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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.

Stevige maar romige stamppot van verse raap
stelen met uitgebakken spekjes. Tot 1999 had ik het
nog nooit gegeten. Natuurlijk kende ik de klassieke
stamppotten met andijvie, zuurkool en boerenkool
en vanzelfsprekend was ook hutspot mij niet vreemd.
Maar de bladgroente raapsteeltjes, alleen verkrijgbaar
tussen februari en mei, leerde ik eten dankzij Coby
Kervezee.
Eind vorige eeuw had zij in de Maliestraat bij de
Denneweg een klein, intiem restaurantje geopend dat
ze de toepasselijke naam Smal had gegeven. Bij Coby
kon je simpel maar fantastisch eten (en drinken) en
al snel had ze een grote schare liefhebbers van haar
kookkunsten om zich heen verzameld. Eten bij Coby,
die de uitstraling had van een moderne jeugdherbergmoeder, was altijd een feest.
Pas een paar jaar later, kort voordat restaurant Smal
door problemen rond het huurcontact de deuren
moest sluiten, ontdekte ik dat Coby een wijkgenote
van me was. Ze woonde aan de Spotvogellaan. Eind
2005 kreeg ik opnieuw geregeld met haar te maken,
want ze werd bestuurslid van de wijkvereniging. Ze
had nog niets van haar gedrevenheid en dienstbaarheid verloren en daar hebben velen in de wijk vijf
jaar lang plezier van gehad. Ook in de twee Hagaziekenhuizen waar Coby de laatste jaren als een soort
zorgregisseur de kwaliteit van de zorgomgeving wist
te verbeteren, werd ze op handen gedragen.
Op dinsdag 15 februari kwam aan het 52-jarige leven
van Coby een eind. Een rampzalig ongeval in huis
bracht haar in een coma, waaruit ze niet meer ontwaakte. Kort na ontvangst van het ontstellende nieuws
over haar dood, stapte ik voor enkele boodschappen
bij groenteboer Ron van Arkel op het Mezenpleintje
binnen. Toen ik tot mijn verrassing in de rijk gevulde
koelvitrine raapstelenstamppot zag staan, aarzelde ik
geen seconde. Ik kocht een flinke portie, die ik thuis
opleukte met uitgebakken spekjes en crème fraîche,
ongeveer zoals ik van Coby had geleerd. Zo werd het
in alle opzichten een gedenkwaardige maaltijd.
De dag daarna zong ik in de Pieterskerk in Leiden met
een groot amateurkoor mee in een uitvoering van The
Messiah van Händel. Ik droeg het concert op aan Coby,
die tijdens het zingen voortdurend door mijn hoofd
rondwaarde.
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Op 15 februari heeft onze wijk een vrouw uit
duizenden verloren. Coby Kervezee, sinds 2005
bestuurslid van de wijkvereniging, had na een
val van de trap in haar huis zwaar hersenletsel
opgelopen en belandde in een coma waaruit
zij niet meer ontwaakte. Honderden familieleden, vrienden, kennissen en collega’s namen
op 22 februari in de Kloosterkerk aan het
Lange Voorhout afscheid van Coby. Namens
de Vogelwijk mocht ik daar het woord voeren.
Een groot deel van wat ik daar heb gezegd,
laat ik hieronder volgen. Ook vindt u verderop
het sprookjesachtige verhaaltje over de ‘Cobyvogel’ dat een goede vriend van haar, Willem
Leeuwenhoek, tijdens de afscheidsbijeenkomst
voorlas.

Vorige week dinsdag zag ik de eerste krokussen
op het Eiberplein in onze Vogelwijk bloeien. De
krokussen staan in banen vanuit het midden
naar buiten. Als ze in bloei staan, zijn ze als de
zonnestralen rond de zon. Schitterend. Coby,
jij liep ook vaak op dit plein en het zou me niets
verbazen als je de bloemen wel eens toesprak,
als een coach, zodat ze gingen groeien. Als ik er
langs reed met de auto, zag ik je daar wel eens
staan. Dan stopte ik, deed het raampje open en
jij boog je dan naar binnen en gaf me zo’n lekkere dikke zoen en een vrolijk woord.
Coby, jij inspireerde mensen om te groeien, om
positieve dingen te doen. Jij inspireerde mensen
om juist niet te veel te piekeren, maar gewoon
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aan te pakken en te doen. ‘Zorgen moet je doen,
niet maken’ luidt een spreuk van de stichting
Loesje. Dat paste helemaal bij jou.
Je betrokkenheid bij de wijk was groot. Samen
werden we zo’n vijf jaar geleden bij de wijkvereniging actief. We bedachten een nieuwe slogan
voor de vereniging: ‘Vogelwijk, een betrokken
wijk aan zee’. Dat was jouw idee. Betrokken bij
elkaar. En ook met name bij mensen buiten de
wijk, die het nodig hadden. Zo was je een groot
supporter van het armoedeproject in Segbroek.
Je deed je werk bij voorkeur op de achtergrond.
Je regelde het gewoon. We moesten je vooral
niet te vaak noemen en bedanken. Maar je
deed enorm veel. Zo was jij degene die de seniorenactiviteiten weer activeerde en de buurtpreventie nieuw leven inblies. En je zorgde ervoor
dat ook onze wijk een ‘social sofa’ kreeg, een
mozaïekbank, ontworpen en versierd door
wijkbewoners. Sinds een paar jaar prijkt die
bank op het Mezenpleintje.

Over die social sofa heb ik nog een verhaal. Je
had een tent geregeld om over de nog kale sofa
te zetten, zodat men bij het opplakken van de
mozaïekstukjes droog en uit de wind zat. Maar
op een dag stormde het enorm. Je belde mij en
zei: ,,Ik heb nu zes sterke mannen nodig om de
palen van de tent vast te houden, anders stortie in.” Dus ik er naartoe. En daar stonden wij.

Met zes man hingen we aan de palen. En Coby
stond in het midden, druk heen en weer lopend, bijspringend waar nodig. Gewoon dóen.
De bank is echt supermooi geworden. Bij de
opening speelden twee kinderen gitaar, was er
een kind met een DJ-tafel, een tuktuk die ritjes
door de wijk maakte en glühwijn met hapjes.
Dit was Coby ten voeten uit.

Lieve Coby, we werkten samen voor de wijkvereniging, maar zagen elkaar ook veel daarbuiten. Je was mijn beste vriendin. Je inspireerde
mij tot minder gepieker en meer genieten.
Je liet me groeien. Net als de bloemen op het
Eiberplein.
Ooit vertelde jij me hoe jij jouw missie in het
leven zag: ,,Heel gewoon de wereld een beetje

beter maken met wat ik kan doen. Vlakbij en
concreet. En daarmee ook andere mensen tot
positieve dingen aanzetten.’’ Nou meid, dat is
je gelukt.
Lieve Coby. Als je lief bent voor anderen, krijg je
daar veel voor terug. En dat kreeg je ook, want
je had het zelf ook nodig: aandacht, aanmoedigingen, vriendschap en liefde. Daar ging je zelf
ook van groeien.
De laatste tijd was je weer bezig met nieuwe
initiatieven. Je was begonnen aan een nieuwe
opleiding, je was aan het zeeroeien, heel erg
stoer, en je dacht over een ander huis, liefst met
een atelier erbij waarin je workshops kon organiseren en kon koken met groepen. Je zelfvertrouwen groeide. Waar je in het verleden vaak
achter de schermen de zaken regelde en anderen liet schijnen, daar stapte je nu zelf naar
voren. Je merkte dat het je effectiever maakte.
Je mooiste pakje aan, naar de bespreking en
uitstralen dat je het allemaal onder controle
had. En tot je verbazing werkte het nog ook!
Er lag nog een toekomst voor je open, maar
helaas heb je dit niet meer kunnen doen. Maar
lieve Coby, je missie is geslaagd. Je hebt ons
allemaal geleerd dat je met positieve acties de
wereld een beetje beter kunt maken. Je hebt
ons geïnspireerd om dit te doen, zowel binnen
de wijk als daarbuiten. Het symbool hiervoor
staat al als standbeeld in onze wijk. De bank op
het Mezenpleintje staat voor alles waar jij voor
stond. Jouw denken. Mensen samen brengen.
Samen iets positiefs neerzetten.
Zorgen moet je doen, niet maken.
Nou allerliefste Coby, dat zullen we doen.
En op de social sofa bevestigen we binnenkort
een plaatje met jouw naam erop. In dankbare
nagedachtenis.

Pieter Duisenberg
Mede namens Karin Donk, Anke Lütkenhues, Rob
Heidt en Arthur Wiggers
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De Coby
Van vogels gesproken…
Kent u de Coby?
Het vogeltje Coby
is een vriendelijk vogeltje
een vriendenvogel nog veel meer
niet enig in haar soort,
maar vindt er maar een
Ik help u
het is een stadsvogeltje
niet als de mus
en ook niet als de reiger
Het migreert niet, maar
maakt wel veel vlieguren
Nieuwsgierig komt het overal
en kwekt een praatje
met eend, vos en paard
Ze verzeilt in veel, maar kent de weg
In ruime cirkels rond het nest
vindt zij de weg naar ieders hart:
‘Hallóóóóh’
Een eigenwijze vogel, vaak
Zou je niet...? ‘Nee, juist wél’
Maar heb je wel...? ‘Welnéééé’
Je gaat toch niet...? ‘Já hoor’
Ze volgt haar eigen wijsheid.
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Een roekeloze vogel, soms
De dieren roepen:
Pas op, kijk uit, een boom, een ruit!
Haar koers wordt wel eens onderbroken
Door een hindernis of val
Ah joh d’r is overal wel wat, zegt ze
de veren afkloppend
en vliegt niks aan de hand verder
Maar ook een pechvogel…
Op een dag viel de stilte
geen warm bemind gefladder
geen vertrouwd gekwek
geen worm of besje
als noenmaal in haar bek
De wind snuift verontwaardigd
de wolken huilen
en de dieren zijn verweesd
Daarom nog éénmaal
de vleugels uitgestoken
de lokroep van de Coby:
‘Hallóóóóh’

�

Een onversneden calvinist
Door Dick van Rietschoten

Nederland ontkerkelijkt steeds meer,
maar desondanks zijn op vele plekken
nog onversneden calvinisten te vinden:
mensen die een heilige drang in zich
hebben om hard te werken en zich
nuttig te maken. Ze willen dienstbaar
zijn aan medemens en maatschappij en
voelen zich onrustig of zelfs schuldig
als ze zitten te niksen. Iedereen kent of
kende wel zo iemand in z’n omgeving.
Een goed voorbeeld van zo’n klassieke calvinist
is ook de 81-jarige dr. Ben Wentsel. Met zijn
vrouw Trudy woont hij aan de Laan van Poot,
in het appartementencomplex dat bekend
staat als de Fazantflat. Bijna veertig jaar was

hij predikant van de Gereformeerde Kerken
in Nederland, met als laatste standplaats de
nu niet meer bestaande Westduinkerk aan de
Fahrenheitstraat. In 1990 nam Ben Wentsel
daar als ‘herder en leraar’ afscheid.
Boekwerken
Denk niet dat dr. Wentsel na z´n officiële
emeritaat als predikant relaxed achterover
ging leunen. Daar is hij namelijk de man niet
naar. In zijn ruime flat leidt hij de bezoeker
naar zijn werkvertrek. ,,Ik heb maar eens voor
u uitgestald waar ik de afgelopen dertig jaar
zoal mee bezig ben geweest,´´ zegt hij, wijzend
op een bureau dat voor de helft in beslag wordt
genomen door een tiental dikke theologische
boekwerken, stuk voor stuk met op de kaft de
naam van de auteur: dr. B. Wentsel.
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,,Ik ben er in 1981 mee begonnen en ik schrijf
nog steeds,’’ zegt hij. Het ziet er imponerend
uit. De serie kloeke delen over de protestantse
dogmatiek en bijbelse symboliek roepen beelden op van een man die van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat elk vrij uurtje met een typemachine, een Bijbel en een reeks naslagwerken
in de weer is geweest. ,,Ja, dat klopt wel,’’
beaamt hij. ,,Maar die typemachine werd natuurlijk een aantal jaren geleden een computer.
Ik heb tegenwoordig zelfs een eigen website.’’
Bijna terloops laat hij erop volgen waar hij
momenteel mee bezig is: ,,Ik schrijf een nieuwe
catechismus, die geschikt is voor zowel de
protestantse als de katholieke kerk. Volgens
mij bestaat daar grote behoefte aan. Ik ben al
een aardig eind op weg hoor. In 2012 moet het
af zijn. Gelukkig ben ik goed gezond, altijd geweest ook, en ik houd van vroeg opstaan. Mijn
hele leven al kom ik om zes uur ’s morgens uit
bed. Zo heb je tenminste wat aan je dag.’’
Predikantenfamilie
Het ambt van predikant zit diep in zijn genen.
,,Mijn familie heeft in de negentiende en
twintigste eeuw ongeveer twintig predikanten
voortgebracht. Mijn vader was ook dominee en
een halfbroer van mij eveneens.’’
Hij werd in 1929 geboren in Ridderkerk, ging in
Rotterdam naar het gymnasium en studeerde
theologie in Kampen. ,,Een van mijn grote leermeesters daar was de destijds beroemde nieuwtestamenticus professor Herman Ridderbos,
een erudiet en ook zeer humoristisch mens.’’
Als net afgestudeerd jong predikant streek hij
in 1953 neer in Friesland. ,,Ik had een gemeente die verdeeld was over twee dorpjes:
Pingjum en Zurich, vlak bij de Afsluitdijk. Ik
was nog vrijgezel en had een huishoudster,
die me Fries leerde door elke dag in het Fries
uit Bijbel voor te lezen. Na vier jaar vertrok
ik naar Oudewater, waar ik voor het eerst
kennismaakte met Trudy, die nu nog steeds
mijn echtgenote is. Ze was er directrice van de
landbouwhuishoudschool. Trudy was trouwens

6

De Vogelwijk maart 2011

niet gereformeerd maar Nederlands Hervormd.
Nu lach je er misschien om, maar in die tijd was
dat nog een punt. Er waren wezenlijke verschillen in cultuur en geloofsbeleving.’’
Gepromoveerd
Veel dominees blijven nooit lang op één plaats
en dat gold ook voor Ben Wentsel. Zo werd na
Oudewater de gereformeerde kerk van De Lier
z’n thuisbasis en vervolgens verhuisde hij nog
naar Beverwijk-Heemskerk - ,,waar een groot
deel van mijn gemeente bij Hoogovens werkte’’
- en in 1973 naar Den Haag.
In De Lier en Beverwijk bereidde de predikant
zich voor op een wetenschappelijke promotie
als theoloog, een lang gekoesterde wens. In z’n
vrije tijd, dus als hij geen huisbezoeken aflegde,
niet bezig was met het geven van catechisatielessen aan jongeren, geen begrafenis of trouwerij leidde en ook geen preek voor de komende
zondag voorbereidde, werkte hij aan zijn proefschrift. De rode draad daarin was het verschil
van opvattingen over het begrip ‘genade’ in de
protestantse en rooms-katholieke wereld. In
1970 promoveerde hij in Kampen cum laude
op dit onderwerp. Zo mocht het ‘ds.’ voor zijn
naam veranderen in ‘dr.’
Westduinkerk
In Den Haag kwam Ben Wentsel terecht in
de Westduinkerk aan de Fahrenheitstraat.
,,Die stond op de plek waar nu Albert Heijn is
gevestigd. Kort nadat ik daar in 1990 afscheid
had genomen, werd de kerk afgebroken en
verhuisde de gemeente naar de Bethelkapel
aan de Thomas Schwenckestraat, van oorsprong een hervormde kerk. In de aanloop
naar de fusie tussen de Gereformeerde
Kerken, de Nederlands Hervormde Kerk en de
Evangelisch-Lutherse Kerk trokken gereformeerden en hervormden daar alvast samen
op. Sinds de officiële fusie in 2004 heet het
nieuwe kerkgenootschap de Protestantse Kerk
in Nederland.’’
De Haagse jaren van dr. Wentsel zouden de

Het echtpaar Wentsel

meest productieve uit zijn hele loopbaan worden. In 1977 werd hij naast zijn predikantschap
voor een ochtend in de week onbezoldigd
docent aan De Wittenberg in Zeist, een hboopleiding voor pastoraal werkers. Twintig jaar
bleef hij die nevenfunctie uitoefenen en in die
tijd schreef hij ook nog eens de reeds vermelde
zevendelige serie over de christelijke leerstellingen. Zelfs op vakanties ging er vaak huiswerk mee. ,,Ach, in feite ben je als predikant
altijd met je beroep bezig, ook in de vakanties.
We bezochten op reis altijd veel kerken en
kathedralen en woonden zo veel mogelijk buitenlandse kerkdiensten bij. Interessant toch?’’
Lachend vertelt hij hoe hij ooit in een dorp in
Frankrijk samen met een Franse pastoor de
mis heeft opgedragen. ,,Ik mocht de hosties
uitdelen.’’
Preken
Alles overziend wat hij gedaan heeft, moet
Ben Wentsel toch van het hart dat het preken
hem altijd de allermeeste voldoening heeft
geschonken. ,,Ja , dat deed ik echt het liefst
van alles. Meestal begon ik op dinsdag na te
denken waarover ik de zondag daaropvolgend
zou gaan preken. Vaak kreeg ik dan opeens de
geest: dan kwam er een bepaalde Bijbeltekst
bij me op. Daar broedde ik dan een poosje op
en dan ging ik op donderdag beginnen met de

voorbereiding. Bedenk trouwens wel dat het
om twee verschillende preken per zondag ging:
eentje voor de ochtenddienst en eentje voor ’s
middags.’’
,,Ik schreef m’n preken altijd helemaal uit in
een schriftje, echt woordelijk, maar zo letterlijk
droeg ik ze natuurlijk niet voor. Nee, ik heb
gelukkig nooit zwetend op zaterdag achter m’n
bureau gezeten omdat ik nog steeds geen goed
preekonderwerp had. Je zou de dominees de
kost moeten geven die dat geregeld overkomt!
Als je er echt niet aan toe bent gekomen, kun
je natuurlijk ook nog altijd terugvallen op een
oude preek, maar dan is het vaak nog een hele
klus om die aan te passen aan de actualiteit en
de veranderde cultuur. Na m’n emeritaat heb ik
als invaller nog wel hier en daar kerkdiensten
geleid, maar de laatste paar jaar heb ik nauwelijks meer op de kansel gestaan.’’
Verhuisd
Toen Ben en Trudy naar Den Haag kwamen, maakten ze direct al kennis met de
Vogelwijk, want ze betrokken een huis aan de
Kwikstaartlaan, op nummer 24. ,,Daar hebben
we met veel genoegen gewoond, maar toen
Trudy tien jaar geleden meer moeite kreeg met
trappenlopen, zijn we naar deze flat verhuisd,
want hier hebben we een lift. Ook dit vinden
we een heerlijke plek.’’
Bij het afscheid onthult de oud-predikant met
de markante witte haardos dat hij al heeft
bedacht wat er op z’n grafsteen moet komen te
staan: Ben Wentsel, getuige van Jezus Christus.
Vervolgens troont hij de bezoeker mee naar een
kast in een zijkamertje. ,,Daar heb je ze,’’ zegt
hij met een armgebaar. In de kast staan keurige
rijen grijze schriften in het gelid. ,,Mijn preken.
Ik heb er nog ongeveer duizend. Allemaal gerubriceerd, zoals je aan de plakkertjes eronder
kunt zien. Ik preek weliswaar nauwelijks meer,
maar dit gooi je natuurlijk niet zomaar weg.’’
Ben Wentsel heeft ook een eigen website:
www.benwentsel.nl
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Door Madelon Kranenburg; Foto: Floris Lok

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

�

Barbara van Eembergen
39 jaar
Lat-relatie
Van augustus 1990 tot januari 1991
Haviklaan 4 (Sainte Marie)
Hekelveld, Amsterdam

Voor Barbara en haar medestudenten was
begin jaren negentig het verblijf in het voormalige nonnenklooster Sainte Marie aan
Haviklaan 4 - toen nog niet verbouwd tot
appartementencomplex - een spannende
onderneming. Na een zware selectieronde was
ze aangenomen op de Hogere Hotelschool in
Scheveningen en moest ze verplicht een half
jaar intern.
,,We waren met een groep van ruim tachtig
studenten en vrijwel allemaal voor het eerst
onder de vleugels van moeder vandaan. Voor
het eerst gingen we zelfstandig wonen. Het
complex had één-, twee- en- driepersoons
kamers, waar de jongens en meisjes gescheiden
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van elkaar werden ingedeeld. Wat overigens
niet wil zeggen dat er ’s avonds en ’s nachts
helemaal geen verkeer was tussen de verschillende kamers”, zegt Barbara met een glimlach.
,,Ik sliep zelf op een kamer voor drie personen
en heb nog steeds contact met één van mijn kamergenoten, die nu met haar gezin in Singapore
woont.”
,,We hadden in het gebouw een professionele
receptie, die ook voor onze opleiding werd
gebruikt en ik heb goede herinneringen aan
onze gemeenschappelijke ruimte, die vanwege
de architectuur ‘de kapel’ werd genoemd. Daar
stond een televisietoestel en ik weet nog goed
dat we er met z’n allen de eerste aflevering
hebben gezien van ‘Goede tijden, slechte tijden’,
de eerste soap van Nederlandse bodem. Maar
we keken ook naar zwaardere kost. Het was
het jaar van de Golfoorlog en ook de verslagen
van CNN-verslaggever Peter Arnett zag ik in de
kapel aan de Haviklaan.”
Strand
Barbara heeft de Vogelwijk in het halve jaar
dat ze er woonde niet echt goed leren kennen.
,,We gingen naar het strand bij de boulevard in
Scheveningen, want vanuit de Vogelwijk moest
je toch nog een aardig eindje lopen voordat je
bij de zee aankwam. En voor een echt ‘fout’ café,
wat wij natuurlijk wel spannend vonden, kon je
ook niet in de Vogelwijk terecht. Daarvoor gin-

Het nonnenklooster
In november 1929 werd aan de Haviklaan, hoek Talinglaan, het nonnenklooster Sainte Marie geopend,
bestemd voor de congregatie van de Zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus. Rond het klooster waren
namens diezelfde zusters ook een meisjesschool en een kleuterschool gebouwd. In de jaren zeventig
verdwenen de laatste nonnen. Vervolgens was het gebouw een pension voor ouderen en daarna een
onderkomen voor studenten van diverse opleidingen. Het klooster is eind vorige eeuw verbouwd tot een
modern appartementencomplex. Momenteel ondergaat het pand een grote onderhoudsbeurt.

gen wij richting Laan van Meerdervoort en de
binnenstad. We bezochten ook regelmatig onze
sociëteit in Scheveningen. Mijn boodschappen
deed ik in de Fahrenheitstraat. Maar ik had
nooit een volle kar, want voor de dagelijkse
maaltijden gingen we naar onze opleiding in
Scheveningen. Daar waren grote keukens en op
die locatie werd ook het horecaonderdeel van
de opleiding verzorgd.”
Parijs
Na een half jaar in de Vogelwijk te hebben gewoond, betrok Barbara een kamer in
Scheveningen. ,,Het eerste half jaar woonde
ik bij een hospita aan de Harstenhoekweg,
maar dat beviel niet echt. Daarna heb ik nog
een aantal maanden in de Rotterdamsestraat
gewoond.”
Vervolgens vertrok Barbara voor een stage naar
Parijs. ,,Daar kwam ik erachter dat mijn hart
niet bij de horeca lag, maar bij de kunst. Van
het begin af aan heb ik voor de keuze gestaan:
kies ik voor een carrière in de horeca of voor
een loopbaan in de kunstsector? Gezien mijn
achtergrond, ik kom uit een horecafamilie,
heb ik toch in eerste instantie voor de horeca
gekozen. Maar in Parijs, de stad met de vele
musea, wist ik het zeker: ik wil kunstgeschiedenis gaan studeren. Mijn studie aan de Hogere
Hotelschool heb ik dan ook niet afgerond. Ik
ben teruggegaan naar Nederland om in Leiden
kunstgeschiedenis te gaan studeren.”
Amsterdam
Momenteel werkt Barbara als accountmanager kunst en cultuur bij dagblad Het Parool in

Amsterdam. ,,Ik benader voor de advertentiemarkt onder meer de verschillende galeries in
de stad. Voor deze baan heb ik natuurlijk heel
veel profijt van mijn studie kunstgeschiedenis.”
Via de rustige Vogelwijk, waar haar zelfstandige wooncarrière begon, is Barbara uiteindelijk in de hectische hoofdstad terechtgekomen.
,,Ik woon op een etage in het drukste gedeelte
van Amsterdam en ben gek op de reuring van
de grote stad. Bij mij om de hoek zit een opvang
van het Leger des Heils en het stadscentrum
is vrijwel het hele jaar door vergeven van de
toeristen. Amsterdam is een grote anonieme
stad, maar toch voel ik me er geborgen. Ik voel
me niet onveilig in mijn buurt en ik heb goed
contact met mijn buren.”
Familiebezoek
,,Toch heb ik nog steeds een zwak voor
Den Haag, en dat geldt trouwens ook voor
Rotterdam. Met enige regelmaat kom ik nog
in Den Haag voor museum- en familiebezoek.
Nog steeds ben ik trots als ik in Den Haag auto’s
van Van Eembergen koffiemachines zie rijden,
het bedrijf van mijn oom, dat inmiddels is
overgenomen door mijn neef. Een tante van mij
woont in Kijkduin en een andere tante woont
nu op de Sportlaan. Ik vind het altijd leuk om
haar te bezoeken en even terug te zijn in mijn
oude buurt, al heb ik er maar kort gewoond.’’
,,Ik heb goede herinneringen aan de Vogelwijk.
Een rustige, comfortabele buurt. En weet je wat
me iedere keer als eerste te binnen schiet als
ik aan die omgeving daar terugdenk? Die gele
bordjes met de tekst Attentie Buurtpreventie!’’
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Een heerlijk dagje sport en spel
Door Mischa Vos
Op zondag 13 februari genoten in het bekende
HALO-gebouw ruim honderd kinderen op en
top van een heerlijke dag sport en spel. Dankzij
een soepel samenwerkingsverband tussen de
Activiteitencommissie van de Vogelwijk en
een grote groep enthousiaste sportstudenten
van de HALO kon voor het zevende jaar een
gevarieerde jeugdsportdag worden gehouden.
Er was zoals gewoonlijk van alles te doen, niet
alleen binnen maar ook buiten: voetballen,
dansen, klimmen, springen, judoën enzovoorts.
De allerjongste deelnemers kregen een apart
programma voorgeschoteld. Tot besluit van het
festijn gaven twee groepen kinderen ’s middags
voor ouders en andere belangstellenden een
dansdemonstratie. Als aandenken kregen alle
kinderen een Vogelwijktrofee mee naar huis.
Bijgaand een foto-impressie.
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Sleutel voor nieuwe bewoners
appartementen Houtrust
Het bouwterrein rond de gloednieuwe appartementencomplexen Groot Houtrust
en Klein Houtrust is nog een chaos, maar een handvol flats is inmiddels al bewoond.
De komende weken zal het aantal pioniers in hoog tempo toenemen. Vorige maand
reikten vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Proper Stok opnieuw sleutels uit
aan mensen die het vroegere Houtrustterrein - nu Tjalie Robinsonduin geheten - tot
domicilie hebben gekozen. Op de foto ondergaan toekomstige bewoners Paul en
Wieneke Toby die ceremonie in hun nog maagdelijke huiskamer.
Inspectie
,,We hebben er zo lang
naar uitgekeken om hier
te gaan wonen! Eindelijk
komt er nu schot in,’’ zegt
Wieneke opgelucht. Paul
en zij hebben lang in het
Statenkwartier gewoond.
Nog net voor de finan
cieel-economische crisis
toesloeg, konden ze hun
huis verkopen. Het gevolg
daarvan was wel dat ze nog
anderhalf jaar in een flatje
te Leidschendam moesten
bivakkeren in afwachting van het betrekken van hun Houtrustflat. Op de dag van de oplevering
liepen ze samen met een expert van de Vereniging Eigen Huis door de kale woonruimten voor een
minutieuze inspectie. Pas nadat alle geconstateerde ongerechtigheden (zoals een kras op een ruit,
putjes in een muur of een vergeten lichtpunt) waren genoteerd en ter reparatie aan bouwbedrijf
Heijmans waren aangeboden, kon de officiële overdracht plaatsvinden.
Aankleding
Sinds Paul en Wieneke de sleutel van hun lichte en ruime appartement in hun bezit hebben, zijn
ze druk in de weer geweest met de aankleding. De badkamer zat er al kant en klaar in, maar het
wachten was nog op de plaatsing van de keuken, de afwerking van de muren, het leggen van de
vloerbedekkingen enzovoorts. Dat gebeurt allemaal deze maand.
Intussen is al een bescheiden begin gemaakt met het opwerpen van zand voor het duintje dat binnenkort het voorterrein van het Houtrustcomplex zal sieren. Ook is het eerste stuk van de Laan van
Poot op de schop genomen: nieuwe verlichting, nieuwe trottoirs en nieuwe parkeerhavens. Nog
een paar maanden en het Tjalie Robinsonduin ligt er schoon en fris bij, klaar om nog meer nieuwe
bewoners te ontvangen.
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Vogelwijk Energie(k)
is nog heel wat van plan
Door Dick van Rietschoten
De succesvolle stichting Vogelwijk Energie(k)
zit boordevol ideeën om de komende jaren
het begrip ‘duurzaamheid’ in de wijk verder
uit te bouwen. Er wordt onder meer gedacht
aan gunstig geprijsde collectieve woningisolatie, bijvoorbeeld per huizenblok. Daarvoor
zouden contracten kunnen worden afgesloten
met gespecialiseerde bedrijven. Ook gaan de
gedachten uit naar acties om energiezuinige en
langdurig bruikbare led-verlichting te propageren en goedkoop aan te bieden, ter vervanging
van de huidige gloei- en halogeenlampen.
Bovendien wordt bezien of er een tweede windmolen kan worden aangekocht. Dit voorjaar
krijgt elk huishouden in de wijk een brochure
in de bus met informatie over deze en andere
plannen.
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Duinvogel
Dit alles kwam naar voren tijdens een geanimeerde bijeenkomst die Vogelwijk Energie(k)
op 13 februari in het tennispaviljoen Houtrust
had belegd. In mei aanstaande is het al een
jaar geleden dat de ter ziele gegane windmolen
bij de Scheveningse haven dankzij Vogelwijk
Energie(k) en de welwillendheid van energiebedrijf Eneco nieuw leven werd ingeblazen.
Een groep van 110 Vogelwijkers werd obligatiehouder van molen De Duinvogel. Zij betaalden
allen 500 euro om de turbine weer te laten
draaien. Van dat geld krijgen zij de komende
jaren ‘groene stroom’ en een leuke korting op
hun energierekening.
Er was overigens nog veel meer belangstelling
van mensen die geld in de molen wilden ste-

ken, zo vertelde Paul Lohmann, voorzitter van
Vogelwijk Energie(k) tijdens de bijeenkomst.
,,Ook uit andere wijken van Den Haag en zelfs
uit Rotterdam en Utrecht. Maar om technische
en administratieve problemen te voorkomen,
moesten we op een bepaald moment een
streep zetten. Volgens Eneco was een aantal
van 110 aandeelhouders voldoende om van
start te kunnen gaan. Om niet nog meer tijd
te verliezen hebben we daar toen mee ingestemd. Tekenend voor het enthousiasme van de
aspirant-obligatiehouders was trouwens dat 90
procent van hen binnen een week het benodigde geld op tafel legde.’’
Gemeente
Inmiddels is de gemeente Den Haag, die
zich aanvankelijk gereserveerd tegenover de
wedergeboorte van de molen had opgesteld,
een geestdriftig ambassadeur van Vogelwijk
Energie(k) geworden. De gemeente is trots
op het initiatief en laat dat in allerlei fora
goed merken. Ook was het de gemeente die
Vogelwijk Energie(k) vorig jaar nomineerde
voor de landelijke duurzaamheidsprijs De
Groene Parel. De Vogelwijkers eindigden in de
competitie op de tweede plaats.
Voor de verdere uitwerking van de ideeën
van Vogelwijk Energie(k) ontving de stichting
bovendien een gemeentelijke subsidie van
25.000 euro. Udo Roberti, penningmeester van
de stichting, maakte die financiële opsteker
bekend bij zijn presentatie van de inkomsten en
uitgaven van de stichting.
Stichting en vereniging
Naast de 110 participanten van windmolen De
Duinvogel heeft Vogelwijk Energie(k) ook nog
ruim honderd donateurs die vorig jaar elk 25
euro betaalden. Zij worden net als de obligatiehouders beschouwd als lid van de Coöperatieve
Vereniging Vogelwijk Energie(k).
Officieel zijn er dus twee organen, zo maakten de bestuursleden Paul Lohmann en Bert
Bruning duidelijk. Er is een stichting, die onder

Gezocht: successtory's
energiebesparing
De makers van de brochure die Vogelwijk
Energie(k) in mei huis aan huis in de
wijk wil bezorgen, zijn op zoek naar
Vogelwijkers met succesvolle ervaringen
op het gebied van energiebesparing. Maakt
u tot uw tevredenheid gebruik van zonnepanelen? Welke isolatiemaatregelen
werken goed? Heeft u de afgelopen jaren
in huis een 'totaalplan' voor energiebesparing uitgevoerd en scheelt dat echt substantieel in de energierekening? Wie heeft
er al ervaring met een elektrische auto?
Welke nuttige tips & tricks kunt u aanbevelen? Dergelijke dingen willen we graag in
de brochure opnemen.
Mail uw u belevenissen ('ter leringh
ende vermaeck' mogen er ook mislukkingen worden gemeld) naar Dick van
Rietschoten: dvanrietschoten@ziggo.nl

meer de strategie uitzet en subsidies aanvraagt
en besteedt, en daarnaast een coöperatieve vereniging. Een stichting kan immers geen leden
hebben. Voor de vereniging is een zes personen
tellende ledenraad in het leven geroepen, een
soort raad van toezicht die het doen en laten
van het coöperatiebestuur volgt en ook namens
de leden (dus inclusief de obligatiehouders)
besluiten kan nemen.
Tijdens de bijeenkomst van 13 februari werd de
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ledenraad gekozen en geïnstalleerd. Deze raad
zal minstens twee maal per jaar bijeen komen.
Hieronder vindt u de samenstelling van de
besturen van de stichting en de coöperatie en
de zes leden van de ledenraad.
Stichtingsbestuur
Paul Lohmann, voorzitter
Bert Bruning, secretaris
Udo Roberti
Ed van Dijk,
Willem Minderhout
Phlip Boswinkel
Peter van der Woude
Coöperatiebestuur
Paul Lohmann, voorzitter
Phlip Boswinkel, secretaris
Udo Roberti
Ed van Dijk
Willem Minderhout

Ledenraad
Corinna Wissels (namens de obligatiehouders)
Anne Baas (idem)
Harm de Boer (idem)
Peter van der Woude (namens de stichting)
Dick van Rietschoten (namens de donateurs)
Peter Wit (idem)
Ter ondersteuning van de beide besturen verricht sinds afgelopen najaar Jenneke Ringnalda
administratieve hand- en spandiensten.
Na afloop van de bijeenkomst verschenen er
glazen champagne ten tonele en werd er een
dronk uitgebracht op de komende activiteiten van Vogelwijk Energie(k). De doelstellingen, plannen en activiteiten van Vogelwijk
Energie(k) zullen nader worden toegelicht
in een brochure die in mei huis aan huis zal
worden bezorgd.
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

Bezoek Vogelwijksenioren aan
Residentie Orkest
Mattheüs Passion van J.S. Bach. Voor deze
uitvoering staat het orkest onder leiding van
de Duitse dirigent Reinhard Goebel. Het bezoek duurt van 10.00 – 12.00 uur. Na afloop
van de repetitie is er een ontvangst met koffie
en kan men kennis maken met de dirigent en
een aantal orkestleden. Ook is er de mogelijkheid van een rondleiding.

Op donderdag 21 april krijgen Vogelwijksenioren de gelegenheid een bezoek te
brengen aan de Anton Philipszaal aan het
Spui, waar het Residentie Orkest de generale
repetitie houdt voor de uitvoering van de
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Vanuit de Vogelwijk zal om 09.15 uur
een bus vertrekken bij het kerkje aan de
Rietzangerlaan 2A. Er kunnen maximaal 32
personen mee, dus geef u snel op bij Mieke
Douma (visserdouma@hetnet.nl) of Wil van
Alphen (tel. 3602137).

Nieuwjaarslunch in bedrukte sfeer
Op donderdag 10 februari genoten zo’n veertig
ouderen uit de wijk in het bijgebouw van de
Vrij Katholieke Kerk aan de Rietzangerlaan
van een nieuwjaarslunch, die eigenlijk een
uitgestelde kerstlunch was. In december moest
de kerstlunch - die toen zou plaatsvinden in
woonzorgcentrum Duinhage - vanwege de
hevige sneeuwval worden afgeblazen. De
organisatoren, Coby Kervezee en Wil van
Alphen, besloten daarop het samenzijn te
verzetten naar 10 februari en er maar het etiket
‘Nieuwjaarslunch’ op te plakken.
Helaas zou Coby deze herkansing niet meemaken. Vier dagen voor de Nieuwjaarslunch liep

zij door een val van de trap zwaar hersenletsel op waardoor ze in coma in het ziekenhuis
belandde.
De geplande middagmaaltijd ging wel door mede dankzij de inzet van andere vrijwilligers maar door het ontstellende nieuws over Coby’s
ongeluk was de sfeer bedrukt. Ook moest de
lunch door Coby’s afwezigheid in kwalitatief
opzicht enigszins worden versimpeld, want zij
zorgde bij dit soort gelegenheden altijd eigenhandig voor een culinaire verrassing. De collectieve hoop van de aanwezigen dat Coby weer
zou herstellen, bleek ijdel. Ze ontwaakte niet
meer uit de coma en overleed op 15 februari.

Agenda Vogelwijk
Informatieavond over nieuwbouw Heldringschool (op
locatie, IJsvogelplein)
Donderdag 21 april , 10.00-12.00 uur Bezoek Vogelwijksenioren aan repetitie Residentie Orkest
Maandag 25 april (tweede paasdag) Paaspuzzeltocht voor kinderen tot 12 jaar
Vrijdag 15 april, vanaf 19.30 uur
Vogelwijk Paasbridgedrive, Bergkerk, Daal en Bergselaan
Zaterdag 30 april (Koninginnedag)
Vogelvrijmarkt 11.00-14.00 uur Sijzenlaan/Kwartellaan
Donderdag 24 maart, 19.00 uur

Zaterdag 28 mei, 11.00-17.00 uur

6-uurs estafette door de Vogelwijk, georganiseerd door
Haag Atletiek

Zondag 19 juni, 11.00-18.00 uur

11.00-18.00 uur: Classic & Sports Car Rally

Van zwakke schakel tot breed
zandstrand
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Het ‘Vogelwijkdeel’ van de Haagse kust wordt
sinds begin februari beheerst door brullende,
slurpende en spuitende machines. Zeven dagen
per week, 24 uur per etmaal. Het is de bedoeling dat het strand er net zo breed en veilig
wordt als bij Monster en Kijkduin en daarom
moeten er vele duizenden kubieke meters zand
uit zee worden gezogen en op het strand worden gespoten. Wie meer van dit project wilde
weten, kon zijn hart ophalen tijdens de zeer
goed bezochte informatieavond op 15 februari
in het HALO-gebouw, georganiseerd door het
Projectbureau Delflandse Kust in samenwerking met wijkvereniging De Vogelwijk. De
avond bestond uit een informatiemarkt en een
verhelderende presentatie met bijbehorende
beelden.
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Golfbrekers
Nadat Rutger van Hoogstraten als ‘kustcoördinator’ namens de wijkvereniging de betrokkenheid van onze wijk bij het project had
toegelicht, was het woord aan Martin Dijkema
van het Projectbureau Delflandse Kust, een
samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat
en het Hoogheemraadschap Delfland. Hij
lichtte toe hoe het projectbureau de ‘zwakke
schakels’ aan de Zuid-Hollandse kust grondig
aanpakt. Martin Dijkema: ,,In tegenstelling tot
bijvoorbeeld bij Kijkduin hoeven de duinen achter de Vogelwijk niet extra te worden verbreed.
Alleen het strand wordt flink opgespoten en
ook een stuk van de zeebodem, waardoor de
golfbrekers verdwijnen.”
Al in 1791 werden de eerste stenen golfbrekers

Meer informatie?
langs de Delflandse kust aangelegd, ter hoogte
van Ter Heijde. Het aanbrengen van die stenen
pieren, puur met mensenhanden, was destijds
de goedkoopste manier om de kustverdediging
te verbeteren. ,,Maar met de huidige techniek
is het opspuiten van grote hoeveelheden zand
een meer voor de handliggende manier om de
kustverdediging op orde te houden,’’ aldus de
spreker. ,,De golfbrekers zijn daarmee overbodig geworden.”
Waarschuwingen
Na Monster, Ter Heijde en Kijkduin is nu de
Vogelwijk aan de beurt voor de strandverbreding. Het gaat in een rap tempo: dagelijks
wordt minimaal 50 meter strand opgespoten.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden
gereed vóór het broedseizoen en de start van
het nieuwe strandseizoen, begin april. Hiermee
wordt de overlast voor recreanten en ondernemers beperkt. Zoals eerder bekend werd, zullen
deze beide groepen strandgebruikers straks
ook kunnen profiteren van de renovatie van de
‘strandslagen’ oftewel de afgangen vanuit de
duinen naar het strand. Deze werkzaamheden
maken ook deel uit van het kustproject.
Waar de werkzaamheden plaatsvinden staan
waarschuwingsborden. ,,Blijf uit de buurt
van de grote voertuigen,” hield Dijkema zijn
ruim 150-koppige gehoor voor. En hij had nog
een tweede waarschuwing in petto: ,,Als u
komende zomer in zee gaat, kijk dan goed uit,
want door de veranderde situatie zal de stroming anders zijn.”
Overlast
Met de geluidsoverlast voor de wijk zelf valst
het wel mee. Veel lawaai wordt immers tegengehouden door de duinen. Voor een stijging
van het grondwater als gevolg van de werkzaamheden, zoals eerder gebeurde in Kijkduin
en Ter Heijde, hoeven de Vogelwijkbewoners
ook niet te vrezen. ,,In de Vogelwijk zijn extra
peilbuizen geplaatst, waar wekelijks de stand
van het grondwater in de gaten wordt gehou-

Projectbureau Delflandse Kust
Telefoonnummer: 070 337 84 87
E-mail: delflandsekust@rws.nl
Internet: www.delflandsekust.nl

den. Mocht er toch schade ontstaan door een
onverhoopte grondwaterstijging, dan wordt
deze vergoed,” aldus Dijkema.
Mevrouw Adri Bom, hoogheemraad van
Delfland en in die hoedanigheid medeverantwoordelijk voor dit grootschalige project,
toont zich even later in haar nopjes met de
grote belangstelling. Ze steekt ook niet onder
stoelen of banken dat ze trots is op het kustversterkingsproject: ,,Het is geweldig om als
hoogheemraadschap samen met allerlei betrokken partijen zo’n mooi oer-Hollands project te
realiseren!”
In tegenstelling tot eerdere aankondigingen
kwam de experimentele ‘zandmotor’ voor de
kust van Ter Heijde op deze avond nauwelijks
ter sprake. Later dit jaar, als het opgespoten
schiereiland dat op natuurlijke wijze zand moet
verstrooien vaste vorm krijgt, wordt daarover
een aparte informatieavond georganiseerd.
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Ook belangstelling uit buitenland
voor nieuwe website Vogelwijk
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Het is een van de eerste dingen die Peter
Arends vertelt als we hem in z’n huis aan de
Spotvogellaan bezoeken voor een gesprek over
de nieuwe Vogelwijk-website. ,,In een paar
weken tijd hebben al bijna duizend mensen de
website bekeken. Toen de site begin februari de
lucht in ging, bleef het ijzig stil. Logisch, want
bijna niemand wist ervan. Maar nadat er ruchtbaarheid aan was gegeven via het wijkblad en
de Haagse editie van het Algemeen Dagblad,
kwamen er opeens drommen bezoekers naar
de website. Zelfs vanuit het buitenland: vooral
uit Engeland en België, maar er was ook
iemand in Brazilië die een paar minuten op de
site heeft rondgekeken. Vast een ex-Vogelwijkbewoner, dat moet haast wel.’’
Peter Arends (66) is de webmaster van de website www.vogelwijkonline.nl
Hij fungeert als een soort conciërge en sleutelhouder. Hij zorgt ervoor dat de site actueel blijft, verwijdert verouderde informatie,
voegt weer nieuwe toe, houdt de reacties van
bezoekers bij en pleegt waar nodig onderhoud.
Dat laatste eventueel in overleg met de twee
professionele technische krachten die de wijkvereniging vorig najaar heeft ingehuurd om de
website te bouwen.
Toevalstreffers
Als webmaster kan Peter ook precies zien
hoeveel keer de site dagelijks wordt bekeken
en zelfs vanuit welke plek op de wereldbol.
Zit er bijvoorbeeld iemand op z’n kantoor in
Hamburg via internet naar het Haagse kust-
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wijkje te kijken, dan ziet Peter dat kort daarna
ook. Hij krijgt zelfs precies te zien hoe lang de
onbekende Hamburger in de virtuele Vogelwijk
heeft rondgezworven. ,,Zo kun je min of meer
beoordelen of het een serieuze bezoeker was,’’
zegt hij. ,,Ik zag dat er in februari ook een paar
bezoekers uit Rusland op de site zijn geweest,
maar dat waren toevalstreffers. Die bleven
hooguit drie seconden hangen en surften
daarna weer snel weg.’’
De vernieuwde website kwam tot stand
dankzij de inspanningen van wijkbestuurslid
Anke Lütkenhues. Zij zocht afgelopen najaar contact met de makers van de website
Bomenbuurtonline.nl omdat de vorm daarvan
het bestuur van de wijkvereniging wel aansprak. Eind vorig jaar heeft dit tweetal, Pieter
van Rosmalen en Maikel van Wijk, de nieuwe
website in de steigers gezet. Begin januari
reageerde Peter Arends op een oproep in het
wijkblad waarin een kandidaat-webmaster
werd gezocht. ,,Ik had me een jaar eerder ook
al eens bij het bestuur aangemeld met de vraag
of ik iets voor de wijk kon betekenen. Op dat
moment was er niet veel, maar nu heb ik toch
een nuttige functie gekregen.’’
Frankrijk
,,Ik heb er genoeg tijd voor, hoor,’’ zegt Peter,
die met zijn vrouw Anneke al 32 jaar tot
beider groot genoegen aan de Spotvogellaan
26 woont. Een paar jaar geleden stuurde hij
zichzelf met pensioen. ,,Dertig jaar lang heb ik
een bedrijf gehad dat zich bezig hield met pro-

Webmaster Peter Arends

jectontwikkeling en de verkoop en verhuur van
recreatie-appartementen in Frankrijk, eerst in
de Franse Alpen en daarna aan de Côte d’Azur.
Ik vloog voortdurend heen en weer: een week
in Frankrijk en dan weer een week hier.’’
Ervaring met het beheren van een website had
hij uit hoofde van zijn beroep wel enigszins,
maar aangezien elke site weer anders van
opzet is, duurde het toch wel even voor hij het
‘Vogelwijksysteem’ onder de knie had. Ook nu
is de site nog niet volmaakt, maar je ziet de
kwaliteit ervan wel toenemen.
Foto’s en filmpjes
De afgelopen weken heeft Peter zelf geregeld
nieuwe dingen toegevoegd. ,,Ik heb bijvoorbeeld een link naar allerlei scholen in de
buurt gemaakt en onder het kopje Activiteiten
heb ik een handige wijkagenda gezet. Maar
belangrijk is ook dat wijkbewoners zelf nieuwe
dingen aandragen. Een goed voorbeeld is de
jeugdsportdag in de HALO op 13 februari. Nog
diezelfde avond stuurde Karen Warmenhoven

van de Activiteitencommissie mij via mijn
mailadres webmaster@vogelwijkonline.nl een
serie foto’s van de sportdag op. Die kon ik direct
plaatsen. Ze staan nu onder het hoofdstuk
Galerij, waar je ook andere foto's uit de wijk ziet,
onder andere een serie historische plaatjes.’’
,,Men kan trouwens ook filmpjes insturen.
Daarvan hebben we er nu nog maar drie.
Natuurlijk moeten foto’s en filmpjes die voor de
website bestemd zijn wel enige kwaliteit bezitten. Als het rommel is, kan ik het als webmaster
gewoon weigeren.’’
De website is ook in andere opzichten interactief, benadrukt Peter. ,,Iedereen kan reacties
plaatsen en daar kunnen dan weer reacties
overheen komen. Onder bijna elke rubriek
wordt daartoe de mogelijkheid geboden. Zo
kan een hele discussie ontstaan, een soort
wijkblog. En ik zou het bijna vergeten: ook adverteren via de website is mogelijk. We hebben
onlangs de tarieven daarvoor vastgesteld. Wie
een advertentielink wil, moet dus maar contact
opnemen.’’
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Parkeeroverlast bij ziekenhuis Spo
‘Het moet nu afgelopen zijn met de parkeeroverlast die dagelijks in de omgeving van het
HagaZiekenhuis aan de Sportlaan wordt veroorzaakt door zowel personeel als bezoekers van het ziekenhuis.’ Met die hartenkreet is de groep Mobiblik zeven jaar geleden
naar de gemeente Den Haag gestapt. Mobiblik is een initiatief van een aantal Vogelwijkbewoners uit de omgeving van het ziekenhuis, die meer dan genoeg hadden van de parkeeroverlast. Uit een door Mobiblik in 2003 op touw gezette handtekeningenactie bleek
dat maar liefst 375 andere omwonenden het initiatief hartgrondig ondersteunden.
Sindsdien beijvert Mobiblik zich, mede namens die andere bewoners, voor maatregelen
tegen parkeeroverlast rond het ziekenhuis.
Te weinig
In 2004 rapporteerde Mobiblik voor het eerst
in dit blad over haar activiteiten en over de
gesprekken die toen al met de gemeente Den
Haag waren gevoerd. Van meet af aan heeft de
gemeente daarbij erkend dat er op het ziekenhuisterrein veel te weinig parkeerplaatsen
waren en dat er dus een groot aantal nieuwe
parkeerplekken op dat terrein zou moeten
worden aangelegd.
De door personeel en bezoekers van het ziekenhuis veroorzaakte parkeeroverlast is ook
op geen enkele manier in overeenstemming te
brengen met het Bestemmingsplan Vogelwijk.
Daarin is expliciet vastgelegd dat parkeeroverlast, veroorzaakt door derden, tot een minimum moet worden beperkt.
In 2006 meldde Mobiblik in dit blad dat de
gemeente na lang aandringen een parkeerverbod had ingesteld voor de middenberm van de
Nachtegaallaan. Dit was weliswaar een verbetering voor de bewoners van de Nachtegaallaan,
maar natuurlijk geen oplossing voor het tekort
aan parkeerplaatsen op het ziekenhuisterrein
en al helemaal niet voor de parkeeroverlast in
de andere lanen in de omgeving van het ziekenhuis. Daar was de overlast eigenlijk alleen maar
nog erger geworden. Inmiddels had Mobiblik
na drie jaar overleg met de gemeente moeten
vaststellen dat er nog steeds geen concrete
maatregel was genomen om te komen tot een
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echte oplossing van de parkeeroverlast. Het
was duidelijk dat het bestrijden van de overlast
een zaak van heel veel geduld en doorzettingsvermogen zou gaan worden.
Tellingen
We zijn nu weer vier jaar verder en eigenlijk
is er nog steeds helemaal niets gebeurd. Wel
heeft het ziekenhuis zelf niet zo lang geleden
aangegeven nu echt van plan te zijn om te gaan
zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op
eigen terrein, zo nodig ondergronds.

Beeld van de Mezenlaan op een zondagmiddag.

ortlaan nog steeds zorgelijk
De gemeente heeft ons intussen laten weten
hieraan alle medewerking te zullen verlenen.
In het kader daarvan zijn onlangs parkeertellingen uitgevoerd op het terrein van het
ziekenhuis én in de omgeving daarvan, om het
tekort aan parkeerplaatsen op het Haga-terrein
exact in kaart te brengen. De gemeente wil de
resultaten van die tellingen binnenkort met
Mobiblik en het ziekenhuis bespreken om op
basis daarvan gezamenlijk tot een oplossing te
komen.
Dat is natuurlijk goed nieuws, maar na zeven
jaar praten en schrijven mogen er ook eindelijk wel eens concrete maatregelen worden
getroffen. De gemeente Den Haag en het
HagaZiekenhuis verliezen anders zo langzamerhand iedere geloofwaardigheid.
Bomenbuurt
Intussen hebben Vogelwijkbewoners in de
omgeving van het ziekenhuis er trouwens nog
een nieuw probleem bij gekregen. Dat wordt
veroorzaakt door de invoering van betaald

parkeren in een deel van de Bomenbuurt. Sinds
1 juli vorig jaar kan daar tussen 18.00 uur en
24.00 uur niet meer gratis worden geparkeerd.
Veel bewoners en bedrijven uit dat deel van de
Bomenbuurt hebben toen besloten hun auto’s
elders te gaan parkeren. De parkeerdruk in
de lanen van de Vogelwijk ter hoogte van het
ziekenhuis is hierdoor nog verder toegenomen,
met name ’s avonds en in de weekends. Een
van de autobezitters uit de Bomenbuurt die zijn
tweede auto sinds 1 juli vorig jaar permanent
in de Vogelwijk parkeert, vertelde ons dat hij op
deze manier de kosten van een parkeervergunning ten bedrage van € 420 per jaar uitspaart.
Het halen en brengen van zijn auto van de ene
wijk naar de andere wijk combineert hij met het
uitlaten van zijn hondje!
Ook dit nieuwe - door de gemeente veroorzaakte - probleem zal Mobiblik uiteraard in het
komende overleg met de gemeente aan de orde
stellen.
Namens Mobiblik, Jackie Everwijn

Hetzelfde stuk Mezenlaan op een doordeweekse middag.
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The Expat Pages
Committee member
dies at 52 years
Many Vogelwijk residents are shocked and
mourning about the unexpected death of Coby
Kervezee (52), one of
the leading persons in
the community. She
died last month after a
serious accident at home. Since five years Coby
has been a very active and enthusiastic member
of the Vogelwijk committee. She was buried on
February 22 after an impressive farewell meeting in the Kloosterkerk, attended by hundreds
of friends and relatives.

Virtual visitors
Vogelwijk even come
from abroad
It’s one of the first things Peter Arends, the
webmaster for Vogelwijkonline.nl, told us
about the brand new Vogelwijk website.
,,Within the few short weeks since the site was
launched we’ve had almost one thousand visitors and it’s still active. We’ve also had visitors
from abroad: England, Belgium and even as
far away as Brazil! An ex-Vogelwijker? Who
knows?
Peter is the caretaker and keyholder for
Vogelwijkonline.nl. He ensures the site remains
up to date and receives, vets and adds new

New website: Vogelwijkonline.nl
The Vogelwijk wijkvereniging launched 2011 by redesigning the neighbourhood website –and
its well worth a look!
We hope that it will become a regular part of your lives with its current news, calendar of
upcoming events for people of all ages, contact information, history, photos and films at your
fingertips! A great feature of this new design is a the special tab called Activiteiten where you
can find the calendar of upcoming events, features for kids and grown-ups, but also bilingual
news and information of interest to not only the local but expat and international community.
This is the place for a real neighbourhood blog!
Do you have items of interest for the local or international community that you’d like to post?
Things you think people would like to be aware of? News? Upcoming events? Photos? Films?
This is a huge step forward for all of us – the website is brand new and we welcome neighbourhood input and feedback on how our website could help all of you.
Send a mail to webmaster@vogelwijkonline.nl or expats@vogelwijkonline.nl
We would love to hear from you!
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information and visitor reactions. Occasionally
working with two website designers hired by
the Residents’ Association last fall, Peter also
maintains the website and ensures its functionality.
As webmaster, Peter is able to see precisely
how many times and from where in the world
Vogelwijkonline.nl is visited. So if someone
from his office in Hamburg surfs the internet to
our coastal neighbourhood, Peter can even see
how long this visitor spends on his visit to our
virtual Vogelwijk.
Designers
The new website is up and running thanks
largely to the commitment of Wijkbestuur
member Anke Lütkenhues, herself an expat
here in The Hague. It was she who first made
contact with the designers of the similar website Bomenbuurtlonine.nl, who then put their
talents to work. Peter came into the picture
when he answered a call which was put out in
this magazine for prospective webmasters. He
takes his new function very seriously!
Peter and his wife Anneke have been living on
Spotvogellaan for 32 years. He took his retirement a couple of years ago from a very active
business: ,,For thirty years I was involved with
the sale and rent of vacation apartments in
France, first in the French alps and then on the
Côte D’Azur. I was constantly flying back and
forth – one week in France and one week here.’’
Peter has had some experience in managing a
website, but each website, he says, is very different. Vogelwijkonline.nl isn’t perfect yet, but
as we get more users and more feedback, improvements are made and the quality is there.

Get interested in your
neighbourhood
Want to play a part?
Why not join the wijkvereniging (residents
society) and tell us what you can for our neighbourhood!
Go to the Vogelwijkonline.nl homepage – see
that button that says ‘Word nu lid!’
Don’t be shy – just click. You’ll be directed to
the membership form where you’ll be asked to
fill in your name, address, phone number and
email. Membership is only 15 € per year – an
opportunity to work with a friendly, dedicated
group of people on neighbourhood activities
and issued throughout the year. Besides that
you will get 11 times a year this beautiful ‘bird
quarter magazine’!

Links
In recent weeks, Peter himself has regularly
added new items to the website. For instance,
he has a link to various schools in the area, and
under the Activities Page, he maintains a handy
calendar of upcoming events. But it’s very
important that Vogelwijk residents make their
own contributions. A good example comes
from the Youth Sports Day on 13 February.
That very evening Karen Warmenhoven of the
Activities Commission sent photos of the day’s
events to Peter’s contact address (webmaster@
vogelwijkonline.nl) and you can now see them
in our photo gallery.
The website, notes Peter, is interactive. Almost
every section of the site gives readers an opportunity to post and react to comments.
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Summer Sports Camps for kids from 4-13
Right here in the Vogelwijk!
Following on the success of last summer’s
Sports Camp, again this year the Sports
Academy HALO, situated on Laan van Poot 353
will be organizing a two weeks long Summer
Sports Camp programme for kids of the area.
The Hague Sports Camps will take place from
Monday 4 up to and including Friday 8 July
and then again from Monday 8 up to and
including Friday 12 August on the beautiful
grounds of the Academy of Sports Studies. This
is a day-camp only. During the camp week, children should be brought to the HALO every day
between 08.30-08.45 and picked up between
17.15-17.30.
Plans are underway to organize tennis, dance,
surfing, gymnastics and golf camps – with a
variety like this every kid is sure to find a sport
that interests them. Unable to choose? What
about a multi-sport camp? Children from ages
6-13 are welcome in these camps – beginners
and more experienced athletes are all welcome! In classes and training that are tailored
to their specific game and developmental level,
boys and girls not only will learn how to technically move better, but tactics, coordination and
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conditioning will all be part of the training
during these camp weeks.
New this year will be the Kiddo Camp, specifically designed for the development of kids in
the age group of 4 & 5 years.
Sign in
The specific sports activities alternate with
other sporting and recreational activities. The
extensive property of the Academy of Sports
Studies offers some excellent opportunities.
Not only educational and fun for the kids, but
also practical for parents who work and don’t
have six weeks summer holidays.
Vogelwijk families and kids – if you’re interested in one of the camps, send an email to
jdmelaard@hhs.nl. You will then be placed on
an emailing list and then via this list will be
directly informed as soon as more details about
the Sports Camps are finalized.
Want to know more or get a better idea of last
summer’s camps?
Just go to: www.haagsesportkampen.nl.
There you’ll find more information, including an extensive photo report of the last years
activities.

,

In de
brievenbus
Geachte redactie,
Wie niet zo lang geleden vanaf de
De Savornin Lohmanlaan over de
Laan van Poot naar De Jutters bij
de Nieboerweg liep, had aan de linkerkant groen: een muur van groen,
meest iep-opslag.
Wie nu over de Laan van Poot dezelfde wandeling maakt, kan aan de
linkerkant ‘naar binnen kijken’. Het
ligt open. De Vogelwijk ligt weer
bij de dennen en het prikkeldraad
is weg.
Er is meer. Wie van de Fuutlaan
door de duinen naar De Kwartel
gaat en het vernieuwde fietspad
naar Kijkduin oversteekt, zag tot
voor kort op het laatste stuk voor
hij bij de zee kwam aan de rechterkant manshoge duindoorn. Nu
passeert hij het fietspad, even nog
is er begroeiing rechts en dan ligt
daar - heel open - de zee, breed
en ruim, links en rechts tot aan de
horizon. En straks nog een nieuwe
trap en extra strandbreedte…. Het
kan niet op. Lof en prijs!
Nu nog de paden en de plassen.
Holbe Meindersma
Fazantplein 5

Valentijn
Bijna halverwege februari maakten Kaat
en ik met mijn ‘leenhond’ Paddy een
wandeling naar het Mezenpleintje. Op
naar de bakker, waar ik Paddy buiten
aanhaakte, want honden mogen er niet
naar binnen.
In de winkel zag ik prachtige harten liggen met roze en wit glazuur. Ze zagen er
mooi en lekker uit en lagen daar bol en
glanzend te stralen onder het glas.
Ik vroeg me af wat voor vulling erin zou
zitten. Ik dacht aan iets speculaasachtigs
en stelde die vraag aan de jonge vrouw
achter de toonbank. Wat bleek? Niets.
Er zat niets in. Ze waren hol! Zelden
zo ‘n mooie vorm van gebakken lucht
gezien.
Ik kreeg direct visioenen over wie ik allemaal zo’n hart met gebakken lucht zou
sturen voor Valentijnsdag, want daar
waren ze voor gemaakt, had ik inmiddels begrepen. Leuk idee, maar zinloos.
Zo’n actie zou in tegenspraak zijn met
de Valentijngedachte en dat is ook weer
niet de bedoeling.
Ik was zo vol van die aantrekkelijke
maar lege harten dat ik bij het verlaten
van de winkel vergat Paddy weer mee te
nemen. Kaat attendeerde mij daarop. Ik
weet nog wel dat ik vanuit m’n ooghoek
bij het passeren van Paddy dacht: Hee,
leuk hondje!!!

Lorre
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Kortom
Straatfeest? Vraag bijdrage
via de wijkvereniging
De winter is gelukkig bijna verdwenen en de
lente komt al in zicht. Tijd om alvast met de
buren na te denken over het organiseren van
mooiweer-activiteiten, zoals een straatfeest
of zo u wilt een laanborrel of buurtbarbecue.
Wijkvereniging De Vogelwijk heeft van de
gemeente een budget ter beschikking gekregen
om straatparty’s financieel te ondersteunen.
Zulke evenementen verstevigen namelijk het
sociale cement in de samenleving en daar heeft
de gemeente wel wat voor over. Als u feestplannen hebt, aarzel dan dus niet en neem contact
op met Rob Heidt, de penningmeester van de
wijkvereniging: Mezenlaan 60, tel. 3658728
e-mail robertheidt@hetnet.nl
Ook als het feestje bijvoorbeeld pas voor augustus of september wordt gepland, doet u er goed
aan nu alvast de subsidie (een paar honderd
euro per evenement) aan te vragen, anders
loopt u de kans dat het budget al op is.

Informatieavond over plannen
nieuwbouw Heldringschool
Op donderdag 24 maart wordt er in de O.G.
Heldringschool aan het IJsvogelplein een
informatiebijeenkomst gehouden over de
toekomstige nieuwbouw van de school. De
bijeenkomst begint om 19.00 uur (hoofdingang
IJsvogelplein) en zal uiterlijk twee uur duren.
Het is de bedoeling dat de school over precies een jaar wordt afgebroken. De leerlingen
verhuizen dan naar een tijdelijke locatie, die
nu nog niet bekend is. In de zomer van 2012
zal met de nieuwbouw worden begonnen en
er wordt van uitgegaan dat de nieuwe school
in september 2013 kan worden ingewijd. Er is
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momenteel nog geen definitief ontwerp voor
de nieuwe school. Een belangrijke eis voor het
ontwerp is dat het nieuwe gebouw - meer dan
nu - aansluit bij de omringende architectuur.

Vogelwijk-Paasbridgedrive
op vrijdagavond 15 april
De traditionele Vogelwijk-paasbridgedrive zal
dit jaar worden gehouden op vrijdag 15 april.
Zoals gewoonlijk is de locatie het souterrain
van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan.
Aanvang van het programma: 19.30 uur. De
kosten zijn al jaren hetzelfde en worden ook dit
keer niet verhoogd. Het blijft dus bij 4 euro per
persoon. Liefhebbers kunnen zich als ‘speelpaar’ opgeven bij organisator Lucie Nijmeijer,
tel. 3230181. Een e-mail sturen kan ook:
lucienijmeijer@hotmail.com

Noteer alvast: zondag 19 juni
Vogelwijk classic car rally
Voor de zevende keer wordt dit jaar de populaire Vogelwijk-autorally voor ‘classic & sports
cars’ gehouden. De datum is vastgesteld op
zondag 19 juni en de voorbereidingen zijn al
begonnen. De organisatie is ook nu weer in
handen van onze wijkgenoten Carine Smith en
Eric van der Maarel. Iedereen die in het bezit is
van een klassieke auto of sportwagen, kan meedoen. Maar ook als u niet zo’n auto hebt, kunt u
er tijdens de rally over beschikken, dankzij het
bedrijf Chrome dat dergelijke auto’s verhuurt.
U kunt deelnemen in twee klassen: ten eerste
de toerklasse (voor degenen met geen of weinig rally-ervaring, die graag willen genieten
van een gezellige en mooie toertocht) en ten
tweede de sportklasse, bestemd voor de erva-

Kortom
ren rallyrijders die graag wat meer uitdaging
en competitie aangaan.
De zevende editie van de rally bevat ook een
nieuwtje: voorafgaand aan de rally wordt in de
HALO een instructieavond georganiseerd voor
degenen die wat meer willen leren over rallyrijden en de verschillende kaartleessystemen.
Meer informatie over de rally en over de wijze
van inschrijven vindt u in het wijkblad van
april.
Voor informatie over sponsormogelijkheden
kunt u terecht bij: info@chrome.nl

Zomersportkampen voor de
jeugd op HALO-terrein
Op het sportcomplex van de Academie voor
Sportstudies is in de zomervakantie van 2010
met succes het Haagse Sportkamp georganiseerd, waaraan ook veel kinderen uit de
Vogelwijk hebben deelgenomen.
Mede door de enthousiaste reacties van de
deelnemers van vorig jaar is besloten om ook in
de komende zomervakantie een tweetal kampweken te organiseren: het gaat om een tennis-,
dans-, golfsurf-, springturn-, en golfkamp.
Een gevarieerd aanbod dus, waar voor veel
kinderen ongetwijfeld een sport bij zit die hen
interesseert. Kan uw kind moeilijk kiezen of
is hij/zij gewoon breed geïnteresseerd? Dan is
het ‘multi-sportkamp’ wellicht een goede optie,
want daarin worden verschillende sporten
aangeboden.
Aan deze kampweken kunnen kinderen van
de basisschool in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar
deelnemen. Zowel beginnende als meer gevorderde sporters uit deze leeftijdscategorie zijn
van harte welkom. Nieuw dit jaar is een kamp
voor de allerkleinsten van 4 en 5 jaar. Zij kunnen terecht in het Kiddokamp.

In lessen en trainingen kunnen de deelnemers
aan de sportkampen zich technisch, tactisch,
coördinatief en conditioneel verbeteren.
Tijdens wedstrijden en demonstraties kunnen
ze het geleerde direct in praktijk brengen op
hun eigen niveau. De sportactiviteiten worden
afgewisseld met andere sportieve en recreatieve activiteiten.
De Haagse Sportkampen zullen plaatsvinden
vinden van maandag 4 t/m vrijdag 8 juli en van
maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus.
Tijdens deze kampweken slapen de kinderen
gewoon thuis Zij kunnen dagelijks tussen 08.30
en 08.45 uur worden gebracht en tussen 17.15
en 17.30 uur weer worden opgehaald.
Wilt u meer weten of een impressie krijgen van
de sportkampen van afgelopen zomer? Kijk dan
op de website:
www.haagsesportkampen.nl Hier kunt u de
kinderen ook inschrijven.

Cricket is fun, ook voor kids!
Probeer het eens!
Cricket is een zomersport die vlak bij de
Vogelwijk, bij cricket- en voetbalvereniging
Quick, door jong en oud wordt beoefend.
Hoewel cricket een teamsport is, is ook de individuele prestatie belangrijk. Daarom is de sport
heel geschikt voor kinderen.
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Quick besteedt veel aandacht aan jeugdcricket.
Trainers, spelers uit het eerste elftal, oudere
jeugdspelers en ouders worden bij de ontwikkeling van de jeugdspelers betrokken.
Voor de allerkleinsten is er peutercricket. Vanaf
5 tot ongeveer 7 jaar kun je meedoen
met Tip & Run (vrijdagmiddag en zaterdagochtend) en ben je 8 jaar of ouder, dan kun je al
meedoen in de competities.
Quick heeft een zeer actief verenigingsleven
en het sociale aspect speelt ook bij cricket een
grote rol. In het cricketseizoen (mei tot september) is de vrijdagavond Clubavond. Jeugd en
soms ook ouders spelen dan cricket en kunnen
na afloop met elkaar eten.
Bent u nieuwsgierig geworden naar cricket of
heeft uw kind interesse? Mail voor meer informatie of om je op te geven naar:
Jeugdcricket@quick.nl
Kijk ook op de site: http://cricket.quick.nl

Informatiemiddag over
zelfbeschikking bij
leven en sterven
Onder het motto ‘Zelf beschikken of jezelf
schikken‘ wordt op woensdagmiddag 30 maart
in de vrijzinnig-protestantse Houtrustkerk
(Beeklaan 535) een informatieve bijeenkomst
gehouden over het thema zelfbeschikking.
Zelfbeschikking wordt meestal geïdentificeerd
met euthanasie, maar kan ook betrekking hebben op andere levenssituaties.
Els Hooijkaas zal vertellen wat zij meemaakte
bij een ziekenhuisopname en hoe ook daarbij
het recht op zelfbeschikking in het geding is.
Frouke Reitsma van de NVVE (Nederlandse
Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde) zal
informatie geven over zelfbeschikking bij het
sterven. Wat zijn de mogelijkheden en onmo-
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gelijkheden? Ze zal een toelichting geven op
de euthanasieprocedure, versterving, pijnbestrijding en overleg met de artsen. Ook zal ze
de wilsverklaringen van de NVVE toelichten
en vertellen wat deze organsiatie voor u kan
betekenen. Verder is er ruim gelegenheid voor
vragen.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur in de
Houtrustkerk. Toegangsprijs: 5 euro (inclusief
koffie en thee). Van tevoren opgeven is niet
verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. U
kunt u opgeven door een bericht te sturen naar
het e-mailadres
houtrustkerk@gmail.com
U kunt ook bellen met Els Hooijkaas: tel. 360
9269 of 06 3365 8754.

Wegens succes verlengd:
foto-expositie Meijer
Wegens groot succes is de tentoonstelling ‘Den
Haag 1955-1965 in foto’s van Jacques Meijer‘ in
het Haags Historisch Museum verlengd tot en
met 3 april.
Jacques Meijer (1934) wist het dagelijks leven
van de stad Den Haag op treffende wijze vast te
leggen. Foto’s van wandelaars in het park worden afgewisseld met die van mensen op weg
naar het werk. Hij fotografeerde op kantoren,
in het parlement, de broodfabriek van HUS en
op straat. Foto’s van debatterende politici en de
ceremoniële activiteiten rondom Prinsjesdag
laten zien dat de tijd in Den Haag soms stil
lijkt te staan. Ruim 90 foto’s van Den Haag en
Scheveningen uit de periode 1955-1965 worden op royaal formaat getoond.
Adres: Haags Historisch Museum, Korte
Vijverberg 7, Den Haag
Entree: Volwassenen: € 5 en tot 18 jaar gratis.
Zie ook: www.haagshistorischmuseum.nl

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

TE KOOP - Wintersportkleding voor jongens van 1,5
t/m 14 jaar, en dames/heren. Tevens ski’s, skistokken, skischoenen, moonboots, helmen, skibrillen,
wanten, handschoenen, zonnebrillen, skisokken,
pulli’s thermo-ondergoed etc. Info: Marc Kraan. tel.
06-53470159.
VERLOREN - Op donderdag 13 januari jl. ben
ik mijn (geel)gouden slavenarmband verloren.
Waarschijnlijk is dit gebeurd tijdens een wandeling met de hond door de wijk (Pauwenlaan) en de
duinen ter hoogte van de Fuutlaan. Hopelijk heeft iemand deze armband gevonden en neemt de eerlijke
vinder naar aanleiding van dit berichtje contact met
mij op. Mijn telefoonnummer is 06-24.59.81.55. Of
mail naar tverheij.sv@ziggo.nl.
TE HUUR - Voor inwoner(s) van de Vogelwijk die
net als wij van zon, rust, lekker eten en golfen houden, hebben wij te huur een 6-persoons ‘town house’
op de Monte Mayor Golf & Country Club, Benahavis
(Marbella), Spanje.
Zie: www.ourtownhouseatmontemayor.nl
Voor boekingen en/of vragen: 06-28900033
HUISH. HULP AANGEBODEN - Onze huishoudelijke hulp heeft nog tijd beschikbaar. Ze is netjes,
werkt hard en kan op diverse dagen in de week. Haar
naam is Gazala. Ze is bereikbaar op 06-30427210.
Referenties via tel. nr. 3596463.
TE KOOP – Wij hebben nog een splinternieuwe
postcodeloterij fiets met slot te koop voor 160 euro.
Tel. 325 73 53.

GEZOCHT – Wie wil een nog goed werkende tweedehands laptop ter beschikking stellen voor een ontwikkelingsproject van Vogelwijkers in Kenia (www.
helpkenia.nu) Bel met Janny Wolters: 06-51027081
KOOP - Een houten kinderledikant met spijlen, kleur
ivoor, afm. L125xB75xH85cm incl. polyether matras
en molton onderdekbed. Bed niet in hoogte instelbaar. Prijs € 40,--. Tel 3656662 tussen 14.00 en 19.00
uur.
GEVRAAGD - Babyuitzet voor meisje, incl. wiegje.
Reacties naar tel. 06 24266418.
AANGEBODEN - Een leuk cadeau? Emely maakt
het zo. Karikatuur van uw man/vrouw/vriend/vriendin of kind en verder eenieder die u kent of bemint.
Voorbeelden ter inzage. Tel. 06 218 145 40.
LEDEN GEZOCHT - De Haagse Petanque Club,
een gezellige jeu de boules-vereniging, zoekt nieuwe
leden. We spelen elke zaterdagmorgen van 10.00 –
12.00 uur op de jeu de boules-banen op het HALO terrein aan de Laan van Poot. Bent u geïnteresseerd, bel
dan met de voorzitter, tel. 32 35 340
of mail naar unger047@planet.nl
TE KOOP - Een voor recreatie geschikte zeilboot.
Type randmeer, bouwjr. 1965, ongeklasseerd, comfortabel zeilend. Ligplaats: Oude Wetering. Tegen elk
aannemelijk bod.
Mail hcmvd50@xs4all.nl of bel tel. 3680223.
GASTOUDER GEZOCHT - Wij zoeken een enthousiaste en stevige oppas voor onze drie jongens
(4, 2,5 en 10 maanden oud) voor dinsdag, donderdag en/of vrijdag. Bij voorkeur met registratie in het
Landelijk Register Kinderopvang of hiertoe bereid.
Tel: 06-21819309
TE KOOP AANGEBODEN - Aanhangfiets voor
kind van 5-7 jaar (“Mini on me”) met bijbehorende
bagagedrager om aan de ouderfiets te bevestigen.
Kan gemakkelijk worden losgekoppeld. Met aankoopbon. Nu halve prijs: €120; Ook te koop een Römer
autostoeltje met gordel voor grotere kinderen (€15);
een skipak 2-delig, mt.116 (€25) en snowboots mt.
29/30 (€5); roze Efteling nachtpon met gouden sterretjes, mt.134/140 met rinkelende Efteling pantoffels
(samen €7,50). Tel. 3220516.
TE KOOP - Bopita Box, zonder lade, in oud bruin en
in zeer goede staat, met 2 bijpassende boxkleden.
Meer info tel 3316516.
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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
C
tel. 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
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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: Frederique Paardekooper,
tel. 2201547, e-mail: activiteitencie@live.nl
wijkvereni g ing

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
Mezenlaan 60, tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
Arthur Wiggers (infrastructuur)
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
Karin Donk (vicevoorzitter), Sijzenlaan 68,
tel. 324 23 95

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een accept
giro toegezonden. Gironummer wijkvereniging:
1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
W. van Alphen-Schröder, Sportlaan 998
tel. 360 21 37 of 06-51373635
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
Buurtpreventie
Victor Veenman, Pieter Zeestraten
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

