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

Op zaterdagmiddag 2 juli vormde het Mezenpleintje
het decor voor een bijzondere ‘ceremonie’. Het
bestuur van de wijkvereniging en een aantal genodigden waren bijeengekomen rond de kleurrijke
mozaïekbank aan de rand van het plantsoen voor
de onthulling van een plaquette die op de bank was
bevestigd. Het betreffende plaatje is een herinnering
aan oud-bestuurslid Coby Kervezee die begin dit jaar
op 52-jarige leeftijd na een ongeluk in haar huis aan
de Spotvogellaan overleed. Coby was zeer actief in de
wijkvereniging (en daarbuiten) en dankzij haar heeft
de Vogelwijk - net als eerder al een aantal andere
Haagse wijken - ook een met mozaïeksteentjes ingelegde ‘social sofa’ gekregen. Op de plaquette staat het
levensmotto dat Coby altijd uitdroeg: Zorgen moet je
doen, niet maken.
Omdat dit dikke zomernummer van ons wijkblad
eind juni moest worden gedrukt, was het onmogelijk
foto’s van de herinneringsbijeenkomst voor Coby
hierin op te nemen. Dat wordt in het septembernummer echter goedgemaakt.
Zoals bekend, verschijnt dit blad in augustus niet.
Mocht u de komende weken een straatfeest hebben,
aarzel dan niet een paar leuke foto’s hiervan - inclusief een stukje begeleidende tekst - te mailen naar
een van de redactionele e-mailadressen die in de
kolom links hiernaast staan vermeld. Als dat voor 22
augustus gebeurt, zorgen wij ervoor dat ze eveneens
in het septembernummer worden opgenomen. De
foto’s moeten overigens wel van acceptabele grootte
en kwaliteit zijn, want soms krijgen we (goedbedoeld, dat wel) foto’s binnen die we echt als onbruikbaar moeten bestempelen.
U vindt in dit nummer zoals gewoonlijk weer een
overvloed aan zowel nuttige als verstrooiende lectuur. Ook lekker om mee te nemen op vakantie.
Aangezien de schoolvakanties in de regio Den Haag
dit jaar zeer vroeg vallen, bestaat de kans dat dit blad
voor sommigen te laat komt omdat zij al naar andere
oorden zijn afgereisd. Maar ach, het kan ook leuk zijn
om dit bij terugkeer uit de post te vissen.
Wij wensen in elk geval alle lezers een mooie zomer
toe!
DvR
De Vogelwijk juli/augustus 2011

1

Het
woord
is aan

de voorzitter...

praten over het Haagse verkeersbeleid en de
ontwikkelingen rond de haven en in de duinen.
Vrijwilligers nodig
U raadt het al. Eens per jaar doe ik een oproep
om vrijwilligers, voor kleine en grote projecten.
Er is keuze genoeg, een scala aan activiteiten en
onderwerpen. Vele handen maken licht werk.
Mijn contactgegevens staan achterin het blad
en op www.vogelwijkonline.nl
Een fijne zomer toegewenst!

Op vrijdag 24 juni liep ik een rondje (hard)
langs de Laan van Poot – Nieboerweg en stuitte
bij het kruispunt van deze wegen op een gezellige buurtborrel. Ik moest daarbij denken aan
een dorpsfeest dat ik in Spanje meemaakte.
Op het spandoek boven de straat stond: Con
nuestras manos hacemos el pueblo. Oftewel: met
onze handen maken wij het dorp. Met een betrokken wijk maak je de wijk – samen. Dit soort
borrels zijn voor mij een inspiratie!
Vele manos maken licht werk
De zomer is vaak een tijd van vernieuwde energie en nieuwe plannen. Misschien inspireert
bovenstaand voorbeeld u ook? Of anders de
woorden van ons begin dit jaar helaas te vroeg
overleden oud-bestuurslid Coby Kervezee, voor
wie we inmiddels een herinneringsplaquette
hebben laten aanbrengen op de bank aan het
Mezenplantsoen: ’Mijn missie is heel gewoon
de wereld een beetje beter maken met wat ik kan
doen. Gewoon, vlakbij en concreet. En daarmee
ook andere mensen tot positieve dingen aanzetten…’
Zo zijn er veel dingen die je kunt doen, vlakbij
en concreet. In de wijk, voor de wijk, maar
ook voor Den Haag en verder. Zomaar wat
inspirerende voorbeelden: Straatfeesten, de
Vogelvrijmarkt op Koninginnedag, activiteiten
voor kinderen en senioren, evenementen voor
goede doelen, de succesvolle activiteiten van
Vogelwijk Energie(k) en de jaarlijkse autorally,
maar ook meer serieuze zaken, zoals mee-

Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Karin
Donk, Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers en Rob
Heidt).

Bericht van de
penningmeester
Na controle van onze financiële administratie eind mei bleken nog plusminus 180
wijkbewoners hun jaarlijkse contributie
voor de wijkvereniging van slechts € 15.00
nog altijd niet te hebben betaald. Ik vind
dit zeer teleurstellend.
Gaat u alstublieft na of u uw jaarbijdrage
al heeft overgemaakt. Is dat niet het geval,
doe dit dan per omgaande. Stort uw
bijdrage op girorekening 1783722 met vermelding van uw naam en adres. Zo blijft
u lid van de wijkvereniging en blijft u ook
maandelijks dit leuke wijkblad ontvangen.
Als u niet betaalt, volgt deze zomer doorhaling van uw lidmaatschap, want het
versturen van aanmaningen kost nodeloos
tijd en geld. Wij zijn vrijwilligers en willen
graag plezier in ons werk houden!
Rob Heidt,
Penningmeester wijkvereniging
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Houtrustcomplex officieel geopend
met een
spectaculaire stunt
en een fietswedstrijdje
tussen vier heren
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Onder gure weersomstandigheden
is op zaterdag 28 mei het
appartementencomplex Houtrust
officieel geopend.

Projectontwikkelaar Proper Stok had zich een
zonnig openluchtfeestje voorgesteld, maar daar
kwam als gevolg van storm en regenvlagen
helaas niets van terecht. Gelukkig stond er een
partytent, die weliswaar een speelbal van venijnige rukwinden was, maar waarin de genodigden in elk geval droog en warm bleven.
Voor de officiële openingshandeling moesten de aanwezigen echter na korte toespraken van wethouder Sander Dekker,
Proper Stok-directeur Arjan Geelen en
‘Vogelwijkburgemeester‘ Pieter Duisenberg
toch even naar buiten. Daar gleden namelijk
twee stuntlieden met een kleurig rookspoor
aan hun voeten ‘tokkelend’ vanaf de hoogste
Houtustflat naar beneden.
Fietsen
Bovendien stonden er vier hometrainers klaar
van fitnesscentrum Fit For Free, gevestigd op
de begane grond van het appartementengebouw Klein Houtrust. Het was de bedoeling dat
Dekker, Duisenberg en twee bewoners van het
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complex tegelijkertijd om het hardst elk 700
meter zouden fietsen. Die afstand was gekozen
omdat de totale lengte die de heren op hun
hometrainers zouden afleggen (4 x 700 = 2800
meter) gelijk is aan een ritje vanaf Houtrust
naar de zee en terug. Wie het eerst zijn 700
meter had afgelegd, had gewonnen en daarmee
zou dan tegelijkertijd een knal klinken en een
vuurpot worden ontstoken. De wethouder won
nipt, maar Pieter Duisenberg verklaarde later
fluisterend dat hij hem met opzet had láten
winnen.
Modelflats
Toevallig was het tijdens de race net even droog
geweest, maar zodra de openingsceremonie
achter de rug was dook iedereen huiverend de
tent weer in om zich op de dranken en de (door
het aangrenzende tennispark bereide) sateetjes
te storten. Kort daarna namen velen echter de
gelegenheid te baat om een aantal van de verrassend ruime modelflats te bekijken.
Eind 2008 werd de eerste paal geslagen voor

het appartementencomplex, een schepping van
architect Paul de Vroom, die ook een aantal
jaren in de Vogelwijk heeft gewoond. Inmiddels
is bijna zestig procent van het complex bewoond. Er zijn nog enkele tientallen appartementen te koop.
Voorterrein
Het plantsoen en het sierduintje op het voorterrein zijn nagenoeg voltooid, al hebben enkele
dennen door de droogte van het voorjaar al de
geest gegeven. Binnenkort komt er tegen het
duintje nog een bank als kunstobject te staan.
Pieter Duisenberg prees de bemoeienissen van
Laan van Poot-bewoner Wim Aleven met de

inrichting van de omgeving van het complex.
Ook sprak hij de hoop uit dat veel bewoners
van de appartementen lid worden van de wijkvereniging.
Wat de publieke ruimte rond het complex
betreft moet er nog één nijpend - en onvoorzien
- probleem worden opgelost. Aan het begin van
de Laan van Poot worden nu aan de rand van
het duintje auto’s geparkeerd. Dit maakte de
ingang van de Laan van Poot onhandig en gevaarlijk smal. Er zijn al vele stemmen opgegaan
om ter plekke een parkeerverbod in te stellen
(d.m.v. een gele stoeprand) of het trottoir iets
te verkleinen om er enkele parkeerhaventjes te
maken.

VOGELWIJKAGENDA
Donderdag18 augustus
19.30 uur

Informatieavond in HALO-kantine over energielabels voor uw huis

Zondag11 september

Vogelwijk Lanenloop, diverse andere activiteiten en tot slot vanaf
16.00 uur wijkborrel. Locatie: Fazantplein

Zondag 18 september

The Hague International Day. Tal van ambassades en internationale
organisaties houden open huis

Vrijdag 7 oktober
18.00 uur

Vossenjacht in de duinen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
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Vogelwijk-zomerfeestdag op
zondag 11 september
Lanenloop, wijkborrel en nog veel meer...
Beste wijkgenoten,
Graag nodigt de wijkvereniging alle wijkbewoners uit voor de grote VOGELWIJKBORREL
op zondag 11 september. Deze borrel wordt
gehouden als sluitstuk van een feestelijke
Vogelwijkdag met tal van activiteiten voor jong
en oud.
De borrel begint op 11 september om 16.00 uur
op het schoolplein van de Heldringschool aan
het Fazantplein. Voorafgaand aan dit evenement vindt onder meer de traditionele jaarlijkse Vogelwijk-Lanenloop plaats. Lees op deze
pagina wat er nog meer te doen is.
Bij de lanenloop, maar ook de borrel, wordt
geld ingezameld voor de stichting ‘Bewegen
Tegen Kanker’. Iedereen is van harte welkom!
Kom met uw buren of beter nog: uw hele laan
of laangedeelte.
Hapjes en tombola
Aan de borrel zijn een 'hapjeswedstrijd' en
een tombola verbonden. Maak alleen of
met je buren een lekkere borrelhap voor
10 à 12 personen en meld dat aan de
Activiteitencommissie van de wijkvereniging
via: activiteitencie@live.nl of Carmin Raspan
06-21544061. Uw snack wordt dan tijdens de
borrel door de Activiteitencommissie voor het
goede doel verkocht. De lekkerste of meest
originele hap wint een prijs.
De Activiteitencommissie zoekt ook nog mensen die wijn of andere drank willen sponsoren
en personen of bedrijven die prijzen (gratis)
ter beschikking willen stellen voor de tombola!
Reageer s.v.p via bovengenoemd mailadres of
telefoonnummer.

Het middagprogramma
Vóór de borrel is er:
• Om 14.00 uur de WANDELTOCHT 'Ken uw
wijk!' Aan de hand van vragen leert u de
wijk nog beter kennen. U kunt zich hiervoor
inschrijven op 11 september om 13.30 aan
het Fazantplein.
• Om 14.30 uur een kinderactiviteit: de 11
LANENTOCHT (Neem hiervoor iets mee om
te racen: fiets, step, skates etc.)
• Om 15.30 uur de beroemde en beruchte
jaarlijkse VOGELWIJK LANENLOOP (5 km).
Start en finish zijn ook op het Fazantplein.
Doet uw laan nog niet met hardlopers mee?
Opgeven hiervoor kan via www.inschrijven.
nl (U kunt zich met andere lopers uit uw laan,
maar ook individueel aanmelden. In dat laatste
geval graag uw laan vermelden!!)
De opzet van de lanenloop is weer als vanouds,
namelijk een competitie tussen teams van diverse lanen, waarbij de laan wint die het snelst
haar lopers binnenbrengt (dus zo min mogelijk
strafpunten krijgt). Welke laan wint dit jaar de
felbegeerde zilveren vogel? Het afgelopen jaar
ging de eer naar de lopers van de Pauwenlaan.
De gehele opbrengst van de middag gaat
naar Bewegen tegen Kanker.
N.B.: Ook als u niet meerent of niet aan de andere activiteiten meedoet, kom dan in elk geval
gezellig borrelen!

Graag tot 11 september!
Namens Wijkvereniging De Vogelwijk,
Pieter Duisenberg, voorzitter
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Herfstige rally met Goois tintje
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten en Mischa Vos
Bij een rally met oldtimers of stoere sport
wagens gaat het meestal meer om de knikkers
dan om het spel. Met welke prachtige exempla
ren wordt er gereden? Wow, moet je die eens
kijken! Het is een kwestie van zien en gezien
worden. Bij de jaarlijkse Vogelwijkrally, die
op zondag 19 juni voor de zevende maal werd
gehouden, was dat niet anders. Blikvangers
waren ditmaal onder meer een heuse
Donkervoort D8, helemaal Made in Holland,
maar ook een vertederende pickup truck van
Studebaker, een Cobra en een Ferrari F355
Spider met Iers kenteken.
Mooi was ook de zilverkleurige Mercedes Benz
190 SL Cabrio, met de nadruk op ‘was’, want na
afloop van het evenement, op weg naar huis,
verloor chauffeur Wiekenkamp junior in de
beruchte bocht op de Segbroeklaan de macht
over het (niet-bekrachtigde) stuur, waarna de
wagen aan de overkant van de weg tegen een
lantarenpaal belandde. De bemanning kwam
geschokt maar zonder schram vrij, maar het
was een oneindig veel groter mirakel dat er bij
de sliding naar de andere weghelft net even
geen tegemoetkomend verkeer was geweest.
Parcours
De organisatoren van de rally, Carine Smith en
Eric van der Maarel - op de dag zelf bijgestaan
door een team toegewijde vrijwilligers - hadden
er weer een prachtig parcours van gemaakt,
voorzien van soms pittige opdrachten. De
deelnemers in de Toerklasse en de Sportklasse
reden grotendeels hetzelfde traject, dat grof
weg de driehoek Den Haag-Alphen-Lisse-Den
Haag bestreek.
Het weer zat niet mee. Zoals vaak in de tweede
helft van juni het geval is, was het bijna herf
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stig, met een bolle wind en een paar flinke
plensbuien. Voor degenen die in een dakloze
wagen reden bepaald geen pretje. Toch bleef de
stemming over het algemeen uitstekend, zelfs
toen de deelnemers op een onvoorziene hindernis stuitten: ten noorden van Zoetermeer
bleek het uitgestippelde rallytraject onderdeel
uit te maken van de zojuist aangevangen
Wielerronde van Zoeterwoude. Dit had tot
gevolg dat er flink moest worden omgereden en
- erger nog - dat enkele opdrachten die de organisatoren hadden gepland de mist in gingen.
Lunch
Bij de lunch in de uitspanning Restaurant
Sevens in Oud Ade (dankzij wijkvereniging De
zitter Pieter Duisenberg na uitvoerige opsomming van alle sponsors de prijzen uit. De poedelprijs ging naar de door pech achtervolgde
équipe Paul Verhulst & Edwin MacLennan, die
het parcours niettemin uitreden. Overwinnaars
in de Toerklasse waren Harold Belderbos
(vorig jaar nog poedelprijswinnaar) en Arnout
Bruynesteyn.
Een besmuikt gelach klonk op toen de eerste
plaats in de sportklasse bekend werd gemaakt.
De bekerwinnaars, die alle opdrachten goed
hadden en slechts 10 strafpunten aan de broek
hadden gekregen, waarmee ze met kop en
schouders boven iedereen uitstaken, bleken
namelijk uit Het Gooi te komen. Het waren
vrienden van organisator Eric van der Maarel,
Vogelwijk kom je nog eens ergens!) konden
zowel de rallyrijders als het organisatieteam
even lekker stoom afblazen en enige ervaringen uitwisselen. Daarna ging het voorwaarts
richting Bollenstreek, Katwijk, Wassenaar
en uiteindelijk restaurant De Wildhoef in de
vertrouwde Bosjes van Pex, waar het uitgepuzzelde en in enkele gevallen doorweekte peloton
drank en hapjes in overvloed vond.
Prijzen
Zoals gewoonlijk reikte ook nu weer wijkvoor-
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die kennelijk al heel wat rally-ervaring hadden. ,,De Vogelwijk is vandaag een stuk groter
geworden,’’ merkte de mannelijke helft van het
winnende duo snedig op. ,,Leuk hoor,’’ reageerde een deelnemer uit de buurt. ,,De grens
van onze wijk ligt dus bij Hilversum.’’
Top van de Toerklasse

1.

Harald Belderbos/ Arnout Bruynesteyn
(87)

2.

Eddo vd Heuvel/Edu Goldbach (89)

3.

Michael Lentze/ Natascha Lentze (103)

4.

Leonne Belderbos/Jan Verhaag (110)

5.

Hugo Deurloo/ Angelien Deurloo (110)

Top van de sportklasse

1.

Marcel Revet/Christine v. Blitterswijk (10)

2.

Marilene Dubois/Joost Dekkers (41)

3.

Edwin Doesburg/Carola Doesburg (44)

4.

Ben Hoebee/Anneloor Hoebee (61)

5.

René Alberts/Berend Veldhoen (64)

Ook 64 punten:
Frank Smith/Peter v.d. Hof
Kerst Koeze/Irene Koeze
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De angelsaksische halfbroer
van pétanque
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Als de weersomstandigheden gunstig zijn, kunnen oplettende wijkbewoners enkele ochtenden per week buurtgenoten in smetteloos witte
outfit in hun auto zien stappen. Misschien vragen ze zich wel eens af waar de reis heengaat.
Dat wordt bij dezen onthuld. Die witte vogels
rijden naar hockeyclub Klein Zwitserland aan
de Klatteweg, waar ze op een van de kunstgrasvelden een partijtje bowls gaan spelen. Voor
degenen die nu hun wenkbrauwen omhoog
bewegen: bowls is een balspel dat gezien kan
worden als de angelsaksische halfbroer van het
Franse pétanque.
Een tiental Vogelwijkers is lid van de
Vereniging Haagse Bowls, opgericht in 1985.
De vereniging telt in totaal ruim zestig mannen en vrouwen, die behalve uit de Vogelwijk
vooral uit het Benoordenhout en Wassenaar
komen. De nestor is de onverwoestbaar lijkende Vogelwijker Wim van Slobbe, bijna 91,
die aan de Patrijslaan woont. ,,Ik ben al ruim
twintig jaar lid,’’ zegt de voormalige sportleraar
en zwembadmanager. ,,In de jaren zestig had
ik in Engeland eens een bowlswedstrijd gezien
- ze noemen het daar ook wel ’lawn bowls’ - en
toen dacht ik al: da’s leuk om na mijn pensione-
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ring te gaan doen. Nou, dat is er dus inderdaad
van gekomen.’’
Afwijking
In het kort legt Wim uit hoe het spel in elkaar
steekt. ,,Ons belangrijkste attribuut is de bowl:
een soort edammer kaasje van kunststof, ruim
een kilo zwaar, dat je van je af rolt. Net als bij
pétanque of jeu de boules wordt er op een lange
baan gespeeld waar bijna aan het eind een klein
wit balletje ligt, officieel de ‘jack’ geheten. Je
speelt met twee teams van twee of soms drie
personen tegen elkaar. Elk team moet proberen de bowls - vier per deelnemer - zo dicht
mogelijk bij de jack te rollen. Dat lijkt allemaal
vrij simpel, maar er zit een addertje onder het
gras, want de bowls hebben een ingebouwde
afwijking. Het gewicht in een bowl is ongelijk
verdeeld, waardoor hij bij het uitrollen een
lichte curve maakt. Het is dus een kwestie van
goed uitkienen waar je bowl terecht komt.’’
Buitenlui
Bowls kan zowel indoor als buiten worden
gespeeld, maar de leden van Haagse Bowls zijn
uitsluitend buitenlui. ,,We spelen in principe
elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
tussen tien en twaalf uur, en wel het hele jaar
door. Alleen als het giet, als het guur is of als

er sneeuw ligt, blazen we het af. Natuurlijk
kan niet ieder lid elke speelochtend aanwezig
zijn. Soms zijn we met z’n tienen, soms met
wel dertig,’’ vertelt bowler Van Slobbe. ,,En er
zijn altijd wel een paar wijkgenoten bij, zoals
Cees Vel, Ewout Baarsma, Joop en Nettie van
Riessen, Piet en Heleen Hoogendijk of Theo en
Hiltje ten Kate.’’
Het feit dat je lekker buiten bezig bent en de
gezellige sociale contacten zijn voor de leden
van de Haagse Bowls veel belangrijker dan
winnen of verliezen, onderstreept Wim van
Slobbe. ,,Maar we hebben wel een interne clubcompetitie en we spelen ook wel eens tegen
de bowlsclub van HBS Craeyenhout of die van
Bloemendaal of Laren. En verder organiseren
we twee keer per jaar een gezamenlijk etentje.
Je ziet: het houdt ons dus aardig van de straat.’’

spel leert, kan het nog ver schoppen of beter
gezegd: rollen.
Belangstellenden voor het lidmaatschap van de
Haagse Bowls kunnen zich richten tot secretaris Herman Funnekotter, tel. (070) 5117413 of
e-mail: hfun@xs4all.nl

Crack
Als op een bewolkte ochtend de verslaggever
van wijkblad De Vogelwijk op Klein Zwitserland
een partijtje mee mag spelen, wordt al snel
duidelijk dat een ongeoefende deelnemer het
bowlsspel in technisch en tactisch opzicht niet
één-twee-drie onder de knie krijgt. Alleen al
het elegant uitrollen van de bowl vereist enige
oefening, laat staan het bepalen van snelheid,
kracht en richting van de worp. De crack van
de club is Rien Marseille, arts in ruste maar op
bowlsgebied nog uiterst actief. Hij won meermalen het clubkampioenschap en onderscheidt
zich ook bij vriendschappelijke wedstrijden
tegen andere clubs. Wie onder zijn hoede het
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Succesvolle LED-actie van
Vogelwijk Energie(k)
Door Dick van Rietschoten
De LED-lampenactie van Vogelwijk Energie(k) is
een succes geworden. De afgelopen maand hebben zich 65 nieuwe leden van de Coöperatieve
Vereniging Vogelwijk Energie(k) aangemeld: een
groei van 25%! Alle nieuwe en bestaande leden
hebben inmiddels twee gratis superzuinige LEDlampen cadeau gekregen.
Het bestuur is druk bezig met het ontwikkelen
en uitwerken van activiteiten om de nieuwe en
oude leden zo goed mogelijk te bedienen. De
voorlichtingsavond op 23 juni in de HALO-kantine
over isolatie- en subsidiemogelijkheden was een
eerste proeve hiervan. Nog tot 1 november bestaat
de mogelijkheid om bij de gemeente Den Haag
een ruime subsidie aan te vragen voor dak- en
vloerisolatie, zo benadrukte gemeentelijk vertegenwoordiger Ruud van Schie tijdens de informatieavond. Meer informatie daarover is te vinden
op de website van de gemeente Den Haag. Ook via
de website www.meermetminder.nl is informatie
over woningisolatie verkrijgbaar. Tot 31 december
is er bovendien nog een rijkssubsidie van 750 euro
mogelijk.
Energieprestatie-advies
Op donderdag 18 augustus om 19.30 kunt u
in de kantine van de HALO terecht voor nadere
informatie over woningisolatie. Er zijn dan aannemers aanwezig , maar ook mensen met wie u
een afspraak kunt maken over het maken van een
Energieprestatie-Advies voor uw huis. Op basis
van dit advies kunt u isolatiewerkzaamheden
laten verrichten, waarna de woning een energielabel krijgt dat tien jaar geldig is.
Nieuwe leden welkom
Vogelwijk Energie(k) heeft LED-lampen genoeg
om nog veel meer wijkgenoten als lid te kunnen begroeten. Voor 25 euro per jaar kunt u zich
opgeven via de website www.vogelwijkenergiek.

Ruud van Schie van de gemeente Den Haag
legde op 23 juni tijdens een informatieavond uit hoe met
behulp van een infraroodcamera ‘warmtelekken’ in een
huis kunnen worden opgespoord.

nl (klik op de button Doe Mee!) Hoe meer wijkbewoners zich in willen zetten om de Vogelwijk
‘energieneutraal’ te maken, hoe beter.
De 110 Vogelwijkers die een jaar geleden door
storting van 500 euro obligatiehouder van windmolen De Duinvogel bij de Scheveningse haven
zijn geworden, hebben eind juni hun eerste rendement binnengekregen. Op hun jaarafrekening van
Eneco is de eerste rente-uitkering van ruim 100
euro in mindering gebracht op het totaalbedrag
van de energienota.
Organisatiestructuur
Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) zal vanwege
de groei aan activiteiten, de installatie van een
ledenraad en mede dankzij kritische vragen van
wijkgenoten de structuur van de organisatie kritisch tegen het licht houden. Na de zomer zullen
in overleg met de ledenraad concrete stappen worden gezet om een zo transparant mogelijke structuur en werkwijze te bewerkstelligen. Deskundig
juridisch en organisatorisch advies en/of ondersteuning bij de projecten zijn zeer welkom. Neem
contact op via info@vogelwijkenergiek.nl of
rechtstreeks met voorzitter Paul Lohmann:
lohmann.paul@zonnet.nl
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Met Vogelwijk-arrangement
naar kunstbeurs ARTI 11
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
In de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan,
de voormalige Haagse school voor vliegtuigtechniek, wordt van 5 tot en met 9 oktober
de grote internationale kunstbeurs ARTI 11
gehouden. Het is de zesde keer dat deze ‘Art,
Design and Taste Fair’ in Den Haag plaatsvindt.
Vorig jaar trok het evenement bijna 10.000
bezoekers.
Organisatie
De organisatie van de beurs, waar ongeveer 45
kunstgaleries uit Nederland, België, Duitsland
en Spanje zich zullen presenteren, is in handen
van Vogelwijker Axel Lemmens, bewoner van
de Kwartellaan. Natuurlijk wil hij ook nu weer
zo veel mogelijk kunstliefhebbers naar de beurs
lokken, maar omdat hij zich realiseert dat de
Binckhorstlaan niet snel en makkelijk bereikbaar is, heeft hij voor Vogelwijkbewoners een
speciaal arrangement bedacht.
,,Ik wil op zaterdag 8 oktober een bus tussen de
Vogelwijk en de Fokker Terminal laten rijden.
Die pendeldienst, shuttle bus of hoe je het ook
wilt noemen, gaat twee keer heen en twee
keer terug. Er vertrekt een bus om 11.00 uur,
bijvoorbeeld vanaf het Fazantplein, en die rijdt
om half twee weer terug, maar men kan ook
kiezen voor vertrek om 12.00 uur en terugkeer
om half drie.’’
Slechts 15 euro all-in
De busreis, zo verklaart Axel, is onderdeel
van een arrangement dat 15 euro kost. ,,De
Vogelwijkbewoners krijgen voor dat bedrag
niet alleen het vervoer, maar ook een toegangskaart voor ARTI 11 - ter waarde van 10
euro – en een drankje plus een rondleiding over
de beurs. Ik zou graag willen weten of daar
belangstelling voor is. Daarom wil ik vragen
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of geïnteresseerden uit de wijk zich zo spoedig
mogelijk bij mij willen aanmelden per e-mail.
Stuur een berichtje naar axel@artidenhaag.nl.
Als er genoeg belangstelling is, laat ik dat per
mail maar ook in het septembernummer van
dit blad weten. In september kunnen zich dan
uiteraard nog meer mensen aanmelden.’’
De organisator wijst erop dat ARTI 11 ook nog
een aparte expositie bevat van NederlandsIndische kunst, gemaakt door Nederlandse
beeldende kunstenaars met Indonesisch bloed.
By the way: op donderdag 6 oktober houden we op ARTI 11 een Expat Day, maar
Voglwijkbewoners met een buitenlandse achtergrond kunnen natuurlijk ook gewoon met
het Vogelwijk-arrangement meedoen. Alleen
moeten zij er dan wel rekening mee houden dat
de rondleiding in het Nederlands is.
Bedrijf
Kunst speelt in het leven van Axel Lemmens,
geboren en getogen Zuid-Limburger, een be-

langrijke rol. ,,Ik heb marketing en communicatiewetenschappen gestudeerd en ik heb me veel
bezig gehouden met het promoten van kunst,’’
vertelt hij. ,,Met mijn bedrijf Artik Projecten
organiseer ik al een aantal jaren kunstbeurzen en tentoonstellingen op het gebied van
kunst en cultuur. Verder vind je in mijn familie

diverse kunstenaars, onder wie een broer van
mij. Ik vind het altijd prachtig om kunst bij een
zo breed mogelijk publiek onder de aandacht
te brengen. Soms voel ik me dan ook een soort
kunstambassadeur. Ik hoop dat er veel aanmeldingen uit de wijk binnenkomen. Dan gaan we
er op 8 oktober een leuke uitje van maken!’’

Nieuw in Den Haag:

De fietsambulance
Door Madelon Kranenburg
,,Hier zou ook wel een AED geplaatst kunnen
worden,” zegt Hans de Jong, directeur van het
Witte Kruis, als hij rondkijkt in het etablissement aan de boulevard van Kijkduin waar we
begin juni met hem en zijn broer Ruud - tevens
mededirecteur - hebben afgesproken.
Typisch zorgverleningsjargon, die afkorting
AED. Het gaat om een draagbare defibrillator
die bij hartritmestoornissen eerste hulp kan
bieden. Typisch Hans ook. Hij nadert het eind
van z’n loopbaan, maar is nog altijd intens met
zijn vakgebied bezig, met een scherp oog voor
tijdwinst bij spoedeisende hulpverlening.
We willen de heren graag spreken over een
nieuw initiatief: de fietsambulance, die zal
worden ingezet op drukke stranddagen en bij
grote (sport)evenementen zoals de City-PierCity-loop en Parkpop.

ste stad van Nederland met fietsambulances.
Ook in grote steden in het buitenland, zoals
Londen en Toronto, zijn er de afgelopen jaren
al goede ervaringen mee opgedaan.
Aan de bagagedrager van de ambulancefietsen
hangen tassen met medicamenten, verbandmiddelen en kleine medische apparatuur voor
de eerste spoedeisende hulpverlening. Is uitgebreidere medische hulp noodzakelijk, dan kan
onmiddellijk versterking worden opgeroepen.
De fietsambulance wordt bij wijze van proef
gedurende een jaar ingezet. Daarna zullen de
resultaten worden geëvalueerd en zal worden
besloten of de fietsambulance blijvend zal
worden ingevoerd. ,,Er hebben zich al verpleegkundigen aangemeld, die graag willen
deelnemen aan dit project. Maar zij blijven ook
inzetbaar op de auto”, aldus Hans de Jong.

Wendbaar
De fietsen zijn een aanvulling op de ambulancezorg zoals we die al kennen: de ambulance,
de hulpambulance en motorambulance. Hans:
,,Een fiets is veel wendbaarder dan een motor
en is daarom meer geschikt op plaatsen met
veel publiek. Zo kan tijdwinst worden geboekt.”
Met het initiatief volgt de regio Haaglanden het
voorbeeld van Utrecht. Dat was in 2008 de eer-
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Overname door Connexxion
De fietsambulance is het sluitstuk van de carrière van Hans en Ruud in de directie van het
Witte Kruis, al blijven de gebroeders wel in
verschillende functies aan het bedrijf verbonden. Deze maand wordt het Witte Kruis
overgenomen door de ambulance-divisie van
het vervoerbedrijf Connexxion. Het Witte Kruis
is veertig jaar in de regio Haaglanden actief
geweest met diverse vormen van dienstverlening, zoals ambulancevervoer, repatriëring en
zorgvervoer met luxe taxi’s en rolstoelbussen.
Alle 150 medewerkers van het Witte Kruis stappen naar de nieuwe organisatie over.
Gaan de burgers van Den Haag en omstreken
iets van die overname merken?
,,Nee’’, zegt Ruud stellig. ,,De kwaliteit blijft
gegarandeerd. Sterker nog: de naam Witte
Kruis wordt door Connexxion landelijk overgenomen. Connexxion Ambulancezorg, dat tot nu
toe met 450 werknemers actief was in Zeeland,
Noord-Holland en Gelderland, heet nu dus
voortaan Witte Kruis Ambulancezorg. Dat zien
wij als een groot compliment. Het Witte Kruis
heeft een goede naam en is een sterk merk.”
Vogelwijk
De Vogelwijkers Hans en Ruud zullen de wijk
trouw blijven, ook in hun nieuwe levensfase.
Ruud: ,,Uit zo’n prachtige woonomgeving ga
je niet weg.” Al heeft hij toch nog wel iets te
wensen. ,,Ik zou het echt een aanwinst voor de
wijk vinden als er een soort buurthuis annex
eetcafé gevestigd wordt, waar mensen een
drankje kunnen drinken en iets eenvoudigs
kunnen eten.”
,,En dan ga jij achter de tap staan”, zegt Hans
lachend. Laatstgenoemde wil nog wel even iets
kwijt over de buurtpreventie, waar hij als laancoördinator (Kwikstaartlaan) in participeert.
,,Ik ben tevreden over dit project, maar ik kan
het niet vaak genoeg zeggen: sluit uw woning
altijd goed af als u weg gaat, ook overdag. Een
inbraak is zo gepleegd.”
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Met tien oldtime
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
,,Een jongensdroom kun je het niet noemen,
maar het is wel al heel wat jaren een grote
wens van me. En die gaat volgend jaar mei
hopelijk echt in vervulling.’’ Vogelwijkbewoner
René Kroon (Pauwenlaan) verkneukelt zich nu
al bij de gedachte dat hij op de eerstkomende
Bevrijdingsdag, 5 mei 2012, in zijn MG uit 1963
zal stappen om koers te zetten naar de Chinese
hoofdstad Beijing. Niet in z’n eentje, maar met
een co-chauffeur en nog negen andere teams in
klassieke wagens.
René (47), al jaren fervent oldtimer-liefhebber
en deelnemer aan de jaarlijkse Vogelwijkrally
voor klassieke automobielen, is de initiatiefnemer en hoofdorganisator van de The
Hague-Beijing Challenge, een monstertocht
van 11.000 kilometer voor het goede doel. Wie
naast hem en zijn bijrijder de andere équipes
zullen vormen, is nog niet bekend, want René
is nog potentiële deelnemers aan het werven.
Liefhebbers kunnen zich nog tot 22 juli bij hem
opgeven. Daarna wordt uit de groslijst van
gegadigden een selectie gemaakt.
Terre des Hommes
,,Het is geen race en ook geen puzzelrit,’’ legt
René uit, ,,hoewel het hier en daar wel puzzelen zal worden om de goede weg te vinden. Het
gaat er gewoonweg om dat je via de uitgestippelde route het einddoel haalt, want in essentie
is het een sponsorrit ten bate van ontwikkelingsorganisatie Terre des Hommes. We hopen
met alle tien teams tezamen 50.000 euro aan
sponsorgeld bij elkaar te rijden. Een symbolische cheque met dat bedrag zal bij de Chinese
Muur aan een vertegenwoordiger van Terre des
Hommes worden uitgereikt.
,,Dat het een avontuur wordt, is zeker,’’ zegt
de organisator, in het dagelijks leven eigenaar
van een gespecialiseerde etikettendrukkerij
in Rotterdam. ,,Ik heb wel aan gewone rally’s

ers voor goed doel naar Beijing
meegedaan, maar nog nooit aan zo iets groots.
Voor mij is het ook allemaal nieuw. En wat het
nog extra spannend maakt is dat we geen bezemwagen of andere hulptroepen meenemen.’’
Deelnamegeld
Hij wil niet dat zijn tocht vergeleken wordt met
de beruchte oldtimerrace Amsterdam – Beijing
die in 2006 plaatsvond en door wanbeheer op
een financieel debacle uitliep. ,,Dat was waanzinnig duur en met veel meer auto’s. Ik houd het
kleinschalig en stukken goedkoper. Bovendien
heb ik een betrouwbaar reisorganisatiebureau,
Eurocult-Lito uit Utrecht, dat alle overnachtingen, visa en verzekeringen regelt. Onze rit Den
Haag – Beijing, die begint in het Haagse China
Town, telt twintig reisdagen en acht rust- en reparatiedagen. Deelname kost 3500 euro per persoon. Daar zit zowat alles in, inclusief slaapplaatsen met ontbijt. Andere maaltijden en drankjes
komen daar nog wel bovenop, maar dat zal niet
veel zijn, want het is onderweg bijna allemaal
armoe. En dan heb je ten slotte nog de brandstofkosten. Wat wel in de reiskosten zit inbegrepen
is het Chinese rijbewijs dat we bij aankomst in
China worden geacht aan te schaffen. Daarvoor
moet iedere chauffeur aan de grens een proeve
van rijbekwaamheid afleggen. Ja, echt waar!’’
Sponsors
,,Wat de sponsoring betreft: elke team kan voor
zichzelf een teamsponsor regelen en daarnaast
zoeken we nog bedrijven of instanties die de hele
rit willen sponsoren, zodat we de 50.000 euro
voor Terre des Hommes halen,’’ vervolgt René.
Op de vraag hoe hij aan de routebeschrijving is
gekomen, loopt hij naar een kast waaruit hij een
vuistdik losbladig routeboek pakt. ,,Ik hoorde
van een vriend dat de Nederlandse Volvo-club

in 2008 met een stel oude Volvo’s naar Beijing
was gereden en dat ze een uitgebreide routebeschrijving hadden gemaakt. Ik informeerde of
ik dat routeboek kon kopen of lenen, want het
is onzin om het wiel opnieuw uit te vinden. Tot
m’n verbazing mocht ik het voor niets hebben.
Fantastisch! Kijk, de eerste etappe is tegelijk
de langste: 900 kilometer, van Den Haag naar
Poznan in Polen. Daarna worden ze steeds
korter. We maken trouwens wel een omweg via
Sint Petersburg, want dat mag je niet links laten
liggen.’’
Karkas
Zijn eigen MG B Roadster wil René niet aan
het evenement blootstellen. Daarom kocht hij
begin dit jaar het karkas van een MG uit 1963,
afkomstig uit California. Momenteel wordt dat
omhulsel van alle noodzakelijke ingrediënten
voorzien en waar nodig opgepimpt. ,,In november moet-ie klaar zijn. Dan wordt het tijd voor
een serie testritten. Ik ben zeer benieuwd.’’
Wie belangstelling heeft om mee te rijden in
The Hague-Beijing Challenge 2012 en eventueel
als rallysponsor wil optreden, dient zich voor 22
juli te melden bij René Kroon:
E-mail: info@hbc2012.com
Zie ook website www.hbc2012.com
De Vogelwijk juli/augustus 2011
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Superfeest ondanks regen
bij 85-jarige Parkiet
Door Magda van Eijck
Een piepklein beetje viel het feest
rond de 85ste verjaardag van basisschool De Parkiet de afgelopen
maand wel in het water. De ballonnen waren woensdagochtend 15 juni
nog vrolijk de lucht ingegaan en de
feestliederen waren gezongen, maar
daarna begon het toch te regenen.
De voorstelling van toneelgroep
Hilaria kon daardoor niet - zoals
gepland - buiten plaatsvinden. De
leerlingen gingen daarom eerst in
hun lokalen knutselen, maar later
kon het stuk tot ieders vreugde
alsnog op het schoolplein worden
opgevoerd.
Het verhaal ging over honden en
de leerlingen werden echt bij de
voorstelling betrokken. Ze vonden
het prachtig.
Op donderdag 16 juni gingen alle
groepen op schoolreisje: de kleuters
naar Blijdorp en de groepen 3 t/m 8
naar het Dolfinarium.
Na een vossenjacht door de
Vogelwijk op vrijdag 17 juni was er
een echte Hollandse Markt op het
schoolplein met oud-Hollandse spelletjes zoals koekhappen en typische
Hollandse lekkernijen zoals poffertjes en suikerspinnen. Spectaculair
was het trampolinespringen, niet
zo erg oud-Hollands, maar wel heel
knap.
Ook voor ouders en buurtgenoten
stonden aan het eind van het feest
de drankjes klaar. Het was een mooi
verjaardagsfeest voor de 85-jarige.

De Vogelwijk juli/augustus 2011

21

Een fantastisch dagje
Rotterdam
Tekst: Flynn Olie - Foto’s: Ed Olie

Op donderdag 9 juni hebben zo’n vijftig Vogelwijksenioren een heerlijk dagje Rotterdam beleefd, met als
hoogtepunt een bezoek aan het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, ss Rotterdam, sinds
twee jaar in gebruik als hotel- en evenementenboot.
Tijdens de koffie in Duinhage, voorafgaand
aan de excursie, hoorden we dat onze bus in de
file stond. Niet erg, want ons doel - het schip
Rotterdam - zou niet wegvaren.
De dagtocht was vorig jaar al voorbereid door
Wil van Alphen en de begin dit jaar overleden
Coby Kervezee. Het was dus ook een ‘sweet
memory trip’. Bij aankomst in de Maashaven
op Katendrecht, waar het schip aan de kade
ligt, kregen we allemaal een beetje een ‘dwerggevoel’. Wat een Majesteit lag daar!
Met de lift gingen we naar boven voor een ontvangst en een rondleiding. Wat een belevenis!
We hadden het idee dat we op en cruisevakan-

tie gingen. De lunch aan boord was geweldig
en de sfeer ontspannen.
Om 15.00 uur stapten we weer in onze bus
voor een tour door Rotterdam. Uiteindelijk
belandden we in het tuincentrum Intratuin in
’s-Gravenzande. Daar kon men een uurtje ronddwalen en plantjes etc. aanschaffen alvorens
terug te reizen naar onze Vogelwijk.
Na deze ontspannende dag onder de vertrouwde leiding van Wil van Alphen kijken we
alweer uit naar de volgende trip, met hopelijk
net zo’n sympathieke buschauffeur als op onze
Rotterdamse tocht hadden.
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Door Mischa Vos

Waar zijn ze gebleven?
Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu
Naam              Maarten Ploeger
Leeftijd 39 jaar
Gezinssamenstelling Getrouwd met Anouk Ploeger-van der Gaag,
twee dochter: Vera (7) en Marieke (5)
In de Vogelwijk gewoond Van 1976 tot 1999
Vroeger adres Sijzenlaan 25
Huidig adres ABBAborg 11 in Schiedam

�

Ik neem de afslag Schiedam en rijd even rond
voordat ik mijn bestemming Sveapark bereik,
een wijk aan de rand van Schiedam, volgens
Zweeds principe gebouwd. Je krijgt een beetje
een vakantieparkidee. Straatnamen eindigen
op ‘holm’ en ‘borg’. Zo ook de straat waar ik
een afspraak heb met oud-Vogelwijkbewoner
Maarten Ploeger: ABBAborg. Hoe Zweeds wil
je het hebben? Maarten vertelt over zijn jeugd
in de Vogelwijk, over zijn vakgebied farmacie,
zijn gezin en over zijn huidige woonplaats
Schiedam.
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Drenthe, Oss, Den Haag
,,Ik ben geboren in Yde, een dorp in Drenthe.
Toen ik twee jaar was zijn we naar Oss verhuisd. Mijn vader werkte daar bij Organon als
onderzoeker, totdat hij een opleidingsplaats
tot ziekenhuisapotheker kreeg aangeboden
bij de Apotheek Haagse Ziekenhuizen. Dat
betekende verhuizen naar Den Haag, ik was
toen vijf jaar. In de zoektocht naar een nieuwe
woonbestemming kwamen mijn ouders uit in
de Vogelwijk. Ze vielen meteen voor de charme
van de buurt.”

Sijzenlaan 25 zou de plek worden waar
Maarten zijn jeugd doorbracht. ,,Het huis was
in ‘originele staat’, dus mijn ouders hebben heel
veel verspijkerd en verbouwd. Het was en is
een mooi huis, twee onder één kap.” De ouders
van Maarten, Bert en Hillegien Ploeger, wonen
er nog altijd.
Van Nuts naar Heldring
,,Ik leerde via school al gauw veel vriendjes in
de buurt kennen. Eerst zaten mijn broer en ik
op de Nutsschool. We hadden daar echt een juf
van de oude stempel en hadden het helemaal
niet naar onze zin. Na twee jaar zijn mijn broer
en ik geswitcht naar de Heldringschool. Daar
werd veel meer gedaan in en rond de school.”
Mijn domein
,,Ik weet nog wel dat Vogelwijkers in de jaren
zeventig en tachtig een beetje als kakkers
werden gezien. De Vogelwijk stond bekend als
een bekakte buurt waar notabelen woonden.
Ik vond mezelf meer alternatief. Ik kom ook uit
een rood nest; ik heb zelfs nog PvdA-krantjes in
de wijk bezorgd!
,,Over de Sijzenlaan raasde het sluipverkeer
toen nog met 60 km per uur langs. Dat was op
een gegeven moment afgelopen en het werd
steeds kindvriendelijker. We speelden veel
op het schoolplein en veel op straat. Ik weet
nog dat mijn moeder mij waarschuwde voor
kinderlokkers!,” zegt Maarten lachend. ,,Oh
ja, snoep kopen bij drogisterij Schmale op het
Mezenpleintje was ook vaste prik.”

Het huis aan de Sijzenlaan

,,Mijn ouders lieten mij vrij. ’s Nachts slenteren
door de wijk met vrienden, een beetje hangen
en lol maken. We waren eigenlijk superbraaf, we
hebben nooit iets vernield of zo. Misschien dat
we wel eens voor wat geluidsoverlast hebben
gezorgd, want we waren soms best luidruchtig.
Maar als ik erop terugkijk, voelde de Vogelwijk
voor mij al die jaren vertrouwd. Het was mijn
domein. Dertien jaar heb ik er gewoond.”
Apothekersfamilie
,,In mijn middelbare schooltijd heb ik op het
Dalton gezeten, een waanzinnige tijd met een
hele hechte vriendenclub, met wie ik ook nu
nog dagelijks contact heb. Het plan was om na
school met twee vrienden op kamers in Leiden
te gaan wonen en daar te studeren, maar het
liep anders. Ik ging naar Groningen, nadat mijn
broer mij had geënthousiasmeerd om farmacie
te gaan studeren, net als hijzelf en mijn vader. In
Groningen aangekomen was ik meteen verkocht.
Het was heel verfrissend, iets geheel anders dan
Den Haag. Maar het contact met mijn vrienden
bleef. Als ik een tijd lang niets van me liet horen,
kreeg ik altijd wel een gekke brief van ze.”
Anouk
,,Ik ontmoette mijn vrouw Anouk in 1991. Zij
komt uit Hoogezand Sappemeer en studeerde
ook in Groningen. Daar deed ze international
business-studies aan de heao. Toen zij klaar was,
was ze nog erg jong. Daarom heeft vervolgens
nog twee jaar commerciële economie gestudeerd. Onze hele studententijd waren we een
setje.” Maarten studeerde in vijf jaar af, voordat
hij als farmaceut terugkeerde naar het westen en
stage ging lopen om praktijkervaring op te doen.
,,Ik woonde toen met Anouk aan de Boslaan in
Den Haag, tegenover snackbar De Vrijheid, in
een éénkamerappartement van dertig vierkante
meter.”
Eigen apotheek
,,In 1999 ging ik werken bij apotheek Jansen in
Schiedam. Een jaar later kon ik de helft van de
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apotheek kopen en weer twee jaar later de andere helft. Dat was een gigantische investering.
Achteraf gezien was ik wel erg jong, misschien
wel iets té jong. Maar goed, een paar jaar lang
was ik eigen ondernemer en runde ik mijn
eigen toko, totdat ik in 2005 alles verkocht. Dat
was een strategische beslissing; het klimaat
voor apothekers veranderde. Voorheen waren
het jaren waarin apothekers gigantische marges op de medicijnen kregen. De verzilvering
van die marges en daarmee ook de omzetten en
goodwillbedragen rezen de pan uit. Ik voelde
aankomen dat dat niet voort kon duren. En ik
had gelijk. Achteraf gezien heb ik de apotheek
op het juiste moment van de hand gedaan.”
Poliklinische apotheek
,,Nu werk ik weer in loondienst, én weer in mijn
oude woonstad Den Haag. Ik ben directeur van
de HagaApotheek, de poliklinische apotheek
van het Haga-ziekenhuis aan de Leyweg, die
sinds 2007 bestaat. Toen ik de vacature zag,
dacht ik meteen: dit is iets voor mij! Ik werd
uitgenodigd en moest op gesprek komen voor
de raad van bestuur. En je merkt het aan mij:
als ik eenmaal over het apothekersvak begin,
dan houd ik niet meer op!”
,,Ik vind mijn baan superinteressant. Je werkt
samen met specialisten van het ziekenhuis en
we doen veel onderzoek naar de werking van
medicijnen en verkeerd medicijngebruik. En
het mooiste van het vak is dat je als apotheker
bijdraagt aan een betere zorgverlening.”
Soja
Maarten werkt vier dagen, evenals Anouk, die
trader is bij handelsbedrijf Amaggi Europe.
,,Het bedrijf van Anouk importeert grondstoffen uit Brazilië voor de Europese veevoederindustrie. Er worden jaarlijks miljoenen tonnen
grondstoffen verscheept. Het is echt ongelofelijk hoe grootschalig dat is! Zij zijn overigens
het eerste bedrijf dat een licentie heeft voor het
importeren van 100% duurzame soja.”

Verhuizen
,,Vanuit de Boslaan zijn wij verhuisd naar
Rotterdam, Kralingse Zoom. Dat was handig
in verband met Anouks werk en we vonden het
een mooie buurt. Voor mij was het qua reisafstand ook goed te doen. Toen Vera was geboren
en Marieke op komst was, werd dat huis te
klein. Toen zijn we hier in Schiedam gaan
wonen, in deze woning die net was gebouwd,
helemaal op z´n Zweeds.”
,,Maar ja, het is hier geen Vogelwijk. Daar zouden we eigenlijk wel graag willen wonen. Mijn
vrienden en kennissen wonen in Den Haag. En
we hebben in Schiedam wel contacten, maar
het loopt niet over. We wonen hier eigenlijk
omdat het praktisch is en relatief voordelig.
We houden allebei erg van reizen, vooral naar
Bonaire en Bali, en dat kan nu allemaal prima.
Verder is het een groot huis met een grote
tuin, dat in de Vogelwijk vele malen meer zou
kosten. De ruime woonkeuken die we hier hebben is ook een voordeel, want ik houd erg van
koken. Maar nogmaals: het is geen Vogelwijk.
Ik zie me er in de toekomst nog wel gaan
wonen. Nu nog even niet, maar over een jaar of
vijftien… graag!”

Maak een
fotoreportage van uw
straatfeest
Heeft u de komende weken een straatfeest?
Maak dan uw eigen reportage voor het
wijkblad!
Schiet een paar leuke sfeerfoto’s, schrijf er een
aantal alinea’s bij en stuur alles naar
wijkvereniging@hotmail.com
De redactie van het wijkblad zorgt ervoor dat
het mooi wordt afgedrukt. Bedenk s.v.p. wel
dat de foto’s in een bruikbare resolutie worden aangeleverd, dus minimaal 150 kilobyte.

De Vogelwijk juli/augustus 2011

27

Olga Millenaar heeft haar
eerste eigen dichtbundel
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Trots en verguld nam Vogelwijk-dichteres Olga
Millenaar op donderdagavond 23 juni in de
Regentenkamer in het stadscentrum het eerste
exemplaar in ontvangst van een bundel met
vijftig van haar gedichten. Het boekje, getiteld
‘Waar einde een begin is’, is uitgegeven door De
Witte Uitgeverij in Leiden.
,,Ik heb er zelf niet eens om gevraagd,’’ zegt
Olga. ,,De uitgeverij heeft mij zelf benaderd. Ze
hadden met mijn gedichten kennis gemaakt via
enkele verzamelbundels, zoals Huilen in Den
Haag, en ook van de manifestatie Poëzie op
Pootjes en optredens bij boekhandel Paagman.
Nee, ze wisten niet dat ik ook in wijkblad De
Vogelwijk al jaren gedichten schrijf. Ik weet nog
goed welk gedicht van mij als eerste in het wijkblad werd gepubliceerd. Het was in 2001 en
het heette Het Haagse Stille Strand. Dat is ook
in mijn bundel opgenomen, evenals een flink
aantal andere gedichten die de Vogelwijkers
de afgelopen jaren al hebben kunnen lezen.
Sommige gedichten beschrijven ook sferen en
situaties uit de Vogelwijk.’’
Olga, met haar man Albert Verbruggen wonend
aan de Laan van Poot, is een geboren en getogen Haagse. Ze volgde een opleiding aan de
Haagse Sociale Academie en de Academie voor
Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht.
Ze was aanvankelijk actief in het welzijnswerk, onder meer in de Schilderswijk, en werd
daarna docente dramatische expressie aan de
Haagse HBO-opleiding Jeugdwelzijnswerk.
Door ziekte ging ze begin deze eeuw geleidelijk
minder les geven. Nu legt ze zich vooral toe op
fotograferen en gedichten schrijven.
Via de website www.witte-uitgeverij.nl is Olga’s
bundel voor een tientje te bestellen.

Aangetast
Als een witte najaarsanemoon
statig aan de lange steel
staat de oude dame voor het raam
het haar fijnmazig in een web van lak
de japon glad gestreken, waarop
een zilveren broche van kant
Tot een duisternis als een lauwe zee
haar overspoelt of een mist
waarin alles wit is en stil
dan hangt haar schouder op slag
treurig en slap, de arm fladdert
als een oude mouw van een lege jas
Het hoofd heeft moeite zich
te laten dragen, de spraak verstomd
tot een woord dat niet bestaat, maar
haar goede arm gaat kalm op reis
naar een schoteltje
het kopje balanceert erop
ze jongleert het naar haar mond
en het blijft keurig staan
zoals zij zelf eens stond

Olga Millenaar
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Tour for Life
In 8 dagen fietsen van Italië naar Nederland
Tekst en foto: Mischa Vos
Een bijzondere prestatie gaat hij verrichten.
Eric van Ieperen (38), in het dagelijks leven afdelingsmanager bij Aegon, gaat eind augustus
de Tour for Life rijden, een achtdaagse wielertocht met veel bergen en heuvels van Italië
naar Nederland. De sportieve Vogelwijker, die
sinds een jaar aan de Spotvogellaan 32 woont,
vertelt enthousiast over zijn motivatie om
deze beproeving te ondergaan. In de tussentijd – het is aan het begin van de avond – heeft
Erics echtgenote Iris, die als arts in het Juliana
Kinderziekenhuis werkt, haar handen vol aan
de dagelijkse operatie: het naar bed brengen
van hun drie kinderen Benthe (7), Mikkel (5)
en Madée (2).
Zware tocht
,,Ik hou van duursporten, vooral schaatsen
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en fietsen. Sinds ik in de Vogelwijk woon,
fiets ik elke woensdag met een clubje van de
Kraaienlaan. Mijn liefde voor de fietssport
ontstond in mijn studententijd. Het eerste wat
kocht toen ik ging werken, was dan ook een
mooie fiets. Eén van mijn studievrienden bleef
net zo fanatiek als ik, dus we besloten zo’n acht
jaar geleden een meerdaagse fietsmarathon te
doen, van Zuid-Duitsland over de Alpen naar
Italië. Dat vonden we zo indrukwekkend en
mooi, dat we tegen elkaar zeiden: Dat gaan we
nog eens doen! En nu is het bijna zo ver. Eind
augustus gaan we de Tour for Life rijden.”
,,Dat is een behoorlijk zware tocht, met als
doel geld inzamelen voor Artsen zonder
Grenzen. In acht etappes fietsen we met een
ploeg van negen renners - en nog een reeks
andere ploegen - vanuit het Italiaanse bergdorp
Bardoneccia, vlakbij Turijn, door de Alpen, de
Jura, de Vogezen en de Ardennen richting het

eindpunt: de Cauberg vlakbij Maastricht. De
etappes zijn gemiddeld 150 kilometer lang en
er zitten heel wat beroemde beklimmingen in,
dus dat betekent mooie vergezichten, maar ook
afzien!”
Via-via
,,De Tour for Life wordt dit jaar voor de tweede
keer gehouden. Je moet deelnemen als team,
dus we moesten mensen vinden die net als
wij het avontuur aan wilden gaan. Dat ging
eigenlijk vrij gemakkelijk: via-via, vrienden van
vrienden en daar dan weer een neef van, enzovoorts. In no time hadden we negen renners en
twee begeleiders. We kenden elkaar dus niet
allemaal, maar toen we elkaar in maart ontmoetten, schiep ons gezamenlijke doel meteen
een band.”
,,We hebben onszelf als doel gesteld om
minimaal 15.000 euro aan sponsorgeld in te zamelen. Nu het eind juni is, zitten we al op 9500
euro. Het gaat dus de goede kant op. Al mijn
ploeggenoten zijn geld aan het inzamelen, via
vrienden en kennissen, maar ook bijvoorbeeld
via wijkbladen!”, zegt Eric lachend. ,,En ik doe
er alles voor. Ik maai bij wijze van spreken bij
iemand het gras voor 50 euro, maar men mag

natuurlijk ook zonder tegenprestatie iets geven.
Ik kom de bijdrage bij de mensen thuis ophalen
en iedereen mag mij bellen voor meer informatie. Alles voor het goede doel!”
Hoe steunen?
Wilt u Eric en zijn ploegmaten en daarmee
Artsen zonder Grenzen steunen, dan kan dat
ook nog op andere manieren. Misschien wilt
u met uw bedrijf Eric sponsoren (,,Ze mogen
mij volplakken met stickers!’’) en zo zijn er wel
meer mogelijkheden te verzinnen. Steunen kan
ook via de website, waar u gemakkelijk online
geld kunt overmaken en precies kunt zien hoeveel sponsorgeld Erics ploeg heeft verzameld.
Als u deze optie kiest, vermeld bij ‘opmerkingen’ dan ‘Bijdrage uit de Vogelwijk’, zodat Eric
kan zien welke steun hij uit zijn wijk krijgt.

• Erics telefoonnummers: 4151743 of
06-11334004
• Website: www.lekkervooronderweg.nl
(die doorlinkt naar hun eigen groepspagina van de internetsite www.tourforlife.
nl, waar u alle informatie over de tocht
vindt)

Op zoek naar vakantiewerk?
Heb je al een mooie zomervakantie in het vooruitzicht, maar kom je geld tekort? Neem dan een
leuke vakantiejob.
In het Jongeren Informatie Punt (JIP) aan de
Amsterdamse Veerkade hangt een bijbanenbord
vol met leuke baantjes.
Wil je werken in een strandtent, een callcenter,
een tomatenkwekerij, een supermarkt, een
attractiepark of in een winkel? Of wil je graag
een grote uitdaging aangaan en zoek je vakantiewerk in het buitenland? Het kan allemaal! De

JIP-medewerkers kunnen je ook advies geven bij
het solliciteren.
Kom langs bij het JIP om te kijken of er een leuk
vakantiebaantje voor jou tussen zit.
Je vindt het JIP op de Amsterdamse Veerkade
17a en kunt op maandag tot met vrijdag tussen
12.00-17.00 uur binnenlopen.
Kijk voor meer informatie over welke baantjes
je op welke leeftijd mag doen op
www.jipdenhaag.nl
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Paddy
Kleinkinderen

Stoere Maud en
de eenden
Maud is 22 maanden oud als haar moeder
met haar zusjes naar de Rotterdamse dierentuin Blijdorp gaat. Maud mag niet mee omdat
ze ’s middags moet slapen. Ze blijft bij opa en
oma, en die nemen haar op de fiets mee naar
een soort mini-Blijdorp dat ook bijna dezelfde
naam heeft: de kinderboerderij Hoeve Bijdorp,
gelegen in een parkje in Loosduinen aan de
weg naar Monster.
Opa en oma zetten de fietsen neer en lopen met
Maud naar de kinderboerderij, maar o jee: er
lopen grote eenden en ganzen en ze maken ook
erg veel lawaai. Maud steekt in paniek haar
handen in de lucht. Ze wil opgetild worden.
Zeer begrijpelijk, want onlangs is Maudje op
Duinrell door een eend in haar broek gebeten
en een paar weken eerder in Frankrijk beet er
zo’n vervelend dier in haar jurk. Hierdoor is
ook de rest van de kinderboerderij voor Maud
niet leuk meer. Ze wenst alleen nog maar gedragen te worden en vindt opeens alle beesten
eng.
Opa en oma besluiten daarom maar met
Maud te gaan wandelen in het aangrenzende
Heempark H.J. Bos, genoemd naar de inmiddels overleden Vogelwijker Henk Bos, ouddirecteur van de Haagse plantsoenendienst.
Dat heempark ziet er leuk uit. Na het hek,
waar het pad wat omhoog loopt, begin Maud
onder haar bodywarmer te frommelen. ‘Wat
is ze toch aan het doen?’vragen opa en oma
zich af. Even later wordt dat duidelijk: Maud
zocht haar broekzakken en loopt nu stoer met
haar handen in haar broekzakken omhoog, de
natuur in.

Paddy heeft iets van een speelgoedhondje met z’n stramme pootjes, dansende omklappende oortjes en zachte
krulletjes. Het is een leuk hondje. Niet
echt lief hoor, je moet uitkijken met ‘m.
Als je even niet oplet en je staat bijvoorbeeld te praten met één of meerdere
mannen, dan tilt-ie z’n poot op om tegen
de broekspijpen te plassen.
Ik heb het meegemaakt; je schaamt je
te pletter. Meestal zijn het bomen van
kerels, dus kan ik me de associatie wel
voorstellen.
Behalve een speelgoedhond is Paddy
ook een circushondje. Je moet hem zien
dansen op z’n achterpootjes en draaien…
geweldig! En het is ‘m echt niet geleerd.
Ik kwam er achter omdat ik voor hem iets
lekkers in mijn hand had en hij al huppend naast mij liep te hengelen naar dat
snoepje. Dat hield-ie wel vijftien meter
vol. Nou, als dat geen kunstje is! Op zijn
voorpootjes heb ik het hem nog niet zien
doen. Dat lijkt mij ook een onmogelijke
opgave en zie ik er dan ook van af dat van
‘m te verlangen.
Wij mensen hebben er trouwens ook
moeite mee op de voorpoten (armen) te
lopen, terwijl we wel met het grootste
gemak op de achterpoten lopen, rennen
en huppelen. Maar dit zeg ik eigenlijk
alleen maar om deze column wat langer
te maken.

Lorre
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Lekker koken op een vuurtje
Door Rubins en Carmen Spaans

Heerlijk op een warme dag je vrienden uitnodigen voor een barbecue in de tuin,
op straat of in een park. Met een beetje ‘Spanish touch’ wordt het een kleurrijk
en extra gezellig feest. Wij, woonachtig aan het Fazantplein 14, hebben hier veel
ervaring mee. Daarom geven we speciaal voor dit zomernummer van het wijkblad
enkele barbecuetips en een paar recepten.
Culinaire tips
- Gooi gerust wat kruiden op het vuur, zoals basilicum, oregano, rozemarijn, tijm, marjolein
en lavendel. Niet alleen verspreiden ze een
heerlijke geur, maar het speciale aroma trekt
ook in het vlees dat wordt geroosterd en geeft
de gerechten een verrukkelijke smaak.
- Ook gedroogde olijfpitten tussen de kolen
zorgen voor een heerlijk zuiders aroma.
- Smeer stevige rozemarijntakjes in met olijfolie
en rijg hieraan stukjes lamsvlees. Het zal van
je barbecue iets bijzonders maken.
- Snijd een ui doormidden en leg de helften op
de kooltjes of briketten. Een vuurvast schaaltje met wijn, whisky of cognac kan ook.

aan één kant meer kokosbriketten of houtskool
te leggen. De ‘koude’ zone kun je bijvoorbeeld
gebruiken om een stuk vlees te laten rusten
voor het op tafel komt.
Plaats het grillrooster op zijn steunpunten.
U kunt overigens ook een zogeheten houtskoolstarter gebruiken. Lees erover op internet.
Gebruik bij voorkeur kokosbriketten, naast de
traditionele houtskool. Ze zijn misschien een
beetje duurder, maar je hebt er minder nodig
omdat ze langer blijven branden. Ze geven ook
minder rook en ontvlammen niet zo snel als er
vet of sap uit het vlees druipt.

Aanmaaktips
Zet voor het aansteken van de barbecue alle
ventilatiegaten open en verwijder kap en grillrooster. Maak een bedje houtskool of (kokos)
briketten in het midden van de barbecue en
ontsteek enkele natuurlijke aanmaakblokjes
(geurloos) in een kuiltje in het midden van die
hoop, tot het goed vlamt. Kleine takjes gebruiken mag ook.
Hierna kolen tegen de rand van de vuurhaard
opstapelen. Zorg dat het zuurstof krijgt.
Daarna een half uur tot veertig minuten niet
meer aankomen! Als er geen rookontwikkeling
meer is, de kolen een wit laagje hebben en in
het midden van de hoop een rode gloed te zien
is, verspreid je de kolen.
Creëer een warme en minder warme zone door

I ngredi ë n t en

34

De Vogelwijk juli/augustus 2011

Pan con tomate
dikke sneden mooi rustiek witbrood
knoflook
goedrijpe (tros)tomaten
olijfolie
zout
B ereidingswij z e

Rooster het brood tot het goed knapperig en
goudbruin is. Smeer het stevig in met knoflook.
Snijd de tomaat dwars doormidden en wrijf er
elk sneetje brood flink mee in zodat het sap van
de tomaat lekker in het brood trekt. Sprenkel wat
olijfolie over het brood. Een beetje zout erop en
direct serveren.

Gambas a la barbacoa
I ngredi ë n t en

Gamba’s met pantser, vers of diepvries
olijfolie
knoflook
verse tijm, rozemarijn en peterselie
zout en peper
B ereidingswij z e

Haal met een scherp mesje de zwarte draad die
over de rug van de gamba loopt eruit.
Snijd de knoflook fijn.
Maak een marinade met olijfolie, knoflook,
tijm, rozemarijn, peterselie en wat zout en
peper. Laat de gamba’s hier 2 tot 3 uur in
marineren.
Rooster de gamba’s boven een gloeiend hete
barbecue gedurende vier tot vijf minuten.
Zorg er in elk geval voor dat de buitenkant van
de gamba’s een mooi geroosterd kleurtje heeft.
Gebruik eventueel een grote ‘vistang’ om de
gamba's in te stoppen. Zo kun je ze makkelijk
keren.
Wil je meer barbecuerecepten, veel Spaanse
recepten en tips ontvangen, schrijf je dan in
voor de nieuwsbrief van Carmen en Rubins.
Een mailtje naar info@rubins-art.com volstaat.

¡Buen Provecho!

Strandtent
De Fuut:
theater aan zee
Voor culturele evenementen dicht bij huis kun
je de laatste jaren in het zomerseizoen geregeld
terecht bij strandtent De Fuut, ter hoogte van
de Kwartellaan.
Het paviljoentje is helaas lastig bereikbaar,
maar als je er eenmaal bent, dan heb je wat,
ook in culinair opzicht. Je kunt er onder meer
komen door vanaf de Fuutlaan door de duinen
naar strandtent De Kwartel te gaan, daar rechts
af te slaan en een stuk over het strand te lopen.
De eerstvolgende strandtent is De Fuut.
Een andere mogelijkheid is om vanaf de
Kwartellaan richting strand te lopen en bij
afslag 10 naar beneden te gaan. In dat geval
moet je op het strand linksaf slaan.
In het zomerseizoen is bij De Fuut altijd wat te
doen (zie www.defuut.nl). Zo kon men in juni
onder meer kijken naar ‘Achter de Berken’ van
theatergroep Plankgas (met driegangendiner
vooraf) en was er een standup-comedy-night.
Op de zondagen in juli is er jazz. Je moet er een
strandwandelingetje voor over hebben, maar
daarna kun je extra genieten van een heerlijk
diner, een lekker drankje, een theatervoorstelling of De Frits Landesbergen Big Band, Het
Simone Hondijk Kwartet, Sticky Wax of Axel
Hagen.
En nu maar hopen op een zwoele zomer.
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Afscheid van een ambachtsman
Foto’s: Paul van Overbeek en Janny Wolters
Tientallen wijkgenoten hebben op zaterdagmiddag 25 juni afscheid genomen van schoenmaker Heinz van Beek, die zijn zaak aan het
Mezenpleintje definitief heeft gesloten. Ruim
een kwart eeuw heeft hij er kwaliteitswerk
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afgeleverd. Met zijn vertrek is het aantal adressen in Den Haag waar je nog een ambachtelijke restaurateur van schoeisel kunt vinden
opnieuw geslonken. Voor Vogelwijkers bevindt
de dichtstbijzijnde goede schoenhersteller
zich nu in de Aert van der Goesstraat in het
Statenkwartier.

Geschenken
Onder het genot van diverse dranken en verrukkelijke snacks (gemaakt door bakker Victor
Driessen) haalden de receptiegangers herinneringen op aan hun belevenissen met Heinz, en dat
alles begeleid door de vrolijke en soms weemoedige klanken van de Haagse accordeonist Bosz de
Kler.
Tot groot genoegen van de binnenkort AOWgerechtigde ambachtsman en diens echtgenote
Karla hadden de bezoekers vele afscheidsgeschenken meegenomen, waaronder heel wat
alcoholische lekkernijen en een aantal fleurige
boeketten. Van de wijkvereniging kreeg Heinz
een op glas gedrukte foto van zijn eigen beeltenis. Buurtgenote Corien Bakker, hoofd van de
Archeologische Dienst van de gemeente, bood
twee foto’s aan van vijftiende-eeuwse schoenen
die in de Haagse bodem zijn gevonden en ook een
boek over de archeologie van Den Haag.
Dankbaar
Het had weinig gescheeld of het feestje had zich
vanwege de gestaag vallende regen niet op straat
voor Heinz’ oude atelier afgespeeld, maar binnen
bij kapper Leon. Als bij toverslag werd het echter
een kwartier voor aanvang van de receptie droog.
Na afloop verklaarden Heinz en Karla, nog
enigszins beduusd van het warme bad waarin ze
waren ondergedompeld, dat ze alle blijken van
waardering zeer op prijs hadden gesteld. ,,Het
was een mooie afsluiting van een periode in mijn
leven die ik als zeer positief heb ervaren: leuk
werk in een prachtige wijk en goede contacten
met heel veel aardige klanten,’’ aldus Heinz.
,,Alleen is het jammer dat er nu opnieuw een
winkel van het Mezenpleintje is verdwenen.’’
De zaak van Heinz wordt binnenkort omgebouwd
tot woon-eenheid. Eind juni werd ook bekend
dat de voormalige kruidenierszaak van Piet van
Eig en later Jan van Delft aan het Mezenpleintje
eveneens in een woonhuis wordt getransformeerd. De nieuwe eigenaar van het pand is
huisarts Jan Wierda, nu nog wonend op de hoek
van de Sportlaan en de Nieboerweg.
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‘Mijn woonplezier
wordt vergald door
hangjongeren’

In de
brievenbus

Geachte redactie,
Dinsdagochtend, 01.50 uur
Weer zit ik rechtop in bed vanwege oerkreten die in mijn slaapkamer rondgalmen. Ik besluit
nogmaals de politie te bellen, de derde keer deze nacht. ,,We komen echt zo’’, wordt me
geruststellend verteld. Het begint te regenen. Normaliter waren de jongelui in het plantsoen
achter mijn woning daar banger voor dan voor de politie, maar ook de regen lijkt hen niet meer
te stoppen. Ik duik mijn bed weer in. Ik mag nog even slapen, want om half zeven gaat mijn
wekker pas. Het is 02.26 uur. Ik zak weg in mijn slaap en droom over een burgerwacht....
Ik ben een bewoner van een appartement aan de Sportlaan. Het grenst aan het park van het
Generaal Dufourpad tussen de Sportlaan en de Segboeklaan. Hierdoor kijk ik uit op het ooit
zo idyllische speeltuintje, wat nu helaas meer en meer wordt omgetoverd tot een vuilnisbelt
voor hangjongeren.
Eerste rang
Vrijwel elke nacht is het raak. Hangjongeren met scooters en soms ook honden, die gezellig op bankjes aan het blowen zijn, bier of andere alcohol nuttigen. Hoe later het wordt, hoe
gezelliger. De lege flesjes vliegen van plezier door de lucht en er wordt geschreeuwd en
gezongen. De houten banken, de wip en schommel fungeren als percussie-instrumenten. Ook de
draaimolen ontbreekt niet. Ze rijden gezellig met de scooters rondjes door het park. Ik heb
mazzel, want ik zit eerste rang. Mijn slaapkamer grenst niet alleen aan dit circus maar ook aan
het circuit.
De ligging met het uitzicht op het park heeft mede de doorslag gegeven om dit appartement
aan te kopen, maar als ik vooraf had geweten dat het mooie speeltuintje zo zou verpauperen
dan had ik wel twee keer nagedacht.
Inmiddels heb ik een hotline met de politie en is 0900-8844 de grootste kostenpost op mijn
telefoonrekening. Los van het feit dat ik nachten wakker lig, wat niet bevorderlijk is voor de
verantwoordelijke baan die ik heb waarin prestatie wordt verwacht, wordt zo langzamerhand
de mooie speeltuin ook omgetoverd tot een vuilnisbelt met overvolle prullenbakken, rondslingerend vuil en lege bierflesjes. Daarnaast worden de banken en speelapparaten van onze (klein)
kinderen systematisch vernield. En dan spreek ik nog niet over het gevaar voor de kleintjes:
stel dat uw (klein)kind in kapot glas gaat staan, gaat spelen met rondslingerende condooms of
zich openhaalt aan gesloopte speelinstrumenten…
Maatregelen
Dit mogen we toch niet laten gebeuren, deze mooie plek waar je gezellig met je kinderen of
kleinkinderen kunt spelen, laten verloederen en af te laten breken door een stelletje verveelde hangjongeren! Daarom blijf ik maar hopen op structurele maatregelen van de politie,
voordat onze speeltuin helemaal wordt afgebroken of er echte ongelukken gebeuren…
Sander Tielrooij
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Kruispuntparty: zwoel de zomer in
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Nog nooit eerder vertoond en direct al een succes. Het eerste
zomerse straatfeest van de wijk was een Kruispuntparty, bedoeld
voor alle omwonenden van het vijfarmige kruispunt Nieboerweg
– Laan van Poot – Mezenlaan. Het feest bracht op vrijdagavond
24 juni op de Laan van Poot bij de dr. Van Welylaan zo’n tachtig
volwassenen en kinderen op de been. De muzikale omlijsting
werd verzorgd door de swingende band Call me Sally, waarvan
de zangeres en de drummer voortkomen uit de doelgroep zelf,
de kruispuntbewoners dus.

Het feest was overigens
niet alleen bedoeld om de
zomer in te luiden en op
een ontspannen manier
(nader) kennis te maken,
maar ook een beetje om te
vieren dat het kruispunt in
mei eindelijk was verlost
van de ontsierende bouwkeet die er in 2007 ten
behoeve van de rioleringsprojecten was neergezet.

De Vogelwijk juli/augustus 2011

39

hij van voetbal houden. Als u zich niet aangesproken
voelt, maar wel een ander gezin weet, meld het ons
dan. Fam. Van Platen: tel. 0486413264.

Kwettertjes

TE KOOP - Rieten poppenwagentje: 10 euro.
Compleet antiek hoedjesspel (Hoedje wip, pas op
je hoed), wel 100 jaar oud! Slechts 15 euro. Tel.
3235340.

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 - Brommer/scooter (2006 met 2900 km op
de teller), merk Aprillia Mojito Habana Custom, Kleur:
roomwit met beige. Prijs: 1200 euro incl. helm. Tel : 06
1300 1600.

TIJDELIJK WONING GEZOCHT - Staat uw woning leeg wegens verhuizing of tijdelijk verblijf in het
buitenland? Vogelwijkgezin (3 pers.) zoekt tijdelijke
woonruimte wegens grote verbouwing van hun huis.
Periode september-december dit jaar. Gemeubileerd
of ongemeubileerd. Reacties graag via 06-14630253.

TE KOOP - Groene stevige trolley/golftas op wielen
met 11 golfclubs incl. putter merk Tigress, in goede
staat met ong. 30 golfballen. Ophalen of thuisbezorgen € 45 in Vogelwijk. Diepvrieskist tafelmodel
met 4 laden A-energielabel en temperatuurindicatie.
Buitenkant iets beschadigd, maar voldoet prima.
€ 50. Ophalen of thuisbezorgen. Tel: 0651636606. M.
ter Meulen.

TE KOOP WEGENS VERHUIZING - Roces
skeelers mt. 42 (vallen klein) nieuw in verpakking met extra set wielen: van € 275 nu voor € 45,
event. met gratis beschermers (knie, hand); nieuwe
buckle Noren schaatsen mt. 41 (in orig. verpakking) van €169 voor € 45; Trail Adventure katoenen
Adelaar 4 persoonstent, stahoogte en grote voortent (1x gebruikt, als nieuw) voor € 50; massief
houten divanbed afm. 95 x 195cm. (hoog 30cm) met
houten bedbodem €25 - event. samen met passende kapokmatras - alles in goede staat. Bieden
mag! Af te halen in Vogelwijk of thuis te bezorgen: 06-51636606.   .
BRIDGELES - Beginnerscursus aanvang eind
september. Max.12 personen. Andere cursussen op
aanvraag. Inlichtingen bij Hetty Maywald, tel. 365
6018, e-mail: maywald44@zonnet.nl.
OPVANG GEZOCHT - Wij zoeken een leuke vrouw
die minimaal 1 dag in de week onze 4-jarige zoon
van school (basisschool in Vogelwijk) op kan vangen.
Familie Groetelaars, tel. 06-19778198.
GASTGEZIN GEZOCHT - Gezellig gastgezin
gezocht voor talentvolle Brabantse compositiestudent (15) aan het Haags Conservatorium. Inwoning
van maandagmiddag t/m vrijdag ochtend. In het
weekend is hij thuis. Vergoeding: ong. 65,- per week.
Wij zoeken een liefdevol gezin, met 1 of 2 kinderen
die van muziek en gezelligheid en eventueel net als

TE KOOP - Handmatige grasmaaimachine, merk
Wolff, goed onderhouden. Prijs:15 euro. Tel. 3649459.
HUISH. HULP AANGEBODEN – Mijn hulp heeft
nog tijd beschikbaar. Ze werkt hard en is betrouwbaar
en werkt al jaren bij mij. U kunt haar bellen op
06 39361189. Referenties op tel. 323 04 51.

HUISH. HULP AANGEBODEN - Mijn hulp
Mabrouka heeft nog tijd over om huishoudelijk werk
bij u te verrichten. Zij spreekt goed Nederlands en is te
bereiken op tel. 06-48142170. Voor inlichtingen kunt u
bellen: (070) 3239770.
GEVRAAGD - Een stevige damesfiets.
Tel. 06 21814540.
TE KOOP - Van ouder echtpaar: Renault Megane
Scénic 1.6. (donkergroen) automaat, van maart 2003.
Incl. cd-wisselaar. Km-stand 79.000; APK november
2011. Prijs 6250,- De wagen is in uitstekende staat.
Inlichtingen: tel. 06-51451833.
KLUSJESMAN - Voor kleine klussen. Onze klusjesman Albert kan schilderen, timmeren, laminaat
leggen en nog veel meer kleine klussen .Bel hem op
06-23377052. Referentie beschikbaar.
TE KOOP – Houtskool en kokosschaalbriketten voor
de barbecue. Aan huis bezorgd. Rubins - Fazantplein
14. Tel.: 06 27898963.
OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Nils Wijsman (17),
havo-scholier van de Oude Buizerdlaan. Ik heb al
enkele jaren ervaring met oppassen in de Vogelwijk. U
kunt mij bereiken via tel. 4480272 / 06-24736727 of
e-mail: nilsdevoetballer7@hotmail.com
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Vogelwijk International
Summerfest on Sunday 11 September
Vogelwijk Street Run, a neighbourhood party and more!
Dear neighbours,
The Resident’s Association is happy to invite all residents of the Vogelwijk to our
VOGELWIJKBORREL. This get-together will
close off our neighbourhood’s summerfest –
a day full of activities for young and old on
Sunday 11 September!
The borrel will begin at 16:00 on the schoolyard of the Heldringschool, Fazantplein. The
lead-up to the event will be our traditional
Vogelwijk Lanenloop (Street-run)!
Funds collected during both the Lanenloop
and the borrel will be donated to the ‘Bewegen
Tegen Kanker’ foundation.
EVERYONE is welcome – come with your
neighbours – or better yet – bring everyone on
your street!
And what about this: there’s also a ‘hapjeswedstrijd’ or ‘appetizer competition’ and a tombola!
To take part in the appetizer competition, all
you have to do is make some tasty appetizers or
‘amuses’, enough to feed 10-12 people – or do it

together with your neighbours! The most tasty
or original snack treat will win a prize, and the
snacks will be sold during the borrel by the
Activities Committee. The proceeds will, as set
out above, go to a very good cause.
Sign up for this very special competition with
the Activities Committee of the Vogelwijk
Residents’ Association at:
activiteitencie@live.nl
or call Carmin Raspan 06-21544061
The Activities Committee is also looking for
persons or businesses who are prepared to
sponsor the event with donations of wine or
other drinks, and persons or businesses who
are willing to donate prizes for the tombola! If
you can help out, please let us know by mailing
or calling the address or phone number above.
More activities to participate in
Before the borrel begins there will be:
a. An interesting WANDELING or hike through

The Hague International Day
Sunday 18 September the city of The Hague will celebrate the annual International Day.
Many international organizations and embassies will open their doors for the public. In the World
Forum Convention Center an international market, presentations and debates will be organized.
More information can be read on the website of De Haagse Brug, the meeting point for expats and
other foreign residents of the city: http://www.haguebridge.org
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More than just expats
By Carolyn Edgerton

the area at 14:00 – Learn to know your
neighbourhood better through questions.
You can register for this on 11 September
at 13:30 on the Fazantplein.
b At 14.30 something special for kids: the
11 LANENTOCHT (bring your bike,
scooter or rollerblades for some racing!)
c. At 15.30 the famous annual 5 km
VOGELWIJK LANENLOOP or Street-run
begins.
As always, the Lanenloop is a team competition between the different streets of
Vogelwijk, so see which street has the fastest
runners and will bring home the coveted
silver bird.
The start and finish will both be on the
Fazantplein.
Your street hasn’t run this big event yet?
Now’s the time! You can register with other
runners from your street or also sign up individually at www.inschrivingven.nl – but why
not get the whole street out to take part??
Last year it was the Pauwenlaan who won.
Who will it be this time? All proceeds from
these events will go to Bewegen tegen
Kanker.
And even if you’re not inclined to sports,
come for the borrel and the tombola! It’ll be a
great get-together with great snacks!

See you on September 11th!
On behalf of the Vogelwijk Resident’s
Association,
Pieter Duisenberg, Chairman

The cosy evening of 12 May, with the Vogelwijk
Expat Borrel in the church hall on Rietzangerlaan
2, made clear that the word ‘expats’ isn’t really the
best word to describe the international community in our neighbourhood.
The Vogelwijk isn’t only home to people from
other countries who’ve come to our community
for a limited period of time. This part of the city is
also the residence of but multi-cultural families,
people from other lands and cultures who’ve
settled here permanently, and moreover: Dutch
nationals who’ve lived abroad and continue to
be internationally mobile. The Vogelwijk contains
a wonderful and rich mix of languages, traditions
and experiences that we can all enjoy together!
Therefore the former ‘expat pages’ in this magazine will be renamed Vogelwijk International
and we’ll be modifying the English pages on the
website www.vogelwijkonline as well!

Massage, Yoga and Zumba at
beach restaurant De Kwartel
Do you enjoy a little relaxation at the beach
over the summer? Why not add an extra
dimension to your beach fun. Visit the
Handjes-Aan-Zee team at beach restaurant De
Kwartel, on a distance of a ten minutes stroll
from the Kwartellaan! All summer long, from
Wednesdays right through to Sundays the team
of Nouty, Andrea, Isabel, Kim and Vivienne will
be offering a range of massages in their specially
equipped facility at De Kwartel, from relaxation
massages to Shiatsu and foot reflexology.
And there’s more! De Kwartel is also offering
visitors yoga sessions. And what about a bit of
Zumba? Lynn and Monique, from the LyMo
Entertainers will be giving a Zumba workout
every Saturday at 15.30 hrs. on the beach in
front of De Kwartel.
Want to know more? Go to www.dekwartel.nl.
Want to see things for yourself? You’re always
welcome for a look and a chat.

De Vogelwijk juli/augustus 2011

43

Special package arrangement
for Vogelwijk residents who visit international art fair ARTI 11
Text and photo: Dick van Rietschoten
The international art exhibition ARTI 11 will be
taking place from October 5-9 this year in the
Fokker Terminal on the Binckhorstlaan near
Voorburg. This will be the sixth time that this
huge ‘Art, Design and Taste-fair’ will take place
in The Hague. Last year's event attracted more
than 10.000 visitors.
Vogelwijk resident Axel Lemmens, who lives
on the Kwartellaan, is the organizer of the
exhibition. More than 45 art galleries from
Holland, Belgium, Germany and Spain will
be taking part. Of course Axel would love to
attract as many visitors as possible to the show,
and as he's realised that the facility on the
Binckhorstlaan might not be easily accessible to
some, he's been able to arrange a special package for interested Vogelwijkers to attend!
,,On Saturday October 8 a shuttle bus will be
operating between Vogelwijk and the Fokker
Terminal. It is expected to make two trips, the
first leaving from the Fazantplein at 11.00 to return at 13.30. Visitors can also choose to leave
at 12.00 noon, and return at 14.30," Axel says.
15 euros - all inclusive
The bus ride is just a part of the 15 euro package, which also includes entry to ARTI 11
(normally priced at 10 euros), a free drink and
a tour of the exhibition itself! Axel would like to
know as soon as possible whether there is inter-

est from the neighbourhood. Anybody who
would like to take advantage of his special offer
is asked to send an email as soon as possible to
axel@artidenhaag.nl
Provided enough people sign up, Axel will
confirm and let everyone know more details
in September, by email as well as through this
magazine. Of course people will still be able to
sign up for the package in September.
By the way, on Thursday 6 October the ARTI
fair will be holding a special Expat Day, but
Vogelwijkers with an international background
are also simply welcome to take part in the
‘Vogelwijk arrangement’.
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond,
ingang Fazantplein.

Buurtpreventie

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

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
tel. 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

47

De Vogelwijk juli/augustus 2011

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
wijkvereniging

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag
Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
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
Buurtpreventie
Victor Veenman, Pieter Zeestraten
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: vogelverkeer@gmail.com
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, Heldringschool, Hans van Geest,
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl
Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

