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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.

Nu we de klokken weer op de wintertijd hebben
gezet, lijkt het alsof de bekende ‘donkere dagen’ in
één klap zijn aangebroken. We zullen er - net als elk
jaar - mee moeten leren leven, stil snakkend naar
eind maart 2012 als de lente- en zomertijd weer
aanbreekt. Wie er somber van wordt, moet maar
denken dat het hier gelukkig nog niet zo erg is als in
Scandinavië, waar het daglicht in de wintermaanden écht schaars is.
De grote supermarkten deden trouwens eind augustus al of het winterseizoen reeds was aangebroken.
Net toen de zomer aan een inhaalslag begon, lagen
bij Albert Heijn en z’n concurrenten de pepernoten,
kruidnoten en ander strooigoed voor het sinterklaasfeest al in de schappen. Ook Sinterklaas zelf is dit
jaar een vroege vogel, want op 12 november, de dag
na het Sint Maartensfeest, vaart hij onze territoriale
wateren al binnen. Sterker nog: op dezelfde middag
vereert hij onze wijk met een bezoek. Niet op het
Mezenplein, zoals op affiches bij onder meer bakkerij Driessen is te lezen, maar op de kleine variant
daarvan: het Mezenpleintje. Het Mezenplein ligt
immers vierhonderd meter daar vandaan.
Nu we het toch over het aloude winkelpleintje hebben: de oproep in het oktobernummer van dit blad
om wat vaker groente en fruit te halen bij Ron van
Arkel (ook voor kant- en klare salades en stamppotten, zuivel en frisdranken) bleek niet aan dovemansoren gericht. Glunderend vertelde Ron dat hij
opeens veel meer aanloop had. Houden zo!
Toen schoenmaker Heinz van Beek afgelopen zomer
op het Mezenpleintje z’n biezen pakte (van zijn
zaak is inmiddels geen spoor meer terug te vinden;
je gelooft je ogen niet; ga dat zien!) drukte hij zijn
trouwe klanten op het hart dat ze in de ambachtelijke schoenmakerij aan de Aert van de Goesstraat
terecht konden. De afgelopen maand is er echter in
de Fahrenheitstraat tegenover Albert Heijn en naast
die goedkope maar goede afhaalpizzeria een gloednieuw schoenmakersbedrijfje gevestigd. Weliswaar
niet van die hoge Heinz-kwaliteit, maar voor veel
Vogelwijkers wel een stuk dichterbij.
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
In het vorige nummer schreef ik wat ons motto
‘Een betrokken wijk aan zee’ in de praktijk
inhoudt. Ik heb daarop veel bevestigende reacties ontvangen. Betrokkenheid heeft diverse
betekenissen, maar is in de kern een woord met
een positieve lading. Betrokken bij je buren, je
straat of laan, bij de wijk, de school, de sport- of
activiteitenvereniging, de stad, de medemens,
de natuur, noem maar op.
Aanmeldingen
Naar aanleiding van het huis-aan-huis bezorgde oktobernummer zijn er gelukkig weer
meer Vogelwijkers lid geworden. Momenteel is
bijna 75% van de huishoudens bij de wijkvereniging aangesloten en dus ook abonnee van
dit blad. Bovendien heeft een aantal wijkgenoten zich spontaan aangemeld om zich voor de
wijk in te zetten. Ik noem een aantal terreinen.
• Ouderenactiviteiten: Mieke Douma en Ria
Zonneveld hebben deze commissie overgenomen van Wil van Alphen. Ik ben hier echt
blij mee, want deze activiteiten zijn door de
jaren heen zeer geliefd geweest en ik heb na
het bekend worden van het afscheid van Wil
veel bezorgde telefoontjes ontvangen over
de continuïteit hiervan. Bij Mieke en Ria is
dit nu in goede handen. Verderop in dit blad
worden ze geïntroduceerd.
• Communicatie: vier ervaren communicatiedeskundigen gaan onze wijkvereniging
ondersteunen: Karin Donk, Leonne Gartz,
Ingrid Brummelman en Alexandra van den
Bos. Het begrip ‘communicatie’ is breed. Het
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kan een betere communicatie betekenen bij de
aankondiging van onze activiteiten, bijvoorbeeld bij een ledenvergadering of de jaarlijkse
lanenloop. Maar ook op andere wijze is effectieve communicatie cruciaal, bijvoorbeeld als
het gaat om belangenbehartiging richting de
gemeente.
• Toekomst Sportlaankerk: verschillende wijkbewoners hebben zich bij bestuurslid Arthur
Wiggers aangemeld om zich in te zetten bij de
begeleiding van de sloop- en nieuwbouwplannen op deze locatie. Dit onderwerp komt ook
aan de orde op onze algemene ledenvergadering van 17 november, waarvan u de volledige
agenda elders in dit blad kunt vinden.
• Buurtpreventie: Helaas heeft Pieter Zeestraten
zijn werk voor de Commissie Buurtpreventie
neer moeten leggen. Ik dank hem hartelijk
voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Pieters
commissiegenoot Victor Veenman trekt de kar
nu voorlopig alleen, maar hij doet meteen een
oproep aan wijkbewoners om samen met hem
de coördinatie met de politie en met de meer
dan 50 laancoördinatoren op zich te nemen.
Meld u zich aan op www.vogelwijkonline.nl
• Bestuur: we zijn zeer verheugd met de kandidatuur van Marianne Moor voor een bestuursfunctie. Verderop kunt u meer over Marianne
lezen. Zij wil de sociale samenhang in de wijk
en de betrokkenheid van onze leefgemeenschap met de wereld om ons heen voor haar
rekening gaan nemen. Dit houdt onder meer
in het begeleiden van de commissies die zich
bezighouden met de vele activiteiten die onze
wijk rijk is en het initiëren of intensiveren van
bepaalde activiteiten. We wensen haar nu al
veel succes bij de invulling van haar taak!
Afscheid Karin Donk
Tijdens de wijkvergadering van donderdag 17
november - waarvoor ik u van harte uitnodig –
zal Marianne officieel als bestuurslid worden
voorgedragen, waarna haar benoeming door
de leden zal moeten worden bekrachtigd.
Tegelijkertijd zal Karin Donk afscheid nemen

als bestuurslid. Ik wil haar alvast via deze
weg heel hartelijk danken voor haar bijdragen
als bestuurslid in de afgelopen jaren. In het
bijzonder memoreer ik hierbij de rol die Karin
heeft gespeeld als ‘spindoctor’ op communicatiegebied ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, de organisatie van het
Politiek Café (met meer dan 300 bezoekers!)
en de geslaagde missie om het plan voor een
Scheveningse cruiseterminal uit de Haagse
verkiezingsprogramma’s te krijgen. Overigens
blijft Karin actief in de nieuwe communicatiecommissie.

Ik heet alle nieuwe leden en vrijwilligers van
harte welkom en wil hen en iedere wijkbewoner
die dit leest met nadruk vragen om in eigen laan
onder de niet-leden ‘zendingswerk’ voor onze
wijkvereniging en dit blad te verrichten. Want
het is niet alleen ‘hoe meer zielen, hoe meer
vreugd’, maar ook ‘hoe meer leden, hoe hechter
onze gemeenschap’.
Pieter Duisenberg
(mede namens de collega-bestuursleden Karin
Donk, Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers en
Rob Heidt)

Praat mee in de Vogelwijk... een betrokken wijk aan zee

Algemene ledenvergadering
Najaar 2011

Vereniging en Wijkberaad de Vogelwijk

Donderdag 17 november
HAlo-kantine, laan van Poot 363
Aanvang 19:30 uur

(Zaal open 19:00 uur voor gesprekken met wijkagent)

AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda
2. Riolering en bestrating Fase 3 vanaf
februari 2012
3. Sloopplan kerk Sportlaan; wat kunnen we
nog doen?
Pauze
4.
5.
6.
7.

Notulen vergadering mei 2011*)
Jaarverslag / jaarrekening 2010*)
Voordracht nieuw bestuurslid
Standpuntbepaling toekomst
Sacramentskerk
8. Mededelingen en rondvraag
9. Sluiting (uiterlijk 22.30 uur)

LET OP: De agendapunten 2 en 3 vinden parallel
plaats; u moet dus kiezen waar u bij wilt zijn.
19.45 - 21.15 uur: Rioleringsproject (vertegenwoordigers van de gemeente en de aannemer
geven informatie; er is volop gelegenheid tot het
stellen van vragen)
19.45 - 21.15 uur: Toekomst Sacramentskerk
Sportlaan (Later wordt plenair een standpunt bepaald). De werkgroep die zich hiermee bezighoudt
geeft informatie over de laatste stand van zaken.
Aan de orde komen onder meer: standpunt van
bisdom en gemeente, plannen van de projectontwikkelaar, alternatieve voorstellen vanuit de wijk
en verder te verwachten stappen. Het bestuur van
de wijkvereniging wil graag de opvattingen van de
leden horen!

*) Vergaderstukken zijn tevoren op te vragen bij secretaris Anke Lütkenhues (070-8875563 of alluetkenh@aol.com)

Kandidaat-bestuurslid Marianne Moor:

‘Sociale samenhang bepaalt vitali
Door Dick van Rietschoten
Het bestuur van de wijkvereniging draagt op de
algemene ledenvergadering van 17 november
een nieuw bestuurslid voor: Marianne Moor.
Het is de bedoeling dat zij de plaats inneemt van
Coby Kervezee, die begin dit jaar overleed.
Marianne Moor (43) woont met haar man Ab
Bouwman en twee kinderen (dochter van zeven
en zoon van zes) sinds 2003 aan de Sportlaan
81. Het is een huis met een lap tuin voor en achter, waar ze haar hobby tuinieren goed kan uitleven. Ze is geboren en getogen in het Westland
en voordat ze in de Vogelwijk neerstreek,
woonde ze onder meer aan het Thomsonplein
en in het Statenkwartier.
Marianne studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in gewapende conflicten in LatijnsAmerika. ,,Ik heb zelfs twee keer een half jaar in
Ecuador gewoond, waar ik onder meer als free-

VoGElWIJKAGENDA
Hele maand Vernieuwing bovenleidingen en masten tramlijn 12 op de
november Nieboerweg
Vrijdag 11 november
St. Maartensfeest
18.00 uur
Zaterdag 12 november
Sinterklaasfeest op het Mezenpleintje
13.30 uur
Maandag 14 november Begin restauratie duingebied tussen Sav. Lohmanlaan en Kijkduin
Donderdag 17 november Wijkvergadering in kantine HALO, o.a. over sloopplan
19.30 uur Sportlaankerk en rioleringsplan Fase 3
Middagen 3 en 4 december Winter Fair Papegaailaan 7
Tot 18 december op
Home & Garden Fair, Leeuweriklaan 13
zondagmiddagen
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iteit van een wijk’
lance journaliste voor Nederlandse media werkte
en aardig Spaans heb leren spreken’’, vertelt ze.
Vredesbeweging
Twaalf jaar geleden kwam Marianne terecht bij
de Nederlandse vredesbeweging, om preciezer te
zijn: IKV Pax Christi.
,,Daar ben ik nu programmaleider voor projecten in Latijns Amerika. In oorlogsgebieden en
fragiele regio’s werken we aan de verbetering
van de veiligheid van ongewapende burgers en
aan conflictbemiddeling. Ik zal een voorbeeld
geven. In toenemende mate zijn er in LatijnsAmerikaanse landen conflicten en schendingen
van mensenrechten rondom mijnbouwprojecten.
Steenkoolmijnen in Colombia, die het grootste
deel van hun kolen aan Nederlandse energiemaatschappijen leveren, maar ook goudmijnen
in Colombia of Ecuador.’’
,,Ongeveer zes keer per jaar ben ik een paar

weken in dat soort gebieden werkzaam. Er is
geregeld onrust tussen verschillende partijen:
de lokale inheemse bevolking, vaak indianen
die door de mijnbouw hun leefgebied zien
aangetast, de grote ontginningsmaatschappijen, milieuactivisten, de politie en het leger.
Wij proberen een constructieve dialoog op
gang te brengen en conflicten op te lossen of
in elk geval te beheersen. Het is prachtig, maar
heel intens werk. Gelukkig is de Vogelwijk voor
mij bij terugkeer altijd weer een oase van rust!’’
Samenhang
,,Hoewel we ons hier gelukkig in een heel
bevoorrechte positie bevinden, denk ik dat ook
bij ons in de buurt geldt dat de samenhang tussen de mensen de kracht en vitaliteit van een
wijk bepaalt,’’ zegt Marianne. ,,Na zoveel jaren
in het buitenland te hebben gewerkt - en nóg
- lijkt het me leuk om mij ook heel dichtbij en
concreet voor mijn eigen wijk in te zetten. Met
de betrokkenheid van de meeste Vogelwijkers
zit het volgens mij wel goed. Maar de uitdaging is om dat de komende jaren vast te
houden!’’

Lampionnenfeest Sint Maarten
op vrijdagavond 11 november
Op vrijdagavond 11 november tussen 18.00 en
19.30 uur viert de Vogelwijk weer voor jong
en oud het Sint Maartensfeest. Kinderen lopen
met lampionnen langs de deuren, zingen bij de
huizen waar een kaars voor het raam brandt
een liedje en krijgen een versnapering.
Ook dit jaar zijn er weer drie verzamelpunten in de wijk: op het winkelpleintje aan de
Mezenlaan, op de Pauwenlaan ter hoogte van
nummer 91 en op de Laan van Poot - hoek
Tortellaan.
Om 18.00 uur delen leden van de Activiteitencommissie van de Vogelwijk de lekkere oliebol-

len van bakkerij Victor Driessen uit.
Bedenk goed dat alleen mag worden aangebeld
bij de huizen waar een kaars voor het raam
brandt! Het spreekt vanzelf dat de bewoners
van deze huizen een mand of schaal met lekkernijen voor de kinderen paraat hebben.
Zelfgemaakte lampionnen (dus niet de gekochte exemplaren) dingen weer mee naar een
prijs, beschikbaar gesteld door de wijkvereniging.
De foto’s van de prijswinnaars zullen in de
volgende editie van het wijkblad worden gepubliceerd.
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Wie verbruikt de minste energie?
‘Wedstrijdje met de buren’
Door Magda van Eijck
Enkele tientallen wijkbewoners waren op
donderdagavond 13 oktober naar de HALOkantine getogen om zich te laten voorlichten
over ‘slimme’ energiemeters en zonnepanelen.
De avond was georganiseerd door Vogelwijk
Energie(k).
,,Netbeheerder Stedin verzorgt (net als Prorail
bij het spoor) door middel van leidingen de
aanvoer van energie naar de woning. Om energie te verbruiken sluit je een contract af met een
energieleverancier zoals Eneco of Nuon”, vertelde Inge Wijgerse van Stedin. Iedereen heeft
energiemeters in zijn huis waarop je de stand
kunt aflezen, maar Stedin komt binnenkort met
nieuwe ‘slimme’ meters waarop de stand – in
overleg met de gebruiker – minimaal 6 maal
per jaar (maar bij voorkeur veel vaker) via een
chip in de meter wordt afgelezen. Door in te
loggen bij je energieleverancier kun je steeds je
recente verbruik op je pc bekijken.
Geef u op
De slimme energiemeters zijn ontworpen om
de netbeheerder in staat te stellen van een
afstand het verbruik per huishouden te laten
aflezen (de jaarlijkse meteropneming is dan
niet meer nodig) én om de consumenten beter
inzicht te geven in hun verbruik. Honderd van
deze meters kunnen binnenkort als proefproject in de Vogelwijk worden geplaatst.
Daarvoor kan met zich opgeven bij Vogelwijk
Energie(k). Stuur een mail met uw gegevens
naar: info@vogelwijkenergiek.nl
U moet wel lid zijn van Vogelwijk Energie(k)
maar dat is een koud kunstje (zie website
www.vogelwijkenergiek.nl) en kost maar 25
euro per jaar.

Lekken
Hoe krijg je nu een beter inzicht in je energieconsumptie? Hoe weet je nu of je relatief veel
of weinig energie verbruikt? Dat kan alleen als
je het met je buren en andere laangenoten kunt
vergelijken. Zij hebben immers doorgaans een
vergelijkbaar huis. Verbruik je dubbel zoveel
energie als de buurman, dan is er iets mis: er lekt
dan vermoedelijk veel energie naar buiten (door
ramen met enkel glas, niet-geïsoleerde vloeren
en daken of verkeerde radiatoren) of er wordt
(te) veel gebruik gemaakt van wasdrogers,
douches e.d. Het is dus verstandig om dat uit te
zoeken en veranderingen aan te brengen in je
huis en dus in je verbruik.
Social Energy
Daarom is in samenwerking met het bedrijf
Shifft uit Delft het project ‘Social Energy’ opgezet. Via een interactieve website kun je je eigen
energieverbruik vergelijken met dat van buurtgenoten. Dat kun je doen als een soort spel: wie
ziet kans om zijn energieverbruik verantwoord
te verminderen en hoe heb je dat gedaan? Ook
andere ‘spel-elementen’ zijn mogelijk. De deelnemers aan het project krijgen hier informatie over
en natuurlijk vertel je elkaar – als goede buren –
ook wat je zelf allemaal bedacht hebt om energie
te besparen. Dat scheel allemaal geld en veel
belangrijker nog: je spaart het milieu!
Zonnepanelen
Na de pauze was er uitleg over zonnepanelen.
Die zijn niet echt mooi om te zien en moeten dus
vanaf de straatkant zo min mogelijk zichtbaar
zijn, zo werd benadrukt.
De panelen verschaffen je gratis energie. Alleen
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de aanschaf betaal je zelf, maar daar was tot 5
november een leuke gemeentelijke subsidie op
te krijgen. Verwacht wordt overigens dat er in
de loop van volgend jaar opnieuw een subsidiepotje voor zonnepanelen wordt gecreëerd,
zo vertelde een vertegenwoordigster van de
gemeente.
Als je veel zonnepanelen op je dak hebt, bestaat
de kans dat je veel meer energie krijgt dan je
nodig hebt. Het teveel ‘verkoop’ je dan aan je
energiemaatschappij. Je energiemeter loopt
dan niet op, maar draait terug.
Daken in de Vogelwijk zijn vaak behoorlijk steil.

Dat maakt ze helaas minder geschikt om zonnepanelen op te monteren. Platte of wat schuiner
vallende daken zijn voor zonnepanelen beter.
Ook moet liefst de achterkant van het huis de
‘zonkant’ zijn en er moeten geen bomen vlakbij
staan.
Drie leveranciers van zonnepanelen waren naar
de informatieavond gekomen om belangstellenden van dienst te zijn. Toch toonden helaas
maar drie Vogelwijkers zich echt geïnteresseerd
in de aanschaf. ,,Ik wacht wel tot ze iets hebben
uitgevonden wat minder lelijk is om te zien”,
was één van de opmerkingen uit de zaal.

Een zakkenroller te slim af

Ook in de bibliotheek moet je op je hoede zijn!
Door Lia Schade van Westrum, De Savornin Lohmanlaan
Let altijd goed op je portemonnee! Wordt deze
waarschuwing op stations en in het openbaar
vervoer wel onder de aandacht van het publiek
gebracht, in een bibliotheek schijnt dat niet te
passen. Daar moeten de bezoekers die in de
lectuur verdiept zijn, de schade maar ondervinden.
Zelf was ik in onze Centrale Bibliotheek aan het
Spui twee maal het slachtoffer. Maar de tweede
keer liep het goed af. Dat ging zo.
Ik had een boek ter lening uitgekozen dat groter was dan de omvang van mijn tas. Het stak
er daarom uit en ik kon de rits niet sluiten. De
tas lag naast me op de grond, maar ik meende,
terwijl ik mijn aandacht op de boeken richtte,
de situatie wel onder controle te hebben.
Plots hoorde ik een geritsel en zag een man aan
de andere kant van het boekenrek uit gebukte
houding omhoog komen en zich uit de voeten
maken. Ik keek meteen in mijn tas: wég portemonnee…
Beveiligingsbeambte
Snel liep ik de man achterna. ,,Je hebt mijn
portemonnee gepakt!’’ ,,Nee’’, zei hij, ,,ik heb

alleen maar die van mezelf, kijk maar. Verder
heb ik niks; voel maar.’’ Ik zette me als een
geroutineerde beveiligingsbeambte aan het
betasten van zijn lichaam en zijn broekzakken.
Maar natuurlijk had hij er wel voor gezorgd dat
er niets te vinden was. Zelfverzekerd slenterde
hij weg.
Ik was echter niet overtuigd en ging speurend
in de richting waar hij vandaan gekomen was.
En jawel, daar lag mijn eigendom op een rij
boeken in een ander rek. Geopend, maar hij
had geen tijd gehad de inhoud eruit te halen.
Opgelucht pakte ik het terug. Mijn stemming
was echter bedorven. Ik had geen zin meer me
verder in de boeken te verdiepen en wilde de
bibliotheek verlaten.
Bij de roltrap stond hij te wachten. Hij rekende
er duidelijk op dat ik beteuterd zonder portemonnee zou afdruipen, waarna hij de buit alsnog zou kunnen opstrijken. ,,Heb je ‘m gevonden?’’, vroeg hij meelevend. ,,Ja’’, antwoordde
ik, en triomfantelijk liet ik erop volgen: ,,Het
geld zat er nog in!’’ ,,Nou, zie je wel!’’, reageerde hij opgeruimd. En zo scheidden we als
goede vrienden.
De Vogelwijk november 2011
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Twee nieuwe vrijwilligers
voor ouderenactiviteiten
De wijkvereniging heeft met ingang van
deze maand twee nieuwe vrijwilligers die
zich inzetten voor het ouderenbeleid en
activiteiten voor ouderen: Mieke Douma
en Ria Zonneveld. Dit enthousiaste
duo neemt het stokje over van Wil van
Alphen, die de afgelopen maand afscheid
nam en uitvoerig door wijkvoorzitter Pieter Duisenberg werd geprezen en bedankt
voor de inzet die ze sinds het begin van
de jaren negentig heeft getoond bij het
organiseren van seniorenactiviteiten
(zie foto).

(6) en Faas (4) aan de Eendenlaan 6. Mieke
studeerde rechten en werkte in de advocatuur,
maar switchte na een aanvullende opleiding
aan de Sociale Academie naar het maatschappelijk werk. Ze is nu gedurende 3,5 dag per
week als maatschappelijk werkster verbonden
aan Visio, een grote organisatie voor blinden
en slechtzienden. ,,Ik wil graag iets voor de
ouderen in onze wijk betekenen’’, zegt ze. ,,En
het is helemáál mooi dat ik dat samen met Ria
kan doen. Met z’n tweeën ben je creatiever, heb
je een groter netwerk en kun je meer tot stand
brengen.’’

Ria
Mieke
Mieke Douma kwam in 2000 met haar man
Jacco Visser in de Vogelwijk wonen. Eerst
hadden ze een huis aan de Leeuweriklaan en
sinds vijf jaar wonen ze met hun kinderen Jip
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Ria Zonneveld woont sinds 1985 met haar echtgenoot Jan aan de Sijzenlaan 1. Een bijzonder
huis, dat vorig jaar uitvoerig in dit blad is
beschreven omdat daar decennia lang de drie
gezusters Kuyk woonden die in deze woning
piano-, ballet- en toneellessen gaven.

Het verrichten van vrijwilligerswerk zit
Ria (en ook Jan) in het bloed. ,,Op de
voetbalclub van de kinderen, op onze tennisclub, voor de Sacramentskerk hier aan
de Sportlaan, noem maar op,’’ zegt Ria.
,,Ik heb ook veel gecollecteerd, bijvoorbeeld voor het Reumafonds. Dat deed ik
al in Rhenen, waar we een poos hebben
gewoond. En de laatste jaren zijn we vooral
actief in het ziekenhuis aan de Sportlaan,
waar we patiënten op bedden of in rolstoelen intern van A naar B vervoeren.

Van kruisraket naar
bouwplan Sportlaan

Dat de kerk, die net als het ziekenhuis op
een steenworp afstand van hun woning
staat, dreigt te verdwijnen om plaats te
maken voor flatjes, gaat Ria zeer aan het
hart. ,,De kerk staat weliswaar al een paar
jaar leeg, maar het is toch een markant
gebouw en ik heb er goede herinneringen
aan, al is het alleen al vanwege het ouderenwerk dat ik daar heb gedaan.’’
,,O ja, ik zou het bijna vergeten,’’ zegt ze
lachend, ,,maar vorig jaar hebben Jan en
ik van de gemeente Den Haag voor al ons
vrijwilligerswerk de Zilveren Stadsspeld
gekregen. Leuk toch?’’

Toen wijkgenoot J.P. de Die van de Sijzenlaan 4
over de plannen las om de voormalige roomskatholieke Sacramentskerk aan de Sportlaan te
slopen en in plaats daarvan twee flatgebouwtjes
neer te zetten, schrok hij zodanig dat hij een creatieve ingeving kreeg. Hij snorde een afbeelding
op van de bekende affiche van tekenaar Opland
tegen de kruisraketten, waarmee 25 jaar geleden
half Nederland leek te zijn behangen, en ging aan
de slag. Het resultaat was een protestposter die hij,
wonend in de schaduw van de kerk, voor zijn raam
wil hangen zodra het sloop- en bouwplan definitief
is.
,,Flatjes op deze plek bouwen is belachelijk. Er
moet iets komen dat past in deze omgeving. Als er
actie tegen gevoerd wordt, ben ik dus van de partij,’’ zegt hij strijdlustig. ,,En het zou natuurlijk leuk
zijn als dit postertje groot over twee pagina’s in het
wijkbad zou worden afgedrukt, zodat de mensen
het eruit kunnen halen en ook voor het raam kunnen plakken.’’
Wie meer over het sloopplan voor de kerk en het
bouwplan van Kavel Vastgoed BV uit Rijswijk wil
weten en wil meedenken over mogelijke stappen
vanuit de wijk, moet naar de wijkvergadering van
donderdagavond 17 november in de HALO-kantine
komen. Aanvang 19.30 uur.
De Vogelwijk november 2011
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Een leven lang
thuis in
de Vogelwijk
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Zelf vindt ze het eigenlijk de gewoonste zaak
van de wereld, maar als Henny van Goor-Pool
aan anderen vertelt dat ze in de Vogelwijk is
geboren en getogen en er nog altijd woont,
vallen de monden vaak open van verbazing.
Eerlijkheidshalve zegt ze er dan wel bij dat
ze tijdens de Duitse bezetting twee jaar op
de Laan van Meerdervoort heeft gewoond.
,,Maar ja, dat kon ook niet anders, want zoals
iedereen hier weet, moesten begin 1943 alle
Vogelwijkers hun huis uit,’’ klinkt het bijna verontschuldigend. ,,Maar goed beschouwd is de
Vogelwijk al m’n hele leven lang mijn thuis. En
dat leven duurt nu al 83 jaar,’’ zegt ze in haar
huis aan de Nieboerweg.
Eerste bewoners
Ze kwam op 17 maart 1928 aan de Mezenlaan
29 ter wereld als Henny Pool. Haar ouders hadden het pand ruim twee jaar eerder als eerste
bewoners gekocht. ,,Vlakbij woonden mijn
opa en oma van moeders kant, eerst aan de
Nachtegaallaan en later aan de Papegaailaan.
Midden in de jaren dertig kwam er ook een
oom van mij in de wijk wonen: oom Toon
van Leeuwen. Hij was de architect van de
Houtrusthallen en heeft ook voor onze wijk een
aantal huizen ontworpen. Zelf woonde hij op
de Kiplaan.’’
Henny kijkt terug op een ,,heerlijke jeugd
met vele leeftijdgenootjes´´, want omdat alle
huizen nieuw waren, barstte het in de buurt
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van de gezinnen met jonge kinderen. Nog
een groot voordeel: haar lagere school, de
Houtrustschool, grensde aan de achtertuin van
haar ouderlijk huis. ,,Het was een leuk buurtje,
met allerlei winkeltjes op het Mezenpleintje en
ook nog eens een aantal verkopers dat langs
de deuren kwam: de melkboer van De Sierkan,
een wagen van kruidenier De Gruyter, een
aardappelboer en vrouwen in Scheveningse
klederdracht met manden vol vis.’’
Nieuwbouw
Ze ziet nog voor zich hoe er in haar kindertijd
aan de andere kant van de Nieboerweg nijver
werd gebouwd aan de rest van de wijk, die zich
gestaag in zuidelijke richting uitbreidde. ,,Met
vriendinnetjes en vriendjes gingen we geregeld
die kant op. Het was nog gedeeltelijk een soort
poldergebied met slootjes, waar we in de lente
kikkervisjes vingen. We wandelden en fietsten
ook vaak met het gezin door de duinen of over
het strand, maar niet als badgasten, want mijn
ouders waren niet zulke strandgangers.’’
,,M’n vader was politie-inspecteur. Na de oorlog
klom hij op tot commissaris. Toen ik klein was,
zat hij onder andere bij de bereden politie.
Ik weet nog dat hij soms na een oefenrit met
collega’s door de duinen en over het strand wel
eens langs huis kwam, waar mijn zusje en ik de
paarden dan een klontje mochten geven.’’
,,Elk weekend ging mijn vader, als hij niet
moest werken, naar wedstrijden van voetbal-

Mezenlaan 29

club HBS, waarvan hij een groot fan was. HBS
speelde toen nog op Houtrust. In 1933 is tijdens
een wedstrijd de tribune in de fik gevlogen
en helemaal afgebrand. Nog zekere een week
bleef de brandlucht in die omgeving hangen.’’
Evacuatie
,,In 1941 ging ik naar de MMS aan de
Stadhouderslaan, maar in 1943 moest de
school vanwege de aanleg van de Duitse
tankgracht verhuizen naar het gebouw van
gymnasium Haganum. In de hongerwinter
werd er geen les meer gegeven. Uiteindelijk
deed ik in 1946 eindexamen.’’
De gedwongen evacuatie uit de Vogelwijk
staat Henny van Goor nog goed voor de geest.
,,We kregen een heel bovenhuis toegewezen
op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van
de Valkenboskade. Mijn vader heeft het als
anti-Duitse politieman in die tijd erg moeilijk gehad. In 1944 hield hij op met werken
en ging het verzet helpen. Voordat we uit de
Mezenlaan werden verdreven, had mijn vader
ons hele huis tegen inbraak met prikkeldraad
omringd. Daardoor troffen we na de bevrijding gelukkig alles nog in goede orde aan.’’
,,In die twee jaar waarin de bewoners weg
waren geweest, was de Vogelwijk zo verwilderd geraakt dat het alweer bijna duingebied aan het worden was. Je zag ook overal

konijntjes huppelen. Veel straten waren
opgebroken omdat de Duitsers de stenen voor
andere dingen nodig hadden. Later moesten
ex-leden van de pro-Duitse NSB-partij voor
straf als stratenmaker de boel weer netjes
maken. Recht tegenover ons aan de overkant,
bij de hoek met de Zwaluwlaan, had ook een
fanatiek NSB-echtpaar gewoond. Ze hadden
hun huis Villa Houzee genoemd - ‘Houzee’
was de strijdkreet van de NSB’ers - en zelfs
zwart-rood geverfd, de kleuren van de NSB.
Ook stonden er propagandaleuzen op hun
tuinmuurtje. Wie er wat van zei, liep het risico
een klap met een knuppel te krijgen.’’
Avontuur
Na de oorlog brak in Henny’s leven een
sportieve en avontuurlijke periode aan.
Ze haalde een akte als lerares lichamelijke
opvoeding (,,Ja, op de HALO, die toen deels
gevestigd was op de bovenetage van de
Montessorischool aan de Laan van Poot en
in een paar dependances elders in de stad’’)
en ging lesgeven op enkele huishoudscholen.
Intussen was ze enige tijd op zondagen te
horen in het radio-discussieprogramma voor
jongeren De Zondagclub, dat de AVRO destijds
uitzond. ,,Ik was als deelnemer gevraagd door
de kinder- en jeugdboekenschrijver Leonard
Roggeveen, die ook aan de Mezenlaan
woonde. Mijnheer Roggeveen, die ook onderwijzer was, had een eigen kinderprogramma
voor de AVRO. Nee, voor die Zondagclub
hoefde ik niet steeds naar Hilversum, want
de discussies werden in een studiootje in Den
Haag opgenomen.’’
Busreizen
Ondanks dit alles vond de jonge Henny haar
leven nog niet spannend genoeg. Toen ze
begin jaren vijftig een advertentie zag van
touringcarbedrijf BraBenA - een afkorting van
Brabant Benelux Autocars - waarin stewardessen voor de busreizen werden gezocht, was
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ze verkocht. ,,Ik solliciteerde en werd aangenomen. Zo werd ik een soort reisleidster voor
groepsreizen naar Zuid-Frankrijk, Joegoslavië,
Oostenrijk en Italië. Fantastisch! Ik maakte
die reizen overigens alleen in het voorjaar en
de zomer. In de herfst en winter werkte ik dan
weer hier en daar als gymlerares.’’
Halverwege de jaren vijftig kwam er nog een
ander facet van Henny’s veelzijdige persoonlijkheid tot bloei: ze werd lid van de in die
tijd vermaarde Vogelwijk-toneelvereniging
De Volière, die elk jaar enkele succesvolle
optredens verzorgde en onder leiding stond
van professionele acteurs/regisseurs als Lou
Steenbergen en Vogelwijker Peter van de
Linden. ,,Ach, wat heb ik daar veel plezier
gehad!’’ zegt ze uit de grond van haar hart.
Echtgenoot
In 1962 ontmoette Henny via een buurjongen
uit de Mezenlaan de man die haar echtgenoot
zou worden. ,,Die buurjongen vroeg of ik zin
had om mee te gaan naar een vriend van hem
die in Rotterdam een zeilboot aan het bouwen
was. Dat bleek Ben van Goor te zijn, die in het
dagelijks leven als artsenbezoeker werkte voor
een medicijnfabrikant. Hij was niet alleen een
verwoed zeiler, maar hield ook erg van schaatsen. Hij had al twee elfstedenkruisjes gehaald.
In die beruchte winter van 1962 op 1963 reed
hij z’n derde tocht, maar daarbij haalde hij
wegens de barre omstandigheden helaas de
eindstreep niet.’’
,,Een paar maanden later zijn we getrouwd.
De huwelijksreis hebben we zeilend doorgebracht. We konden op de eerste etage van
het huis van mijn ouders gaan wonen en we
kregen twee dochters: Nanette, die nu kunsthistorica is en in Haarlem woont, en Karen die
in Utrecht woont maar de laatste jaren veel
weg is geweest omdat ze gids was bij verre
reizen. Ja, dat reizen heeft ze niet van een
vreemde! Nanette heeft een zoon die nu bijna
acht jaar is: Thijmen. Die jongen is mijn lust
en mijn leven. Hij logeert wel eens bij mij en in

het voorjaar gaan we altijd met z’n allen een
week weg en dan mag ik kiezen waarheen!”
Verhuizing
In 1973, tien jaar na hun bruiloft, besloten
Ben en Henny ruimer te gaan wonen. ,,Maar
we wilden wel graag in Vogelwijk blijven. Zo
kwamen we op de Nieboerweg 220 terecht.
In die periode was dat nog niet zo’n drukke
weg als tegenwoordig, maar als je bij mij in de
achtertuin zit, is het zelfs ook nu wonderbaarlijk stil.’’
Voor zover de opvoedingstaken het toelieten
is Henny in totaal 25 jaar gym- en sportlessen
blijven geven op Haagse huishoudscholen.
Ook gaf ze op zaterdagochtenden zwemlessen aan volwassenen en bejaardengymnastiek in verzorgingshuizen.
Hoewel haar man zes jaar geleden overleed,
piekert Henny er niet over om de wijk waar
haar wieg stond te verlaten. ,,Ik hoor hier.
Dit is mijn natuurlijke omgeving,’’ zegt ze.
Aan de muur hangt een prachtige aquarel
van haar huis, jaren geleden gemaakt door
overbuurman Henk van der Burg, die vele
Vogelwijkhuizen in pasteltinten heeft gevangen. ,,Ik schilder zelf ook graag,’’ zegt ze,
,,maar dan met olieverf. De laatste jaren is het
er niet meer zo vaak van gekomen, maar binnenkort ga ik er weer eens mee aan de slag.’’

Nieboerweg 220 (aquarel)
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Korte cursus Vogelwijk voor Haag
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Als in de Haagse gemeenteraad de komende tijd onderwerpen worden behandeld
die in of rond de Vogelwijk spelen, weet in elk geval de VVD-fractie waar ze over
praat. Dat mag althans worden verwacht na het werkbezoek dat een delegatie van
de Haagse VVD op de van zomerwarmte zinderende zaterdag 1 oktober aan onze
wijk bracht. Het aanvankelijke plan om een wijkwandeling te maken was te elfder ure
omgezet in het idee om er een fietstocht van te maken, omdat de bezoekers op die
manier meer van de wijk zouden kunnen zien. Zo kwam een aantal facetten van het
gemeentebeleid en een aantal ‘issues’ waar onze wijkvereniging mee bezig is uiteindelijk aardig uit de verf.
De liberale afvaardiging bestond uit de raadsleden Martin Wörsdörfer en Catharina Abels,
fractiemedewerker Hans Niestadt, de lokale
afdelingsbestuursleden Hans Mojet, Jarno
Dakhorst en Kees Oosterholt en de actieve partijleden Ruud en Lineke Reijm die tevens deel
uitmaken van het wijkberaad Heesterbuurt.
Zij werden gechaperonneerd door wijkagent Wilfred van der Vorst en een aantal
Vogelwijkers onder aanvoering van Pieter
Duisenberg, voorzitter van de wijkvereniging,
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bij wiens woning aan de Kwikstaartlaan de
excursie een aanvang nam.
Hoogbouw
,,We beloven niets, maar willen wel graag alles
weten,’’ sprak raadslid Wörsdörfer diplomatiek,
nadat hij had verteld dat de VVD ook al nuttige
werkbezoeken aan een aantal andere Haagse
wijken had gebracht. De eerste etappe die
het excursiepeloton aflegde, ging zeewaarts,
waarmee direct de eerste en tevens laatste cols

gse liberalen
van de ronde werden genomen. Te midden van
vele strandgangers, die het buitenkansje van 25
graden in de herfst niet aan zich voorbij lieten
gaan, gaf Pieter Duisenberg op het duin bij De
Kwartel een uiteenzetting over de dreigende
hoogbouw bij de Scheveningse haven - waarover dit najaar in de gemeenteraad zal worden
gedebatteerd - en de daarmee gepaard gaande
horizonvervuiling. Zijn boodschap: probeer zo
veel mogelijk meters van die geplande flats af
te krijgen. En passant dankte hij de lokale VVDpolitici voor de ‘draai’ die ze vorig jaar hebben
gemaakt ten aanzien van het plan voor de
aanleg van een cruiseterminal en de bouw van
ruim 1200 woningen bij het Zuiderstrand.
Veiligheidsbeleid
Op de Pauwenlaan werd even stilgestaan bij
de grasperkjes die enkele bewoners na het rioolvernieuwingsproject zelf hadden aangelegd
omdat de aannemers de groenstroken nogal
slordig hadden achtergelaten. Verder vertelde
Victor Veenman, namens de wijkvereniging
coördinator van het veiligheidsbeleid, hoe het

systeem van buurtpreventie in elkaar steekt en
welke rol de politie en de 52 laancoördinatoren
daarbij spelen.
Houtrust
Bij het nieuwbouwcomplex Houtrust kreeg
het gezelschap een exposé van architect Wim
Aleven, die op een steenworp afstand woont en
er met enkele wijkgenoten voor heeft gezorgd
dat de omgeving van het complex een ‘natuurlijke’ aankleding kreeg. De voorgeschiedenis
van de bebouwing (met school en flats) was
vanwege het langdurige uitstel van de bouw
door bezwaarprocedures vanuit de Vogelwijk
niet iets om trots op te zijn, maar het slotstuk
– de herinrichting van het terrein – was dat
volgens Wim wel degelijk. Een mooi voorbeeld van constructieve samenspraak tussen
bewoners, gemeente en projectontwikkelaar,
benadrukte hij.
Als gevolg van de extreme droogte van het
afgelopen voorjaar ziet het kustmatige duintje
bij de flats er helaas allesbehalve florissant uit,
maar dat gaat binnenkort veranderen. Bij het
afscheid gaf Wim de bezoekers nog de suggestie mee om eens te kijken naar de onderkant
van de Houtrustbrug. Daar zouden langs het
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Verversingskanaal prachtige terrassen kunnen
worden gemaakt. ,,Leuk, maar daar is voorlopig toch geen geld voor,’’ luidde de spontane
reactie vanuit de VVD-gelederen.
Parkeren
Via het uitgestorven Mezenpleintje, waar het
aantal middenstanders de afgelopen decennia rap is geslonken, ging de tocht naar de
Zwaluwlaan. Staande voor zijn huis op de
hoek van de Koekoeklaan legde Hans den
Biggelaar daar uit hoezeer de buurtbewoners
zich storen aan het oprukkende verschijnsel van elders wonende automobilisten die
hun wagens in de Vogelwijk parkeren omdat
het daar (nog) gratis is. Enerzijds gaat het
daarbij om bezoekers van het ziekenhuis
aan de Sportlaan, dat veel te weinig parkeerruimte heeft, en anderzijds om mensen uit
onder meer de bomen- en heesterbuurt, waar
betaald parkeren is ingevoerd.
Ook wees Den Biggelaar op ‘klusbusjes’ van
Polen of andere Oost-Europeanen die links en
rechts in de wijk worden neergezet. ,,Op de
Sportlaan staat er eentje met een lekke band
die er al zeker een half jaar geleden is neergezet. Ik zal het u straks aanwijzen.’’ Raadslid
Wörsdörfer zei het merkwaardig te vinden
dat de gemeente wel verwaarloosde fietsen
verwijdert als die ergens te lang staan, maar
geen verwaarloosde auto’s. Volgens wijkagent
Wilfried moet bij auto’s eerst de eigenaar
ervan worden opgespoord. ,,En dat is vaak een
groot probleem.’’
Stadsringweg
Na op de Zwaluwlaan ook nog even te hebben
stilgestaan bij de vraag of de gemeente na het
verwijderen van een dode of zieke boom per
se op dezelfde plek een boom moet terugplanten (wat hier en daar in de Vogelwijk
niet is gebeurd) verplaatste het gezelschap
zich naar de laatste hotspot: het Rode
Kruisplantsoen aan de Segbroekaan. Terwijl
de verkeersstromen continu voorbijtrokken,

gaf Jan Volkers namens de wijkvereniging een
samenvatting van alle discussies en plannen
inzake de laatste schakel in de stadsringweg: de Noordwestelijke Hoofdroute tussen
Madurodam en Kijkduin. De gemeente staat
hier voor een lastige puzzel, die bijna een onmogelijke opgave is, zo concludeerden allen.
Er is geen geld voor tunnels, de bestaande
wegen kunnen nauwelijks worden verbreed,
er zijn te veel lastige kruisingen en het verkeer
neemt almaar toe. Er zit dus voorlopig maar
één ding op, zo betoogde Volkers, en dat is
de bestaande situatie handhaven en strenger
gaan controleren op te hard rijden en de uitstoot van kwalijke dampen en roetdeeltjes.
Enquête
Met een pilsje in de hand hielden de deelnemers aan de informatieve tocht even later in
café Goudenregen nog een gemoedelijke nazit,
waarbij werd vastgesteld dat het zinvol zou
zijn als ook andere grote politieke partijen zich
eens bij de Vogelwijk zouden melden. De VVD
is van plan om eind dit jaar of begin volgend
jaar over een aantal beleidsonderwerpen onder meer ‘betaald parkeren’ - een enquête
in de wijk te houden. Waarschijnlijk zal dat
gebeuren via een inlegvel in dit wijkblad.
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Scoutinggroep Laan van Poot
80 jaar maar springlevend
Door Germaine de Moet
De leukste scoutinggroep van Den Haag,
Be Pals/Prinses Juliana, met het hoofdkwartier aan de Laan van Poot ter hoogte van de
Nachtegaallaan, heeft op 10 oktober zijn
tachtigste verjaardag gevierd. Desondanks is
de groep niet duf en ingeslapen, maar springlevend.
De groep bestaat uit verschillende ‘speltakken’ waarin elke leeftijdsgroep is vertegenwoordigd: van hele jonge ‘Babbelaars’ via de
‘Speurdershorde’ en het ‘Phoenixvendel’ tot
aan de ‘Bosgeuzen’. Bij deze groep, waarvan de
Engelse naam ‘Be Pals’ (Wees vrienden!) een
uitspraak is van Scouting-oprichter Lord Baden
Powell, hoef je je nooit te vervelen.
Veel te doen
Iedere zaterdag kun je terecht in het clubhuis,
gelegen in de Bosjes van Poot, vlak bij strand
en duin. Wat kan een scout nog meer wensen? Want behalve avontuurlijke wandelingen
door de natuur, kompas leren lezen, knopen
maken (niet van die kinderachtige knoopjes,

maar echte knopen waarmee je alles loeivast
kunt maken), kamperen op scoutterreinen en
pionieren zijn er nog veel meer leuke dingen te
leren en te doen. Zoals onder begeleiding een
kampvuur maken en leren koken.
Daarnaast doet Be Pals geregeld mee met de
Regionale Scout Wedstrijden. De afgelopen keer
zijn de meiden eerste en tweede geworden en
de jongens vierde en zesde.
Uitnodiging
Wij nodigen alle kinderen uit de Vogelwijk uit
om op een zaterdag een keertje te komen kijken
in ons clubhuis De Duinpan aan de Laan van
Poot 93. Wie weet vind je het zo ‘cool’ dat je ook
lid wilt worden van deze super scoutinggroep.
Wij zoeken ook nog mensen die wekelijks een
leuke middag met onze jeugdleden willen
beleven en die doordeweeks enkele uren over
hebben om een programma te maken met de
rest van het spelteam.
Informatie kun je krijgen bij
rb.gielisse@ziggo.nl
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Vochtige
Vossenjacht
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Het was niet een zwoele nazomeravond
zoals we die de week ervoor dagenlang
hadden gehad. Integendeel: vrijdag 7
oktober, de dag van de jaarlijkse
Vogelwijkse Vossenjacht, werd overschaduwd door fikse regenbuien en windstoten: de herfst deed definitief zijn
intrede. De verklede vossen alsook de
vossenjagers, begeleid door hun ouders,
waren echter goed op het barre weer
voorbereid: paraplu’s, regenjassen en
kaplaarzen hoorden tot hun outfit.
Gelukkig was het tijdens de jacht in
het van vocht verzadigde duingebied, met aansluitend een borrel op
de parkeerplaats aan het eind van de
Kwartellaan, toevallig even droog. Voor
nietsvermoedende wandelaars in de
duinen moet het vast een bijzondere
aanblik zijn geweest: al die lampjes in
het donker, veroorzaakt door de groepjes kinderen met zaklampen die zich op
of tussen de paden begaven om de tien
vossen op te sporen. De schrijver en fotograaf van deze reportage stond telkens
in tweestrijd als kinderen hem vroegen
‘Bent u een vos?’ Gezien m’n achternaam
moest het antwoord bevestigend luiden,
maar anderzijds maakte ik geen deel uit
van het spel.
Na een uur verzamelden de vossen en de
circa 120 deelnemende kinderen en hun
begeleiders zich weer bij het startpunt
aan de kop van de Kwartellaan, waar de
prijsuitreiking plaatsvond en voor jong
en oud iets te drinken en te eten was. De
Activiteitencommissie en hun medewerkers hadden weer eer van hun werk!
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Yvonne is
van alle
markten thuis
door Magda van Eijck

De Papegaailaan is een gezellig laantje
en er gebeurt veel. Zo stond er in ons
vorige nummer een beschrijving van het
kinderstraatfeest dat daar op 12 september plaatsvond. Aan het eind van die dag
was er ook een borrel voor de ouderen,
maar deze laangenoten komen binnenkort in de winter opnieuw bijeen voor
een winters straatfeest met vuurkorven
en een tent met versnaperingen en glühwein. Misschien klinkt er dan ook nog
mooie muziek, want de Papegaailaan
heeft zelfs een eigen zanggroepje.
Winterfair
Yvonne Brouwer woont met haar man Tom
Jorissen op Papegaailaan 7. Zij organiseert al
jaren eind november of begin december een
gezellige winterfair in haar huis. ,,Ik ga in de
herfst met Tom naar Trends&Trade, een enorm
inkoopcentrum voor lifestyle-artikelen in
Venlo, en naar het groothandelscentrum Tica
in Uithoorn om huis- en tuindecoraties, kleine
cadeautjes en leuke spulletjes voor de kersttijd
in te kopen”, vertelt Yvonne. ,,De hele benedenverdieping van mijn huis wordt dan voor
de verkoop ingericht en meestal is er dan ook
nog een plekje voor anderen die iets te koop
willen aanbieden. Zo was er vorig jaar heerlijke
door Lidy van Beurden gemaakte truffelchocola te koop, had Annabeth Belderbos weer
mooie groenversieringen voor de kerst en de
winter uitgestald, stond Ria van den Akker er
met Art Deco-spullen, verkocht Denise van den
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Anker er haar shawls en toonde Loes Meijer er
haar ‘Loesjes’: op maat gemaakte sloffen voor
groot en klein.” Tom haalt zijn eigen sloffen
(Loesjes) en laat ze zien. Ze zien er leuk en
lekker warm uit.
Weekend 3 en 4 december
Wie dit jaar de Winter Fair van Yvonne komen
opluisteren, is nog een verrassing. ,,Men
moet gewoon een kijkje komen nemen,’’ zegt
Yvonne. ,,De deur staat op zaterdag 3 en
zondag 4 december van 12.00 tot 18.00 uur
open en iedereen kan zo naar binnenlopen om
te snuffelen en/of iets leuks aan te schaffen en
een kop koffie of een glas wijn te drinken. Er
zijn trouwens ook leuke kleine cadeautjes van
onder de vijf euro om met Sinterklaas te geven
of onder de kerstboom te leggen.”
Yvonne vertelt over een soort dobbelspel dat
veel mensen tegenwoordig met Sinterklaas

spelen. ,,Dan moet iedereen een aantal cadeautjes van rond de vijf euro meenemen en tijdens
het dobbelen mag je steeds iets pakken of moet
je wat geven. Soms ben je in één keer ook alles
weer kwijt, maar als je geluk hebt, heb je leuke
dingen gewonnen.”
Kijkduin
Vorig jaar december stond Yvonne samen met
haar buurvrouw Ria van den Akker met haar
Art Deco spullen in een winkel op Kijkduin. De
winkeliersvereniging van Kijkduin had haar
gevraagd om een leegstaand pand met haar
koopwaar op te fleuren. Ook Grada Albregts
van Ivy Lodge aan de Leeuweriklaan 13 - waar
dezer dagen elke zondagmiddag tot Kerst een
Winter Fair is - deed met haar brocante mee.
,,Het was wel gezellig, maar er waren ook uren

waarin er geen klant binnenkwam,’’ herinnert
Yvonne zich dit winters verkoopavontuur. ,,Ik
heb wel eens vaker op Kijkduin gestaan, met
een kraampje op de boulevard tijdens een
zomermarkt. Maar toen een enorme windvlaag
al m’n spulletjes wegblies, hield ik het voor
gezien. Het moet wel leuk blijven.’’
Canne & Cruycken
Naast de tweedaagse verkoop van interieurdecoraties, kerstversieringen, sieraden en
andere leuke spulletjes is Yvonne de rest van
het jaar aan het werk voor haar secretariaatsbureau Canne & Cruycken. Zij doet vanuit huis
en op locatie het secretariaatswerk voor onder
meer de Vereniging van scoliosepatiënten (scoliose is een aandoening van de wervelkolom),
voor de afdeling Haaglanden van Veilig Verkeer
Nederland en voor diverse zzp’ers.
Ook geeft ze ‘één op één’ computerlessen. Voor
minimaal een uurtje komt ze dan bij mensen
thuis die bijvoorbeeld een fotoboek willen
samenstellen, brieven maken en printen of
een adressenbestand gaan opzetten, maar niet
weten hoe dat moet. Kortom: Yvonne is van alle
markten thuis.
,,In het wijkblad zouden jullie wat meer moeten schrijven over wat mensen in onze wijk zoal
doen. Dat is altijd handig om te weten.” aldus
Yvonne.

Sinterklaas op Mezenpleintje:
Zaterdagmiddag 12 november
Op zaterdagmiddag 12 november komt Sint Nicolaas met zijn Zwarte Pieten de
Vogelwijk bezoeken. Daar heeft - net als vorig jaar - de wijkvereniging samen
met bakkerij Driessen voor gezorgd. Van 13.30 uur tot 15.00 uur is er op het
Mezenpleintje bij de bakkerswinkel een groot Sinterklaasspektakel te zien, met
zingende en dansende Pieten en dit jaar ook een Boevenpiet en een Politiepiet.
Dit mag geen kind uit de wijk missen!
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Campagne GGD over thema
‘Gezond wonen’
De Haagse GGD voert deze herfst een grootscheepse informatiecampagne over
het thema ‘gezond wonen’. Daarbij wordt gewaarschuwd voor ongezonde en
riskante leefsituaties in huis, zoals vocht, schimmel en slecht werkende gasapparaten. Ook geeft de GGD tips om je huis gezond te maken of te houden.
Vocht in huis
In een vochtige ruimte hangt vaak een muffe of
klamme lucht. De ramen kunnen beslaan. Veel
vocht in huis is vaak de oorzaak van schimmels
en huisstofmijt en die veroorzaken bij mensen
die daarvoor gevoelig zijn ngezondheidsklachten. De oorzaak van een vochtige ruimte kan
een lekkage zijn, maar vaak is te weinig ventilatie de oorzaak van het vocht.
Hoe ventileert u?
Ook al is het buiten koud, ventileren blijft
erg belangrijk! Zet ventilatieroosters open of
ramen op een kier. Zorg voor extra ventilatie
tijdens het douchen, koken, schoonmaken, was
drogen en als er veel mensen in huis zijn. Dan
moeten er meer ramen wat verder open staan.
Heeft u mechanische ventilatie? Zet dan in
bovengenoemde gevallen dan de knop op de
hoogste stand. Onder normale omstandigheden zet u de knop op de middelste stand.
Alleen als u met vakantie gaat kunt u de ventilatie laag zetten. Maar zet het systeem nooit
helemaal uit.
Gevaren bij verbrandingstoestellen
Als een verbrandingstoestel, zoals een open

geiser, cv-ketel of gasfornuis niet goed werkt
of als er niet voldoende frisse lucht is, kan het
giftige maar reukloze koolmonoxide vrij komen.
Van een beetje koolmonoxide in huis kunt u al
hoofdpijn krijgen en misselijk of moe worden.
Als er meer koolmonoxide in huis is, kan dat
leiden tot bewusteloosheid en dat kan zelfs
dodelijk aflopen.
Als de vlammen in een gastoestel geel/oranje in
plaats van blauw zijn of als er roet op het toestel
komt, werkt het niet meer goed.
Wat kunt u doen?
1. Laat de geiser elk jaar controleren door een
erkend installatiebedrijf;

2. Laat bij geel/oranje vlammen het toestel
direct controleren;

3. Plaats een koolmonoxidemelder. Deze is te
koop bij doe-het-zelfzaken;

4. Ventileer uw huis 24 uur per dag. Open de
roosters of zet de ramen op een kier, ook als
het buiten koud is;

5. Laat een afvoer aanbrengen als uw geiser
geen afvoer heeft;

6. Laat de schoorsteen ieder jaar vegen.

Tentoonstelling Gezond wonen
Op verschillende plekken in de stad, onder meer in het Atrium van het stadhuis, zijn deze maand
tentoonstellingen over ‘gezond wonen’.
Wilt u meer weten?
Bel de GGD: (070) 353 7182 of stuur een e-mail naar gezondheidenmilieu@denhaag.nl
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Tekst en foto’s: Madelon Kranenburg

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

�

Tinus Jongert (54)
Getrouwd met Lia, dochter Britt (19) en zoon Mick (16)
Sportlaan 239 (ouderlijk huis)
Cantaloupenburg 6
1961 - 1976

In de huiskamer van Tinus Jongert aan de
Cantaloupenburg, een intiem straatje vlakbij
de Denneweg en de Frederikstraat, staat een
hometrainer. Sport en bewegen speelt een
belangrijke rol in het leven van deze ex-Vogelwijker. Hij is inspanningsfysioloog en directeur
van het Nederlands Paramedisch Instituut in
Amersfoort. Eén dag in de week is hij verbonden aan de Haagse Hogeschool als lector innovatieve beweegstimulering en sport, waarbij hij
onderzoek doet en nauwe contacten onderhoudt met docenten van de Academie voor
Sportstudies (HALO) aan de Laan van Poot.
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Sport
Tinus Jongert is niet alleen oudVogelwijkbewoner, maar ook een exbuurjongen van mij. Aan het begin
van ons gesprek zeg ik dat ik mij nog
goed kan herinneren dat hij altijd
erg sportief bezig was. Tinus beaamt
het volmondig. ,,Ik voetbalde en
honkbalde bij Westerkwartier aan
de Duinlaan. Later is het honkbal
verplaatst naar het Stokroosveld.
Die sport ben ik vrij lang blijven
beoefenen. Ik trainde twee keer
per week en moest eens per week een wedstrijd spelen. Ik was dan ook als student
vaker bij mijn ouders op de Sportlaan dan in
Amsterdam, waar ik aan de Vrije Universiteit
bewegingswetenschappen studeerde. In 1981
ben ik op de Cantaloupenburg komen wonen.
Ik was toen nog aan ’t studeren en deelde dit
huis met mijn broer Pieter.”
Vogels
Maar we lopen te veel op de zaken vooruit en
komen nog even terug op de jeugd van Tinus in
de Vogelwijk.

,,Mijn ouders zijn in 1961 vanuit Driebergen
verhuisd naar Den Haag, omdat mijn vader
een baan kreeg bij de PTT. Ze kozen voor de
Vogelwijk omdat ze het een mooie, rustige,
groene en kindvriendelijke wijk vonden. Maar
de locatie had ook zo z’n negatieve kanten.
We woonden in het huis op de hoek van de
Sportlaan en de Wildhoeflaan.

Het ouderlijk huis aan de Sportlaan.

Omdat het op een hoek lag is er bij ons een
aantal keren ingebroken. Bovendien was de
Sportlaan toen al vrij druk en er waren op de
kruising bij ons huis nog geen verkeerslichten
geplaatst. Ik heb daar een aantal ernstige verkeersongelukken voor mijn ogen zien gebeuren.
Maar ik heb vooral veel positieve herinneringen
aan mijn jeugd in de Vogelwijk. Ik kom uit een
gezin van vier kinderen. We hadden allemaal
een eigen kamer. Ik kreeg de kamer van mijn
oudere zusje, toen ze in Utrecht ging studeren
en dat vond ik een balzaal vergeleken met het
zolderkamertje dat ik daarvoor had. In de kelder van mijn ouderlijk huis is op een gegeven
moment een biljartkamer ingericht. Ook daar
hebben wij veel plezier van gehad.’’
Waterslagers
Een anekdote uit zijn jeugd wil Tinus ons niet
onthouden. ,,Mijn vader hield kanaries en was
in die sector ook keurmeester. Hij had in de
tuin een volière gebouwd en beschikte op een
gegeven moment over wel vijftig kanaries van

het soort ‘waterslager’, waaronder zelfs een
zangkampioen. Tot tijdens een windhoos het
dak van de volière vloog en alle vogels zich
verspreidden over de tuinen van de Vogelwijk,
waarop wij kinderen in koor riepen: Alle vogels
vliegen! Er kwam er nooit meer eentje terug.
De wijkbewoners hebben waarschijnlijk nog
jaren van deze in het wild vliegende zangvogels
kunnen genieten.”
School
Zijn lagere schooltijd bracht Tinus door op de
Eerste Nederlandse Montessorischool aan de
Laan van Poot. ,,Mijn oudtante Jo Prins had het
Montessorionderwijs naar Nederland gehaald
en zodoende zijn mijn broers, zus en ik vrijwel
automatisch op die school terecht gekomen.
Maar ik kwam ook geregeld in het gebouw van
de O.G. Heldringschool, want dat was de thuisbasis van de schaakclub van de Vogelwijk. In
die tijd had ik ook veel vriendjes uit de buurt.
Tijdens mijn middelbare schooltijd veranderde
dat, omdat het Haags Montessori Lyceum waar
ik op zat ver van huis lag.“
Willemspark
,,De Cantaloupenburg ligt in de wijk
Willemspark. Het is een leuke buurt midden in
het centrum, maar toch rustig. Om maar een
voorbeeld te geven: als je hier in de kamer zit,
hoor je geen verkeer. Net als in de Vogelwijk
worden ook hier op Koninginnedag straatfeesten gehouden. Juist dat dorpse karakter dat ik
altijd zo gewend was, heb je hier ook. We hebben het erg gezellig met onze buren. Kinderen
kunnen veilig op straat spelen, er is een mooie
speeltuin en de ligging van ons huis is buitengewoon gunstig. Je bent zo op de snelweg of op
het station, in het groen of bij de winkelgebieden in het centrum.”
Twinkeltegels
Het vakgebied van Tinus Jongert is zeer divers.
Op het Nederlands Paramedisch Instituut in
Amersfoort, waar hij directeur is en waar 27

De Vogelwijk november 2011

29

mensen werken, wordt gewerkt aan informatievoorziening, onderzoek en innovatieve
projecten. Ook wordt (bij)scholing gegeven aan
paramedici. ,,Zo zijn we in 2009 begonnen met
een masteropleiding sportfysiotherapie,” meldt
Tinus.
Ook op het terrein van de innovatie is hij zeer
actief: ,,Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zogenaamde Twinkeltegel. Een
kleurige lichtgevende tegel van het formaat van
een stoeptegel, waarin een game is verwerkt
om kinderen in achterstandswijken aan het
bewegen te krijgen. We dachten: er zijn kinderen die wel computerspelletjes spelen, maar
te weinig bewegen. In hun buurt is er vaak
ook weinig ruimte om buiten te spelen of te
sporten. Lichamelijke inactiviteit kan mogelijk
doorbroken worden door iets te ontwikkelen
waarbij beide elementen, het gamen en bewegen, gecombineerd worden. Het concept blijkt
te werken en een speeltoestellenfabrikant heeft
de tegels inmiddels in productie genomen. Een
aantal ervan ligt nu onder andere op een speelplaats van een school in Delft.”
Haagse Hogeschool
Nieuwe vormen van bewegen en sporten
mogelijk maken, dat is de taak van Tinus
Jongert als lector verbonden aan de Haagse
Hogeschool. Hoewel steeds meer mensen sporten en bewegen zijn er nog altijd mensen die
dat onvoldoende doen. Juist voor die personen
is Tinus actief: jongeren, ouderen, mensen
met chronische aandoeningen en mensen met
overgewicht.
Hij geeft een aantal voorbeelden: ,,Ik ben nu
onder meer betrokken bij de ontwikkeling
van beweeg-games voor ouderen en ‘zitskiëngame’ voor mensen die gebruik maken van een
rolstoel. Verder proberen we door het creëren
van een gezonde en veilige leefomgeving en het
organiseren van verschillende activiteiten op
straat en op scholen het bewegen onder jongeren in de Haagse wijken Laak en Transvaal te
stimuleren.”

HALO
Tinus Jongert is ook betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe sportcampus in het
Zuiderpark, op de plek van het vroegere ADOstadion. Ook de bekende HALO aan de Laan
van Poot gaat daar onderdeel van uitmaken.
Tinus hierover: ,,Medio 2015 verhuist de HALO
naar de nieuwe campus in het Zuiderpark.
Onlangs is de architect voor het te ontwikkelen gebied gekozen en in 2013 gaat de eerste
paal de grond in. We verwachten veel van
die nieuwe locatie. Het wordt een gebied met
mooie sportfaciliteiten en dankzij dat nieuwe
complex kunnen we ook de onderwijsfaciliteiten beter op elkaar gaan afstemmen.”

Sportcampus Zuiderpark is een project waarin
de gemeente Den Haag, woningbouwvereniging
Vestia en de Haagse Hogeschool met elkaar
samenwerken.
In het Zuiderpark komt in 2015 een grote diversiteit aan sportfaciliteiten. De gemeente wil er
een Centrum voor Topsport en Onderwijs van
maken, een zogenaamd CTO, net als bijvoorbeeld
Papendal in Arnhem en soortgelijke locaties in
Heerenveen, Amsterdam en Eindhoven. Dan worden alles wat in de regio Den Haag met topsport
te maken heeft gecombineerd met onderwijsfaciliteiten.
Er komen sporthallen voor verschillende sporten
en ook diverse sportvelden. De bestaande
voorzieningen als het zwembad en de atletiekbaan in het Zuiderpark zullen blijven. Daarnaast
worden er verschillende sportopleidingen in
het complex gehuisvest. De HALO verhuist naar
het Zuiderpark, waar ook en vestiging van ROC
Mondriaan een plek krijgt. Samen met de TU
Delft en de VU Amsterdam worden momenteel
de mogelijkheden verkend om professionele
masteropleidingen op het gebied van bewegen
mogelijk te maken.
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‘Zandmotor’ te bewandelen
De Zandmotor, het waterstaatkundige
experiment van Rijkswaterstaat en de
provincie Zuid-Holland, is klaar. Vanaf
begin deze maand is het gloednieuwe
schiereiland voor de kust van Monster/
Ter Heijde zelfs opengesteld voor het
publiek. U kunt nu dus een wandelingetje op de zandplaat maken.
Wie geregeld op Kijkduin komt, heeft vanaf de
boulevard de aanleg van de Zandmotor op de
voet kunnen volgen. Er zijn dit jaar miljoenen
kubieke meters zand opgespoten, waardoor
een soort Waddeneilandje ter grootte van
ongeveer 250 voetbalvelden is ontstaan. Deze
zandplaat moet een speelbal worden van getijdestromingen en de overheersende westelijke
of zuidwestelijke wind. De stromingen nemen
zand mee in noordelijke richting en zo wordt
in Scheveningen en omgeving op natuurlijke
wijze voor kustaanwas gezorgd. Tegelijkertijd
‘groeit’ er naar verwachting aan de zuidkant
van de plaat nieuw zand bij.
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Flora en fauna
De zandmotor zal vanzelf enigszins begroeid
raken en een eigen flora en fauna ontwikkelen.
Biologen hebben er de afgelopen maanden al
een zeehond, lepelaars, aalscholvers, bergeenden en vele andere watervogels gespot.
Ook zijn al diverse waterplantjes gesignaleerd,
waaronder de zeldzame Gelobde Melde, die
tot dan toe alleen maar op enkele plekken in
Zeeland voorkwam.
Het effect van de Zandmotor is vanaf het
strand tussen Kijkduin en Monster al heel duidelijk te zien. Sinds de aanleg groeit de punt
van de Zandmotor naar de kust toe. En aan de
kant van het strand groeit een puntje naar de
Zandmotor toe. De motor is dus al volop aan
het werk.
De afgelopen maanden is gemeten wat
het effect van de nieuwe stroming is op de
zwemveiligheid. Die effecten lijken mee te
vallen, afgezien van de noordelijke punt van
de Zandmotor. De stroming is daar sterk in
noordelijke richting. Voorlopig blijft rond de

gehele Zandmotor een zwemverbod gelden,
dat in stappen zal worden opgeheven.
Discovery Channel
In de laatste week van september heeft een
filmploeg van Discovery Channel opnamen
gemaakt voor het programma X-Machines.
Deze documentaire biedt een kijkje achter de
schermen van de aanleg van de Zandmotor en
het werk van de zandzuigers die aannemerscombinatie Van Oord Boskalis heeft gebruikt
om de zandplaat aan te leggen. De documentaire wordt in het eerste kwartaal van 2012
eerst in de VS uitgezonden en vervolgens in
Europa.
De Zandmotor is al een walhalla gebleken
voor kitesurfers. Bij de punt van deplaat zijn
speciale golven die aantrekkelijk zijn voor
gevorderde kitseurfers, terwijl de baai van de
Zandmotor juist vlak water heeft en geschikt
is voor beginners. Het is afwachten hoe lang
deze situatie zo blijft, omdat de Zandmotor
voortdurend verandert.
Delflandse hoofden
Naarmate het zand van het schiereiland zich
verder gaat verspreiden, zal dat ook effect
hebben op de uit basaltblokken bestaande
pieren (de zogeheten Delflandse hoofden) die
loodrecht op de kust staan. Bij de kustverbreding van de afgelopen twee jaar geheel kwamen de meeste Delflandse hoofden onder het
zand te liggen, maar op een aantal plekken
is het zand weer weggespoeld waardoor de
basaltblokken weer bloot kwamen te liggen.
De bekende waarschuwingsborden bij de golfbrekers – het kan riskant zijn om in de nabijheid ervan te water te gaan – zijn daarom hier
en daar weer teruggeplaatst. Toch is de kans
groot dat de dammen als gevolg van het aangevoerde Zandmotorzand de komende jaren
opnieuw onder het zand zullen verdwijnen.
Op de Zandmotor komt dezer dagen een mast
van ongeveer 40 meter hoogte te staan, waaraan camera’s zijn bevestigd. Deze camera’s

maken elk half uur een opname van de kustlijn,
waarmee onderzoekers in kaart kunnen brengen hoe de Zandmotor en de vorm van de kust
veranderen.
Hoe te bereiken?
De zandmotor is te voet en per fiets gemakkelijk te bereiken. Te voet over het strand vanaf
Kijkduin en per fiets of lopend door de duinen
richting Monster via de zuidelijker gelegen
strandopgangen Schelpenpad en Watertoren.
Wilt u met de auto, dan kunt u parkeren ter
hoogte van Machiel Vrijenhoeklaan 175. Vanaf
daar loopt u naar strandopgang 2 (Hoek van
Hollandpad). Het is dan nog circa 15 minuten
lopen over het strand.
Ten zuiden van de Zandmotor kunt u gebruik
maken van de parkeergelegenheid bij strandopgang Molenslag in Ter Heijde (straatnaam
Molenslag). U loopt dan nog circa 15 minuten
over het strand.

Sculpturen van
Margot Spiegel in
kappersgalerie Van der Zijden
Gedurende de hele maand november zijn
bij ‘kunstkapper’ Leon van der Zijden aan de
Mezenlaan 48 schitterende sculpturen te zien
van Vogelwijk-beeldhouwster en keramiste
Margot Spiegel-Kraemer. Ook als u niet voor
een coiffure komt, kunt u er gerust binnenlopen om de werken te bekijken.
Margot Spiegel, die zich in de ‘leeftijd der zeer
sterken’ bevindt, is nog altijd heel actief. Ze is
inmiddels al 45 jaar als beeldend kunstenares
werkzaam, in haar huis aan de Kwartellaan en
af en toe ook in ateliers van kunstbroeders of
-zusters. Ze werkt veel met zwart Belgisch
marmer en Italiaanse carrara.
De laatste decennia heeft ze zich sterk laten
inspireren door indiaanse kunstuitingen.
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om staatsexamens af te nemen, verhuisden we
in die periode altijd met het hele gezin naar
een huis in de Vogelwijk, meestal op de De
Savornin Lohmanlaan, dat mijn vader dan voor
een maand gehuurd had. Mijn broers, zussen
en ik genoten hier natuurlijk enorm van het
strand en de duinen. Ik kende de Vogelwijk dus
al goed en toen mijn man Frank in 1994 in het
Leyenburg ziekenhuis ging werken, wist ik wel
waar ik wilde wonen. Zo kwamen we in 1995
met onze vier kinderen op de Fuutlaan terecht.

Mies maakt
mensen mooier
Door Magda van Eijck

Tien jaar geleden begon Mies de Bont
in haar huis op Fuutlaan 8 schoonheidssalon Beaubelle. Het afgelopen
decennium heeft ze een trouwe klantenkring opgebouwd. De meesten
komen uit de Vogelwijk, maar door
mond-tot-mondreclame krijgt ze
inmiddels ook cliënten van verder
weg over de vloer.
Mies is geboren en opgegroeid in Breda,
aan de zuidrand, vlak bij het voormalige
dorp Ginneken (in de volksmond ’t Ginneke
genoemd) dat nu een Bredase wijk is. ,,Ik
had acht broers en zussen. Mijn vader gaf
Nederlands en was tevens directeur van een
school in Breda. Omdat hij één keer per jaar
gedurende een maand in Den Haag werkte

Beaubelle
Mies werd leerkracht op een basisschool in
Den Hoorn, tussen Wateringen en Delft. ,,Mijn
eigen kinderen vroegen natuurlijk ook veel
aandacht en daarom ben ik – naast mijn werk
in Den Hoorn – een opleiding tot schoonheidsspecialiste gaan volgen. Dan kon ik deels thuis
werken, en zo is het ook gegaan. Eerst kwam
ik nog bij mensen thuis, maar tien jaar geleden heb ik op de tweede etage van ons huis
een kleine, maar knusse salon ingericht. Voor
mensen die moeite hebben met traplopen is het
misschien wel lastig, want m’n werkruimte is
wel op de tweede etage.”
,,Ik plan veel tijd in voor een klant en naast
gezichtsbehandelingen, epileren en verven van
wimpers en wenkbrauwen, geef ik ook uitgebreide gezichts-, schouder- en nekmassages,’’
legt ze uit. Voor die massages volgde Mies
allerlei workshops, onder meer over shiatsu en
acupressuur. ,,Zo kan ik ervoor zorgen dat elke
klant uitgerust en tevreden mijn salon verlaat.’’
,,Omdat enkele klanten ook hun familie en
vrienden kennis wilden laten maken met mijn
salon, is het idee ontstaan om cadeaubonnen
te maken. Men kan een cadeaubon kopen voor
een behandeling maar ook voor een lekkere
lotion of crème.’’
Nu al haar kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten heeft Mies nog meer tijd voor het
geven van schoonheidsbehandelingen.
De salon is bereikbaar via telefoonnummer
(070) 3231521.
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Kortom
Elke zondagmiddag tot kerst:
Home & Garden Fair
Leeuweriklaan 13
In en rond haar sfeervolle huis Ivy Lodge,
Leeuweriklaan 13, houdt Grada Albregts vanaf
begin november tot en met 18 december elke
zondagmiddag een Home & Garden Fair.
Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u er wekelijks
terecht voor huis- en tuindecoraties, brocante,
lampen, tafelkleden, kussens, schilderijtjes,
kleine meubeltjes en tal van originele cadeautjes. Bezoekers worden ook getrakteerd op een
drankje.
Grada doet dit al gedurende een reeks van
jaren met groot succes. Ook dit keer hoopt
zij weer veel wijkgenoten te ontvangen. De
opbrengst van de verkoop schenkt Grada altijd
grotendeels aan een goed doel.

Winter Fair Papegaailaan:
Weekend 3 en 4 december
Zoals gebruikelijk organiseert Yvonne Brouwer
in het eerste weekend van december in haar
huis aan de Papegaailaan 7 een gezellige en
interessante Winter Fair met mooie artikelen
en hebbedingen. Op 3 en 4 december bent u
van 12.00 tot 18.00 uur welkom. Zie verder het
interview met Yvonne elders in dit nummer.

Geef u op voor de
Kerstbridgedrive
Geen decembermaand zonder de traditionele
Vogelwijk-kerstbridgedrive, die al vele jaren
tientallen Vogelwijkbewoners een plezierige avond bezorgt. Het evenement is dit
jaar geprikt op zaterdagavond 17 december.
Locatie, zoals gewoonlijk: het souterrain van de
Bergkerk aan de Daal en Bergselaan. Aanvang:
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19.30 uur. Kosten: 4 euro per persoon (incl.
koffie of thee en voor iedereen een prijsje).
Schrijf u snel in bij organisator Lucie Nijmeijer,
telefoon 3230181. Aanmelding per e-mail mag
ook: lucienijmeijer@hotmail.com

Handig voor ouderen:
de Uitzicht Voordeelpas
Zo veel mogelijk genieten en ondersteuning
krijgen als het nodig is. Wie wil dat niet?
Florence woonzorgcentrum Uitzicht in de
Zonnebloemstraat heeft dit najaar een voordeelpas geïntroduceerd die korting biedt op
een scala aan services die het leven van vooral
oudere wijkbewoners kunnen veraangenamen.
Om wat voorbeelden te noemen: met de
Uitzicht Voordeelpas kunt u met korting het
restaurant van Uitzicht bezoeken. U ontvangt
met de pas ook korting op behandelingen in
de kapsalon en bij de schoonheidsspecialiste,
pedicure en manicure.
Verder kan de bus van Uitzicht een uitkomst
zijn als u in het zorgcentrum een optreden of
een ander evenement wilt bijwonen. Bent u
meer gebaat bij wat ondersteuning? Met de
voordeelpas kunt u in acute gevallen in Uitzicht
terecht voor 24-uurs opvang. Extra zorg thuis
of een aansluiting op een alarmeringssysteem
zijn ook voorbeelden van diensten in het
servicepakket dat u met de voordeelpas kunt
ontvangen.
De kosten van de voordeelpas bedragen
€ 22,50 per kwartaal.
Bel voor meer informatie met het wijkservicepunt Uitzicht: tel. 754 55 55.
Als u internet heeft, kunt u ook kijken op
www.florence-zorg.nl/uitzicht

Gêne
Kerstconcert HagaSonare
Op zondagmiddag 11 december geeft het
gemengd koor HagaSonare een kerstconcert
in Agneskerk aan de Beeklaan 188. Dit jaar
wordt werk uitgevoerd van o.a de componisten D. Buxtehude, J.S. Bach , D. Bortnianski,
P. Cornelius, D. Willcocks, C. Franck en H.
Berlioz.
Medewerking wordt verleend door drie solisten
en de begeleiding bestaat uit orgel, blokfluit
en het Delfts Dameskwartet. Het geheel staat
onder leiding van Sabine Geerlof-Van de
Zande.
Het concert begint om 15.00 uur; de kerk is
open om 14.30 uur. Entreeprijs: 12 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden en
voor aanvang van het concert in de kerk.
Meer informatie bij het secretariaat (0703237329) en op de website www.hagasonare.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 9 november: Jan Debeij verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto
of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 16 november: Natasja van
Starrenburg verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een
levend of overleden persoon.
Woensdag 23 november: Sandra Koper verzorgt een avond met een naamanalyse.
Woensdag 30 november: Petra verzorgt een
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 7 december: Rietje Schillemans
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v.
een foto of voorwerp van een levend persoon
en trekt een tarotkaart.

Ik had met een vriendin bij De Bijenkorf
afgesproken. Rijkelijk vroeg stond ik in volle
bewondering bij een stand met prachtige
zijden bloemen. Hoor ik opeens iemand met
stentorstem roepen: ,,Mevrouw, wilt u met uw
vingers van die zijden bloemen afblijven?”
Ik schrok me rot en trok gauw mijn handen
terug want ik had inderdaad de bloemen
beroerd. Je geneert je kapot bij zo’n berisping.
Ik stam uit de tijd dat oom agent nog van
grote invloed was. In dit geval echter bleek
oom agent mijn vriendin Toos te zijn, die mij
van een afstandje had gadegeslagen en mij op
barse toon had toegesproken.
Dat is nog ’es wat anders dan de gêne die
je moet voelen als je, net als onlangs een
Belgische vrouwelijke burgemeester, wordt
betrapt bij het uitvoeren van een - ik zal het
maar netjes zeggen - vrijage in de buitenlucht.
Vreselijk!
Uitkijken dus geblazen bij alles wat je liever
geheimhoudt. Alle goede en slechte dingen
die je doet kunnen immers worden vastgelegd. Het leven wordt er niet makkelijker door.
Of op.
Natuurlijk is het niet behoorlijk om zo’n
gebeurtenis als met die burgemeester via een
internetfilmpje aan de grote klok te hangen
en rond te sturen. Maar ‘behoorlijk’ heeft hier
twee kanten, want zo handig en netjes was het
nou ook weer niet om je lust bot te vieren in
het openbaar. Tegenwoordig moet alles kunnen, maar dit…. ik benijd haar en de bijbehorende man niet!
Terug naar de zijden bloemen. Ze waren zo
mooi dat ik er verschillende van heb gekocht.
Deze gebeurtenis vond al heel wat jaren
geleden plaats, maar de bloemen bezit ik nog
steeds. Ze hebben inmiddels wel hun kleur
verloren. Grijzig. Ik ook trouwens.

Lorre
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

BIJLES WISKUNDE – Leraar Jeroen komt
bij u aan huis. Alle niveaus havo en vwo.
Succes verzekerd. LET OP: telefoonnummer
in oktober-uitgave was onvolledig. Het juiste
nummer is 06 26118927.
GEVONDEN - Een set huissleutels op de stoep
voor Kraaienlaan 41 op 19/10 jl. Tel.3235340.
TEHUIS VOOR POES GEZOCHT - Wegens
verhuizing naar een flat zoeken wij een nieuw
thuis voor onze poes van 8 jaar. Liefst een
huis met tuin. Het is een lieve kat die graag op
schoot zit en kroelt en goed omgaat met kinderen, andere katten en ‘kleine’ honden. Voor
verdere details en informatie, bel Anja Meijer,
tel: 06 23 44 78 42.
AANGEBODEN - Meditatieve tekencursus
(zo-morgen of wo-avond) en een cursus schrijven n.a.v. het eigen levensverhaal (di-avond
of do-morgen). Beide cursussen gaan door bij
minimaal 4 deelnemers. Meer inf. bij mevr.
P. van Rooijen, tel 06-13841368 of
info@praktijkcrossroads.com
GEZOCHT - Ouderwetse op zichzelf staande
cassetterecorder. Tel. 3603398
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TE KOOP - Een studiepiano. Moet opnieuw
worden gestemd. Prijs: 100 euro. (Hij staat op
de begane grond). Tevens houten schommelbankje voor peuters: 10 euro. Tel. 3602333.
HUISH. HULP - Brenda heeft tijd over
om u te helpen met huishoudelijk werk.
Zij is Nederlandse.Haar telefoonnummer
is 0651000046. Referentie beschikbaar.
BIJLES - Wiskunde & economie. Ik heb ruim
10 jaar ervaring in bijles geven. Uurtarief: €30.
Bel mevr. Gunning: 06-1454 2236.
KERSTCADEAUTJES - Op zondag 27 november van 13.00-17.00 uur hebben wij een
Kerst-inloop aan de Mezenlaan 69. Exclusieve
hals- en armsieraden, zoetwater- en shellparels, amethist, rose quarts etc. Een groot deel is
traditioneel geknoopt. Ook is er een hoekje met
brocante, plus hapje en drankje. U bent van
harte welkom. Wel graag tevoren even bellen
als u langs wilt komen (tel. 0639146947)
of stuur een e-mail naar
annigje-metje@hotmail.com
TE KOOP - Mooie open eiken boekenkast,
door meubelmaker vervaardigd, 170 cm.
breed, 2 m. hoog en met 10 verplaatsbare planken van 35 cm. diep. Tel. 3634453.
BIJLES - Begeleiding en ondersteuning voor
kinderen in het basisonderwijs. Ruime RTervaring op het gebied van dyslexie, spelling,
rekenen en begrijpend lezen. Ook mogelijkheid
tot het geven van CITO-trainingen. Informatie
bij Inge Petrie, 06-20171021
HUISH. HULP - Zoekt u huishoudelijke hulp?
Dan kan ik u mijn lieve, hardwerkende, flexibele hulp aanbevelen die nog tijd beschikbaar
heeft. Zij heeft ruime werkervaring. U kunt
haar bellen op nr. 06-17936426. Voor nadere
informatie en referenties: 3232475.

TE KOOP - Bugaboo Cameleon, zand-donkerbruin (kinderwagen&wandelwagen, jaar
2008). Ook een Burley Fietskar voor twee
kinderen, tot 45 kg. Meer informatie en prijzen:
tel.3316516.
TE KOOP - Modern grijslederen 2-persoons
bankje zonder beschadigingen. Afm. 60 x
0.90. Foto beschikbaar. Vraagprijs 100 euro.
Informatie: mhboutkan@planet.nl
TE KOOP - Kleuter/peuter logeerbedje, 10
euro. Leuke, stevige driewieler,10 euro.
Tel. 3235340.
TE KOOP - Skelter 20 euro; Autostoeltje 20
euro; Fietsstoeltje gratis af te halen; Babykinderbedje,opvouwbaar met matrasje, matrasbeschermer, dekbedje + hoezen, lakentjes
en dekentje voor 40 euro; Bad-mengkraan +
douchegarnituur 15 euro; Thermostaatkraan
+ douchegarnituur 15 euro; Mosa keramische
badkamertegels 7.62 m2, tegelmaat 20 bij
10 t.e.a.b. Inlichtingen tel. 3453148.
HUISH. HULP – Mijn goede en betrouwbare
hulp in de huishouding, Houafa, heeft nog
tijd om u te helpen. Zij is mobiel bereikbaar
(06 85340027) en spreekt goed Nederlands.
Bel voor referentie met Annemarie Brouwer,
0630902814.
FIETS TE KOOP - Ongebruikte Postcodeloterijfiets. Prijs 150 euro. Tel. 3232159.
TE HUUR - Genieten van een heerlijk najaarszonnetje? Te huur voor inwoners van de
Vogelwijk die net als wij van zon, rust, lekker
eten en golfen (1 greenfee p.p. gratis!) houden:
6-persoons ‘town house’ op de Monte Mayor
Golf & Country Club, Benahavis (Marbella),
Spanje.
Zie: www.ourtownhouseatmontemayor.nl.
Voor boekingen en/of vragen kunt u contact
opnemen via 06-28900033 of
ourtownhouseatmontemayor@gmail.com

In Mijn Naam
God wist van jongs af aan dat hij niet bestond
dan alleen in de gedachten
van een kind, een oude vrouw, een geestelijke
een koning, een president
Wonderlijk dat er toch steeds weer mensen waren
die hem opriepen toch vooral te bestaan,
soms onder een andere naam
Op blote voeten achter een warme kachel
op kerstavond, lang geleden
woonde God even in het hoofd
van een sprookjesverteller
en las het verhaal van het meisje met de zwavelstokjes
Het is prettig als er een mooi verhaal ontstaat,
dan is het een groot genoegen om God te zijn,
dacht God
Alleen als ze kruistochten houden
zich maagden in de hemel wensen
oorlogen voeren in mijn naam
of twijfelen aan het bestaan van de holocaust
zou ik het liefst een gebraden kerstgans zijn:
éénmaal consumeren en voorbij
of zo’n zwavelstokje:
na een leuke droom voor altijd opgebrand
Nooit meer te bestaan in denken of in daad
nooit meer aangeroepen
ook niet onder een andere naam.

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

Buurtpreventie

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

Brandweer:

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

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimarstraat 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
W I J K V E R E N I G I NG

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

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

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een acceptgiro
toegezonden.
Gironummer wijkvereniging: 1783722.

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