd en onderhouden tuin. Maar een tuin
biedt nog meer, het is een stukje natuur bij
huis. Een stukje natuur waar je zorgvuldig
mee moet omgaan. Daarom gaan wij,
wanneer u ons wilt inschakelen, niet
zomaar aan de slag. Wij willen dan eerst
graag met u praten, want hoe u zich de tuin
voorstelt en hoeveel tijd u zelf aan het

We maken uw tuin achter elkaar af en
tenslotte krijgt u van ons nog nuttige adviezen over het onderhoud. Wilt of kunt u uw
tuin niet zelf verzorgen, dan kunt u het
onderhoud uiteraard ook aan ons overlaten.
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Kortom bij Bischof Landscaping zit u goed
voor advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin!
070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03
www.bischof.nl

Marja van Leeuwen blijft 10 jaar
na de tsunami nog steeds helpen
Door Magda van Eijck
Eind december, op tweede kerstdag, was het
precies tien jaar geleden dat enkele landen
in Azië zwaar werden getroffen door een
verwoestende vloedgolf als gevolg van een
zware zeebeving. De verschrikkingen van deze
tsunami, waarbij duizenden doden vielen
en ontelbare huizen en gebouwen door de
oerkracht van het water werden weggespoeld,
heeft grote internationale hulpacties op gang
gebracht. Maar er waren ook vele particuliere initiatieven om hulp te bieden, zoals van
Marja van Leeuwen, bewoonster van een van
de Houtrustflats aan de noordrand van de
Vogelwijk. Zij reisde twee dagen na de ramp
al naar het getroffen Sri Lanka en richtte daar
uiteindelijk een weeshuis op.

House of Hope
Hoewel Marja nog steeds moeite heeft om de
beelden van de tsunami terug te zien, kijken we
samen in haar flat aan het Tjalie Robinsonduin
op haar laptop naar een documentaire over de
verschrikkingen van tweede kerstdag 2004. We
zien ook beelden van haar in het NOS-journaal,
bij andere televisieprogramma’s en zelfs bij
CNN, want ze was de eerste internationale hulpverlener in Sri Lanka. Vervolgens verschijnen op
de laptop mooie beelden van kinderen die tien
jaar later vrolijk rondlopen in het Somawathi
Holland House of Hope, gelegen op een heuvel
en dus veilig voor vloedgolven van de zee. Het
opvanghuis is ontstaan door de inzet van Marja,
met hulp van duizenden Nederlanders.
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Reisorganisatie
Hoe raakte Marja zo snel bij de hulpverlening
betrokken? Dat wil ze wel ‘even’ uitleggen.
,,Op die bewuste 26ste december 2004 werd ik
gebeld door dokter Prasad uit Sri Lanka, een
man met wie ik al eerder geregeld contact had
gehad. Hij vertelde over de ramp en riep: ‘Help
me Marja, I need medicines and I need money
to buy food. Help me!’ Ik kende de dokter goed.
Mijn partner Dick was destijds eigenaar van
een grote reisorganisatie. Ik werkte ook voor
die organisatie en daardoor was ik al vaak in
Sri Lanka geweest. We hadden op die tweede
kerstdag al wel het nieuws binnengekregen
over de vloedgolf, maar op televisie en radio
was er nog maar heel weinig over te zien en
te horen. Nog niemand realiseerde zich toen
ook dat zó veel mensen in zó veel landen
slachtoffers waren van de ramp: in Indonesië,
Thailand, Maleisië en India en op Sri Lanka en
de Malediven.’’
Verbijsterd
Dan verschijnen er toch beelden op televisie
van de enorme vloedgolf die auto’s, huizen,
bomen en mensen wegsleurt. ,,We waren
verbijsterd,” vertelt Marja. ,,Veel later hoorden
we dat het dodental alleen al op Sri Lanka
boven de 38.000 lag. Die nacht heb ik nauwelijks geslapen en de volgende ochtend ben ik
telefonisch op zoek gegaan naar medicijnen
terwijl mijn partner regelde dat ik met een leeg
chartervliegtuig mee kon reizen dat gestrande
reizigers in Sri Lanka op zou halen. De avond
voor het vertrek kwam er een tv-ploeg van
Twee Vandaag naar de flat in Kijkduin waar ze
toen woonden. In de keuken werden opnamen
gemaakt waarin ik vertelde wat ik ging doen.”
In huis hadden ze inmiddels vele dozen vol
verbandspullen, antibiotica en andere medicijnen om mee te nemen. Ongelooflijk dat Marja
dit in één dag heeft kunnen regelen.
Ravages
In de ochtend van 28 december vliegt ze met

26

De Vogelwijk jan./febr. 2015

de hulpgoederen naar de luchthaven van
Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Wat ze
er na aankomst allemaal aantreft is bijna onbeschrijflijk. De enorme ravages, een bus die
in bomen hangt, een bus die is aangespoeld
vol opgezwollen lijken, de geur van dood en
verderf, kinderhandjes die vanuit zand en
modder te zien zijn. Wat ze zag en rook en
voelde heeft Marja later opgeschreven in haar
boek Een weeshuis in Sri Lanka. Maar nog
belangrijker is dat ze er voor gezorgd heeft dat
dat weeshuis er echt gekomen is. Het kwam er
door haar tomeloze inzet, maar ook door de
hulp van talloze Nederlandse bedrijven, bekende Nederlanders en gewone Nederlanders,
vrijwilligers die op werkvakantie naar Sri
Lanka gingen om het kindertehuis te helpen
opbouwen en vrijwilligers die in een loods
in Noordwijkerhout talloze spullen voor Sri
Lanka verzamelden, sorteerden en in containers deden.

Medische post
Dankzij al die steun, materieel en financieel,
is het Somawathi House iets geworden waar
Marja heel trots op is. Inmiddels is bij het
weeshuis ook een peuter- en kleuterschool
en een medische post gevestigd. De minder
bedeelde bevolking uit de omgeving kan hier
gratis onderwijs en medische zorg krijgen. Een
aantal van de eerste weeskinderen in het tehuis
is inmiddels zelfstandig gaan wonen. Hun plekken zijn opgevuld door kinderen die door de
kinderbescherming bij Somawathi Home onder
toezicht zijn geplaatst. Er is plek voor in totaal
150 verlaten of verweesde kinderen. Daarnaast
zijn er veel kinderen in een dagopvang die
ook naschoolse lesprogramma’s volgen. Alles
bij elkaar lopen er nu zo’n 500 kinderen rond,
dankzij steun uit Nederland.
Het bestuur van de Stichting Weeshuis Sri
Lanka bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en
van een duur kantoor of hoge administratiekosten is geen sprake. Van notaris tot drukkerij,
vrijwel alles gaat met gesloten beurzen en RTL
heeft zelfs kosteloos een reclamespotje over het
weeshuis uitgezonden. ,,En ons jaarverslag, dat
we nu voor de tiende keer publiceren, heeft al
een paar maal een prijs gewonnen,’’ zegt Marja
trots.
Docent
Marja is geboren in Zuilen, maar opgegroeid
in Woerden. Ze werkte aanvankelijk mee in de
reisorganisatie van haar (inmiddels ex-) partner Dick Broeke, die aan de wieg had gestaan
van Brooks reisbureaus en later Fox Vakanties
oprichtte, maar eind vorige eeuw werd ze docent bij de Hogeschool voor Hotelmanagement
en Toerisme in Leidschendam. Het werk voor
het weeshuis in Sri Lanka kostte haar echter
zo veel tijd dat ze haar baan heeft moeten
opgeven.
In de flat in het nieuwste gedeelte van de
Vogelwijk, het Tjalie Robinsonduin, is het
heel plezierig wonen, zegt ze. ,,Comfortabel
en modern, een prachtig uitzicht en gezellige

contacten met de mensen om mij heen. Er zijn
housewarmings- en stamppot-avonden en in
de zomer hebben we een barbecue voor de
beide flatblokken ‘Groot en Klein Houtrust’.
Ik heb ook al veel wijkgenoten leren kennen
doordat ik geregeld met mijn hond in de Bosjes
van Poot wandel.’’
De afgelopen tien jaar is ze al zo’n zestig keer
heen en weer naar Sri Lanka gevlogen, maar
dat verveelt nooit. En ze wil graag met haar
eigen ogen blijven zien hoe het met ‘haar kinderen’ gaat.
Zie ook www.weeshuissrilanka.nl
(donaties zijn nog steeds welkom)

Vrijwilligers gezocht
voor huisbezoeken in
Segbroek
De welzijnsorganisatie van het stadsdeel
Segbroek is op zoek naar vrijwilligers die
eenmalige huisbezoeken bij bewoners
willen afleggen om te inventariseren
welke wensen en behoeften er op welzijnsgebied zijn.
De vrijwilligers werken met een vragenlijst,
maar moeten tegelijkertijd een luisterend
oor hebben en kunnen signaleren en doorverwijzen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Buurtcentrum ‘t Lindenkwadrant,
tel (070) 205 24 80.
U kunt ook bellen als u zich wilt opgeven als
vrijwilliger voor het afleggen van vriendschappelijk huisbezoek bij alleenstaande ouderen die niet of nauwelijks meer zelfstandig
de deur uit kunnen. U kunt bijvoorbeeld
samen met de ouderen een krant of tijdschrift lezen, een spelletje doen of bijvoorbeeld een ommetje maken.
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Nieuwsflitsen
van
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Energielabel voor
uw huis verplicht
Druk op duurzaamheid
neemt toe

Wie zijn huis wil verkopen of verhuren
moet sinds kort een definitief energielabel
overleggen. Een huis met energielabel ‘A’ is
bijvoorbeeld supergoed geïsoleerd en heeft
zonnepanelen, waardoor het zeer zuinig is
qua energieverbruik. Een woning met label
‘G’ is er wat dat betreft slechter aan toe. Met
ingang van dit jaar loopt u kans op een boete
als u bij de verhuur of verkoop van uw woning geen energielabel kunt overleggen.
De verwachting is dat de druk om je huishouden zo duurzaam mogelijk te maken
verder zal toenemen. Het is onvermijdelijk
dat het energielabel mee gaat wegen in
de waarde van de woning. Dat kan in de
Vogelwijk vervelende gevolgen hebben,
want de meeste woningen in de wijk scoren
slechter dan het landelijk gemiddelde. De
isolatie van de woning weegt zwaar en dat
is bij veel Vogelwijkhuizen lastig vanwege
de enkelsteens muren (geen spouw) en de
overmatige ventilatie.
Makelaars
Tijdens een algemene ledenvergadering van
de wijkvereniging in 2013 gaven drie aan-
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wezige makelaars uit de wijk desgevraagd
al aan dat de duurzaamheid van woningen
steeds meer een rol begon te spelen bij de
keuze voor mogelijk te kopen huizen, met
name bij jonge kopers: ‘Geen dubbel glas?
Dan kijken we nog even verder…’. Dat sentiment zal door het nu verplichte energielabel
nog worden versterkt. En het is meer dan
sentiment, want een woning met een slechter energielabel is minder comfortabel en
heeft hogere energiekosten.
Sommige mensen hebben vrijwillig al een
energielabel laten bepalen. Dan kunt u dat
met een paar muisklikken vinden op
www.zoekuwenergielabel.nl
Als u nog geen energielabel bezit, dan heeft
u onlangs per brief van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(waar tegenwoordig Bouwen en Wonen
onder valt) een voorlopig label toegestuurd
gekregen met het verzoek om dit zelf om te
zetten naar een definitief label. Dat is vrij
makkelijk te doen via internet. Dit voorkomt
een boete bij verhuur of verkoop van de woning. Maar dat is nog maar het begin…
Ik heb F of G! Wat nu?
De werkelijke waarde van het energielabel
zit in het bijbehorende advies (‘energieprestatieadvies’). Zo’n advies geeft aan met
welke maatregelen de energieprestaties
en het label te verbeteren zijn. Met deze
maatregelen kunt u het comfort, de maandelijkse energierekening en waarschijnlijk
ook de waarde van uw woning significant
verbeteren.
De meest voor de hand liggende maatregelen zijn dubbel glas, vloerisolatie, dakisolatie, HR++ ketel, radiatorfolie en zonnepanelen. Voor de grotere huizen komt ook de
(hybride) warmtepomp binnen bereik. De
maatregelen kunnen van woning tot woning
verschillen, met name de relatieve aantrek-

kelijkheid van de maatregelen.
Het is goed om u hierover te laten informeren.
Vraag met korting advies aan
Leden en nieuwe leden van Vogelwijk
Energie(k) kunnen met hoge korting een
energieadvies aanvragen! Op de website
www.vogelwijkenergiek.nl kunt hierover
meer informatie vinden. De pagina over
energieadviezen staat onder het menu-onderwerp ‘Wat doen we?’ Bovendien kunt
u via ons e-mailadres in contact komen
met een van de bestuursleden voor meer
informatie.
‘Tochtmeter’ groot succes
Op onze website vindt u ook informatie
over de warmteverliesmeter, waarmee je
met behulp van infraroodstraling snel
warmtelekken in je huis kunt opsporen en
dus kunt nagaan waar je met isolatie aan
de slag moet. Vogelwijk Energie(k) heeft
eind vorig jaar twee van deze tochtmeters aangeschaft. Deze meters worden
beschikbaar gesteld om uit te lenen aan de
leden.
Het gebruik van de meters is een
groot succes gebleken. Vele tientallen
Vogelwijkbewoners hebben laten weten
dat ze er gebruik van willen maken om
in hun eigen huis op jacht te gaan naar
warmtelekken. Er zijn momenteel zelfs
wachttijden.
Wilt u de meter ook een poosje in huis?
Stuur ons een mailtje en u krijgt er eentje te leen. En bent u nog geen lid van
Vogelwijk Energie(k)? Een lidmaatschap is
via de website zo geregeld.
Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
www.vogelwijkenergiek.nl

Ouderwets lekker indisch
eten bij Aanschuifdiner
Op donderdag 12 februari staat op Papegaailaan 7 bij het Aanschuifdiner vanaf 18.30
uur een verrukkelijke Indische rijsttafel klaar,
verzorgd door kok Michel Meyboom die de
recepten van zijn Indische oma hanteert.
Voor de maaltijd (inclusief glas prosecco
vooraf plus een dessert) betaalt u 24,50 p.p.
Reserveer snel, want er kunnen maar 20 personen aan tafel! Zie voor meer informatie de
website www.vergaderathome.nl

Solotheater en
concerten in
Houtrustkerk Beeklaan
Op zaterdagmiddag 7 februari om 15.30
uur speelt actrice Kirsten Benschop in de
Houtrustkerk (aan het eind van de Beeklaan,
no. 535) haar nieuwste solotheatervoorstelling
Spiegeltijd. De toegangsprijs is slechts 5 euro.
Spiegeltijd gaat over Leonie, een jonge
eigentijdse journaliste die een excentrieke
dame moet interviewen en uiteindelijk wordt
ontslagen.
Op zaterdagavond 28 februari om 20.15 uur
geeft in de Houtrustkerk singer-songwriter
Maarten Peters zijn concert Bevroren tranen.
Centraal hierin staat het gegeven dat het
enkele dagen later zeventig jaar geleden is
dat een groot deel van het Bezuidenhout bij
vergissing door Engelse vliegtuigen werd
gebombardeerd.
De entreeprijs bedraagt 15 euro.
Op zondagmiddag 8 maart kunnen jazzliefhebbers van 12.00 uur tot 12.30 in de Houtrustkerk
aan hun trekken komen tijdens een optreden
van Saxofoonkwintet TempoRarely. Het kwintet
speelt stukken in verschillende jazz-stijlen. De
toegang is gratis, met een collecte na afloop.
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Wateroverlast in Vogelwijk-kelders:
voorkomen is beter dan genezen
Door Bert Bruning, bewoner Tortellaan
In het verleden kwam het wel eens voor dat
bij huizen verspreid over onze wijk sprake was
van ‘natte kelders’. In de winter van 2013/2014
ontstond er opeens een piek in de klachten over
kelders met wateroverlast. Daarbij werd vaak
een relatie gelegd met het toepassen van een
nieuw infiltratiesysteem voor de opvang van
regenwater in de wijk.
Een aantal wijkgenoten had zich begin 2014 al
bij de gemeente over de natte kelders beklaagd,
maar onvoldoende gehoor gekregen voor hun
sterke vermoeden dat de overlast werd veroorzaakt door het nieuwe rioleringssysteem en
de daarbij behorende ondergrondse regenopvangbassins. Klachten van bewoners aan de
Fuutlaan werden afgedaan met de mededeling
dat er in november 2013 veel overvloedige
regenval was geweest. ‘In uw situatie is de oorzaak van overlast een kelder die niet waterdicht
is’, stelde men kortaf. Ook bij de beantwoording van vragen van gemeenteraadslid Martin
Wörsdörfer (april 2014) zag het college ‘het
zeer natte najaar als oorzaak van het hoge aantal meldingen van grondwateroverlast’.
Gescheiden rioolsysteem
Het Vogelwijk-rioolproject dat sinds 2007
in fasen is uitgevoerd, is bijzonder vanwege
de aanleg van een gescheiden rioolsysteem.
Hierbij wordt het afvalwater uit de huizen
naar het hoofdriool gevoerd en verder naar de
rioolwaterzuivering. Het regenwater dat in de
straatputten belandt komt echter, ter ontlasting van het hoofdriool, voortaan in een apart
buizenstelsel terecht. Die buizen leiden naar
enkele grote ondergrondse opvangbassins,
verspreid over de wijk, zoals o.a. onder het
Nachtegaalplein, Fazantplein en Eiberplein.
Vanuit de bassins wordt het water geleidelijk
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afgegeven aan de bodem.
In het smalle deel van de Tortellaan is nu ook
zo’n infiltratiebekken aangelegd, op slechts 15
meter van de gevels. Nergens in de wijk zijn
die bassins zo dicht bij de omringende huizen
aangebracht. Ik vrees dan ook dat, na hevige
regenbuien en het gelijktijdig laten wegstromen van het water uit het opvangbassin, dit zal
leiden tot optrekkend vocht en wellicht serieuze
wateroverlast in mijn kelder. Een kelder die tot
nu toe kurkdroog is. Voor mij aanleiding tot het
nemen van actie.
Inventarisatie
In juli vorig jaar organiseerde onze wijkvereniging een informatiebijeenkomst voor wijkgenoten die met natte kelders waren geconfronteerd.
In september heeft u in dit blad daarover een
verslag kunnen lezen. Vertegenwoordigers
van de gemeente en van het ingenieursbureau
Wareco, dat voor de gemeente onderzoek had
gedaan, gaven onder meer een toelichting op de
werking van het nieuwe gescheiden riolerings-

systeem. Als conclusie werd gepresenteerd dat
het toepassen van infiltratiebassins voor de afvoer van regenwater geen oorzaak zou zijn van
wateroverlast in kelders. Dit ondanks twijfels
daarover bij de toehoorders.
Verder gaf onze wijkgenoot Erik van Jaarsveld,
die een inventarisatie had gemaakt van alle bestaande klachten op dit gebied, een toelichting
op zijn bevindingen.
Tijdens de genoemde bijeenkomst werd ook de
vorming van een werkgroep aangekondigd die
zich met de problematiek zou kunnen bezighouden. Dat is inmiddels gerealiseerd: er is een
Werkgroep Grondwateroverlast gevormd, met
als coördinator Christian Pick, bestuurslid van
de wijkvereniging. De werkgroep bestaat verder voorlopig uit de leden Erik van Jaarsveld,
Peter Verburg en Bert Bruning. Voor meer
informatie zie: www.vogelwijkonline.nl
Deskundigenrapport
Verontrust door het gemeentelijk voornemen
een opvangbassin voor regenwater voor mijn

deur aan te leggen, had ik vorig jaar april een
brief aan B&W geschreven met het verzoek
het plan aan te passen. Die leverde in mei een
antwoord op. Daarin stelde de gemeente: Bij
het ontwerp van de nieuwe gescheiden riolering in
de Vogelwijk is het uitgangspunt dat de infiltratie
in de bodem de bestaande overlast in niet-waterdichte kelders niet significant mag verergeren.
Op papier geruststellend, maar men zag geen
aanleiding het plan aan te passen. Voor mij onvoldoende waarborg dat het allemaal wel goed
zou komen.
Met een beroep op mijn rechtsbijstandverzekering kreeg ik juridische ondersteuning en er
werd besloten een deskundig oordeel te vragen
aan het gespecialiseerd ingenieursbureau
Deltares uit Delft. Dat rapport werd op 11 september j.l. ontvangen en bevatte twee belangrijke conclusies:
a. Er is onvoldoende onderzocht wat het effect
van de infiltratievoorziening in de Tortellaan is
op de grondwaterstand. (N.B. Dat was destijds
voor het Mezenplein en het Nachtegaalplein wel

Het 'infiltratiebassin' aan de Tortellaan.

De Vogelwijk jan./febr. 2015

31

gebeurd, terwijl daar de afstand tot de gevels
minimaal 25 meter was!)
b. Bij het gekozen ontwerp is het aannemelijk
dat er met enige regelmaat sprake zal zijn van
wateroverlast in de kelder.
Een en ander was grondig onderbouwd, waarbij ook gebruik was gemaakt van de rapporten
uit 2006 en 2013 die de gemeente eerder had
laten opstellen.
Aansprakelijkstelling
Het Deltares-rapport is aan B&W aangeboden
en tegelijkertijd heb ik de gemeente aansprakelijk gesteld voor mogelijk in de toekomst te
lijden waterschade. Opnieuw verzocht ik het
plan aan te passen. Het antwoord kwam op 15
december, waarbij men op juridische gronden
meldt dat de werkzaamheden ongewijzigd
doorgang zullen vinden. Op de bevindingen
van Deltares wordt niet ingegaan. Over de aansprakelijkstelling neemt men nog geen standpunt in, daar nog geen schade is ondervonden.
Op 5 januari j.l. zijn de werkzaamheden voor

de aanleg van het bassin voor mijn deur begonnen. Afwachten dus hoe het verder gaat.
Forum Grondwateroverlast
Ter ondersteuning van de Werkgroep
Grondwateroverlast heeft webmaster Ruud
van der Hoofd een forum op de website van de
wijkvereniging geopend, waarop alle beschikbare
documentatie en correspondentie is te zien. Dit
forum is openbaar en voor iedereen te bezoeken.
Plaatsing van stukken op het forum geschiedt
door de webmaster, na overleg met de werkgroep.Voor informatie zie:
www.vogelwijkonline.nl/forum
De werkgroep zal dit lopende project nauwgezet
volgen. In de praktijk zal moeten blijken hoe een
en ander uitpakt. Het was mijn inzet inhoud te
geven aan het gezegde ‘Beter ten halve gekeerd,
dan ten hele gedwaald’. Dat kan immers ook voor
meer bewoners van onze wijk van belang zijn.
Op het moment dat ik dit schrijf, is mijn kelder
nog altijd kurkdroog. Evenals die van mijn buren.
Dat willen wij graag zo houden.
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner
de kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer 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

GEVONDEN - Ketting/armband zilver met
figuurtjes hartje en appel. Als je dit bent verloren
of iemand kent die dit verloren is, dan kun je
contact opnemen met mij, Rob Panis.
Mail: rob panis@hotmail.com
LEESCLUB - Onze leesclub (zes vrouwen)
bestaat een jaar en is op zoek naar een paar enthousiaste nieuwe leden. We komen eens in de
zes weken op een avond bij elkaar en bespreken
dan een boek dat wij samen hebben uitgekozen.
Het zijn gezellige en ook leerzame avonden.
Heb je interesse?
Bel met Jeannette Dijkman, 06-4159 6777 of
mail naar jdijkman@stijlvolouder.nl
HULP AANGEBODEN - Mijn betrouwbare en
ervaren hulp van Nederlandse nationaliteit heeft
nog wat uren beschikbaar om u bij te staan bij
het schoonmaken. Voor informatie kunt u mij
bellen tel. (070)3241004.
SCHILDERLESSEN - Er is weer plaats op de
dinsdagochtend voor enkele enthousiastelingen
die graag (beter) willen leren schilderen. We
werken met acrylverf op canvas. Alle materiaal
is aanwezig. Gratis proefles. Locatie: Laan van
Poot 414, t.h.v. Tortellaan/HALO. Meer info:
simonekappeyne@ziggo.nl of 06-3814 9134.

GEZOCHT - Een violist of violiste. Ik speel zelf
al jaren piano en zoek een violiste die samen
met mij wil spelen. Graag uw reactie naar mevr.
Rondeltap, tel. 360 62 93.
TE HUUR - Onze oma wil haar leuke vakantiehuisje (max. 6 pers.) in Goingarijp, Friesland,
aan het Sneekermeer (in een rustig vakantiepark) dit jaar weer gaan verhuren.
Voor informatie kunt u een mail sturen naar
miekbeis@xs4all.nl
TE KOOP - Eenpersoonsbed met 3 onderschuif
laden, 90 x 200 cm, wit en blank hout, incl.
lattenbodem, prijs 50 euro; prima wasdroger/
condensdroger merk Zanussi, prijs 60 euro; Ikea
stoel, blank hout met zwarte stof, prijs 15 euro.
Tel 06-1929 5120 (J.W.Meerwaldt).
GEZOCHT - Een nieuw baasje voor mijn
10-jarige kat Ziezo. Wegens verhuizing naar een
flatwoning is zijn vooruitzicht dat hij nooit meer
buiten komt. Hij is geboren en getogen in het
groen van de Vogelwijk en was net zo veel buiten
als binnen.Tel. 06-2732 9850.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 4 februari: Marie Plop verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto
van een overleden persoon.
Woensdag 11 februari: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v. nummers die uitgedeeld worden bij binnenkomst. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd
worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 18 februari: Sjaak van Breemen
verzorgt een avond met muzikale waarnemingen
via zijn synthesizer.
Woensdag 25 februari: Ton Bons verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 4 maart: Sandra Koper verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto
van een overleden persoon.
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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: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail:
henrieke.schoenmakers@politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1.

Buurtveiligheid

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereniging, Victor Veenman via
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 08.0014.00 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

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 308 39 54.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het
maken van een afspraak op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6,
tel. (070) 308 39 54. Huisbezoek is mogelijk.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
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. (070) 308 39 54. Lizeth Kastelein.
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. (070) 308 39 54 Lizeth Kastelein.
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. (070) 308 39 54.
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
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
www.hwwzorg.nl
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00
Evita Zorg Den Haag
www.evitazorg.nl
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
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Activiteiten & Clubs

WIJKVERENIGING

Commissie Kinderactiviteiten
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

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
Laan van Poot 300, 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
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
- Christian Pick
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com

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

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
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Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
E-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

