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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.

De aandachtige consumenten van dit blad hebben
het in januari waarschijnlijk al gemerkt: de economische crisis is nu ook in de inhoud van dit vertrouwde
wijkmagazine zichtbaar geworden. Weliswaar niet
in de artikelen, maar wel pregnant in de hoeveelheid
advertenties.
Het blad heeft een ongewilde vermageringskuur
ondergaan, want het aantal advertentiepagina’s is
met ingang van de jaargang 2012 met maar liefst vier
verminderd. En dat terwijl de afgelopen jaren de adverteerders geregeld in de rij stonden om in wijkblad
De Vogelwijk een plekje te claimen teneinde de aandacht voor hun goederen of diensten te trekken. We
hebben een jaar of vijf geleden zelfs nog wachtlijsten
voor adverteerders gehad!
Ook in 2009 en 2010, toen dagbladen, weekbladen
en huis-aan-huisbladen hun advertentie-inkomsten
al aardig zagen dalen, bleef de belangstelling voor
het plaatsten van betaalde advertenties in ons blad
onverminderd bestaan. Het jaar daarop, in 2011, ging
er één advertentiepagina af, maar daar stond weer tegenover dat er van tijd tot tijd een losse reclamefolder
in het blad meeging of dat bedrijven kozen voor een
één- of tweemalige halve advertentiepagina.
Met een reeks afzeggingen van vaste adverteerders en
afwerende dan wel huiverige reacties van andere gepolste ondernemingen kreeg eind vorig jaar ook onze
advertentiepositie een gevoelige knauw. Gevreesd
moet worden dat dit nog wel een poos zo zal blijven.
Maar het hoeft natuurlijk niet, want de bewoners
van de Vogelwijk blijven een dankbare doelgroep en
bovendien zijn onze advertentietarieven uitermate
schappelijk, zeker als je bedenkt dat dit blad 11 keer
per jaar uitkomt.
Wie een bedrijfje heeft en een vaste advertentie of incidenteel inlegvel overweegt, moet maar eens kijken
op de website van de wijkvereniging, www.vogelwijkonline.nl want daar zijn onder het kopje ‘Contact’
alle advertentietarieven te vinden. Misschien brengt
het u wel op een idee.
We wensen u een aangename schrikkelmaand. En de
lieve lezeres van wie we weten dat ze op 29 februari
jarig is - een datum die de alledaagsheid ontstijgt ontvangt bij dezen een kus.
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Tot het moment waarop ik dit schrijf - eind januari - was de winter waar sommigen op hoopten nog steeds niet ingetreden. Harde wind
hebben we daarentegen al veelvuldig voor
de kiezen gehad. En er was in elk geval één
‘bewoner’ uit onze nabije omgeving die daarvan heeft genoten: windmolen De Duinvogel
van Vogelwijk Energie(k). Sowieso was heel
2011 goed voor ‘onze’ windmolen, zo blijkt uit
een recent productierapport. De windmolen
produceerde zo’n 1,4 miljoen Kwh, goed voor
ruim 400 huishoudens. De beschikbaarheid
was met 98% zeer goed, hetgeen wil zeggen
dat de molen als er wind was zeer betrouwbaar
heeft gedraaid. Kortom, Vogelwijk Energie(k)
kan tevreden zijn en met vertrouwen uitkijken
naar haar volgende duurzame experiment: de
slimme energiemeters.
Laan van Poot
Van andere orde is de vooruitgang die geboekt
is aan het begin van de Laan van Poot, ter
hoogte van de Houtrustflats, de sportclubs en
het squashcentrum. Het Tjalie Robinsonduin
moet nog tot volledige groei komen, maar het
belooft mooi te worden. De door bewoners ontworpen bank wordt binnenkort ook geplaatst.
Een groep bewoners van Groot en Klein
Houtrust is in gesprek met Westwood, om een
beter beeld over te brengen van klachten en
eventuele maatregelen. Verder is de verlichting in het eerste stuk van de Laan van Poot
aanzienlijk verbeterd. Kijk zelf naar het verschil
met de oude situatie!
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Deze maand begint ook het riolerings- en
herbestratingsproject in het gebied tussen
Kwartellaan en Oude Buizerdlaan. Daarover
heeft de gemeente op 26 januari in de HALO
nog een ‘inloopavond’ georganiseerd. Over de
toekomst van de Sportlaankerk kunt u verderop
in dit blad nieuwe informatie lezen. Het ziet er
vrij somber uit, maar we geven onze wens om
het kerkgebouw te behouden niet op. Kom op
18 februari naar de ludieke demonstratie!
Buurtveiligheid
Buurtveiligheid staat hoog op de agenda dit
jaar. Op 6 februari is een bijeenkomst gepland
van de laancoördinatoren en de politie. Onder
andere zal dit een start betekenen van een gerichte campagne tegen woninginbraak en babbeltrucs. De babbeltruc, waarbij iemand onder
valse voorwendselen aan de deur komt en
poogt binnen te dringen, blijkt een van de meest
voorkomende misdrijven in de Vogelwijk te zijn.
Ik wens de laancoördinatoren en de commissie
buurtveiligheid veel succes bij hun initiatief om
ons bewuster te maken en hier tegenin te gaan.
Burenhulpcentrale
Een relatief nieuw initiatief is de Burenhulpcentrale voor het stadsdeel Segbroek.
Samengevat brengt het vraag en aanbod bij
elkaar als het gaat om kleine hulpactiviteiten,
zoals het uitlaten van een hond of het helpen
met boodschappen. Het is een initiatief van
verschillende Haagse welzijnsorganisaties.
Voordat deze service in de Vogelwijk van start
kan gaan, moet er eerst een flink bestand
worden aangelegd van wijkbewoners die bereid
zijn om af en toe iemand in de straat of de buurt
te helpen. Geef u op via (070) 262 9999. In het
maartnummer komt meer informatie over de
Burenhulpcentrale te staan.
Papieren wijkblad
Tot slot: in het vorige nummer las ik de quote
van wethouder Baldewsingh dat een papieren
wijkblad z’n langste tijd heeft gehad. Tja, het

internet en andere media zoals twitter en
Facebook worden natuurlijk steeds prominenter. Daar gaan wij ook in mee, want we hebben
een mooie eigen website: www.vogelwijkonline.nl. Hier kunt u terecht voor allerlei informatie over de Vogelwijk en Segbroek. Maar
ons wijkblad heeft wat mij betreft zijn tijd nog
lang niet gehad! Iedere maand weer is het een
plezier om het te ontvangen en van begin tot
eind te lezen. En als ik de reacties in mijn buurt
beluister, dan bent u dat volledig met mij eens!
Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Anke
Lütkenhues, Marianne Moor, Arthur Wiggers en
Rob Heidt)

VOGELWIJKAGENDA
Maandag
6 februari

Begin van het riool- en straatvernieuwingsproject Vogelwijk
fase 3. De Wildhoeflaan en
Kwartellaan zijn het eerst aan
de beurt.

Maandag
6 februari

19.15 uur: Overleg
Laancoördinatoren
Vogelwijk op politiebureau
Fahrenheitstraat over wijkveiligheid

Zaterdag
18 februari

11.00-12.00 uur Ludieke
demonstratie tegen sloop kerk
Sportlaan (op locatie)

Zaterdag
10 maart

Witte Kruis Wielertoertocht (zie
artikel in dit blad)

Vrijdag
16 maart

11.00- 14.00 uur: Voorjaars
brunch voor senioren,
Rietzangerlaan 2A (zie pag. 11)

Zondag
18 maart

10.00 tot 14.30 uur Sportdag
voor de jeugd in Sporthal
Ockenburgh (zie pag. 13)

Kledingcontainer nu ook
op de Mezenlaan
De glas- en papierbak aan de Mezenlaan, ter
hoogte van de onlangs opgeheven schoenmakerij, hebben in januari gezelschap gekregen
van een container voor oude maar nog bruikbare kleding. De groene kledingverzamelbak
is er neergezet door het Leger des Heils. De
container is de tweede in de wijk, want er stond
er al eentje aan de kop van de Kwartellaan.
Die was af en toe zo afgeladen, dat de zakken
met kleding (het textiel moet in gesloten zakken worden afgeleverd) er gewoon op straat
tegenaan werden gezet. De bijgaande foto van
de Kwartellaancontainer is kort na Kerstmis
genomen. Kennelijk had menigeen vanuit de
kerstgedachte het idee opgevat om opruiming
in de klerenkast te houden en een aantal schenkingen te doen.
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Help de komende
weken mee met de
padden-oversteek
Op een aantal
locaties in en
rond Den Haag,
waaronder de
laatste 500
meter van de
Laan van Poot,
is het tussen
half februari
en eind maart weer spitsuur voor de padden,
die na hun winterslaap vanuit tuinen en bosjes
naar waterrijke gebieden trekken om te gaan
paren. Vele tientallen vrijwilligers helpen jaarlijks een veelvoud aan padden om veilig straten
en wegen over te steken, zodat de diertjes niet
worden platgereden. Vorig jaar zijn in totaal op
die manier ruim 5000 padden en ook nog bijna
600 kikkers en ruim 100 salamanders met de
hand de straat over gezet.
De Dierenbescherming is ook nu weer op zoek
naar vrijwillige ‘klaarovers’ voor hulp bij de
paddentrek. Het is een klusje voor jong en oud,
dat altijd in een gezellige sfeer verloopt. Met
zoekt ’s avonds met zaklampen naar padden
en andere amfibieën, pakt ze op, doet ze in een
emmer en laat ze aan de overkant weer vrij.
De vrijwilligers moeten bereid zijn om vanaf
half februari gedurende zes weken een vaste
avond per week actief te zijn, ongeveer tussen
zonsondergang en 23.00 uur.
Op 7 februari is er voor vrijwilligers een informatieavond op het kantoor van de Haagse
Dierenbescherming, Frederik Hendriklaan
85B, verzorgd door de paddenspecialist/
bioloog Lex Kreffer.
Wie mee wil doen, kan bellen met
(070) 392 42 89, maar er kan ook een inschijfformulier worden ingevuld via de webpagina
http://denhaag.dierenbescherming.nl
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Geen uitzicht
op behoud
kerkgebouw
Sportlaan
Door Arthur Wiggers,
bestuurslid wijkvereniging

De plannen voor sloop van de Sacramentskerk
aan de Sportlaan zijn nog niet van tafel. Sterker
nog: ‘De gemeente steunt nieuwbouw voor een
appartementengebouw op genoemde locatie’,
aldus een gemeentelijke brief van 17 januari
aan wijkvereniging De Vogelwijk. Het bestuur
van de wijkvereniging en de werkgroep die zich
met de toekomst van het kerkgebouw bezighoudt blijven zich verzetten tegen sloop en
nieuwbouwappartementen.

De algemene ledenvergadering van de wijkvereniging sprak zich op 17 november 2011
unaniem uit voor behoud van het bestaande
kerkgebouw, zo nodig met een nieuwe bestemming. Uiterlijke aanpassingen zijn eventueel
denkbaar, zolang die het karakteristieke
beeld van het gebouw maar niet aantasten.
Nieuwbouw met vier of vijf bouwlagen is wel
het laatste waar de wijk op zit te wachten.
Gesprekken
Sindsdien zijn gesprekken gevoerd met de
projectontwikkelaar, Kavel Vastgoed, en met de
gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
Aan de projectontwikkelaar is een alternatief
plan voorgelegd, dat ook gepresenteerd was tijdens de algemene ledenvergadering. Dat plan
voorziet in de bouw van woningen, grotendeels
binnen het bestaande kerkgebouw.
De projectontwikkelaar houdt echter vast aan
de eigen plannen en krijgt daarin, in elk geval
voorlopig, de steun van de gemeente. In bovengenoemde brief schrijft de gemeente:
‘Een overweging daarbij is dat een met de kerk
vergelijkbare massa kan worden gerealiseerd,
waarbij het beschermd stadsgezicht niet onacceptabel wordt aangepast. Het beschermde
stadsgezicht heeft immers geen betrekking op
individuele objecten maar juist op de stedenbouwkundige opbouw van het gebied rond de

Sportlaan. In deze stedenbouwkundige context
zijn vooral de ruimtelijke uitzonderingen op de
overwegende laagbouw in Vogelwijk van belang.
Deze uitzonderingen zijn op meerdere plaatsen op
de Sportlaan zichtbaar. Met het nieuwe appartementengebouw blijft dit beeld in voldoende mate
behouden.’
Met andere woorden: de gemeente vindt het
voor het beeld juist van belang dat op de plek
van de te slopen kerk hoge bebouwing terugkomt.
Reactie wijkvereniging
De wijkvereniging heeft inmiddels in een
reactie aan gemeente en projectontwikkelaar
aangegeven deze visie in het geheel niet te
delen en zich te zullen verzetten tegen ontwikkelingen in de voorgenomen richting. Behoud
van het beeld is volgens de wijkvereniging het
meest gediend met behoud van het kerkgebouw. Nieuwe appartementenflats van vier of
vijf etages met een verhoogde begane grond
passen niet in het beeld van de wijk aan de
westkant van de Sportlaan.
Overigens moeten voor het bouwplan van
Kavel Vastgoed alle formele procedures
(aanvraag omgevingsvergunning, wijziging
bestemmingsplan) nog in gang worden gezet.
Er staan dus nog diverse mogelijkheden van
bezwaar open.

Anti-sloopactie op 18 februari
Om ons verzet tegen sloop zichtbaar te maken is er op zaterdag
18 februari van 11.00 tot 12.00 uur bij de kerk een vriendelijke actie.
Gewapend met schoffels, schrobbezems, vuilniszakken, e.d. geven we
de ruimte rond de kerk een schoonmaakbeurt. Voor behoud in plaats
van afbraak.
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Kom liefst met
eigen schoffel of bezem, maar gewoon alleen er bij zijn is ook prima.
Voor koffie, thee en muzikale omlijsting wordt gezorgd.
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Lumineuze entree Laan van Poot
In het voorjaar van 2011 werd aan het
begin van de Laan van Poot tussen het
Squashcentrum en de Houtrustlaan een batterij
nieuwe lantarenpalen geplaatst. Dat gebeurde
in het kader van de herprofilering en ‘opwaardering’ van dit stukje Laan van Poot, zoals de
gemeente enkele jaren geleden aan de wijkvereniging en de omliggende sportgelegenheden
had beloofd. Er zouden onder meer nieuwe
parkeerhavens komen en de verlichting zou
worden verbeterd, want het was er nogal een
duistere bedoening.
Aldus verscheen er een serie nieuwe straatlantaarns van het type ‘Berlage’ (in de jaren
twintig ontworpen door Berlages medewerker
Piet Zwart, zoals u eerder in dit blad hebt kunnen lezen). Vooralsnog bleef het echter alleen
bij de palen. De voorraad ‘lampenkappen’
was namelijk op en daarom moest er worden
gewacht op een nieuwe aflevering door de producent van de Berlage-lantaarns. En ziedaar:
begin januari 2012, zo’n zeven maanden na
het plaatsen van de palen, konden die eindelijk
hun finishing touch krijgen. Het resultaat mag
er zijn, want de entree van de Laan van Poot
krijgt bij invallende duisternis ineens een bijna
feëriek karakter.

Parkeerplaatsen
De exploitanten van onder meer het
Squashcentrum en de aanpalende tennis- en
voetbalvelden zijn blij met de uitbreiding van
het aantal parkeerplaatsen, de extra parkeerruimte bij discotheek Westwood (bovenop de
bezinkingsbassins van de waterzuiveringsinstallatie) en de aanzienlijk betere verlichting.
Desondanks hebben ze nog wel een punt
van kritiek, want in tegenstelling tot eerdere
afspraken heeft de gemeente de ingang van het
Westwood-parkeerterrein schuin tegenover het
- onlangs met helm beplante - sierduintje bij de
Houtrustflats gelegd.
,,Maar in de praktijk rijdt bijna iedereen die
van de Houtrustweg de Laan van Poot op
komt en daar z’n auto wil parkeren eerst even
door om te zien of er voor de deur van het
Squashcentrum of verderop plaats is,’’ zegt
eigenaar Ed de Jonge van het Squashcentrum.
,,En als er geen plaats is, krijg je onnodige
drukte: opstoppingen, lastige keermanoeuvres
en heen en weer gerij. Dat had dus anders
gemoeten. De ingang van het grote parkeerterrein had ter hoogte van de tennisbanen en het
voetbalveld gemoeten en de uitgang tegenover
het duintje.’’
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Maak uw eigen design Vogelwijktas!
Tekst en foto’s: Magda van Eijck
,,Jullie hebben zelfs de flessen voor de ramen
laten staan”, zeg ik tegen Natassia Jacobs als zij
de deur op Laan van Poot 296 voor me opendoet. Die flessencollectie ken ik al vele jaren,
maar ik weet dat Natassia er zo lang nog niet
woont. ,,De planken voor het raam lenen zich
daar ook voor”, antwoordt ze. ,,Men noemt
ons huis zelfs Het huis met de flessen. Ze staan
er inderdaad al sinds midden jaren zeventig en
wij vonden het leuk en hebben het zo gelaten.”
Natassia is in de zomer van 2006 met haar
man Maarten van Bremen, haar dochters Vera
(bijna 12) en Tessel (10) en zoon Manne (bijna
7) in dit huis komen wonen. De vorige bewoners waren haar schoonouders Fred en Elske
van Bremen. Natuurlijk is er verder wel wat
veranderd in het huis, maar het mooie is dat
het z’n eigen karakter volledig heeft behouden.
Dat Maarten architect is en Natassia industrieel ontwerper, zal daar wel een rol in hebben
gespeeld. ,,We hadden ook een goede aannemer hoor”, vertelt Natassia. ,,Dezelfde die de
nieuwe huizen op de plaats van de vroegere
Pauluskerk aan de Sijzenlaan gebouwd heeft.”
Philips
Ik ben bij Natassia omdat ze van plan is om
binnenkort voor een groep vrouwen uit de
Vogelwijk een creatieve workshop van enkele
weken te organiseren, waarin de deelneemsters
een eigen lederen tas kunnen ontwerpen en
produceren. Maar eerst wil ik graag meer over
haar achtergrond weten.
,,Maarten en ik hebben elkaar leren kennen
tijdens onze studie in Delft”, vertelt ze. ,,Maar
voor mijn afstudeerproject bij Philips, een keukenmachine die later op de markt is gebracht
onder de naam Compacto, vertrok ik naar
Groningen. Ik kreeg er voor twee jaar een baan
aangeboden, maar uiteindelijk ben ik er vieren-
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half jaar gebleven, dus toen zagen we elkaar
alleen in de weekends. Voor Philips heb ik ook
ladyshaves ontworpen. Daar moesten etuitjes
omheen. Ik reisde er voor naar Hongkong en
daar zag ik behalve etuis ook mooie tassen.
Vanaf dat moment wist ik wat ik echt wilde:
tassen maken!”
Opleiding leerbewerken
,,Het pendelen tussen Rotterdam, waar
Maarten woonde, en Groningen was wel een
heel gedoe en toen Maarten me ten huwelijk vroeg, was dat een goede reden om uit
Groningen te vertrekken,” vertelt Natassia
verder. ,,Daarna ben ik de opleiding leerbewerken in Den Bosch gaan doen. Dat was een
officiële opleiding, één dag in de week. Nu is
die trouwens in Nieuwegein gevestigd. Je kon
er kiezen uit vier richtingen: schoenen, tassen,

orthopedische producten of kleine lederwaren. Het was daar geweldig: we zaten met vijf
leerlingen in een groep en we leerden met de
machines werken. We moesten wat ouderwetse
tassen maken, maar al snel voerden we die dan
met vrolijk gekleurde stoffen, waar de docent
dan weer van schrok. Zo’n opleiding kost
haast niets en toch komen er maar heel weinig
leerlingen.”
Van vilt naar leer
,,In ons huis in Rotterdam ben ik begonnen met
het maken van vilten tassen. Ik had thuis een
atelier en van daaruit leverde ik rechtstreeks
aan winkels. Al snel stond er iets over mijn
werk in Elle Wonen, in Living en in andere bladen. Op vrijdag was mijn ‘winkel’ open en dan
konden particulieren bij mij de tassen komen
bekijken.’’
Veel mensen kwamen daar speciaal voor naar
Rotterdam. Jan des Bouvrie had begin 2000
een programma op televisie dat Metamorfose
heette. Daarin was een rubriek Hotspots. Ik
werd gebeld of men bij mij de tassen mocht

komen filmen. Ja, zo krijg je dan wel bekendheid. Ik ging ook exposeren: twee keer per jaar,
in januari en augustus, op de beurs Maison et
Object in Parijs.
Ik ging steeds meer met leer werken, het liefst
met kalfsleer. Niet van hele kleine kalfjes hoor,
maar het moet wel soepel leer zijn, zonder of
met weinig littekens. De plek waar de beestjes
lopen is belangrijk. Schuren ze tegen muren of
tegen prikkeldraad, dan is de huid minder mooi.
Ook het ras van de runderen is belangrijk.’’
Internet
,,In Italië heb je nog veel leerlooierijen. Mijn
leer haal ik het liefst uit Toscane. Ik heb wel
eens geprobeerd om daar in tassenateliers mijn
ontwerpen te laten maken, maar helaas kom je
daar niet tussen. Ze willen alleen voor Prada en
Gucci werken. Uiteindelijk ben ik, een aantal
jaren geleden, opgehouden met de commerciële
productie van tassen. De winkels eisten steeds
lagere prijzen en dan hield ik van de mooie
leren tassen die ik ontwierp en maakte bijna
niets over.’’
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,,Ik ben wel van plan om weer wat tassen te
gaan maken en de verkoop via internet op te
zetten. Als er dan interesse voor is, kan ik er wel
een serie van maken, maar met een maximum
van 50 stuks van één ontwerp. Dan blijft het
uniek. Een tas kan goedkoper worden als er
meer van worden besteld. Het verschil tussen
1 exemplaar maken of 50 stuks kan in de prijs
behoorlijk oplopen.’’
,,Via internet kun je natuurlijk een bepaalde
prijs aanbieden op voorwaarde dat er een
minimaal aantal bestellingen wordt gedaan.
Want één tas of slechts een paar tassen maken
is erg duur. Weinig klanten zijn bereid die prijs
te betalen. Dus als er weinig animo voor is, dan
niet.”
,,Werk heb ik toch wel, want ik geef sinds 2000
les op de Design Academy in Eindhoven en ik
maak ook akoestische wandkleden van vilt. Ik
heb dat voor ons zelf hier in de achterkamer
gemaakt omdat het door de houten vloer en
zonder gordijnen nogal hol klonk, maar ik heb
ook een grote studio met akoestische wandkleden bekleed.”

voor wijkgenoten en andere geïnteresseerden
cursussen leerbewerken en tassen maken gaan
geven. Ik heb alle materialen en drie machines
in huis. Wie aan de cursus wil deelnemen, moet
wel zelf wat kleine dingen aanschaffen, zoals
een stalen liniaal, een potlood, een vouwbeentje en een snijmes met priem.’’
De cursus bestaat uit vijf dagdelen en kost
350 euro, maar dan ga je na afloop wel naar
huis met een prachtige lederen tas naar eigen
ontwerp en zelf gefabriceerd. Voorlopig geeft
Natassia aan de Laan van Poot 296 twee cursussen, elk voor vier personen per cursus, en
wel op de volgende data in februari en maart:
• Dinsdagavond van 19.30 - 22.30
op 21/2, 6/3, 13/3, 20/3 en 27/3
• Vrijdagochtend van 09.30 - 12.30
op 24/2, 9/3, 16/3, 23/3 en 30/3
Aanmelden kan tot 16 februari!! Dus als u
interesse hebt, reageer dan snel. Bij meer dan
acht aanmeldingen komt er een nieuwe serie
workshops in zicht.
Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar

info@njdesign.nl
Cursus leerbewerken en tassen maken
,,Nu wil ik in ons huis hier aan de Laan van Poot

of bel naar 06 27 22 77 87.
Inschrijven kan via hetzelfde e-mailadres.

Voorjaarsbrunch voor Vogelwijksenioren op
vrijdag 16 maart
De commissie ouderenactiviteiten van de wijkvereniging biedt senioren uit de wijk op vrijdag
16 maart van 11.30 tot 14.30 uur een voorjaarsbrunch aan in de vergaderruimte naast de
St-Albaanskerk aan de Rietzangerlaan 2a.
De kosten van deze brunch, waarbij alvast het
glas wordt geheven op de komende lente, bedragen 15 euro per persoon. Hopelijk wordt het
een gezellig samenzijn met vele deelnemers.
Wie aan wil schuiven, kan zich tot uiterlijk 2
maart aanmelden! Dat kan via de e-mail bij

Mieke Douma (visserdouma@hetnet.nl) of
via de telefoon van Ria Zonneveld (3452268).
Reserveer deze datum alvast in uw agenda of
op de kalender en geef u snel op.
Oproep voor muzikale omlijsting
Het lijkt de organisatoren leuk als de voorjaarsbrunch van 16 maart muzikaal luister wordt
bijgezet. Woont u in de Vogelwijk en bent u in
de gelegenheid om tijdens de brunch te musiceren, dan horen wij het graag van u via bovengenoemde mail en/of telefoon!
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Teleurstellende respons op idee
voor boek over architecten Fels
In het decembernummer van dit blad kondigde architect Rob Fels (Kraaienlaan)
zijn voornemen aan om een boek te maken over zijn grootvader, architect J.B. Fels
(Koos), en diens broer Henk Fels, die eveneens architect was. Koos Fels heeft in de
jaren twintig en dertig vele tientallen huizen in de Vogelwijk ontworpen en bovendien zijn enkele blokken in het zuidelijk deel van de wijk onder zijn supervisie tot
stand gekomen.
Het boek dat Rob Fels voor ogen staat, moet
een rijk geïllustreerd werk worden, dat hij
samen met architectuurhistoricus Marcel
Teunissen wil schrijven en vormgeven.
Kort voor Kerstmis bezorgde Rob op ruim 120
adressen van Vogelwijkwoningen die van de
hand van zijn opa zijn een brief en een fraaie
brochure met een verzoek om een bescheiden
financiële bijdrage (100 euro of wat meer) aan

het boekproject. In ruil daarvoor krijgt men
sowieso een gratis boek.
Vogelwijkgevoel
,,Helaas was de respons zeer teleurstellend!’’,
verzucht Rob. ,,Hoe zit dat nou met het
Vogelwijkgevoel waar velen vaak over spreken?
Mijn idee was dat men met Kerstmis, gezellig
bij de boom genietend van goed eten en drin-

Rob Fels bezit een enorme map met tekeningen, foto’s en andere gegevens over alles wat zijn grootvader heeft ontworpen. Op de linker pagina een huizenblok aan de Oude Buizerdlaan.
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ken, in de juiste stemming zou kunnen komen
om mijn initiatief te ondersteunen. Maar
misschien was dit juist het verkeerde tijdstip. Wellicht hebben veel mensen gedacht:
december is toch al een dure maand, dus dit
leggen we maar even terzijde. Het kan ook
zijn dat al aardig wat mensen vanwege de crisisverschijnselen flink aan het bezuinigen zijn.
Ik heb in totaal maar tien positieve reacties
ontvangen. Dat viel wel tegen, ja!’’
Rob noemt nog een andere mogelijke oorzaak
van de geringe respons. ,,Het was misschien
te kort dag om een beslissing te nemen, want
ik had de deadline op 15 januari gezet. Vóór
die tijd moest men reageren. Dat was ook
wel erg krap, want je hebt natuurlijk mensen
die rond de feestdagen op vakantie zijn en
ik kan me ook voorstellen dat met kerst en
oud&nieuw in het vizier je hoofd er niet naar
staat om je te verdiepen in twee beroemde
Haagse architecten.’’

Vogelwijk Jeugdsportdag
op 18 maart
Dit jaar anders dan anders!
Ook dit jaar is er weer een sportdag voor alle kinderen tot en met 12 jaar die in de Vogelwijk wonen of
op de basisschool zitten. Deze sportdag vindt plaats
op zondag 18 maart, op een andere locatie dan
voorheen en met een sportiever karakter dan ooit.
De activiteitencommissie van de wijkvereniging heeft
de sportdag georganiseerd in samenwerking met
Gymnastiekvereniging ‘Spelen is Leren’. Dat belooft
wat!
Eddy Yarally heeft met zijn team van deze gymnastiekvereniging een zeer afwisselend, uitdagend en
bovenal sportief evenement georganiseerd. Alle
kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud die in de
Vogelwijk wonen en/of op school zitten, kunnen zich
voor deze gezellige en actieve dag opgeven. Doen!!
De plek waar alles zich op 18 maart afspeelt is

Tweede kans
Om kort te gaan: Rob Fels wil de bewoners
van huizen van zijn grootvader, maar ook
andere geïnteresseerden, nog een kans geven
een donatie voor de totstandkoming van
het boek te doen. ,,De deadline is bij dezen
verschoven naar vrijdag 17 februari,’’ zegt hij.
,,Tegen de mensen die nog niets hebben laten
horen, zou ik willen zeggen: haal de brochure
nog eens tevoorschijn, lees hem aandachtig
door en besluit dan alsnog mee te doen.’’
,,Andere Vogelwijkers die in architectuur
zijn geïnteresseerd, kunnen trouwens ook
meedoen en zo’n brochure met een voorproefje van het boek krijgen. Men kan mij
e-mailen via rob.fels@casema.nl of bellen op
06-50526210. Iedereen die nog vragen heeft,
beantwoord ik graag! En lukt het de aangeschrevenen echt niet een financiële bijdrage
toe te zeggen… we blijven even goeie wijkgenoten, maar laat het dan in elk geval even
weten. Onder het motto ‘beter laat dan nooit’
wacht ik gespannen af.’’

Sporthal Ockenburg, Wijndaelerduin 27.
De activiteiten beginnen rond 10.00 uur en eindigen
om 14.30 uur.
Per deelnemer wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. Daarvoor krijgen alle sportievelingen ook een
lunch aangeboden.

Schrijf je gauw in, liefst nog deze maand
februari!
Dat kun je heel eenvoudig doen door een e-mail te
sturen naar activiteitencie@live.nl
Vermeld bij inschrijving je naam, leeftijd, school
en klas. Na inschrijving krijg je per e-mail nadere
informatie, onder meer hoe het deelnemersgeld kan
worden betaald.
Nogmaals: schrijf je snel in, want vol = vol!
Tot ziens op 18 maart in sporthal Ockenburg!
Activiteitencommissie Vogelwijk
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Niet meer zo mobiel?
Met de wijkbus kom je nog eens ergens
Tekst en foto’s: Mischa Vos

In het decembernummer van dit blad
stond een kort stukje over de Segbroekwijkbus, die u op afspraak binnen het
stadsdeel Segbroek overal naartoe
brengt en u weer thuis afzet. Handig
als u slecht ter been bent of als u niet
meer kunt fietsen. Eén van de chauffeurs van de wijkbus is de 66-jarige
vrijwilliger Dick Brieër. Wij spreken
hem in zijn appartement aan de Sportlaan 1180.

14
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Voordat hij begint te vertellen over zijn werk als
wijkbuschauffeur, licht Dick - vader van twee
dochters en oud-korfballer van Ons Eibernest
- even zijn eigen doopceel. Hoe hij opgroeide
in de Vreeswijkstraat, toentertijd aan de grens
van Den Haag, waar je over het Westland
richting Delft en Rotterdam kon kijken. En hoe
hij uiteindelijk met zijn echtgenote Agnes in de
Ermelostraat belandde, waar ze vele jaren hebben doorgebracht, zij het in drie verschillende
woningen. ,,Heel bizar: we begonnen er op de
tweede verdieping, toen verhuisden we naar de
eerste etage daaronder en we eindigden op de

begane grond, waar we een tuin hadden. Acht
jaar geleden verhuisden we naar de Sportlaan.’’
Buitenlandse Zaken
,,Ik begon als leerling-banketbakker. Dat heb
ik twee jaar volgehouden, totdat ik wist dat
ik dat echt niet langer wilde. Toen ben ik iets
heel anders gaan doen. Op mijn achttiende
ben ik als postjongen in dienst gekomen bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken en daar heb
ik vervolgens 46 jaar in verschillende functies
op het archief gewerkt. Drie jaar geleden ben
ik gepensioneerd. Er kwam weer een reorganisatie aan en ik had het eigenlijk wel een beetje
gehad. Ik kon met een mooie regeling van mijn
pensioen gaan genieten. Die kans liet ik mij niet
ontglippen!”
Wijkbuschauffeur
,,Niet lang na mijn pensionering raakte ik
aan de praat met iemand van de wijkbus. Ze
zochten nog vrijwilligers. Dat leek me wel leuk:
lekker autorijden en onder de mensen. Dus zo
gezegd, zo gedaan. Ik doe het nog altijd met
veel plezier. Wij werken in shifts, per dagdeel,
met z’n tweeën. Ik doe met een collega van 82
jaar de maandagochtend en soms val ik in op
andere dagen.’’
Gebruik maken van de blauwe bus, versierd
met reclameteksten van sponsors, is heel eenvoudig, legt Dick Brieër uit. ,,Je betaalt dertig
euro per drie maanden en dan kun je de hele
week op werkdagen van de bus gebruik maken.
Binnen het stadsdeel Segbroek kun je overal
naartoe: boodschappen doen in een winkelcentrum, op bezoek bij familie of vrienden, naar de
bridgeclub, de tandarts, de fysiotherapeut of
het ziekenhuis, noem maar op.’’
Afspraak
,,Voor een afspraak bel je een dag van tevoren
en dan word je opgehaald en naar je bestemming gebracht. Je kunt de buschauffeur bellen
als je klaar bent, maar het is ook mogelijk om
op een afgesproken tijdstip weer te worden

Wijkbus-informatie
De rijtijden van de wijkbus zijn op werk
dagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot
17.00 uur.
Kosten van een abonnement zijn € 30,- per
kwartaal.
Wilt u zich opgeven als abonnee van de
Segbroekbus of als vrijwillig chauffeur of bij
rijder, bel dan op werkdagen tussen
08.30 en 10.00 uur het nummer
368 50 70. U wordt dan te woord gestaan
door de heer Kees van Mourik, mevrouw
Doorackers of mevrouw Engels. Zij verschaffen u alle verdere informatie.
Het telefoonnummer 368 50 70 moet u
- eveneens tussen 08.30 en 10.00 uur - ook
gebruiken als u een reservering wilt maken
voor een rit (of meer ritten) voor de volgende
dag of één van de dagen daarna. U kunt dus
nooit bellen voor vervoer op de dag zelf!

opgepikt en thuisgebracht. Als je voor dit soort
ritten een taxi moet nemen, ben je stukken
duurder uit! Ik houd natuurlijk een beetje een
verkooppraatje, maar je bent een dief van je
eigen portemonnee als je regelmatig ergens
naartoe wilt en geen gebruik maakt van de
wijkbus!”
,,Er kunnen in totaal zo’n zes mensen in de bus,
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maar zo vol zit-ie nooit. Rolstoelen kunnen
wij niet vervoeren, maar wel rollators. Er zit
een klein liftje aan de zijkant, dus mensen die
slecht ter been zijn kunnen wij prima in de bus
helpen.”
Vaste klanten
Er is vandaag de dag veel discussie over agressie in het openbaar vervoer. Hoe is dat op de
wijkbus? Dick moet hard lachen en grapt: ,,De
mensen gedragen zich keurig. We hebben nog
nooit iemand uit de bus hoeven zetten! Er
wordt veel gelachen in de bus en we hebben
vaak een praatje, zeker met mensen die je wat
langer kent. Met sommige vaste klanten krijg
je een bepaalde band. Toevallig ben ik net nog
op een begrafenis geweest van een vrouw die ik
heel vaak heb gereden. Het voelt heel raar dat
dat ineens ophoudt.”
,,Mensen uit de Vogelwijk vervoeren we nog
niet zo veel, terwijl er toch heel wat ouderen
wonen. Ik denk dat de service hier nog niet zo
bekend is.’’
,,De mensen zijn altijd dankbaar. We krijgen
ook wel eens wat toegestopt, een fooi of wat
lekkers. Laatst gingen wij een mevrouw ophalen en die had saucijzenbroodjes voor ons meegenomen. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het is
natuurlijk wel hartstikke leuk. Die waardering
die je krijgt, het autorijden zelf en gewoon lekker onder de mensen zijn, dat maakt het werk
erg leuk. Ik hoop het nog lang te kunnen doen!”
Ballonvaren
Terloops laat Dick zich ontvallen dat hij naast
zijn wijkbusactiviteiten nog een andere vorm
van vrijwilligerswerk doet die ook met vervoer
heeft te maken. ,,Een kennis van me schafte in
de jaren zeventig een heteluchtballon aan en
vroeg mij of ik af en toe wilde helpen met het
opbouwen van de ballon, het volgen van de
ballon tijdens een vlucht en het weer inpakken
ervan na afloop. Dat doe ik nu nog steeds, al
bijna veertig jaar. Vooral in de zomermaanden
ga ik geregeld op en neer naar Breda, vanwaar

de ballonvaarten worden gehouden. Dan help
ik met de opbouw en rijd na het opstijgen achter de ballon aan.’’
,,Ik verzamel ook allerlei dingen met ballonnen: ansichtkaarten, snuisterijen noem maar
op, maar Agnes houdt me wat dat betreft in bedwang zodat ik het niet te gek maak.” Kennelijk
heeft ze daar succes mee, want in de woonkamer is slechts één afbeelding van een ballon te
ontdekken.
,,Het ballonvaren zelf is grandioos!’’ zegt Dick
enthousiast, want af en toe kruipt hij zelf ook
in de mand. Een keer zijn we hier in de buurt
gaan ‘varen’, vanaf het Westboekpark richting
Zoetermeer. Ik weet nog dat we langs Huis
ten Bosch vlogen. Toen moesten we een stuk
omhoog, anders krijg je een fikse boete!”

Overvloed
Januari en er moet nog winter komen
het aanbod in weersgesteldheid is dezer dagen groot
na stille droogte wisselen storm en hagel,
wateroverlast, grauwe en zonnige dagen elkaar af
Zoals ook in drogisterijen, waar ondanks de crisis
zoveel breeduit ligt uitgestald, een overaanbod aan
tincturen, pillen, zalven, verstuivers, stomers
in alle maten en merken
en nog rijen vitaminen om haperingen te voorkomen
Die eindeloze stroom in overvolle schappen
overspoelt je; hier zijn geen zandzakken te leggen
is geen sluis of gemaal voorhanden
De kans dat je naar huis terug gaat
de deur in komt met lege weifelhanden
en nog steeds dat hoesten en die natte neus, is groot

Olga
Millenaar
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Waar zijn ze gebleven?
Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu

�

Naam             
In de Vogelwijk gewoond
Vroeger adres
Huidig adres

Til van der Burg - Oudendorp (85)
Van 1962 tot 2008
Nieboerweg 195
Aaltje Noordewierstraat 42

grondbezitter en eigenaar van
een diligence-dienst Jacobus
den Dekker. ,,Ik ben hier niet de
enige oud-Vogelwijker, want er
wonen er nog wel minstens tien’’,
klinkt het.

,,Het was de trap binnenshuis, naar de eerste
en tweede etage’’, zegt Til van de Burg. ,,Daar
kwam ik nauwelijks meer tegenop. Dát was de
belangrijkste reden waarom ik in 2008 van de
Nieboerweg naar hier ben verhuisd.’’
Met ‘hier’ bedoelt ze het appartement in
de serviceflat Dekkershaghe aan de Aaltje
Noordewierstraat. De naam van het complex
is een van de vele verwijzingen in onze stad
naar de negentiende-eeuwse Haagse groot-
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Naam
Als we in een stoel aan het raam
hebben plaatsgenomen - vlak
bij het balkon, waar het volgens
onze gastvrouw op zonnige
dagen heerlijk toeven is - willen we eerst even opheldering
over haar naam. Ze wordt Til
genoemd, maar op haar naambordje beneden
in de hal staat O.J. van der Burg. ,,Veel mensen
denken dat Til van Mathilde is afgeleid, maar
mijn officiële naam verzin je niet één twee
drie,’’ luidt het antwoord. ,,Til komt van Otilia.
Zo heette mijn oma van moeders kant ook. We
hadden trouwens nog wel meer Tillen in de
familie.’’
Ze kwam in 1926 ter wereld in een stukje Den
Haag dat er nu totaal anders uitziet: op de De

la Reykade, de voorloper van de De la Reyweg.
Dat was toen nog deels een polderweg met
een vaart in het midden. Aan de ene kant
verrees de wijk Transvaal en aan de andere
kant werd eind jaren twintig begonnen met
de Zuiderparkbuurt. ,,Toen ik drie jaar was,
verhuisden mijn ouders naar een van de eerste
huizenblokken aan de Harderwijkstraat. Ik
heb onder meer de hele Dierenselaan nog zien
aanleggen!’’
Jeugdcentrale
Toen Til op de mulo in de Transvaalwijk
ging, werd ze via een vriendin lid van de
Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale. ,,Die
hield elke zaterdagmiddag bijeenkomsten in de
Houtrustkerk aan het eind van de Beeklaan. We
knutselden, deden spelletjes maakten fietstochten enzovoort. En als je ouder werd, ging je
naar de bijeenkomsten op zaterdagavond, met
volksdansen, lezingen, discussies en dat soort

dingen. Er waren ook zomerkampen, bijvoorbeeld in Schoorl en Leersum. Later heb ik nog
bij enkele van die jeugdkampen als leidster
gefungeerd.’’
De Jeugdcentrale was gemengd, jongens en
meisjes samen, vertelt Til. En inderdaad, dat
voel je aankomen: hier heeft zij haar latere
echtgenoot Henk van der Burg ontmoet, die in
de Sterappelstraat woonde. Henk studeerde in
Delft weg- en waterbouwkunde en toen hij in
1948 was afgestudeerd, trouwde hij met zijn
Til. Aangezien de jonge ingenieur een baan bij
het Waterloopkundig Laboratorium in Delft
had gekregen, verhuisde het paar naar Delft,
waar de zoons Rob en Fred werden geboren.
,,We hadden daar twee kamers in een mooi oud
huis aan de Oranje Plantage, met uitzicht op
de Delftse Vliet. Het was al eind jaren veertig,
maar er stonden daar nog altijd gaslantaarns
aan de kade en elke avond kwam er een lantaarnopsteker langs’’, herinnert Til zich.

De la Reyweg in 1929.
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Goeree-Overflakkee
,,Ruim een half jaar na de watersnoodramp
van februari 1953 vertrokken we uit Delft,
want Henk was inmiddels bij de Provinciale
Waterstaat in dienst gekomen en zo raakte
hij betrokken bij een dijkherstelproject op het
Zuid-Hollandse eiland Goeree Overflakkee.
We gingen met het hele gezin naar Dirksland,
waar we tot het voorjaar van 1954 in een barak
van de provincie hebben gewoond. Wij hadden
het altijd over ‘de keet’. Er stond één potkachel in, maar we hebben daar ’s winters toch
veel kou geleden. Desondanks was het er erg
gezellig. Je had een beetje een kampeergevoel,
hè. Bovendien kregen we zomaar de beschikking over een auto, eerst een jeep en later een
stationcar.’’
De volgende aanlegplaats in het leven van Til
van der Burg bevond zich weer in haar geboortestad Den Haag, op het Monnickendamplein,
in een spiksplinternieuw flatblok met uitzicht
op de kassen van het Westland, die toen nog
vlakbij waren. ,,In de richting van de Leyweg
was het nog allemaal polder- en kassengebied.
Onze jongens hebben daar een fantastische
jeugd gehad. Bovendien hadden we heel goed
contact met medebewoners uit de flat. Samen
met drie andere gezinnen zijn we zelfs een paar
keer met vakantie geweest, op wintersport en
naar de Provence.’’
Nieboerweg
Dat het gezin Van der Burg eind 1962 neerstreek aan de Nieboerweg, tegenover de
oogstrelende dubbele villa Winjewanje, was
in feite te danken aan de vader van Til. ,,Hij
was aannemer en zou voor een echtpaar het
huis aan de Nieboerweg 195 opknappen. De
plannen waren al gemaakt, maar opeens ging
het niet door omdat die man en vrouw geen
woonvergunning kregen. Ze hadden geen
kinderen en de gemeente vond het huis te groot
voor twee personen. Zo ging dat destijds nog.
Toen mijn vader dat hoorde, zei hij tegen Henk
en mij: is dat huis niks voor jullie? We zijn gaan
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Het huis aan de Nieboerweg met de huidige bewoners.

kijken en besloten het te doen. Ik weet nog precies hoeveel we voor het huis hebben betaald:
57.500 gulden!’’
,,Het moest inderdaad worden verbouwd, want
het was het woon- en praktijkhuis geweest
van huisarts Den Heijer, die naar de Laan van
Poot was verhuisd. Hij had de badkamer op de
eerste verdieping laten ombouwen tot wachtkamer. Het bad en de douche waren op zolder
geïnstalleerd. Dat hebben we allemaal weer terugveranderd. En kregen we geleidelijk overal
centrale verwarming. Toen we erin trokken,
stond het hele huis nog vol kachels.’’
Die kachels waren trouwens wel nodig ook,
want toevallig was de eerste Vogelwijkwinter
van de familie Van der Burg - die van ’62 op ‘ 63
- de koudste van de eeuw. ,,Weet je nog? Een
stukje van de zee raakte zelfs bevroren. Vanaf
het strand liep je zo de ijsschotsen op. Toen we
net een paar dagen op de Nieboerweg woonden, kregen we al een ongelooflijk pak sneeuw
over ons heen. Zó veel, dat we de voordeur niet
eens uit konden. Het was eigenlijk sowieso een

puinhoop voor de deur, want de weg werd
geasfalteerd. Tot die tijd hadden er op de
Nieboerweg kinderhoofdjes gelegen.´´
Wennen
Nog afgezien van de barre winter en de
wegwerkzaamheden was het ook op andere
fronten wennen in de nieuwe omgeving. ,,Bij
ons vorige adres barstte het van de kinderen,
maar hier waren haast geen kinderen in de
buurt’’, legt Til uit. ,,Nou ja, natuurlijk wel in
het Juliana Kinderziekenhuis dat een paar
meter verderop lag, maar niet bij de huizen
om ons heen. Er woonden voornamelijk
oude mensen. Dat was wel een tegenvaller
voor onze zoons. En de jongste, Fred dus, die
eerst op een Dalton-lagere school in de buurt
van het Monnickendamplein had gezeten,
had heb toch al moeilijk omdat-ie naar de
Houtrustschool op het Nachtegaalplein was
overgeplaatst. Hij vond het vreselijk, want er
heerste daar orde en tucht en ze moesten altijd
in een rij heen en terug naar het schoolplein
lopen.’’
Maar alles went, en langzamerhand voelde het
gezin Van der Burg zich thuis in de Vogelwijk
en werden er her en der leuke contacten
gelegd. Bovendien was de omgeving uiteraard
riant. ,,Eindeloos hebben we gewandeld in
de duinen, op het strand en niet te vergeten
in de Bosjes van Poot, waar je toen nog volop
eekhoorns zag. En dan waren er nog de trams,
waar de mannen in ons gezin enorm door
gefascineerd waren. Vooral Fred, die nu nog
altijd tramfanaat is.’’
Cursussen en vrijwilligerswerk
De liefhebberijen van moeder Til lagen op
andere gebieden. ,,Omdat we veel op vakantie
naar Frankrijk gingen, ben ik op de Franse
ambassade een cursus Frans gaan volgen.
Hartstikke leuk, want de lessen werden
gegeven door mensen die geen Nederlands
spraken. Zo leer je het ’t best. Daarnaast heb ik
ook nog een cursus kunstgeschiedenis gedaan,

want daar heb ik ook altijd belangstelling voor
gehad. En verder heb ik vanaf het begin van de
jaren tachtig zo’n twintig jaar lang als vrijwilligster gewerkt in het voormalige bejaardenhuis Dekkersduin aan de Campanulastraat.
Dat deed ik via de Remonstrantse gemeente,
waar ik lid van ben. Een paar dagen per week
hielp ik bijvoorbeeld met koffie schenken of
met bepaalde activiteiten of feesten, maar ik
ging ook vaak op bezoek bij eenzame ouderen
die er woonden.’’ Het plotselinge overlijden
van echtgenoot Henk in 1997 was een zware
klap. Na z’n pensionering had Henk zich ontpopt tot een kundig aquarelschilder, die geleidelijk ook in opdracht allerlei Vogelwijkhuizen
in pasteltinten vereeuwigde. In aardig wat
huizen in de wijk hangen nog bewijzen van
zijn kunnen en vanzelfsprekend zijn die ook
nog te zien in het huidige onderkomen van Til.
Verhuisd
Nadat ze in 2008 een kunstknie had gekregen en niet meer zo stabiel liep, hakte ze de
knoop door: ze ging verhuizen. ,,Ik had me op
een wachtlijst laten zetten, maar al vrij snel
kwam er een appartement vrij. Toevallig bleek
daar onze oude buurvrouw van om de hoek
op de dr. Van Welylaan te hebben gewoond,
mevrouw Richmond. Nu heb ik die dus. En
inmiddels is m’ n zoon Fred met zijn vrouw
Helen in het ouderlijk huis aan de Nieboerweg
getrokken. ’t Is helemaal gemoderniseerd en ik
vind het prachtig.’’
Pijn heeft haar afscheid uit de Vogelwijk niet
gedaan. ,,Ik was eerder treurig van de teloorgang van het Mezenpleintje als winkelgebied
en sociaal trefpunt. En hier heb ik het prima
naar m’n zin. Het is echt gezellig, ik ken hier
veel mensen, met m’n rollator kan ik lekker
naar het winkelcentrum aan de overkant en
als ik er behoefte aan zou hebben, is er in dit
complex ook thuiszorg bij de hand. Nee, met
mij hoef je geen medelijden te hebben.’’
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Duinrestauratie in volle gang
king gedaan, zoals de resten van een bunker.
Volgende maand, als het broedseizoen begint,
worden de werkzaamheden voor een week of
acht stilgelegd.

Wethouder Sander Dekker had er vorig najaar
al voor gewaarschuwd: ,,Het duingebied tussen de De Savornin Lohmanlaan en Kijkduin
zal er het eerstkomende jaar allesbehalve fraai
uitzien, maar wees ervan verzekerd dat het
eindresultaat mooi zal zijn.’’ Inmiddels is het
duinrestauratieproject waar hij over sprak in
volle gang en dat levert inderdaad geen vrolijke aanblik op. Om nog maar te zwijgen van de
drukte en herrie, veroorzaakt door de machines die struiken wegrukken en afvoeren, zand
afgraven en zand zeven. Maar hier en daar
zijn alweer blanke duintoppen ontstaan en
soms wordt er ook nog een historische ontdek-

Tennissen via de HALO
Zoals gebruikelijk biedt de Academie voor Sportstudies (HALO) aan de Laan van Poot 363 ook dit jaar weer
vanaf maart tennislessen aan en geeft zij tennisliefhebbers de gelegenheid om tegen gunstige tarieven vrij
te spelen. De HALO heeft de beschikking over acht kunstgras tennisbanen waarvan er vier zijn voorzien van
verlichting. U kunt na schooltijd en in het weekend gebruik maken van deze accommodaties.
Wie tennisles wil, wordt in de sport wegwijs gemaakt door HALO-studenten die naast hun studie tot leraar
lichamelijke opvoeding ook de opleiding tot tennisleraar grotendeels hebben voltooid. Zij staan onder
supervisie van de docent tennis van de HALO, Hans Melaard.
Groepslessen zijn ook mogelijk. Twaalf lessen in een groep van vier personen kosten bijvoorbeeld slechts
100 euro. Kinderen lessen in een groep van 8 al voor 50 euro.
Vrij tennissen t/m december kost 105 euro per persoon.
De lessen beginnen vanaf maandag 19 maart.
Beginnende tennissers kunnen tijdens de lessen een racket lenen, zodat zij eerst zonder al te veel kosten te
maken, kunnen bekijken of tennis iets voor hen is.
Nog veel meer informatie, ook over de combinatie van les krijgen en vrij spelen, vindt u via internet:
www.halotennis.nl
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Lentefeest voor amateurwielrenners:

Witte Kruis Toertocht op 10 maart
Door Madelon Kranenburg

Nu de dagen merkbaar aan het lengen
zijn, neemt bij velen de animo toe om
sportief in de buitenlucht bezig te zijn.
Het duurt niet lang meer of ook het
wielerseizoen breekt weer aan, zowel
voor profs als voor amateurs.
Een van de eerste wielerevenementen waar
amateurrenners uit de Haagse regio dicht bij
huis aan kunnen deelnemen is de Witte Kruis
Classic Toertocht. Deze toertocht door ZuidHolland, wordt op 10 maart verreden in de
schaduw van een echte wedstrijdklassieker, de
voormalige Ronde van Zuid-Holland. De start
is bij de HALO aan de Laan van Poot.
Vogelwijkbewoner Ron Mol (47) is één van
de organisatoren van de toertocht. Hij woont
samen met zijn Schotse vrouw Jacqui (48)
sinds 2004 in een zogeheten duplexwoning aan
de Laan van Poot, recht tegenover de HALO.

Huis
Het was altijd al een wens van Ron en Jacqui,
toen ze nog ‘op Scheveningen’ woonden, om de
Vogelwijk tot hun thuisbasis te maken. Daarom
gingen ze op een gegeven moment kijken naar
een woning op de Tortellaan. Ron: ,,Dat huis
viel erg tegen, er moest veel aan gebeuren en
het was voor ons eigenlijk te klein. Op weg naar
huis, na deze bezichtiging kwamen we langs
ons huidige huis en zagen we dat het te koop
stond. Thuis zijn we direct op de huizenwebsite
Funda gaan kijken, maar we vonden het huis
te duur. Later zakte de prijs en toen hebben we
het gekocht.”
Dat Ron en Jacqui allebei liefhebbers zijn van
de wielersport, is te zien in een zijkamertje
boven, waar hun kostbare vervoermiddelen
zijn gestald. Zo komen we al gauw te spreken
over Rons grote passie: wielrennen.
Op de fiets
Ron en Jacqui fietsten in het verleden bij
wielervereniging TRIAS. Ron rijdt nu alweer
vijf jaar wedstrijden met een wielerploegje,
gesponsord door Vogelwijker Tom Schouten,
eigenaar van Tom Schouten Wielersport aan
de Dr. Lelykade bij de haven. Daarnaast fietst
Jacqui nog met een clubje vrienden. Trainen
doen ze onder meer bij ‘t Sporthuysch op de
Frankenslag in het Statenkwartier en bij Fit For
Free in het Houtrustcomplex. Ron: ,,Gedurende
het seizoen, van half maart tot september, zit ik
wel vijf keer per week op de fiets. Door de week
train ik en in de weekends doe ik vaak mee aan
wedstrijden, door heel Nederland.”
Ronde van Zuid-Holland
,,De Witte Kruis Classic is de nieuwe naam voor
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de voormalige Ronde van Zuid-Holland. Deze
bekende wielerklassieker van zo’n 160 kilometer was zestig jaar lang een begrip”, vertelt Ron
Mol. ,,Een aantal jaren geleden heeft het Witte
Kruis als sponsor zijn naam aan deze tocht verbonden. Het is een wedstrijd voor jonge gasten
met de ambitie om later prof te worden, de zogenaamde elite zonder contract. Start en finish
waren altijd in Kijkduin. De wedstrijd heeft een
aantal grote winnaars voortgebracht, onder
wie de latere Tour de France-winnaar Jan
Janssen. Hij won de ronde van Zuid-Holland in
1959 en 1962.”

Toertocht
,,Een andere grote Nederlandse wielerklassieker is de Amstel Goldrace, die jaarlijks in
Zuid-Limburg wordt verreden. Daar is ook een
toertocht aan verbonden en dat bracht ons
drie jaar geleden op het idee om iets dergelijks
ook in Zuid-Holland te organiseren. Zo werd
de ‘Witte Kruis Classic Toertocht’ geboren. Het
mag een succes worden genoemd, want inmiddels hebben zich voor 10 maart aanstaande al
bijna 700 deelnemers ingeschreven, waaronder
een ploegje enthousiaste Vogelwijkers”, vertelt
Ron met een blik op de computer.
Aan de toertocht, over 50 of 100 kilometer, kan
iedereen van jong tot oud meedoen. De deelnemers fietsen een mooie uitgepijlde tocht door
de provincie en onderweg is er een stop om iets
te consumeren. Belangstellenden kunnen zich
nog tot uiterlijk 1 maart inschrijven via onderstaand internetadres: www.wittekruisclassic.nl
Op deze website is ook meer informatie over de
toertocht te vinden.

Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers
wijkvereniging
Op vrijdagavond 20 januari had het bestuur
van de wijkvereniging voor alle tientallen
vrijwilligers die voor de wijk actief zijn (en dat
zijn de bestuursleden natuurlijk zelf ook) op de
Rietzangerlaan een rijkelijk aangeklede nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Helaas was de animo om acte de présence te
geven niet zo groot als was verwacht. Het aantal aanwezigen kwam niet boven de dertig uit.
Voorzitter Pieter Duisenberg veronderstelde
enige concurrentie van het tv-programma The
Voice of Holland, maar anderen trokken dat
ernstig in twijfel.
Dat nam echter niet weg dat de sfeer gemoedelijk was en dat menigeen instemmend knikte
toen Pieter enkele strofen voordroeg van het

lied ‘Beautiful People’ van Mathilde Santing
omdat die een pleidooi zijn voor gemeenschapsgevoel in een buurt of wijk.
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In de brievenbus
Gemeen, gemener, gemeente
Overheden en semi-overheden zijn vaak niet op hun woord te vertrouwen.
Wanneer je zaken doet met dit soort instellingen, tel dan al je vingers na.
In 2009 kregen degenen die hun erfpacht in het verleden voor de hoofdprijs
eeuwigdurend hadden afgekocht een brochure van de gemeente in de bus met een
voorstel. De unieke kans deed zich voor om de eeuwigdurend afgekochte erfpacht
om te zetten in eigen grond. Op zichzelf al een belachelijk voorstel, waarover zo
hier en daar al schande werd gesproken: ‘De gemeente heeft zeker weer eens geld
nodig (waarschijnlijk voor ADO)!’
Toch dacht ondergetekende: het is weliswaar een rib uit m’n lijf, maar ik neem
toch het zekere voor het onzekere. Niet voor niets luidt het gezegde immers ‘My
home is my castle’.
Ik ben dus op het gemeentelijk voorstel ingegaan en heb alles keurig via de notaris
afgehandeld.
Anderhalf jaar later sprak ik echter met een bevriende makelaar, die mij vertelde
dat de grondtransactie die ik in 2009 had laten uitvoeren in 2010 door de gemeente werd aangeboden voor de helft van de prijs!
Flink in mijn wiek geschoten belde ik de gemeente, afdeling erfpacht, en vertelde
dat mij dit op zijn minst onbehoorlijk bestuur leek en dat ik me flink afgezet
voelde. Een keurige dame (waarschijnlijk juriste) van de afdeling erfpacht vertelde me dat die prijsdaling te maken had met de grondwaarde, die een stuk lager
was geworden. Bijna juichend trok ik hieruit de conclusie dat ik ter compensatie
van de financiële tegenvaller dus in elk geval een aanzienlijk lagere WOZ-aanslag
kon verwachten. Maar daar bleek geen sprake van! Aan de andere kant van de lijn
klonk steeds onduidelijker taal en ik bespeurde zelfs een lichte vorm van paniek.
Zijn er wellicht lotgenoten in de wijk, die zich bij ondergetekende willen aansluiten
om (eventueel met behulp van een gespecialiseerd advocatenkantoor) dit onbehoorlijk bestuur aan te pakken en de helft van de destijds betaalde som terug te
vorderen, of beter nog voor de hele Vogelwijk een lagere WOZ-aanslag te bewerkstelligen? Ik ben benieuwd.
Dick Taat
Fazantplein 17
06 21542003 - dicktaat@ziggo.nl
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Kleinkinderen

Naar de supermarkt
Eind september 2005. We passen nog iedere donderdag op drie dames. Niet meer op Emma, want
die is al bijna een jaar naar de basisschool. Maar Sophie is erbij gekomen. Die slaapt nog veel,
dus gaat opa dan met Cecile en Maud op de fiets boodschappen doen. Maud, net twee jaar, wil
‘achtelop’. En dat komt goed uit want Cecile (3) zit liever klem in het voorzitje, dan kan ze met de
verrekijker van oma goed voor zich uit kijken. En met de omgekeerde verrekijker zie je alles nog
verder.
Bij de supermarkt aan de Goudsbloemlaan zet opa de dames in een winkelwagentje. Dat gaat
slechts tien meter goed, want bij de rollerbaan wil Cecile eruit. Ze gaat liever zelf. Dus wil Maud
dat ook. En dus moet opa met één hand het winkelkarretje vasthouden en met de andere hand
Maud. Ze komen veilig beneden.
Wat Maud betreft hoeven de boodschappen niet in de winkelwagen, want die wil ze zelf dragen.
Twee bananen onder haar ene arm en een rol koekjes onder de andere. Op de rollerbaan naar
boven gaat dat minder goed: ze verliest de controle over de bananen. Tegelijkertijd ziet opa echter
dat Cecile al boven staat en de ronddraaiende leuning probeert vast te houden. Opa roept waarschuwingen, terwijl hij het wagentje tegenhoudt, de bananen opraapt en met de andere hand
Maudje verticaal tracht te houden. Ook dat loopt goed af.
Er moet ook nog een leverworstje worden aangeschaft. Dat wil Maud ook dragen, maar dat wordt
met de bananen en de koekjes te veel voor twee armpjes. Opa stelt een ruil voor, die gelukkig
wordt geaccepteerd: de bananen en de koekjes mogen in het wagentje en het worstje verdwijnt
onder een armpje. Gelukkig weet Maud dat ook het worstje moet worden afgerekend en ze deponeert het bij de kassa keurig op de band.
Cecile heeft zich inmiddels uit de voeten gemaakt en zit voorbij de kassa in een race-auto die voor
50 cent begint te wiebelen. Voor kleine Maud is geen plaats, want de auto heeft volgens Cecile
maar één stoeltje. Als opa de volgende rit voor Maudje wil bestemmen is er opeens wel plaats voor
twee.
Uiteindelijk gaat het weer huiswaarts, maar Maud wil nu voorop. Dat betekent dat Cecile
achterop moet, wat ze duidelijk niet wil. Het hoofdje gaat schuin opzij en ze kijkt naar de grond.
Cecile is BOOS. Ze weigert iedere medewerking en houdt zich vast aan een paal van de fietsenstalling. Met licht geweld weet opa haar op het achterzitje te plaatsen.
Na de boterham gaat Maud naar bed. Met Cecile gaat opa een mandje kopen voor het fietsje dat
hij onlangs bij een vuilcontainer heeft gevonden en voor € 1 weer rijdbaar heeft gemaakt. Ze vinden in de fietsenwinkel iets heel moois: een rugzak van doorzichtig plastic met daarin een mandje
met Tijgertje erop, een Tijgertje-toeter en een bidon. Dit alles zeer naar de zin van Cecile, die haar
dankbaarheid uitdrukt met de woorden: ‘Opa, ik ben niet meer boos op jou’.
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Chicago in de Vogelwijk
Saskia Gras, de
kunsthistoricus uit de wijk
die sinds half
januari voor
enthousiaste toehoorders aan de
Rietzangerlaan
twee cursussen kunstgeschiedenis verzorgt, biedt vanaf
1 maart een derde cursus aan. Deze serie
colleges staat in het teken van Amerikaanse
architectuur, met de focus vooral gericht op
Chicago, een architectuurstad bij uitstek,
waarin ook andere kunstvormen altijd goed
hebben gedijd.
Het gaat om een reeks van vier bijeenkomsten
en als slagroom op de taart kunnen de deelnemers zich ook inschrijven voor een reis naar
Chicago, eind september.
Wolkenkrabbers
In de lessenserie wordt onder meer aandacht
besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling
van de wolkenkrabber (de ‘Chicago School’).
Het fenomeen ‘wolkenkrabber’ ontstond
in Chicago en niet in New York, zoals veel
wordt gedacht. Wél was er decennia lang een
wedstrijd gaande tussen beide steden om de

hoogste toren.
De wereldberoemde architectuur van Frank
Lloyd Wright (Robie House, de prairie-houses
in Oak Park en Wrights zomerverblijf TalliesinEast), die ook veel invloed heeft gehad op
Nederlandse en specifiek Haagse architectuur,
komt uitgebreid aan de orde. Niet vergeten
worden de ‘International Style’ van de Duitse
architect Mies van der Rohe, die ook werkzaam
was in Chicago, evenmin als het modernisme
en postmodernisme. Ook ‘onze’ Rem Koolhaas
bouwde onlangs in Chicago.
Verder wordt de vele moderne kunst in de
openbare ruimte in downtown Chicago behandeld, het Chicago Art Institute en, als toetje:
de introductie van jazz- en bluesmuziek, waar
Chicago ook beroemd om is.
Wanneer en waar?
De cursus wordt gegeven op donderdagmiddagen van 12.30 tot 14.15 uur, opnieuw in
het kerkzaaltje aan de Rietzangerlaan 2A. De
lesdata zijn: 1, 8, 15 en 29 maart 2012. Kosten
€ 50,- inclusief uitgebreide syllabus.
Voor aanmelding of meer informatie:
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl.
of telefoon (070) 4481054 (eventueel antwoordapparaat inspreken).

Laancoördinatoren op 6 februari voor overleg naar
politiebureau
Op maandagavond 6 februari om 19.15 komen de laancoördinatoren van de Vogelwijk op het
politiebureau aan de Fahrenheitsraat bijeen om met vertegenwoordigers van de politie te spreken
over diverse aspecten van de veiligheid in de wijk.
Op de agenda staan onder meer de voorbereiding van een actie tegen woninginbraken, een preventieplan tegen babbeltrucs en de resultaten van een steekproefonderzoek inzake de veiligheid in de
Vogelwijk, dat is uitgevoerd door twee studenten van de Politieacademie.
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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

STEP VERMIST – Mijn dochtertje is in de week
voor kerst haar rozekleurige aluminium step (inklapbaar) kwijtgeraakt, op of rond het schoolplein
van De Parkiet. Als een ander kind er mee thuis is
gekomen of als u de step hebt gevonden, geeft dan
s.v.p. een seintje. Gerda Plugge, Papegaailaan 2, tel.
(070) 3501963.
KAMERKOOR VOX ANTIQUA - Onder de titel
‘Vox in Vuur en Vlam’ geeft dit kamerkoor op zondag 12 februari een uitvoering van oude muziek,
met werken van o.a. Josquin, Brumel, Sweelinck
en Morley. Leiding: George Overmeire. Plaats: St.
Albaanskerk, Rietzangerlaan 2a, aanvang 15.30
uur. Kaarten à € 10,- verkrijgbaar via tel. nr. (070)
7370312 (Agnes Olthof) of voor aanvang aan de
zaal. Informatie:www.kamerkoorvoxantiqua.net
BIJLES SCHEIKLUNDE - Enthousiaste docent uit
de wijk analyseert hiaten en knelpunten in de aanwezige kennis en de manier van leren. Resultaten
en zelfvertrouwen groeien snel.
Han Buwalda, tel. 06 212 60 576
AANGEBODEN – Naslagwerk Algemene
Kunstgeschiedenis (Hugh Honour & John Flemin)
voor 1 euro; tel. 364 8370.
GEZOCHT - Tweedehands heren- of damesfiets
voor studerende zoon. Mag ongeveer € 50,- kosten.
Tel. 4481051.
TE KOOP - Herenhorloge, TAG Heuer, model
CT1111, in zeer goede staat, nauwelijks gedragen
en zeer recent gereviseerd bij TAG Heuer Official
Customer Service. Inf: Peter Heijmans,
06-12263656 of 3316516.
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AANGEBODEN - Hondenmandje nieuw, zilvergrijs: 15 euro. Kattenbak en kattenvervoermand:
samen 15 euro. Antieke eikenhouten schouw,
bezichtiging waard, prijs n.o.t.k. Tel. 06-21814540.
GASTOUDEROPVANG – Ik heb op dinsdag
en donderdag weer ruimte om bij mij thuis in de
Vogelwijk als gastouder te fungeren. Jarenlange
ervaring en bekend in de wijk. Goede regeling
bij ziekte. Ingeschreven in het Landelijk Register
Kinderopvang. Belastingteruggave mogelijk via
Gastouderservice Nederland. Informatie: tel.
24293771.
DWARSFLUIT- EN ZANGLES - Voor beginners
en gevorderden geef ik, studente conservatorium,
les bij u thuis of op locatie in Vogelwijk (noord) en
Escamp. Leeftijd vanaf 8 jaar, groepslessen mogelijk voor max. 4 personen. Voor meer informatie bel
06-47783845.
AANGEBODEN - Jasper en Laurens de Gier
bieden zich aan om bij u thuis uw kat, konijn, hamster, cavia e.d. te verzorgen tijdens uw vakantie,
weekendje weg of ziekenhuisopname voor € 3 per
dag. Zij hebben ruime ervaring. Zie website:
http://tinyurl.com/89zcf6w.
HUISH. HULP - Zoekt u huishoudelijke hulp/
verzorging? Dan kan ik u mijn lieve, hardwerkende
flexibele hulp aanbevelen die nog tijd beschikbaar
heeft. Zij heeft ruime werkervaring en is goed in de
zorg. U kunt haar bellen op nr. 06-17936426. Voor
nadere informatie en referenties tel. 3232475.
OPPAS GEZOCHT - Voor onze drie kinderen
van bijna 4, 6 en 8 jaar zoeken wij een leuke
oppas voor twee middagen per week (in overleg
op maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag) na
schooltijd (15.00 tot 17.45) bij ons thuis. Liefst in
bezit van auto. Voor reacties bel 06-47264278 (Inge
Scheepers)
TE KOOP - Maxi Cosi Cabriofix kinder-autostoeltje
(zwart), goede staat, incl. adapters voor opzetten
op bugaboo. Prijs: 50 euro. Tevens kinderledikantje
met spijlen in beukenkleur met goed matrasje,
t.e.a.b. Tel 3653355 of e-mail
la.hueting@inter.nl.net.
GEZOCHT - Welke handige Vogelwijker wil mij
af en toe tegen vergoeding helpen met mijn pc?
(Foto’s, printer etc.) tel. 06-21814540.
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TE KOOP AANGEBODEN - Kinderskihelm XXS,
ski’s en skischoenen met stokken maat 33, langlaufschoenen (zo goed als nieuw) maat 31 en 33.
Zwemflippers maat 30-32. Prijs n.o.t.k. E-mail
lilian.francine@hotmail.com.
AANGEBODEN - Bijles, huiswerkbegeleiding,
bijles en Cito-training voor leerlingen basisonderwijs. Ook extra hulp voor brugklasleerlingen in
het voortgezet onderwijs. René den Hartogh, tel.
06-41376424 of
denhartogh14@zonnet.nl
OPPAS AAN HUIS GEZOCHT - Voor onze 3
kinderen (jongen van 9 en twee meisjes van 7 en
5) zoeken wij een oppas aan huis voor dinsdag- en
donderdagmiddag vanaf 15.00 uur. Bij interesse
graag contact opnemen met Marjory (0628797760) of Jeroen (06-50681606), of mail naar
jeroenmk@xs4all.
AANGEBODEN – Tegen elk aannemelijk bod.
Een tv/dvd, formaat: 37 cm, merk D-Vision, werkt
nog goed, incl. afstandsbediening. Tevens een
kleine portable dvd/cd/mp speler voor in de auto.
Tel. 3684333 of e-mail: mhboutkan@planet.nl.
BIJLES AANGEBODEN – Mijn naam is Tim
Verhaegen, ik woon in de Vogelwijk en ben
eerstejaars student aan de TU Delft. Heeft Uw
zoon of dochter hulp nodig bij wis- , natuur- en
scheikunde en/of biologie? Ik geef bijles in het
weekend en eventueel ’s avonds doordeweeks
voor €12,50 per uur. Bel 06-57932273 of mail
tim-verhaegen@hotmail.com
OPPAS GEZOCHT - Voor onze zoon van 11
maanden en onze dochters van 8 en 11 jaar
zoeken wij een lieve betrouwbare oppas, die op
de woensdagen zou willen oppassen: wat de baby
betreft de hele dag en voor de dochters alleen na
schooltijd. Neem contact op met Constanze
06-55574533.
AANGEBODEN - Student Landbouwtechniek
met prof. gereedschap voor uw tuinonderhoud en
zaagwerkzaamheden. Bel 06-42837114 of mail
mfamvandenberg@planet.nl
KLUSJESMAN – Vogelwijkbewoner biedt zich
aan als klusjesman voor behang- en verfwerkzaamheden, tuinonderhoud en schoonmaak.
Frank Panhuyzen, tel. (070) 365 72 33.

Hebt u uw
contributie van
15 euro voor dit jaar
al overgemaakt?
Stel de penningmeester
niet teleur!

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 8 februari: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v.
nummers die uitgedeeld worden bij binnenkomst. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd
worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 15 februari: Tineke de Caluwé
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v.
een foto of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 22 februari: Maria Plop verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een boomtekening. Teken zelf een boom en neem die
tekening mee.
Woensdag 29 februari: Sandra Koper verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een
foto of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 7 maart: Brigitte Goudsmith verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een
foto of voorwerp van een levend of overleden
persoon.
Woensdag 14 maart: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v. bloemen. Graag zelf enkele bloemen
meenemen.
Na de pauze kunt u worden gemagnetiseerd
door diverse magnetiseurs.
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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.

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

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

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel.
Tel. 360 02 37.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. 360 02 37.
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt.
Tel. 360 02 37.
Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening.
Tel. 754 55 55.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061,
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
W I J K V E R E N I G I NG

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

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

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een acceptgiro
toegezonden.
Gironummer wijkvereniging: 1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
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
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
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

