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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.

Als troost voor de bewoners van de Wildhoeflaan, die
het in deze periode vanwege het rioolproject zwaar
te verduren hebben (evenals de Sijzenlaners bij het
Sprietplein), kozen we voor dit seizoen als omslag een
lentefoto van de Wildhoeflaan ‘in oude staat’. De foto
is genomen in april vorig jaar, toen nog de belofte van
een mooie zomer in de lucht hing. Helaas is dat in de
zomermaanden daarna geen werkelijkheid geworden,
maar dit jaar moet het beter gaan, want twee slechte
zomers achter elkaar, dat kan toch niet.
In het maartnummer hebt u kunnen lezen over de
bijeenkomst die een groep ‘laancoördinatoren’ in
februari had met vertegenwoordigers van de politie
en de gemeente. Daarbij kwamen allerlei veiligheidsaspecten aan bod. Van politiezijde werd op deze
avond een al eerder gedane belofte herhaald dat er
meer - en ook zichtbaarder - in de wijk zou worden
gesurveilleerd.
Intussen is al bewezen dat dit geen loze belofte was,
want de afgelopen maanden is er in onze lanen beduidend vaker politie zichtbaar geweest. Niet alleen in
surveillancewagens, die zowel overdag als ’s avonds
en ’s nachts een oogje in het zeil houden, maar ook
per fiets. In het laatste geval ging het dan steeds om
wijkagent Wilfried van der Vorst, die de afgelopen
jaren nu en dan het verwijt heeft gekregen – zij het
niet altijd terecht – dat hij zich weinig laat zien. Om
dat imago van zich af te schudden heeft hij zich voorgenomen om tijdens zijn werkdagen zodra het even
kan door de wijk te peddelen. Iedereen die dat wil,
kan hem dan aanspreken. Bovendien heeft hij nog
altijd zijn wekelijkse spreekuur in de Heldringschool,
waarover achterin dit blad nadere gegevens staan.
In dagblad AD/Haagsche Courant stond vorige
maand een interview met Hanneke Ekelmans,
Directeur Opsporing van het politiekorps
Haaglanden. Ze kondigde aan dat de politie zich
intensiever gaat bezighouden met criminaliteit en
overlast in Spoorwijk. Daar zijn volgens haar de
meeste bewoners blij dat ze meer politie zien. Laatst
kregen agenten die een verkeerscontrole hielden zelfs
koffie aangeboden.
,,Dat betekent heel veel’’, aldus mevrouw Ekelmans.
,,In de Vogelwijk krijgen agenten over het algemeen
geen koffie. Daar is het meer vanzelfsprekend dat we
langskomen.’’
Op zich een leuk verzonnen vergelijking, maar wel
eentje die niet klopte. Want ook hier is de aanwezigheid van de politie lange tijd niet vanzelfsprekend
geweest. Bied wijkagent Wilfried maar eens een kopje
koffie aan als u hem ziet langsfietsen!
DvR
De Vogelwijk april 2012

1

Het
woord
is aan

de voorzitter...
Welcome!
As this month’s issue of our Vogelwijk magazine is distributed to all houses in our quarter,
we have also included an English section
(thanks to Carolyn Edgerton). Our neighborhood is more and more frequented by expats,
with the beach and dunes nearby and the
International School around the corner. And
of course the nicest people of all The Hague.
If you want to familiarize yourself more,
you can go to the English part of our website
www.vogelwijkonline.nl.
So once again: welcome!
Scheveningen-Haven
In dit nummer kunt u lezen over onze standpunten inzake Scheveningen-Haven en de
actie die we daarop voeren in samenwerking
met onze buurwijken. In feite werken we hier
samen met alle wijken langs de kust, die het
geen van allen eens zijn met de door wethouder Norder opgestelde plannen.
Voor de Vogelwijk gaat het met name om de
geplande hoogbouw, die een negatief effect
heeft op het Zuiderstrand en het Westduinpark.
Daarnaast gaat het om verkeersproblematiek, namelijk de effecten van de ontwikkeling van het gebied op omringende wegen
(Houtrustweg, Segbroeklaan, Sportlaan,
Nieboerweg). Ik ben zeer verheugd over de
eenheid van visies en prettige samenwerking
met wijken als Duindorp, Scheveningen,
Statenkwartier, Bomen- en Bloemenbuurt en
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de Vruchtenbuurt in deze. Lees ook het stuk
van wijkgenoot Rutger van Hoogstraten, voorzitter van onze kustcommissie en lid van de
‘klankbordgroep’ die de gemeentelijke plannen
begeleidt.
Convenant met gemeente
‘Convenant’ is ambtelijke taal, maar het
komt neer op een afsprakenlijst tussen twee
partijen. Over een paar weken, wellicht al
op Koninginnedag of op 1 mei, wordt een
convenant getekend, tussen de Vogelwijk en
de gemeente, over de inrichting en het gebruik
van de middenstrook van de Kwartellaan. Dit
convenant is het resultaat van actief bemiddelingswerk, echte inspraak en samenspraak,
mede dankzij onze wijkgenoten Job Heimerikx
en Maurits Voncken. Zie een artikel hierover
elders in dit blad.
Workshops inbraakpreventie
Nog een voorbeeld van wat samenwerking kan
brengen, zijn de workshops woninginbraakpreventie die de politie binnenkort organiseert. Onze laancoördinatoren gaan deze
workshops volgen en daarna hun adviezen ter
beschikking stellen aan hun laangenoten.
Activiteiten
De politie was ook op een ander front actief.
Bij de lentelunch voor senioren kwam wijkagent Wilfried van der Vorst toelichting geven
op mogelijkheden om je te ‘wapenen’ tegen
criminaliteit, zoals woninginbraak en babbeltrucs. De lunch was sowieso zeer succesvol.
De volgende activiteit wordt een bezoek aan
museum Corpus in Leiden. Ik dank Mieke
Douma en Ria Zonneveld hartelijk voor hun
organisatie van dit alles.
Voor de jeugd was er de sportdag, dit keer in
nieuwe stijl in Ockenburgh. Ondanks dat het
verder was dan de gebruikelijke Halo-locatie,
viel de opkomst niet tegen. En over de inhoud
van de dag niets dan lof. Begin april kunnen

de kinderen (en ouders alweer meedoen met
de paaspuzzeltocht!
Eind deze maand is natuurlijk de Koninginne
dag Vogelvrijmarkt aan de Sijzenlaan/
Kwartellaan. Ik hoop u daar allen weer in
groten getale te zien. En al wordt dat deel
van de wijk flink te grazen genomen door
graafmachines en bestratingsactiviteiten,
de Vogelvrijmarkt gaat door, want het

‘festivalterrein’ zal op 30 april klaar zijn voor
gebruik!
So to all my ‘’wijkgenoten’’ I say: See you on
Queen’s Day!
Pieter Duisenberg
(mede namens collega bestuursleden Anke
Lütkenhues, Marianne Moor, Arthur Wiggers en
Rob Heidt)

Op donderdag 22 mei vanaf 19.30 uur houdt de wijkvereniging een
bewonersvergadering in de HALO-kantine.
Noteer dit alvast en praat mee over uw omgeving!

Vogelwijk op de bres voor
Zuiderstrand en duinen
Door Rutger van Hoogstraten

Zoals u in het vorige wijkblad hebt kunnen lezen heeft het college van B&W op
17 februari zijn plannen gepresenteerd voor de herontwikkeling van het Norfolkterrein in Scheveningen. Omwonenden en ondernemers voelden zich overvallen
omdat was toegezegd de uitgewerkte plannen voorafgaand aan de besluitvorming
eerst nog in de zogeheten klankbordgroep te bespreken. In tegenstelling tot wat
in de persberichten gesuggereerd werd, heeft het overleg met de klankbordgroep
van vorig jaar niets aan de plannen veranderd.
Evenwichtig
Er is van alle kanten steun voor een evenwichtige herontwikkeling van het voormalige
Norfolkterrein. Het is een uniek gebied en het
kan heel mooi worden en leiden tot veel woongenot, recreatiemogelijkheden en bedrijvigheid. Maar dat moet dan wel gebeuren zonder
de “sprong over de haven”, zonder hoogbouw,
kabelbaan en publiekstrekkers aan de zuidkant. Het standpunt van wijkvereniging De
Vogelwijk, die via de schrijver van dit artikel
ook in de klankbordgroep is vertegenwoor-

digd, is gebaseerd op ledenraadplegingen in
2008 en 2009 en luidt nog steeds als volgt.
Geen hoogbouw. Het voorgestelde 5-sterren hotel, een ‘landmark’ van 90m hoog op
het zuidelijk havenhoofd, zou een wezenlijke
aantasting zijn van de natuurbeleving van het
Zuiderstrand en het Westduinpark en daarmee
ons woongenot.
Geen ‘’sprong over de haven”. Een belangrijk
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onderdeel van de plannen is een verbinding
over de haven door middel van een 45 meter
hoge kabelbaan (hoger dan het Atlantic hotel
in Kijkduin). De kabelbaan moet het hotel en
museum aan de zuidkant verbinden met de
boulevard aan de noordkant. Dit druist in tegen
alle eerdere beleidsplannen op gemeentelijk
en provinciaal niveau, waarin altijd is gesteld
dat het belangrijk is om de identiteit van
Scheveningen Bad (“drukte op de boulevard”)
gescheiden te houden van Scheveningen Haven
en Duindorp/Vogelwijk (“rust achter de duinen”). Hoewel het college aangeeft binnen de
eerder goedgekeurde Nota van Uitgangspunten
te blijven is de verbinding over de haven daar
geen onderdeel van.
Integrale besluitvorming over verkeers
afwikkeling. De nieuwbouwplannen zullen leiden tot extra verkeersdruk op de Houtrustweg,
Nieboerweg, Sportlaan en Segbroeklaan. Dit
zijn ook nu al problematische wegen. In het
besluit is niets opgenomen over verkeersafwik-
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keling ´omdat je nu eenmaal niet alles kunt
koppelen´. Hiermee wordt echter de oplossing
voor de bestaande en nieuwe knelpunten weer
verder vooruit geschoven. Dat is voor ons niet
acceptabel.
Naast bovengenoemde punten vindt de wijkvereniging het ook belangrijk dat zorgvuldig
gekeken wordt naar de natuuraspecten van het
plan, zoals effecten van hoogbouw op flora en
fauna en de nadelige gevolgen van additionele
stikstofdepositie. Dit doen we door de standpunten van de AVN te ondersteunen en toe te
zien op een zorgvuldige uitvoering en naleving
van de Milieu Effect Rapportage.
Consistentie
Wethouder Norder benadrukt regelmatig dat
hij ‘onmogelijk rekening kan houden’ met de
vele, vaak tegenstrijdige belangen van de vele
betrokken partijen. Dit is een misvatting. Er is
een grote mate van overeenkomst en consistentie in de standpunten van de bewonersorganisaties onderling en ook de standpunten

van ondernemers. Een consistent signaal
van bewonersverenigingen is vastgelegd
in een brandbrief die onze wijkvereniging
heeft opgesteld samen met de bewonersverenigingen van Duindorp, Scheveningen,
Statenkwartier, Bomenbuurt, Bloemenbuurt
en Vruchtenbuurt.
De ondernemers van Scheveningen hebben via
de Belangenvereniging Scheveningen Haven
(BSH) recent een alternatief plan opgesteld
waarin het belang wordt benadrukt van
ruimte voor (havengebonden) bedrijvigheid
en evenementen. Daarmee is in de plannen
van de gemeente onvoldoende rekening
gehouden. Ook dat sluit weer goed aan bij het
standpunt van de bewonersverenigingen –
zonder hoogbouw en “sprong over de haven”
blijft er immers meer ruimte voor bedrijvigheid en evenementen.
Drukke informatievond
De gedeelde zorgen en kritiek op het plan kwamen vorige maand ook duidelijk naar voren bij
een druk bezochte (plm. 500 mensen!) informatieavond op het Norfolkterrein en bij een
werkoverleg van de Commissie Ruimte van de
gemeenteraad waar onze wijkvereniging ook
haar zienswijze heeft uiteengezet.
Op onze website houden we een pagina bij met
de belangrijkste documenten over de plannen
en daarmee samenhangende zaken en natuurlijk de bijdragen van de wijkvereniging:

www.vogelwijkonline.nl/vogelwijk
Daarna gaat u naar ‘herontwikkeling
Norfolkterrein’.
De wijkvereniging zal de bovengenoemde
standpunten blijven uitdragen en proberen
samen met de andere organisaties de plannen
van de gemeente bij te sturen. Uw reacties
en suggesties zijn van harte welkom op het
mailadres:

Oproep
contributiebetaling
2012
Door Rob Heidt,
penningmeester wijkvereniging
De inning van de contributies verloopt elk
jaar moeizamer. Als penningmeester zocht ik
daarom naar wegen om het betalingsgedrag
te verbeteren. Dit jaar hebben wij de betaling via machtiging ingevoerd. Ongeveer een
kwart van onze leden heeft een machtiging
afgegeven. Dat is bemoedigend. Maar niet
bemoedigend is de constatering dat op dit
moment 187 leden de contributie nog niet
hebben voldaan. Dit betekent extra werk en
kosten voor de secretaresse die ons ondersteunt.
Graag doe ik een beroep op de leden om in
hun administratie na te gaan of de contributie over 2012 is voldaan. Zo niet, maakt u dat
dan in april in orde. Dat scheelt in de brieven
die vervolgens als aanmaning moeten worden verstuurd. Ik dank u bij voorbaat.
Straatfeesten
Het bestuur brengt nogmaals onder uw aandacht dat wij de organisatie en het houden
van straatfeesten ondersteunen met een
bijdrage. Die is afhankelijk van het aantal
deelnemers en bedraagt maximaal 300 euro.
De gemeente verleent echter geen bijdrage
meer.
De gemeente geeft weer wel subsidie voor
projecten die de leefbaarheid of het welzijn
in een wijk verbeteren. Als u of een groep een
idee heeft dat hieraan voldoet, dan is hiervoor een budget beschikbaar. Bij de aanvraag
om subsidie kunnen wij u ondersteunen.

kust@vogelwijkonline.nl
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Dinsdag 10 april: Informatieavond
over Burenhulpcentrale Vogelwijk
De welzijnsorganisatie voor het stadsdeel Segbroek gaat, zoals eerder gemeld,
dit voorjaar een Burenhulpcentrale opzetten voor de Vogelwijk. In de Bomen- en
Bloemenbuurt, de Heesterbuurt en de Vruchtenbuurt wordt hier al een aantal
maanden mee geëxperimenteerd. Ook in Mariahoeve zijn er al ervaringen mee
opgedaan.
Op dinsdagavond 10 april van 20.00 uur tot
21.30 is hierover een informatiebijeenkomst
in de kantine van het HALO-gebouw, Laan
van Poot 363.
,,De Burenhulpcentrale is een eigentijdse
manier om mensen uit de buurt met elkaar in
contact te brengen als iemand op kleine schaal
hulp nodig heeft,’’ vertelt Sandra Menken, die
de burenhulp in Segbroek coördineert en zich
nu inzet om het systeem in de Vogelwijk van
de grond te krijgen. ,,Je moet het zien als een
slimme telefooncentrale die buren bij elkaar
brengt. We zetten een bestand op van mensen
die bereid zijn om buurtgenoten af en toe te
helpen met activiteiten waar iemand op dat
moment niet toe in staat is, zoals boodschappen doen, een hond uitlaten, de tuin een beetje
bijwerken of een autoritje naar de dokter of het
ziekenhuis. Als iemand dan via onze telefooncentrale een beroep doet op de burenhulp,
zoeken wij iemand uit de omgeving die de
helpende hand kan toesteken. Die meldt zich
dan – met legitimatie – bij de hulpvrager.’’
Ze benadrukt dat de Burenhulpcentrale er niet
alleen voor ouderen zal zijn, maar voor jong én
oud. ,,Want iedereen kan wel eens hulp ergens
bij gebruiken.’’
Vijftig helpers om mee te beginnen
Vanzelfsprekend kan de Burenhulpcentrale pas
actief worden als er eerste een bestand van vrij-

willige hulpverleners is aangelegd.
Volgens Sandra
Menken is in de
praktijk gebleken
dat de centrale al
kan gaan draaien
als er vijftig personen zijn op wie
een beroep kan
worden gedaan.
Sandra Menken
Die hulpverleners
hoeven trouwens niet elke dag paraat te staan.
Men kan ook aangeven op bepaalde dagen niet
beschikbaar te zijn. Bovendien mag de burenhulp die wordt gebeld te allen tijde tegen de
telefoniste zeggen dat het op dat moment even
niet goed uitkomt. In zo’n geval wordt gewoon
een volgende uit het hulpverlenersbestand
benaderd.
Wie zich alvast als hulpverlener bij de
Burenhulpcentrale wil aanmelden of snel al
enkele vragen beantwoord wil hebben, kan dat
doen via telefoonnummer (070) 2629999.
U kunt ook een aanmeldingsformulier invullen
op www.voorwelzijn.nl
Ook Sandra Menken persoonlijk helpt u graag
met nadere informatie. U kunt haar bereiken
via tel. (070) -3600237, mobiel: 06-51053441.
E-mail: sandra.menken@voorwelzijn.nl
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Kom naar de Vogelvrijmarkt
op Koninginnedag en doe mee!
Het is bijna 30 april. Op die maandag viert
Nederland weer Koninginnedag. De Vogelwijk
doet dat al tientallen jaren op geheel eigen
wijze. Vroeger met onder meer een kinderoptocht en een dansfeest en de laatste vijftien jaar
met de bekende Vogelvrijmarkt van 11.00 tot
15.00 uur bij de kruising van de Kwartellaan en
de Sijzenlaan.
Zet u dit festijn alvast in de agenda? In de week
voor Koninginnedag wordt het ‘marktterrein’
na voltooiing van het rioolvernieuwingsproject
nieuw geasfalteerd, dus het feest wordt dit jaar
gehouden op super-vers plaveisel.
De organisatie
Anja Nuijen, Erna Cornelissen en Jeannette
Bekker organiseren de Vogelvrijmarkt in samenwerking met een wisselende groep (dag)
vrijwilligers. Ook dit jaar zijn ze op zoek naar
kinderen en volwassenen die zich voor dit jaar-
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lijks terugkerende evenement willen inzetten.
Anja, Erna en Jeannette zoeken bijvoorbeeld
personen die willen assisteren bij het opbouwen van de partytent, bij het pony rijden, bij
het springkussen en bij de catering. Verder is
hulp bij het opruimen na afloop zeer welkom!
Ook is er grote behoefte aan nieuwe organisatoren voor volgend jaar, omdat twee van de
huidige organisatoren na dit jaar het stokje
willen overdragen. Denk er alstublieft eens
over na en geef u op! Aan het slot van dit artikel
staat hoe u dat kunt doen. Zonder vrijwilligers
(voor een paar uur of meer) kan dit traditionele
Vogelwijk-evenement nu eenmaal niet bestaan.
Programma
Het belangrijkste onderdeel van het feest is natuurlijk de vrijmarkt zelf. Iedereen die leuke en
goede tweedehands spullen in de aanbieding
heeft, mag die op straat proberen te verkopen.

Maar er is nog veel meer te doen. Zoals: salto’s
maken op een springkussen, pony rijden, koffie, thee of frisdrank drinken (waarschijnlijk is
er zelfs Oranjebitter), vers gebakken taart of
quiche eten, plantjes uitzoeken, luisteren naar
live muziek, diverse spelletjes spelen enzovoorts.
Voor de extra inkomsten werd ieder jaar een
goed doel uitgekozen. Dat gebeurt ook dit
jaar. Vorig jaar is er ruim € 400 geschonken
aan de Stichting Vrienden JKZ, die leuke
dingen organiseert en materiaal koopt voor
kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis.
Help een handje mee
Net als in voorgaande jaren rekenen de organisatoren in elk geval op de hulp van bewoners
van de Sijzenlaan en Kwartellaan voor het
beschikbaar stellen van elektriciteit, vuilnisbakken, stoelen, parasols enz. Deze hulptroepen
vormen de basis van het feest en zijn dan ook
van onschatbare waarde. Laat even telefonisch
of per mail weten (zie gegevens hieronder)
wat u als omwonende kunt en wilt doen. Bij
voorbaat dank!
Daarnaast wordt gezocht naar:
1. Vrijwilligers (van alle leeftijden) voor allerlei taken, zoals het opbouwen van de partytent,

een taart of quiche bakken, koffie en limonade
schenken, helpen bij de pony’s, opruimen enz.
Het organiserende damestrio hoopt een flinke
ploeg bij elkaar te kunnen krijgen, zodat er met
een rooster kan worden gewerkt. Ieder is dan
slechts een paar uurtjes op die dag ‘kwijt’ en
heeft zodoende nog voldoende tijd om andere
dingen te doen. Het zou ook fijn zijn als mensen op dinsdag 1 mei het plein nog eens willen
nalopen op achtergebleven rommel.
2. Sponsors. Te denken valt aan ondernemers,
die het feest nu én in de toekomst een warm
hart toedragen en hun naam hieraan willen
verbinden. Particulieren zijn natuurlijk ook van
harte welkom. De gemeente Den Haag stelt
een bescheiden subsidiebedrag beschikbaar,
waarvoor dank, maar het is te weinig voor
een uitgebreidere programmering, zoals een
Koninginnedagborrel voor de hele wijk later
op de dag, omlijst met muziek voor jong en
oud. Uiteraard zullen sponsors bij de aankondigingen van festiviteiten in de komende jaren
dankbaar worden vermeld.
Wilt u meer informatie of u aanmelden?
Neem contact op met Jeannette Bekker,
Pauwenlaan 1, 2566TA Den Haag
E-mail: wj.bekker@hetnet.nl tel. 06-26523599

Plantjesmarkt Laan van Poot op woensdag
18 april ten bate van de Kankerbestrijding
Op woensdag 18 april van 09.00 tot 20.00 uur worden in de tuin van het huis aan de Laan
van Poot 314 honderden kwalitatief uitstekende planten voor de tuin of het balkon te koop
aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de Actie Alpe d’HuZes, genoemd naar de beroemde
Tour de France-berg Alpe d’Huez. Begin juni zullen ongeveer 7500 Nederlanders proberen deze
berg ZES keer te beklimmen. Daarmee verdienen ze geld voor het Nationaal Fonds voor de
Kankerbestrijding. Vorig jaar werd op deze manier 21 miljoen euro bij elkaar gefietst. Dit jaar mikt
men op 30 miljoen euro!
Meer informatie? Sandra Korff de Gidts, Laan van Poot 314, tel. 06 – 288787010.
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Voorgoed verliefd op Den Haag
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Het is een combinatie die je niet zo vaak tegenkomt: een echtpaar bestaande uit een Franse
vrouw en een Duitse man. Maar dat zoiets très
bien zusammen geht, bewijzen Bernhard en
Géraldine Gotzig die met hun drie jonge kinderen aan de Laan van Poot 136 wonen. Sinds
twee jaar mogen ze zich Vogelwijkers noemen,
en dat doen ze met groot genoegen, want ze
hebben het hier enorm naar hun zin. ,,C’est
un quartier beau et agréable,’’ vat Géraldine
samen.
Helaas is het echter een verblijf van korte duur,
want als een afspraak voor een interview is
gemaakt, blijken Bernhard en Géraldine zojuist
te hebben besloten om komende zomer te gaan
verhuizen naar de Laan van Meerdervoort,
in het stuk tussen de Fahrenheitstraat en het
Valkenbosplein. ,,We verlaten deze wijk met
pijn in het hart, maar we wilden van de hoge
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huurprijs voor dit huis af en zelf iets gaan
kopen,’’ zegt Bernhard. ,,Jammer genoeg zijn
de koophuizen in de Vogelwijk voor ons momenteel niet te betalen, anders waren we hier
zeker gebleven.’’
Menselijke maat
,,Gelukkig blijven we wel in de buurt, nog
steeds dicht bij de zee. Daar hebben we met
onze zoektocht naar een eigen huis ook echt
rekening mee gehouden,’’ voegt Géraldine toe.
,,Want we vinden het hier heerlijk. We zijn zelfs
echt verliefd op Den Haag geworden, want
deze stad heeft zo veel te bieden!”
Kunnen ze daar voorbeelden van noemen? ,,De
menselijke maat,’’ reageert Bernhard meteen.
,,Weinig hoogbouw, bedoel ik. En dan natuurlijk het groen, de kust en het internationale
karakter van de bevolking. Bovendien vind

ik Den Haag in vergelijking met andere grote
steden zoals Amsterdam of Rotterdam een veel
relaxtere sfeer uitstralen.’’
De komst van Bernhard (42) en Géraldine
(38) naar Nederland komt eigenlijk voort uit
een zucht naar avontuur, legt het tweetal uit.
Bernhard is geboren en getogen in het oude
stadje Heilbronn en Géraldine zag het levenslicht in Moulins en groeide op in Bourges in
Centraal-Frankrijk. Bernhard: ,,Ik heb elektrotechniek gestudeerd aan de universiteit
van Stuttgart en een paar jaar later ging ik een
aanvullende studie doen in Lyon. Daar heb ik
Géraldine leren kennen, die daar toen werkte.’’
Géraldine is afgestudeerd aan de handels
hogeschool in Troyes, waar ze de opleiding
voor ‘artistiek en cultureel management’
volgde. ,,Dan leer je bijvoorbeeld om allerlei
festivals te organiseren,’’ verduidelijkt ze.
Avontuur
Het Duits-Franse paar trouwde in Lyon en
kreeg er twee kinderen: Sarah (nu 5) en
Nathanaël (nu 3). ,,Nadat de tweede geboren
was, hebben we veel gepraat over de vraag
wat we verder met ons leven wilden,’’ zegt
Bernhard. ,,We hebben toen besloten om niet in
Frankrijk te blijven en ook niet naar Duitsland
te gaan, maar een neutraal land uit te zoeken.
We kozen voor het avontuur. En dat avontuur
zou zich gaan afspelen in Nederland.’’
Hadden ze daar ervaring mee? Waren ze er
al eens eerder geweest? Géraldine schiet in
de lach. ,,Eén keer, jaren geleden. Een weekje
samen in Leiden en omgeving. Bernhard had
toen gezegd: ik wil wel eens met zomervakantie naar Nederland. Maar daar had ik helemaal
geen trek in. Heel veel Fransen hebben het
gevoel dat het ten noorden van Frankrijk allemaal niks is. Zelfs Noord-Frankrijk wordt al
als een soort Siberië beschouwd, zoals je ook
kunt zien in die humoristische film Bienvenue
chez les Ch’tis van een paar jaar geleden,
waarin een postbeambte uit de Provence
wordt overgeplaatst naar het noorden. Koud!

Onherbergzaam! Ongezellig! Hij vreesde het
ergste. Haha, zo dacht ik eigenlijk ook. Wist ik
veel. Dus ik zei tegen Bernhard: nou, hooguit één weekje dan. Maar toen ik eenmaal in
Nederland was, ben ik wel tot andere gedachten gekomen.’’
Octrooibureau
Toen eenmaal was besloten dat Nederland het
nieuwe woonland zou worden, ging Bernhard
verwoed solliciteren. Et voilà: hij werd aangenomen bij het Internationaal Octrooibureau in
Rijswijk, waar hij als deskundige en examinator
op elektrotechnisch gebied aan de slag kon.
De volgende stap was het zoeken naar een huis
en daarbij kwam al gauw de Vogelwijk in beeld.
Zo zagen omwonenden van de Laan van Poot
136 in 2010 opeens auto’s met Franse kentekens voor de deur staan. Kort nadat het gezin
zich had gesetteld, werd Géraldine opnieuw
zwanger. Een jaar geleden werd in het ziekenhuis aan de Sportlaan dochter Esther geboren.
De spreektaal in het gezin Gotzig is voornamelijk Frans, maar – net zoals in dit interview
- komt nu en dan ook de Duitse taal aan bod,
een taal die Géraldine ook beheerst. ,,De
kinderen zijn tweetalig,’’ zegt Géraldine, ,,maar
onze twee oudsten beginnen nu al drietalig
te worden, want er komt ook Nederlands
bij. Sarah zit nu nog op de Franse school aan
de Scheveningseweg, maar gaat komende
zomer naar de nieuwe Europese school bij de
Houtrustweg, aan het eind van de Beeklaan,
waar ze vooral Nederlandstalige lessen zal volgen. Nathanaël zit nog op de peuterspeelzaal
bij het tennispark Houtrust en gaat volgend jaar
ook naar de Europese school.’’
Doux et ‘sympa’
Sinds ze hebben gekozen voor een koopwoning, zijn Bernhard en Géraldine tot de
conclusie gekomen dat ze graag in Nederland
willen blijven. Niet alleen vanwege het werk
van Bernhard, maar omdat ze dit land zijn gaan
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waarderen. ,,Je zult het misschien merkwaardig vinden om te horen, maar wij vinden de
Nederlanders over het algemeen heel sympathiek, veel aangenamer dan de Fransen,’’ zegt
de Haagse Française Géraldine.
Bernhard beaamt het. ,,Fransen komen veel
vaker wat agressief over, vooral in steden.
Nederlanders zijn over het algemeen doux
et sympa. En het informele karakter van de
Nederlanders vinden we ook leuk. Niet zo stijf
in de omgang. En niet almaar ‘u’ blijven zeggen
als het niet echt nodig is.’’
Het besluit om het avontuur in Nederland voort
te zetten, is een extra prikkel voor beiden om te
proberen enige basiskennis van de Nederlandse

taal op te doen. ,,Ik zit al op een cursus,’’ zegt
Géraldine. ,,’t Is moeilijk, maar ik wil het wel
graag leren!” Bernhard dreigt soms helemáál
de kluts kwijt te raken, want op zijn werk
spreekt hij al drie talen door elkaar: Engels,
Frans en Duits. ,,Maar ik kan er nog wel wat
nieuwe talenkennis bij hebben hoor,’’ zegt hij
geruststellend, ,,vooral omdat Duits niet zo ver
van het Nederlands af ligt.’’
Ook al willen ze graag integreren, hun nationaliteit geven Bernhard en Géraldine niet op.
Sterker nog: Géraldine gaat op 22 mei op de
Franse ambassade haar stem uitbrengen voor
de Franse presidentsverkiezingen, want het
gaat tenslotte om háár staatshoofd.

Een genoeglijke en smakelijke lunch
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Voor het eerst onder leiding van de onlangs
vernieuwde commissie ouderenactiviteiten
van de wijkvereniging, bestaande uit Mieke
Douma en Ria Zonneveld, hebben ruim dertig
zestigplussers uit de wijk genoten van een
gezellige voorjaarslunch. Het samenzijn vond
op 16 maart plaats in het kerkzaaltje aan de
Rietzangerlaan. Het gezegde ‘Wat je van ver
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haalt is lekker’ ging hier goed op, want Mieke en
Ria hadden het cateringbedrijf Verhoeff & Mes
op tafel uit ’s-Gravendeel laten komen. Wat de
eigenaren Leon Verhoeff en Benedikte Mes (nu
begrijpt u ook de woordspeling in de naam van
het bedrijf) hun gasten voorschotelden was van
uitstekende kwaliteit.
Voorafgaand aan de maaltijd gaf wijkagent

Paaspuzzeltocht voor de jeugd op
tweede paasdag
Zoals in het vorige nummer al is gemeld, organiseert de activiteitencommissie van de
Vogelwijk op tweede paasdag, maandag 9 april, de jaarlijkse paaspuzzeltocht voor de jeugd.
Woon je in de wijk of zit je op één van de basisscholen in de wijk, doe dan mee
en geef je snel op via: activiteitencie@live.nl
Vermeld hierbij naam, leeftijd en het aantal kinderen dat meedoet.
De start van de puzzeltocht is op 9 april om 10.00 uur. Wie zich heeft opgegeven, krijgt snel een e-mail terug met de startlocatie. Na afloop van de tocht is er
zoals altijd gelegenheid voor een hapje en drankje in een strandtent.
De activiteitencommissie hoopt op een grote opkomst. Er hebben zich vorige
maand al veel kinderen opgegeven, maar er kan nog meer bij!

Wilfried van der Vorst samen met zijn collega Karin van Raamsdonk, wijkagen van de
Bloemenbuurt, een uiteenzetting over het
fenomeen ‘babbeltrucs’ en hoe je daarmee als
bewoner om moet gaan.
Tijdens het eten werd de toch al goede sfeer

opgevrolijkt door accordeonist Jan Cornelis
uit Breda, naar eigen zegen ‘vader van een
Vogelwijkbewoner’, die met zijn trekzak
vrolijke klanten voortbracht en tussen de
bedrijven door ook nog enkele gedichten
declameerde.
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Nooit gegolft? Probeer het eens
op de Open dag van Golfclub
Ockenburgh!
Door Dick van Rietschoten
Er is geen sport waarover zo veel grappen en
grollen zijn gemaakt als golf. Op internet zijn ze
in alle talen te vinden. Ook is golf een sport - of
zo u wilt spel - waaraan vele vooroordelen en
clichés kleven. En in de meeste daarvan zit ook
nog eens een flinke kern van waarheid. Toch
is golf een sportieve en gezonde bezigheid die
wereldwijd vele miljoenen mensen plezier en
onthaasting verschaft. Een bezigheid ook die
veel meer is dan ‘lekker in de buitenlucht een
balletje slaan’, want techniek en inzicht spelen
op de ‘greens’ een belangrijke rol.
Gouden kans
Wie nog nooit heeft gegolft of er hoogstens ooit
aan heeft geroken, krijgt op zaterdag 21 april
een gouden kans om er kennis mee te maken
en zelf te ervaren hoe lastig het kan zijn een bal
als een kanonskogel door de lucht te laten vliegen of met een subtiele tik een aantal meters
over het kortgeschoren gazon in de richting van
een hole te sturen. Bewoners van de Vogelwijk
hoeven hiervoor niet ver te reizen, want ze
kunnen op die 21ste van ’s morgens tien uur tot
’s middags vijf uur terecht op de Open Dag van
Golfclub Ockenburgh aan de Wijndaelerweg
125, onder de rook van Kijkduin.
Dikke kans dat ze daarbij heel wat buurtgenoten tegen het lijf lopen, want zo’n 30 procent
van de 500 leden die Golfclub Ockenburgh rijk
is, komt uit de Vogelwijk. Sterker nog: zowel
voorzitter Ton Vermolen als vice-voorzitter
Annemarie Destrée zijn Vogelwijkers, respectievelijk wonend aan het Haanplein en de
Pauwenlaan. Zij zullen op 21 april alle nieuws-
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De voorzitter en vice-voorzitter van Golfclub Ockenburgh

gierige bezoekers van hun gezellige clubhuis
en het daarbij gelegen fraaie banencomplex
hartelijk verwelkomen en graag alle mogelijke
informatie verschaffen.
Pure zandgrond
Op een mooie bijna windstille februaridag
laten Ton (directeur in ruste van een Octrooien Merkenbureau) en Annemarie (werkzaam
voor het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie) trots het negen holes
tellende golftraject zien, dat zich achter de
oefenbaan van de club uitstrekt in de richting
van de International School of The Hague. Een
prachtig glooiend terrein met een waterpartij
en de nodige zandkuilen oftewel ‘bunkers’.
,,Dit is een van de beste 9-holesbanen van heel
Nederland,’’ zegt Annemarie, ,,omdat-ie op

pure duinzandgrond ligt. Dat betekent dat het
hier bij regen nooit een modderboel wordt,
want het water zakt heel snel de bodem in.
Deze baan is dus bijna het hele jaar bespeelbaar, behalve natuurlijk als er een pak sneeuw
ligt of als het echt hondenweer is.’’
Voorzitter Ton, die zestien jaar geleden bij de
oprichting van de club al lid werd, vertelt dat
de golfbanen oorspronkelijk behoorden tot
de nabijgelegen Camping Ockenburgh, die de
‘greens’ van de gemeente huurde. Midden jaren
negentig legden ongeveer honderd golfers een
flink bedrag bij elkaar om het speelrecht en de
huur over te nemen en een eigen Golfclub te
beginnen.
Sfeer
Ton: ,,In het begin zagen we veel spelers die
gewend waren via de camping te golfen afhaken. Die wilden geen clublid worden. Maar
daarna begon ons ledental te groeien, vooral
omdat we hier een warme en gezellige sfeer
hebben en bovendien een laagdrempelige
club zijn. Uiteraard hopen we dat we er via de
Open Dag van 21 april weer nieuwe leden bij
krijgen. En niet alleen mensen van veertig jaar
en ouder, maar ook jongeren. Zelfs kinderen

en tieners kunnen hier les krijgen! We leiden
hier op voor het Golfvaardigheidsbewijs oftewel
GVB, je kunt jezelf verbeteren door les te nemen
bij pro‘s, we hebben een eigen competitie en
we hebben ook speciale toernooien zoals een
‘Goededoelenwedstrijd’. En laat ik ook ons
mooie kwartaalblad Chip niet vergeten. Dat
heeft niks met een computerchip te maken,
maar is golfjargon voor een korte-afstandsslag.’’
‘Golf is een dure sport’, hoor je vaak. ,,Afgezien
van de materialen valt dat eigenlijk wel mee,’’
relativeert Ton. ,,Als je lid wordt, betaal je een
zogeheten participatiebedrag, waarmee je als
het ware aandeelhouder wordt. Dat geld, 1500
euro, krijg je terug als je het lidmaatschap weer
opzegt. Daarnaast betaal je jaarlijks ongeveer
700 euro aan speelrecht en contributie, maar
daarvoor mag je dan 365 dagen per jaar spelen.’’
Enthousiast vertellen Annemarie en Ton over
het plan om komend najaar een VogelwijkGolftoernooi te houden. ,,Het is al eens eerder
voorgekomen, maar daar kwam na twee keer
de klad in,’’ zegt Ton. ,,We gaan dat nieuw leven
inblazen!”.
Wie er meer over wil weten, leze het bijgaande
kader.

Vogelwijk Open Golftoernooi
Op vrijdag 21 september zal voor het eerst sinds jaren weer een golfwedstrijd voor leden van
wijkvereniging De Vogelwijk worden georganiseerd. Dit toernooi vindt plaats op de baan van
de Golfclub Ockenburgh aan de Wijndaelerweg, vlak bij Kijkduin. September is weliswaar nog
ver weg, maar de inschrijving begint al in juni. Dan wordt via dit blad ook nadere informatie
verstrekt.
Degenen die alvast een reservering in de agenda willen maken, kunnen noteren dat het toernooi om 16.00 uur zal beginnen en dat er na afloop een gezamenlijke maaltijd is.
Voor deelname is minimaal het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) vereist. Gerekend wordt op deelname van 30 tot maximaal 48 spelers. Voorop staat dat het een leuk wijkfeestje moet worden!
Voor de organisatie heeft zich een wedstrijdcomité gevormd bestaande uit
Els Risselada, Chris van Ede en Bert Bruning.
Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar Chris van Ede: vanede@wxs.nl

++ GA GOLFEN ++ GA OEFENEN ++ NEEM LES ++ HAAL JE GVB ++ DOE MEE ++
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Succes met inspraak over
herinrichting Kwartellaan
Tekst en foto: Dick van Rietschoten

De Kwartellaan wordt algemeen gezien
als de mooiste laan van de Vogelwijk,
maar de afgelopen jaren lag de groene
middenstrook er nogal armoedig bij.
Dat was een gevolg van het onvoltooide rioolproject, waarbij voorlopig
alleen de noordkant van de laan onder
handen was genomen. Nu echter
ook de zuidzijde nieuwe riolering en
bestrating heeft gekregen, staat niets
meer in de weg om de centrale groene
zone een grondige facelift te geven.
Dat geldt ook voor het al minstens
twintig jaar rommelig en groezelig
ogende parkeerterreintje aan het eind
van de laan, vlak voor de Laan van
Poot, waar ook afvalbakken voor glas,
papier en textiel staan.
Pro-actief
De grote opknapbeurt is een toonbeeld van
inspraak en goed overleg tussen de omwonenden en de gemeente. Dat is voor een
zeer belangrijk deel te danken aan de twee
Kwartellaanbewoners Job Heimerikx en
Maurits Voncken, die zich de laatste jaren hebben opgeworpen als hoeders van de kwaliteit
van speelterreintjes in de wijk.
,,In 2010 hoorden we al dat de gemeente van
plan was om na afloop van het rioolproject
de middenstrook van de laan een grondige
opknapbeurt te geven. Het was toen alleen nog
niet bekend wanneer dat zou plaatsvinden. Er
werd zelfs gezegd dat het wellicht pas in 2015
zou gaan gebeuren,’’ vertelt Job Heimerikx.
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,,Toch leek het ons handig om alvast pro-actief
in het potje van de gemeente te gaan roeren. Je
kunt er maar beter vroeg bij zijn met je ideeën
en meningen. Dan heb je de grootste kans dat er
rekening met je wordt gehouden.’’
Schets
Begin vorig jaar maakten Job en Maurits een
voorlopige schets van een nieuwe middenstrook. Hun uitgangspunt daarbij was het feit
dat de Kwartellaan sinds eind jaren negentig
officieel wordt beschouwd als een ‘ecologische verbindingszone’ tussen de duinen en de
Haagse Beek, in totaal een afstand overbruggend van 450 meter. ,,Die verbinding was ver
te zoeken, dus dat was op zich al een sterk
argument om de situatie te verbeteren’’, aldus
Job Heimerikx.
,,Onze schets hebben we voorgelegd aan alle
omwonenden. Dat verliep via vijf coördinatoren,
die elk een deel van de laan onder hun hoede
hadden. Zij moesten in hun directe omgeving
de opvattingen peilen. Dat leverde verrassende resultaten op, want er waren nogal wat
verschillen in ideeën tussen de verschillende
Kwartellaanzones. Er kwamen ook aardig wat
klachten naar boven die om een oplossing vroegen, bijvoorbeeld over lastige hangjongeren.
Samen met de ‘zonecoördinatoren’ zijn toen alle
ideeën zo veel mogelijk in elkaar geschoven.’’
Constructief
Nadat ook de bomencommissie uit de wijk nog
was geconsulteerd, werd het totale plaatje voorgelegd aan de gemeente. Dat leidde tot een volgens Job Heimerikx ,,zeer constructief overleg’’,
vooral met groenbeheerder Hans Kruiderink en
welzijnsmanager Harm Benthem.

,,Inmiddels was duidelijk geworden dat de
facelift al veel eerder dan in 2015 zou kunnen
plaatsvinden. We waren dus mooi op tijd,’’ zegt
Job. ,,Samen met de gemeentelijke vertegenwoordigers hebben we uiteindelijk kunnen
vaststellen wat mogelijk en onmogelijk was
en welke voorstellen haalbaar of onhaalbaar
waren. We moesten bijvoorbeeld het idee van
een vijvertje bij het begin van de laan laten
vallen. In elk geval is er een plan uitgerold dat
de laan z’n statuur weer teruggeeft en waar
iedereen zich in kan vinden.’’
De middenstrook krijg een meer parkachtige
sfeer. Er komen wat minder speeltoestellen,
maar wel met een natuurlijker karakter, zoals
je ook onder andere aan het Nachtegaalplein
ziet. Er worden ook betere zichtlijnen tussen
het groen gemaakt, het rommelige parkeerterreintje maakt plaats voor een speelveldje en
de afvalbakken worden een eindje verplaatst
en deels in de grond verzonken. Het afgelopen
najaar is hierover met een groot aantal bewoners een informatieavond gehouden in het
stadsdeelkantoor.

Beginnen bij het begin
Groenbeheerder Hans Kruiderink is blij met de
wijze waarop het project tot stand is gekomen.
,,In totaal zal de uitvoering ervan een jaar in
beslag nemen, maar we beginnen nu al aan
het begin van de laan, in het eerste ‘groenblok’,
ter hoogte van de apotheek. Daar komt onder
meer een bloemrijk grasveld, omzoomd met
boomgroepjes van onder meer prunus en
ribes.’’
,,In principe gaat ook elders op de middenberm
alle huidige beplanting eruit, tenzij er iets
staat dat kwalitatief nog heel goed is en in het
nieuwe systeem past,’’ legt hij uit. ,,Er komt dus
iets totaal nieuws. Daarbij worden alleen struiken en bomen gebruikt waar insecten, vogels
en vleermuizen van houden, want de ecologische verbindingszone is vooral voor vliegende
dieren bedoeld. Je kunt dan onder meer denken aan meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos,
kruisbes, hondsroos, duindoorn en vlierbes.
Door het hele gebied komt uiteindelijk een slingerend graspad te lopen. Om de aantrekkingskracht als hangplek te verminderen komen er

Job Heimerikx (rechts) met zijn kinderen en naast hem Maurits Voncken..
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geen banken meer, maar enkel nog zitplekken
op een aantal liggende boomstammen.’’
Convenant
Een extra bijzonderheid van het project is, dat
uit het verbeteringsplan een aantal afspraken
zijn voortgekomen die zijn vastgelegd in een
convenant tussen de wijkvereniging en de
gemeente. Job Heimerikx steekt zijn trots en
voldoening daarover niet onder stoelen of
banken. ,,In die overeenkomst, die binnenkort
officieel wordt getekend, staat precies waaraan
de gemeente - inclusief de politie - zich in het
groene Kwartellaangebied moet houden. Zoals
handhaving van het verbod om er honden uit
te laten, het tegengaan van overlast, het tijdig
legen van de afvalcontainers en geregeld onderhoud van de beplanting en indien nodig de
speeltoestellen. Gebeurt dat niet, dan kunnen
wij de gemeente of de politie daarop aanspreken: houd je aan de afspraken!’’
Anderzijds wordt er ook wat verwacht van de
omwonenden. ,,Die moeten bijvoorbeeld het
gebied netjes houden en elkaar daarop ook
aanspreken,’’ zegt Job. ,,En verder wordt van de
wijkvereniging verwacht dat er op en rond de
Kwartellaan op gezette tijden activiteiten voor
de jeugd worden georganiseerd, maar je weet:
dat gebeurt al.’’
Woont u op of vlakbij de Kwartellaan?
En bent u geen lid van de wijkvereniging,
waaraan u een belangrijk deel van het nieuwe
groenproject te danken hebt?
Daar hebt u toch wel 15 euro per jaar voor
over? U krijgt voor dat bedrag trouwens ook
nog maandelijks het wijkblad!
Kijk even op internet bij www.vogelwijkonline.
nl en klik rechts bovenin op de ’button’ met de
woorden Word nu lid. Het is zo gepiept. U mag
trouwens ook een mail met uw naam en adres
sturen naar leden@vogelwijkonline.nl
Alleen al op de Kwartellaan zijn bijna twintig
huishoudens geen lid. Het zou toch aardig zijn
als iedereen zich echt betrokken toont?

Extra laancoördinatoren
gezocht
De commissie Buurtveiligheid is blij met de 53
enthousiaste buurtbewoners die laancoördinator
zijn. Begin dit jaar zijn er nog een paar bij gekomen.
Zo’n contactpersoon is een belangrijke schakel
in ons informatienetwerk van lanen voor allerlei
veiligheidskwesties t.b.v. alle bewoners.
We zijn nog op zoek naar een laancoördinator voor:
Laancoördinatie
Fazantplein
Haviklaan
Hoenderlaan
Houtrustweg/Tjalie
Robinsonduin
Kiplaan
Kramsvogellaan
Laan van Poot
Leeuwerikplein
Merellaan
Parkietlaan
Roodborstlaan
Sniplaan
Sperwerlaan
Sportlaan
Sportlaan
Sportlaan
Sprietplein
Talinglaan
Vliegenvangerlaan
Wielewaalplein
Wildhoeflaan

Bereik
Volledig
Volledig
Volledig
Tjalie Robinsonduin
Haanplein-Kwartellaan
Volledig
Houtrustweg-Roodborstlaan
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Houtrustweg-Nieboerweg
Kwartellaan-De Sav. Lohmanlaan
Nieboerweg-Kwartellaan
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Laan van Poot - Eiberplein

Een laancoördinator
• Zet zich met veel enthousiasme in voor de
veiligheid van de buurt
• Informeert de bewoners van zijn laan over
ontwikkelingen betreffende de veiligheid in
de buurt
• Is graag op de hoogte van verdachte of ongewone voorvallen in de omgeving
Als u zich wilt inzetten als laancoördinator voor een
van de bovengenoemde lanen, kunt u contact op
nemen met Victor Veenman via
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
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Wat doen we met
Keus uit verschillende
Door Jenneke Ringnalda, bestuurslid Vogelwijk Energie(k)

Wist u dat Nederlanders per persoon
gemiddeld 200 liter drinkwater per
dag verbruiken? Dat betekent voor
een huishouden van vier personen
zo’n 24.000 liter per maand. Van al dat
water is maar een heel klein percentage bestemd voor eten en drinken.
Al het andere water vereist geen
externe zuivering en ontsmetting.
Toch wordt al dat water ten koste van
veel energie gezuiverd, getransporteerd naar onze huizen en ten slotte als
rioolwater weer teruggebracht naar de
waterzuivering. Wij, bewoners van de
Vogelwijk, zouden daar iets aan kunnen en moeten doen.
Wat zijn de opties?
1. De meest duurzame oplossing is het
Regenwatergebruikssysteem
Hierbij wordt het regenwater van uw dak opgevangen in een ondergrondse tank van 3500
liter en vervolgens ingezet voor alle watergebruik, behalve voor eten en drinken De tank
wordt begraven in uw tuin en het regenwater
wordt gefilterd en aangesloten op uw wasmachine, vaatwasmachine, douche en toilet. De
aanleg binnenshuis is eenvoudig en snel, dankzij een ‘plug and play’-systeem. Met behulp van
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slangen wordt een aansluiting gemaakt tussen
de tank en de verschillende tappunten in uw
huis. Als de watertank bij droogte leeg raakt,
gaat de watertoevoer automatisch over op
leidingwater.
Een leverancier is o.a. Aquaworld Biosystems.
Een aanbieding van Aquaworld Biosystems is
(tot eind april) € 2495 exclusief arbeidsloon.
Informatie verkrijgbaar bij Woodpecker &
Young, tel. 06 34977418
NB. de heer Young is opgegroeid in de
Vogelwijk! Hij regelt een lokale aannemer als u
dat wilt.
2. Een bescheidener oplossing is de regenton
U schaft een ton aan en sluit die aan op de
regenpijp. Voor het besproeien van uw tuin met
regenwater is er een regenton met spuit. Er zijn
tonnen van 400 liter en van 800 liter. Een pomp
voor de regenton is er in twee soorten, al of niet
energiebesparend door automatische uitschakeling.
De prijzen van een Gardena-regenton zijn:
€ 179,95 voor de ton van 400 liter
€ 229,95 voor de ton van 800 liter
Wilt u een deksel op de ton die voor de helft
opklapbaar is? Deze kosten
€ 79,95 voor de kleine ton en € 89,95 voor de
grote.
Een regentonpomp van Gardena kost
€ 99,95 voor de normale pomp
€ 119,95 voor de energiebesparende pomp
Deze producten zijn verkrijgbaar bij
Tuincentrum Hanenburg op de Groen van

ons regenwater?
opties

Prinstererlaan. Let op: Bij 5 of meer gegadigden
wordt 10% korting gegeven!
3. Energiebesparing door scheiding van
regenwater en rioolwater
Dit sluit aan bij de rioolvernieuwing in de
wijk. Bij de in 2007 begonnen vervanging
van het rioleringssysteem in de Vogelwijk zijn
(en worden) in de straten twee buissystemen
aangelegd. Eén is voor de afvoer van ons rioolwater, onder meer uit de toiletten, douches en
gootstenen. Het andere buizenstelsel is voor
opvang en afvoer van regenwater of gesmolten
sneeuw op straat. Het hemelwater wordt dan
niet meer vervoerd naar de Waterzuivering,
maar in de wijk opgevangen in grote ondergrondse tanks, zoals onder de Kwartellaan, het
Fazantplein, het Mezenplein en binnenkort ook
het Eiberplein. Vanuit die opvangbassins wordt
het water geleidelijk aan de bodem afgegeven.
De gemeente zou graag zien dat we het ‘schone’
water van onze daken, dat nu nog in de meeste

gevallen bij het rioolwater wordt gevoegd (en
dus naar de Waterzuivering wordt getransporteerd) aansluiten op het buizensysteem voor
het water dat in de wijk blijft. We besparen
hierdoor energie voor het transport en de zuivering van ons hemelwater. Bij Fase I en II van
het rioolproject in de wijk was deze optie nog
niet mogelijk, maar in de huidige Fase III wel.
Bewoners uit het gebied van Fase III die hun
‘dakwater’ naar de hemelwaterbuizen in de
straat willen laten geleiden, moeten daar wel
iets voor betalen. De gemeente betaalt de extra
aansluitingen aan de regenwaterafvoer onder
de straat, maar de bewoner dient de aanpassing op eigen erf te bekostigen, dus bijvoorbeeld tot het hekje van de voortuin.
Het bedrag voor het extra graafwerk en het
aanbrengen van de huisaansluiting bedraagt
voor een afstand van 3 meter € 300 exclusief
BTW, maar inclusief herbestrating.
Als u deze optie wilt, kunt u zelf contact opnemen met de hoofduitvoerder van de HaboBAM-combinatie, de heer J. Nederstigt,
tel. 06-51216102
Geef uw keus door
De keus is nu aan u. Mocht u belangstelling
hebben voor een van deze opties geeft u dat
even door op info@vogelwijkenergiek.nl
We kunnen dan zien of we op de opties 1, 2 en
3 iets kunnen bereiken in de zin van groeps
korting!

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 9 april

Paaspuzzeltocht voor de jeugd door de Vogelwijk. Start 10.00 uur. Zie elders in
dit blad.

Dinsdag 10 april

20.00 uur: Informatiebijeenkomst in HALO-kantine over de Burenhulpcentrale

Zaterdag 21 april

Open Dag Golfclub Ockenburgh

Maandag 30 april

Koninginnedag. Vogelvrijmarkt bij de kruising Kwartellaan-Sijzenlaan

Donderdag 22 mei

19.30 uur: Bewonersvergadering in HALO-kantine

Zaterdag 9 juni

Vlaggetjesdag in Scheveningse haven

Zondag 10 juni

Vogelwijkrally voor klassieke- en sportwagens
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Duinen bijna klaar voor
Schotse Hooglanders
De restauratiewerkzaamheden in het duingebied tussen de De Savornin Lohmanlaan en Kijkduin zijn al zo ver gevorderd dat in mei al met enig officieel vertoon
het beloofde viertal ‘grote grazers’ er kan worden losgelaten.
Voor deze runderen van het type Schotse
Hooglander zijn de afgelopen weken op strategische plekken wildroosters aangebracht. Begin
maart verrees op het grasveld aan het eind van
de De Savornin Lohmanlaan al een hekwerk
dat aan een stukje van een Amerikaanse ranch
doet denken. Daar kunnen de runderen zo
nodig tijdelijk worden neergezet, bijvoorbeeld
als ze worden aangevoerd of tegen de winter
weer moeten worden afgevoerd naar een warmer onderkomen.
Inmiddels zijn er al enkele excursies door het
vernieuwde duingebied gehouden, waarvoor
veel belangstelling was. De enkelingen die nog

twijfels hadden over nut en noodzaak van het
project, blijken er nu ook waardering voor te
kunnen opbrengen, zo valt uit gemeentelijke
bronnen te beluisteren.
Als gevolg van de duinwerkzaamheden is in het
gebied achter de pas aangebrachte runderhekken een ruim 150 jaar oude stenen grenspaal
met de opschriften ‘Domein’ en ‘Jagt van den
Koning’ verdwenen. Er zijn in de duinen nog
enkele andere exemplaren van deze palen
te vinden. De nu verdwenen paal bleek licht
beschadigd door een bulldozer. Hij is voorlopig
bij de gemeente opgeslagen en zal later worden
teruggeplaatst.
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Een heerlijke sportdag
Door Mischa Vos
Ruim zestig kinderen uit de wijk genoten op zondag 18 maart in sporthal Ockenburgh van een
heerlijke en gevarieerde sportdag, georganiseerd door de Activiteitencommissie in samenwerking
met een team rond de Utrechtse gymdocent Eddy Yarally.
De deelnemers kregen niet alleen een sportief programma voorgeschoteld, maar konden ook hun
ritmegevoel leren ontwikkelen met behulp van de bekende djembé-trommels. En natuurlijk was er
een goed verzorgde lunch. Bij dezen een sfeerreportage.
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Wat hebt u gemist?
Hebt u het wijkblad het afgelopen halfjaar
niet maandelijks ontvangen? Dan bent
u vast geen lid van wijkvereniging De
Vogelwijk. Zonde, want dan heeft u onder
meer de volgende artikelen gemist:
Interview met oud-Vogelwijker en voormalig politicus Laurens Jan Brinkhorst en zijn
echtgenote Jantien, de ouders van prinses
Laurentien.
Interview met een 88-jarige Vogelwijker die
nog wekelijks hardloopt en een zeer bijzondere levensgeschiedenis heeft.
Verslag van een vergadering tussen wijkbewoners en vertegenwoordigers van de
politie.
Verhaal over een wijkbewoner die de organisator is van een rally met klassieke auto’s
naar Beijing, die op 5 mei van start gaat en
waarbij geld voor Terre des Hommes wordt
ingezameld.
Kennismaking met drie Vogelwijkvrouwen
met een eigen cateringbedrijf.
Een lijst met namen en adressen van kinderoppassen uit de Vogelwijk
Historische foto’s, aankondigingen en verslagen van allerlei activiteiten en nog veel
meer.
Wilt u ook elke maand dit boeiende blad
lezen, zoals 1770 andere huishoudens uit
de wijk doen? Het kost maar 15 euro per
jaar.
Ga naar de site www.vogelwijkonline.nl en
klik rechts bovenin de button met de tekst
‘Word nu lid’ aan.
U kunt ook een mail met uw gegevens
sturen naar leden@vogelwijkonline.nl of
een briefje of kaartje in de bus doen bij
de secretaris van de wijkvereniging Anke
Lütkenhues, Wildhoeflaan 12.
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#Vogelwijk
Oftewel: hoe de sociale
media onze omgeving
veroveren
Door Mischa Vos
November vorig jaar. De Politie Segbroek twittert: ‘Schennispleger vanaf Goudenregenstraat
richting #Vogelwijk gelopen. Dunne Chinese
man, jas met oranje strepen en grijze broek.
Gezien? #112’. Ik las het bericht net voordat ik
die bewuste dag boodschappen ging doen. Fijn
dat ik het even wist, want het klinkt niet als iemand die ik graag tegenkom als ik de deur uitga.
Maar als ik hem nu toch zou ‘spotten’, zou ik
natuurlijk direct de politie op de hoogte stellen.
Het voorgaande is een goed voorbeeld van hoe
je via de nog altijd oprukkende ‘sociale media’
steeds sneller op de hoogte bent van wat er in
je omgeving speelt. Maar ook al lijkt het dat het
gebruik van social media in het leven van steeds
meer mensen tot een dagelijks ritueel is verworden, er zijn ongetwijfeld lezers van dit blad die er
niets of niet veel van weten. Een korte toelichting
is daarom op zijn plaats.
Uitleg
Social media zijn kort gezegd internetsites (die
je ook op je mobiele telefoon kunt lezen) waarop
je op een gemakkelijke wijze informatie kunt
delen. Dat kunnen berichtjes zijn, maar ook
foto’s of video’s. Je bepaalt zelf wie het kan lezen
of zien: alleen je vrienden en kennissen, of de
hele wereld. Twitter, Hyves, YouTube, Facebook
en LinkedIN zijn momenteel de meest gebruikte
social media.
Met Twitter verzend je - vaak vanaf je mobiele
telefoon - via het internet korte berichtjes van
maximaal 140 tekens, die in principe iedereen
kan lezen. Veel bekende mensen, van acteurs en

musici tot politici of grote ondernemers, twitteren om hun achterban op de hoogte te houden
van wat zij meemaken of te vertellen hebben.
Dit blad heeft trouwens al jaren een ‘Twitter
avant la lettre’, want het Engelse werkwoord
twitter betekent kwetteren en onze pagina met
de mini-advertentierubriek Kwettertjes behoort
elke maand tot de meest gelezen bladzijden.
Hyves en Facebook zijn een soort ‘communities’ waar je binnen jouw vriendenkring informatie kunt uitwisselen. Handig als bijvoorbeeld
vrienden of familieleden in het buitenland
wonen of als je wilt speuren naar vroegere klasgenoten omdat je een reünie wilt organiseren.
YouTube is een video-uitwisselplaats. Heerlijk
om uren op door te brengen, filmpjes te bekijken (vaak hele leuke of bizarre) of muziekclips
te zien. Maar ook handig als je een muziekinstrument wilt leren bespelen, want er is altijd
wel iemand op de wereld die in een filmpje
uitleg geeft.
LinkedIN is een ontmoetingsplek voor personen die beroepshalve informatie met
elkaar delen. Handig als je een nieuwe baan
zoekt of een zakenpartner met wie je nieuwe
ideeën wilt uitwerken. Er is zowaar zelfs een
VogelwijkLinkedIN, met overigens nog maar
tien leden (meld u dus aan!)
Zinnig en onzinnig
Even terug. Ik meldde dat je via sociale media
steeds gemakkelijker steeds meer informatie
kunt verkrijgen. Neem twitter. Om toegang
tot de informatie te krijgen, moet je je via

www.twitter.com wel even (gratis) registreren, maar als je dat hebt gedaan, ligt de hele
twitterwereld aan je voeten. Vul om te beginnen eens de zoekterm ‘#Vogelwijk’ in en laat je
verrassen met zinnige en (vooral!) onzinnige
weetjes over onze wijk. Hoewel…. niet alleen
over onze wijk, want ook onder meer Arnhem,
Heerenveen, Zeist, Den Helder en Oss hebben
een Vogelwijk! Om u een indruk te geven van
wat je zoal tegenkomt, volgt hierna een greep
uit de ‘Vogelwijktweets’ van onze eigen Haagse
buurt.
Het politiebureau Segbroek is zeer actief op
Twitter. Gebeurt er iets onoorbaars, dan twittert de politie meteen: ‘Afgelopen nacht werd
er omstreeks 4.00 uur gepoogd in te breken in
een woning aan de Roodborstlaan. Iets gezien?’
of ‘Inbraak woning Nachtegaalplein vandaag
tussen 12.30 en 13.30 uur. Iets gezien? Bel:
0900-8844.’
Of deze: onlangs werden op een dag ‘192 geparkeerde auto’s gecontroleerd; 18 vertoonden
bijzonderheden en 2 auto’s waren zelfs niet
afgesloten.’
Amusant
Verder is er ook nog een grote hoeveelheid
spontane meldingen vanuit of over de Haagse
Vogelwijk te lezen. De nieuwswaarde is vaak
nihil, maar het blijft amusant.
Zo deed ene Daan onderzoek naar honden in
de wijk: ‘Conclusie: de golden retriever is in de
Vogelwijk geen bedreigde diersoort.’
Sommige mensen verdwalen in de wijk, zoals
Myrthe: ‘Waarom is de Vogelwijk zo ingewikkeld?’ kwetterde zij. En Anouk: ‘Erg mooie
straten in de Vogelwijk, maar de juiste...’
Thomas, die kennelijk elders in Den Haag
woont, twittert: ‘Een jongen uit mijn klas komt
uit Vogelwijk. Hahahahahahaha, kakker!’
En tijdens de koude winterdagen in februari
twitterde een zekere Raymond: ‘Schaatsfeestje
in de Vogelwijk. Heerlijk, warme chocolademelk met rum!’
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Zondag 10 juni: 8e Vogelwijkrally
Het voorjaar zat nog niet in de lucht of de
organisatoren van de jaarlijkse Vogelwijkrally
voor klassieke en sportieve auto’s waren alweer
bezig met de voorbereidingen voor de editie
2012. De rally, die voor de achtste maal deze
eeuw wordt gehouden en uitsluitend bestemd
is voor leden van de wijkvereniging en een
eventuele introducé, vindt dit jaar plaats op
zondag 10 juni vanaf 10.30 uur tot
±18.30 uur. Zoals gewoonlijk kunnen de
deelnemers kiezen uit:
1. de toerklasse, geschikt voor mensen met
geen of weinig rally-ervaring, die graag willen
genieten van een gezellige en mooie toertocht
in hun eigen (of een bij mede-organisator
Chrome gehuurde) classic car.
2. de sportklasse, geschikt voor degenen die
al eerder rally-ervaring hebben opgedaan en
graag wat meer uitdaging en competitie aangaan, natuurlijk ook in hun klassieker.
De start vindt wederom plaats op het parkeer-

Bijles, Website, Hulp
of Computerhulp nodig?

terrein van de HALO, Laan van Poot 363.
De organisatie is evenals de afgelopen jaren
in handen van Carine Smith en Eric van der
Maarel.
De kosten voor deelname bedragen 80 euro per
equipe. Zie voor het huren van een klassieke
auto www.chrome.nl
Schrijf u in per e-mail bij:
carine.smith@xs4all.nl
Vermeld daarbij de naam van de chauffeur en
bijrijder, merk en type auto, adres, telefoonnummer en e-mailadres en natuurlijk de klasse
waarin u deelneemt. Na inschrijving ontvangt
u een bevestiging met uw startnummer en
vermelding van het rekeningnummer waarop u
het inschrijfgeld kunt overmaken.
Voor nadere inlichtingen/vragen: Carine Smith
06-51.15.23.73 of Eric van der Maarel:
06-28.22.80.98. In het meinummer van dit
blad staat uitgebreidere informatie.

UwEigenStudent.nl

bijles basisonderwijs | bijles middelbaar onderwijs | examentraining | persoonlijk en bij u thuis
hulp | oppas | belastingaangifte | verhuizen | zorgservice | boodschappen
websites | huisstijl ontwikkeling | webshops | onderhoud | logo | SEO
computerles | hulp bij computerproblemen

voor vragen/bestellingen:

8evuarnoapf:/u
17emuaroximpaal:
/u

tel: 06 37 23 1820
mail: info@uweigenstudent.nl
web: uweigenstudent.nl
ing (gevestigd in de Vogelwijk*)

Voor persoonlijke hulp en begeleid
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en
* werkzaam in Den Haag en omstrek

Expositie objecten
van glas en
keramiek bij
kappersgalerie
Tot 30 mei is in de bekende kapsalon annex
galerie van Leon van der Zijden aan de
Mezenlaan 48 een expositie te zien van werken
van de Rotterdamse kunstenares Jenny Olde
Monnikhof. Zij maakt kleurige speelse objecten van glas en keramiek, die veel vrolijkheid
uitstralen. Jenny is grotendeels autodidact,
maar heeft ook enkele cursussen gevolgd,
onder meer bij keramiste Margot Spiegel uit
de Vogelwijk. Haar werken van bescheiden
omvang doen denken aan scheppingen van
de - vaak op grote schaal werkende - Franse
kunstenaars Jean Dubuffet en Niki de Saint
Phalle of de bekende Nederlandse keramist en
beeldhouwer Jan Snoeck. Geen wonder dat zij
Dubuffet als één van haar inspiratiebronnen
noemt en dat ze ook de Spanjaard Miró met
zijn kleurige stijl zeer bewondert.
De objecten van Jenny zijn niet alleen te zien,
maar ook te koop.

Collecte
Februari is altijd de maand van Amnesty. Jaren
heb ik hiervoor gecollecteerd, met veel genoegen. Al die vriendelijke mensen (de meeste
dan) die ik op mijn tochten tegenkwam! Als het
slecht weer was, werd mij soms koffie of thee
aangeboden en ik kreeg er op die manier vaak
weer ‘tig’ vrienden bij!
Het viel vaak samen met mijn skivakantie. Toen
ik tegen de tachtig liep (tsjonge, wat een leeftijd toch!) ben ik gestopt met collecteren.
Van het ‘wijkhoofd’ van Amnesty hoorde ik dat
men van de laatstgehouden collecte in onze
wijk, waaraan 18 collectanten deelnamen,
graag de totale opbrengst vermeld wilde zien.
Zou ik dat misschien in mijn column in het
wijkblad kunnen openbaren? Ik vroeg het de
hoofdredacteur en die vond dat geen enkel probleem. ,,Weer eens wat anders dan een gewoon
nieuwsberichtje’’, zei hij laconiek.
Hierbij het bedrag: de Vogelwijk heeft in februari 2012 voor Amnesty International in totaal
2634,78 euro bijeengebracht. Geweldig hoor!
Met skiën ben ik trouwens ook van plan te stoppen. Ik ga nog wel naar de sneeuw, maar riskeer toch niet dat mijn tot nu toe ongeschonden
skelet aan barrels wordt geskied of geplankt
door de voorbijracende jeugd.
Mijn kleindochter riep rond haar achtste jaar
altijd: “Oma, jij gaat niet dood hè?” Nou, dat
weet ik zonet nog niet. Nu is ze 18 en zegt ze
vaak: ”Oma, jij blijft nog even hè?” Nou, daar
ben ik helemaal niet gerust op! Maar niet meer
gaan skiën kan wel helpen om dat ‘blijven’ nog
een poosje te rekken.
In ieder geval is de buit voor Amnesty weer
binnen.
Vergeet niet er ook de komende jaren aan te
blijven denken!.

Lorre
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Kortom
Zo aan de Sijzenlaan:
Kinderopvang, ook voor expats
De crèche en peuterspeelzaal Zo aan de
Sijzenlaan, voor velen nog bekend als Ollie
Bollie, is een kleinschalige kinderopvang voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang bestaat
uit 3 groepen, te weten een babygroep voor
kinderen tot anderhalf jaar, een groep voor
kinderen van anderhalf tot 2,5 jaar en een
groep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
De leidsters stimuleren de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling. De baby’s krijgen
wekelijks muziekles en zij ‘snoezelen’ geregeld
met de leidsters. Dit is een speciale techniek
waarbij de leidster met het prikkelen van de
zintuigen, zoals horen, zien en voelen de baby
liefdevol stimuleert en helpt bij het hechtingsproces.
Daarnaast heeft de opvang voor grote peuters
een speciaal ontwikkelings programma: het
Peuterplus-traject. Daarbij worden ze voorbereid op de grote vervolgstap naar de basisschool. Verder worden de creatieve vermogens
van de kleine kinderen wekelijks gestimuleerd
met dans- en muzieklessen, gegeven door een
speciaal daartoe opgeleide docent.
Ouders
Ook aan de ouders wordt gedacht. De opvang
biedt extra service voor ouder en kind: er zijn
bijvoorbeeld een kinderkapper en kinderfotograaf op locatie en er is zelfs een service voor
gezonde en voedzame maaltijden die aan
huis worden bezorgd. Zo aan de Sijzenlaan
is ook een ideale plek voor (kinderen van)
expat-ouders, want alle communicatie is in
het Nederlands en Engels: van de offerte tot
en met de maandelijkse nieuwsbrieven en
de overdracht tussen de leidster en (buitenlandse) ouders. De voertaal in de groepen is
wel Nederlands, maar wanneer een kind iets
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niet begrijpt, kan het Engels een oplossing zijn.
De orthopedagoog van de locatie besteedt
extra aandacht aan de taalontwikkeling van
buitenlandse kinderen. Er zijn ook leesboekjes
in meerdere talen en er wordt gebruik gemaakt
van ‘emotiekaarten’ en pictogrammen om dingen voor alle kinderen duidelijk te maken.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden,
of wilt u een vrijblijvende rondleiding, neem
dan gerust contact op.
Het adres is Sijzenlaan 13.
Tel: (070) 3608765 of 06-52156505.
Locatiemanager: Ingrid Delpeut
De opvang is open van 7.30-18.30 uur.

Goede tweedehands kleding
op Beurs Koperwerf, 22 april
Net als vorig najaar organiseren enkele enthousiaste vrouwen uit onder meer de Vogelwijk
ook in deze lente een Haagse Beurs voor tweedehands dames- en kinderkleding (vanaf maat
92) van goede kwaliteit. De beurs zal weer
plaatsvinden in de grote hal op het bedrijventerrein Zichtenburg, Koperwerf 16 op Zondag
22 april van 11.00 tot 15.00 uur.
Iedereen kan kleding inbrengen en die te koop
aanbieden. Het is een beurs voor de lente en
zomer, dus er is geen plaats voor winterkleding!
Hoe werkt het?
Schone en kwalitatief goede kleding kunt u bij
de Koperwerf 16 inleveren op woensdag 11
april, van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag 14 april van 11.00 tot 15.00 uur.
Zoek thuis alle kleding bij elkaar die je wilt
verkopen en bedenk wat je ongeveer per kledingstuk wilt hebben. Bij het inleveren wordt
de kleding geprijsd met een label. Alle kleding
krijgt niet alleen een prijskaartje, maar ook een
nummer, want aan de hand van dat nummer is

Kortom
aan het eind van de beurs te zien wie wat heeft
verkocht. Je ontvangt 60% van elk verkocht
kledingstuk. Alle kleding die niet verkocht
wordt gaat naar een goed doel. Als je liever je
kleding terug wilt, kun je een kruisje op het
label zetten.
De uitbetaling en mogelijke kledingretour vindt
plaats op zaterdag 28 april tussen 12 uur
en 15 uur op de locatie van de beurs
(Koperwerf 16).

Vogelwijk-kunstenaars op
expositie Benoordenhout
Op zaterdagmiddag 28 april is in het
Benoordenhuis, aan de Bisschopstraat 5 in de
wijk Benoordenhout, een kunstexpositie – met
verkoop – waaraan ook twee beeldend kunstenaars uit de Vogelwijk meedoen. Het gaat
om Ilona van Voorst en Birgit Wunderink, die
beiden kleurrijke en betaalbare kunstwerken maken op basis van diverse technieken,
zoals zeefdruk, linoleumsnede, acrylverf en
tekening. Voor de prijzen hoeft u niet terug te
deinzen, want die zijn gebaseerd op het jaartal
2012, met andere woorden: ze variëren van
2,01 tot 201,20 euro. De lente-expositie gaat
open om 14.00 uur en sluit om 17.00 uur.

Voorjaarsfair in Ivy Lodge
De lente is weer aangebroken en dus is het
hoog tijd voor de traditionele Voorjaarsfair in
villa Ivy Lodge, Leeuweriklaan 13. Gastvrouw
Grada Albregts ontvangt u daar graag op de
zondagen 8 april (eerste paasdag), 15 april en
22 april tussen 13.00 en 16.00 uur. Zij nodigt
alle Vogelwijkbewoners van harte uit om rond
te snuffelen in haar huis en tuin waar tal van
artikelen voor zeer aantrekkelijke prijzen te
koop staan.
In de tuin van Ivy Lodgde vindt u onder

meer planten, potten, gieters, vogelhuisjes,
drinkbakken, manden, etagères en tuindecoraties. Binnenshuis hebt u keus uit vele artikelen,
waaronder spiegels, kleine meubels, tafelkleden, kussens, schilderijtjes en huisdecoraties.
Wilt u meer informatie? Mail naar
grada_guida@hotmail.com

Eigentijds vrouwennetwerk
met roemrijk verleden:
NBvP-Vrouwen van Nu
De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
was in de vorige eeuw in ons land een bekend
begrip. In de stedelijke gebieden weet echter
bijna niemand meer dat deze vereniging nog
altijd actief is, zij het in een modern jasje en
allang niet meer alleen voor plattelandsbewoonsters. Niet voor niets heet de vereniging,
die zo’n 46.000 leden en 530 afdelingen telt,
tegenwoordig Vrouwen van Nu. De afkorting
van de vroegere organisatie NBvP hoort er
echter officieel nog wel bij.
Er is ook een actieve Afdeling ’s-Gravenhage,
die haar leden een afwisselend programma
biedt. Zo worden er excursies georganiseerd,
is er een fietsclub, wandelclub, tuinclub en
filmclub en wordt er één keer per maand
een informatieve bijeenkomst gehouden. Zo
wordt er bijvoorbeeld op vrijdagmiddag 13
april om 14:00 uur in het Verenigingsgebouw
‘Walboduin’, Alphons Diepenbrockhof 2 (bij
het winkelcentrum Waldeck achter de Aaltje
Noordewierstraat) een boeiende lezing
gegeven over Antarctica. U bent van harte
uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.
Het gebouw is goed bereikbaar met tramlijn
3 (Randstadrail) richting Loosduinen, halte
Mozartlaan.
Wilt u meer informatie over de NBvP/Vrouwen
van Nu, dan kunt u contact opnemen met
mevr. C. Havermans, tel.nr: (070) 368 58 35.
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Kortom
een apart kamp. Zij kunnen terecht in het
Kiddokamp. Daar wordt specifiek ingespeeld op
de ontwikkelingsmogelijkheden van de allerkleinsten.

Uitdagende Zomersportkampen
voor kinderen van 4 tot 15 jaar
Op het sportcomplex van de Academie voor
Sportstudies aan de Laan van Poot worden
in de komende zomervakantie opnieuw twee
sportkampweken gehouden voor kinderen van
4 tot en met 14 jaar. Vorig jaar hebben vele tientallen kinderen uit de Vogelwijk en omringende
wijken enthousiast aan deze kampen deelgenomen. Op dit moment zijn de voorbereidingen
al in gang voor twee actieve weken met een
rijk sportaanbod, zoals tennis, dansen, surfen,
springturnen en zelfs wintersporten.
Wanneer en hoe?
De Haagse Sportkampen zullen worden gehouden van maandag 9 t/m vrijdag 13 juli en van
maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus.
Tijdens deze weken slapen de deelnemende
kinderen gewoon thuis. Zij kunnen dagelijks
tussen 08.15 en 08.30 uur naar de HALO worden gebracht en tussen 17.15 en 17.30 uur weer
worden opgehaald.
Kan uw kind moeilijk kiezen welke sporten
hij/zij wil beoefenen of is hij/zij breed geïnteresseerd? Dan is het Multi-sportkamp of het
Big-five Extreme kamp wellicht een goede optie,
want daarin worden veel verschillende sporten
aangeboden. Wil uw kind liever zijn of haar
expressieve kant verder ontwikkelen, dan biedt
het musicalkamp daarvoor volop mogelijkheden.
Aan al deze kampen kunnen kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 14 jaar deelnemen.
Voor de allerkleinsten van 4 en 5 jaar is er
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De specifieke sportactiviteiten worden afgewisseld met andere sportieve en recreatieve
activiteiten. De uitgebreide accommodatie van
de Academie voor Sportstudies biedt hiertoe
uitstekende mogelijkheden. Niet alleen leerzaam en gezellig voor de kinderen, maar ook
praktisch voor ouders die werken en zelf geen
zes weken zomervakantie hebben.
Wilt u meer weten, onder meer over de kosten
en hoe u de kinderen kunt opgeven, of wilt u
een impressie krijgen van de sportkampen van
afgelopen zomer? Kijk dan op:
www.haagsesportkampen.nl

Koor Haga Sonare geeft
Lenteconcert
Op zondagmiddag 29 april geeft het gemengd
koor HagaSonare een gevarieerd concert in de
Agneskerk aan de Beeklaan. Dit lenteconcert
vangt aan om 15.00 uur. De kerkis om 14.30 uur
open.
Uitgevoerd worden werken van o.a. Isaac
Watts, Carl Orff, Fauré, Bach en Rutter. Ook is
een aantal werken uit Valerius Gedenckklank in
het programma opgenomen.
Medewerking wordt verleend door het vocaal
ensemble De Hofstad Zangers en de muzikale
begeleiding wordt verzorgd door het Scroll
Ensemble. De orgelbegeleiding is van Patrick
Hopper Het geheel staat onder leiding van
Sabine G. Geerlof-v.d. Zande.
Kaarten zijn à 12 euro (inclusief programmaboekje) verkrijgbaar voor aanvang van het concert in de kerk. Meer informatie: tel. 3237329.
Zie ook de website www.hagasonare.nl

Kortom
Zaterdag 14 april: Dag van
de Haagse Geschiedenis
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis
van Den Haag, moet op zaterdag 14 april
naar de manifestatie De Dag van de Haagse
Geschiedenis. Die vindt plaats van 11.00
tot 17.00 uur op de Grote Markt, waar de
Prinsegracht overgaat in de Grote Marktstraat.
In tal a marktkramen zijn daar 30 instellingen
en organisaties op het gebied van het Haagse
erfgoed aanwezig.
Het doel van deze Dag is om Hagenaars bekend
te maken met de rijke geschiedenis van hun stad
en hen dit zelf ook te laten ontdekken. Daarom
zijn er in de binnenstad allerlei activiteiten georganiseerd (zoals interessante wandelingetjes,
rondritten en rondleidingen), waarvoor bij de
kraampjes op de Grote Markt gratis kaartjes verkrijgbaar zijn. Zo kun je in één middag heel veel
over de historie van de stad te weten komen.

Kunstveiling in Atrium ten bate
van Stichting Hester
●In deze aprilmaand krijgt u een unieke kans om
een kunstwerk van een Nederlandse kunstenaar
te verwerven en daarmee tegelijkertijd een goed
doel te steunen: een halt toeroepen aan geweld
tegen vrouwen in Midden-Amerika, met name
in Mexico.
Op woensdag 11 april opent in het Atrium van
het stadhuis aan het Spui een tentoonstelling
van 29 kunstwerken - waaronder enkele zeer
fraaie – met de titel Arte de la Esperanza, Kunst
van de Hoop. Onder de deelnemende kunstenaars bevinden zich vooraanstaande namen als
Ans Markus, Charlotte Molenkamp en Ab Arma.
De tentoonstelling wordt afgesloten met een veiling van de kunstwerken op zaterdag 21 april
(eveneens in het Atrium) onder leiding van

veilingmeester Benthe Tubker van Christie’s.
De veiling zal worden geopend door Tweede
Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.
Moord
De Stichting Hester, waar de opbrengst van de
veiling heen gaat, is in 2005 opgericht door
Vogelwijkbewoonster Arsène van Nierop.
Haar dochter Hester werd in 1998 in de zeer
gewelddadige Mexicaanse stad Ciudad Juárez
vermoord. Hester was 28 jaar en net afgestudeerd als architect. Vier jaar geleden wijdde dit
wijkblad daaraan een uitgebreid artikel.
Het doel van stichting Hester is vrouwen die
slachtoffer zijn van geweld weerbaarder te
maken, onder meer door ondersteuning van
de plaatselijke organisatie Casa Amiga. ,,Ik wil
vechten voor deze vrouwen,’’ zegt Arsène van
Nierop. ,,Mijn verhaal heb ik allang verteld,
onder meer in het boek Noodkreet uit Juárez. Ik
kan wel hoog in de boom klimmen en roepen
dat ze de moordenaar van
mijn dochter moeten vinden, maar tot nu toe hebben ze hem niet gevonden.
Door me met de Stichting
Hester sterk te maken voor
al die andere vrouwen,
kunnen zij met z’n allen
sterker worden en de strijd
aangaan.’’
Informatie
Op de website http://www.hester.nu/veiling
is alle informatie over de veiling te lezen. Ook
de kunstwerken zijn daar te zien, voorzien van
een startbedrag. Tot 11 april om 18.00 uur kan
iedereen een bod uitbrengen op een of meer
kunstwerken en dit kenbaar maken aan de
stichting, t.n.v. Jan Jippe van Herrikhuijzen, emailadres kunst@hester.nu, onder vermelding
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Kortom
van uw naam, adres, telefoonnummer, nummer en titel van het kunstwerk en uw bod.
Vervolgens beginnen op 11 april in het Atrium
negen zichtdagen, op zondag 15 april na
elke dag van 08.00 tot 19.00 uur en zaterdag
tot 17.00 uur. De vijftien stukken waarop de
hoogste biedingen zijn uitgebracht, zullen op
21 april worden geveild. Op de overige veertien
kunstwerken kan ook nog tijdens de zichtdagen
worden geboden, zowel ter plekke als digitaal.
Op 20 april wordt contact opgenomen met
de hoogste bieders over het ophalen van het
kunstwerk. De betaling van de werken gebeurt
- ook op de veiling - ter plaatse via een machtiging.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 4 april: Mannie Hoogendorp verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een
bloemenséance. U mag een bloemetje of plantje
meenemen.
Woensdag 11 april: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
een briefje met uw geboortedatum. Na de pauze
kunt u gemagnetiseerd worden door diverse
magnetiseurs.
Woensdag 18 april: Ton Bons verzorgt een
avond met psychometrie a.d.h.v een foto of
voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 25 april: Tiny de Ruiter verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto
van een overleden persoon.
Woensdag 2 mei: Jan Stuivenberg verzorgt
een avond met o.m. zandlezen.
Woensdag 9 mei: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
een briefje met de naam van een overleden
persoon. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd
worden door diverse magnetiseurs.

Kleinkinderen
Begin februari gaan opa (lopend) en de
vierjarige Cecile (op haar fietsje met zijwieltjes) even naar buiten. Het is koud,
dus Cecile heeft haar wanten aan. Daar
zitten geen duimen in, wat het vasthouden van het fietsstuur niet makkelijk
maakt. Cecile zwabbert de eerste meters
regelmatig de stoep af. Aan het eind
van de straat heeft ze het sturen met die
wanten-handicap een beetje onder de
knie. En dat brengt haar tot de opmerking: ,,Ik weet wel hoe ik moet sturen,
maar mijn fiets weet het nog niet.”
***
Bij opa en oma logeert hamster Polly. De
kleindochters Sophie (3) en Daphne (1)
kijken belangstellend naar het kooitje.
Omdat hamsters nachtdieren zijn,
slaapt Polly. Oma rammelt even aan zijn
kooi en roept zijn naam. Na enige tijd
komt Polly te voorschijn en begint met
zijn pootjes over zijn snuitje te wrijven.
Daarna loopt hij naar een hoek van de
kooi en gaat daar even zitten. Oma zegt:
,,Kijk, hij moet zich eerst even wassen en
een plasje doen. Dat doe jij toch ’s morgens ook?” Sophie knikt. Polly wordt
geaaid, mag over tafel lopen, met een
balletje spelen en een stukje appel eten.
Dan zegt oma dat hij weer moet gaan
slapen en ze zet Polly weer in de kooi.
Waarop Sophie zegt: ,,Eerst tandjes
poetsen en boekje lezen!”

De Vogelwijk april 2012

39

Vogelwijk International
Sign up for The Hague
Sports Camps
A challenging summer holiday activity
for children between 4 – 14 years old

Do you like sports and do you fancy exciting
and challenging activities? Do you like to play
and sport together with kids of your own age
and playing level? Do you prefer to sleep at
home at night?
Than you should sign up and participate in one
of the exciting ‘Haagse Sportkampen’, organised by The Hague University for Sports Studies
on the Laan van Poot. The sports camps will
be held during the first and the last week of
the Summer Holiday: Monday July 9 up to and
inclusive Friday July 13 and Monday August 13
up to and inclusive Friday August 17. The Kids
should arrive every day between 08.15 and
08.30. Pick-up is between 17:15-17:30.
All the participating staff members speak
English well. This summer we have several
camps to choose from. Children between the
ages 4 and 5 years can go to our Kiddocamp.
All the other children can choose between
tennis, ski and snowboarding, dance, jumpgymnastics, wave surfing, multi sports and
even there will be a musical camp.
For more information please visit:
www.haagsesportkampen.nl
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In love with
The Hague forever
Text and photo: Dick van Rietschoten
It’s a cultural combination we don’t come across
so often: a Franco-German couple. But it’s something that goes ‘très bien zusammen’ as we saw
when we met up with Bernhard and Géraldine
Gotzig, who live together with their three young
children at Laan van Poot 136. They’ve been
calling themselves Vogelwijkers for the last two
years, and do so with great satisfaction, because they simply really enjoy the area. ,,C’est
un quartier beau et agréable,’’ - it’s a beautiful
and pleasant neighbourhood - Bernhard and
Géraldine say together.
Unfortunately, their stay in Vogelwijk will be a
short one, because just as we made the appointment for an interview, Bernhard and Géraldine
decided to move this summer to the area of Laan
van Meerdervoort, between Fahrenheitstraat
and Valkenbosplein. ,,We leave this area with

By Carolyn Edgerton

pain in our hearts,” Bernhard says. ,,But we
wanted to use the money we pay for the high
rent on this house to buy something of our own.
Unfortunately the house prices in the Vogelwijk
aren’t really affordable for us, otherwise we
would certainly have stayed.”
Human Dimension
,,Luckily in our future home we’ll still be nearby,
and still close to the sea,” adds Géraldine. ,,We
took that into account when we were looking
for our new house, because we find it wonderful
to live here. We’ve really fallen in love with The
Hague, as the city has so much to offer!”
Can they give examples? ,,The human dimension,” is Bernhard’s immediate answer. ,,Few
high-rising buildings and of course the green,
the coast, and the international character of the
population. And in comparison with other cities
like Amsterdam or Rotterdam, The Hague has a
much more relaxed atmosphere.’’
The arrival of Bernhard (42) and Géraldine
(38) to The Netherlands really came from
their craving for adventure, the pair explains.
Bernhard was born and raised in the old
German town of Heilbronn and Géraldine was
born in Moulins and grew up in Bourges in
central France. Bernhard studied electrical engineering at the University of Stuttgart. He met
Géraldine in Lyon, where he was continuing
his studies and where she was working at the
time. Géraldine graduated from trade school in
Troyes, where she studied arts and cultural management; a programme, she explains, where
students can be taught and trained in how to
organize festivals of all kinds.
Adventure
The Franco-German couple married in Lyon and
had two children: Sarah (now 5) and

Nathanaël (now 3). ,,After the second was
born, we talked a lot about where we wanted
to go with our lives,’’ says Bernhard. ,,We then
decided not to remain in France, but also not
to go to Germany, and instead to find a neutral
country for our family. We opted for adventure. And that adventure played out in the
Netherlands.’’
Had they been here before? Géraldine bursts
out laughing. ,,Once, years ago… A week
together in Leiden and the surrounding area.
Bernhard had said he wanted a summer vacation in The Netherlands. But I had no appetite
for it. Many French people think that any place
north of France isn’t worthwhile. Even northern France is already considered a kind of
Siberia for people from the south. You saw the
idea in this humorous film Bienvenue chez les
Ch’tis from a few a few years ago, about a postal
worker from the Provence who is transferred to
the north. Cold! Unwelcoming! Big fear! Haha,
I thought the same way! So I told Bernard:
Well, just one week. But once I was here in
Holland, I began to think otherwise.’’
Patent office
Once it was decided that The Netherlands
would be their new home, Bernhard started
frantically job-hunting. Et voilà: he was hired
by the International Patent Office in Rijswijk,
where now works as an examiner and expert in
electrotechnics.
The next step was finding a house. That’s how
the Vogelwijk soon came into the picture. And
it wasn’t long before people living near Laan
van Poot 136 saw cars with French license
plates parked on the street. Shortly after the
family had settled, Géraldine became pregnant
with their daughter Esther, who was born at in
the hospital nearby on the Sportlaan.
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French is the main language spoken in the
Gotzig family, but also (just as it was in this
interview), some German now and then.
Géraldine, who herself is rather fluent in
German, says that their children are bilingual,
but the two oldest are becoming trilingual as
they get more familiar with the Dutch language. Sarah presently attends the French school
(Scheveningen), but next summer she will be
going to the new European School nearby the
Houtrust bridge. Nathanaël goes to the peuterspeelzaal (crèche) at the Houtrust tennis park.
Doux et sympa
Since they’ve chosen to buy a home here,
Bernhard and Géraldine have decided that they
want remain here in Holland definitely. Not
only because of Bernhard’s work, but because
they have come to appreciate this country.
,,You might find it strange to hear, but we
find the Dutch generally very friendly, more
pleasant than the French,” says Frenchwoman
Géraldine.

Bernhard agrees. The French are more ‘aggressive’, especially in cities. Most of the Dutch are
‘doux et sympa’ – easygoing and friendly. The
couple also enjoys the informal character of the
Dutch – and remark how that carries over in
the way the Dutch people communicate.
The decision to continue the adventure in
the Netherlands gives an additional incentive
for them to build a basic knowledge of Dutch
language. ,,I’m already on a course,’’ says
Géraldine. ,,It’s difficult, but I like to learn it!’’
Sometimes Bernhard’s head is spinning because he already has to speak three languages
at his work - English, French and German. ,,But
I can always use some new language skills,” he
says reassuringly, ,,because German and Dutch
don’t lie so far from one another!”
Although they like to integrate in the Dutch
society, Géraldine en Bernhard don’t give up
their nationality. So Géraldine is happy to cast
her vote for the French presidential election on
the 22nd of April. ,,I can easily do that at the
French embassy,’’ she says.

Traditional Queen’s Day Market in
Vogelwijk, Monday April 30
It’s almost April 30, in Holland the day to celebrate Queen’s Day or Koninginnedag again! For
decades Vogelwijk celebrated this very special
holiday in its own special way - years ago with
a children’s parade and dance party and for
the last fifteen years with the ‘Vogelvrijmarkt’
at the intersection of Kwartellaan and
Sijzenlaan. With the completion of the sewerrenewal project in that area just before the big
day, the market area will be re-paved so we’ll
be celebrating Koninginnedag on super-fresh
ground.
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The organization
Anja Nuijen, Erna Cornelissen and Jeannette
Bekker organize the market with a changing
and dynamic group of volunteers. This year as
always they are looking for adults - and young
people as well – who can help out in this fun family event, like set up the party tent, help with
the pony rides, the inflatable bouncer, catering
and the clean-up afterwards.
After a long-standing commitment, two of the
organisers for this neighbourhood event would
like to hand over the baton to fresh blood with

new ideas. Think about it to join the organization next year! This event wouldn’t happen
without volunteer support!
Program
The most important part of the festival
(starting at 11.00, ending about 15.00 hrs.) is
the market itself. Anyone with fun and goodquality second hand items for sale can choose a
corner of the sidewalk to sell their wares.
But there’s much more planned, especially for

the kids. How about some somersaults on a
bouncy castle, pony riding or play some games?
Moreover people can choose some nice plants
for their home or garden and enjoy a fresh
drink, coffee, tea, cake or quiche. And like
every year there will be live music.
Would you like more information or to lend
a helping hand? Call Jeannette Bekker,
Pauwenlaan 1. Telephone 06-26523599 or
e-mail wj.bekker@hetnet.nl

Facelift for Kwartellaan
One of the prettiest streets of this quarter, the Kwartellaan with its striking English style
architecture, is going to get a much needed ‘green’ facelift.
The central strip of the lane has recently been looking neglected, largely due to the work on the renewal of the out-dated sewer system, but also because of its many old, weak trees and shrubs. Now
that both sides of the street have a new sewer installed and a new roadway has been laid down, the
municipality is going to refurbish the centre green strip.
A plan for the area has been drawn up in good cooperation with the residents. All the old trees and
shrubs will be removed and the centre green strip will be totally redone to make a park-like area.
The old play equipment for the children will be replaced. The parking lot at the end of the street
where the glass and paper recycling containersare located is going to be made into a green area.
The facelift begins this month and will last approximately one year to completion.
De Vogelwijk april 2012
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Plant market at Laan van Poot raising money
to fight cancer
On Wednesday 18 April from 09:00-20:00
come to Laan van Poot 314 and choose from a
selection of hundreds of plants for your garden
or balcony, all to help raise money for the fight
against cancer.
Proceeds from the sale will be donated to the
fund raising action ‘Alpe d’HuZes’, named
after the famous Tour de France mountain
Alpe d’Huez. In the beginning of June this year
around 7500 Dutch people will set off to cycle
their way up this mountain SIX times in a row

to raise money for the Dutch Cancer Society (a
foundation for the fight against cancer). Last
year the participation in this huge event raised
21 million euros for cancer research. This year
the organizing committee is aiming at 30 million!
So the plant market is a great way to get your
house and garden ready for the spring – and
give money to a great cause as well!
For more information contact Sandra Korff de
Gidts, Laan van Poot 314, tel. 06 – 288787010.

Open Day at Ockenburg Golf Club on April 21
By Dick van Rietschoten
Over the internet or even at work you might
hear more jokes and cliché’s about golf than
any other sport. But no matter what you might
hear, it’s still a fun, healthy and relaxing activity enjoyed by millions all over the world. And
it’s not just a game of hitting the ball around in
the fresh air either – it’s a technical sport that
makes you think and keeps you challenged.

get there. The club is located at Wijndaelerweg
125, behind the International School of The
Hague near Kijkduin.
If you’re a ‘Vogelwijker’, chances are pretty
good that you’ll bump into a neighbour at the
club. About 30 percent of the Ockenburgh
Golfclub’s 500 members come from the
Vogelwijk, including president Ton Vermolen

Golden opportunity
Even if you’ve never golfed but might want
to give it a try, there’s a golden opportunity
on Saturday 21 April at the Ockenburg Golf
Club Open Day! Discover how tricky it can be
to make your golfball fly through the air like
a cannon ball or with just a subtle touch roll it
just a few metres towards the hole. From 10:00
until 17:00 the club will be open to newcomers.
Vogelwijk residents don’t have to travel far to
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and vice-president Annemarie Destrée. They
are among the people who’ll be at the clubhouse on the 21st to welcome all visitors and tell
you anything you might want to know about
their club and their sport.
Pure Sandy Soil
,,We have one of the best 9-hole courses in the
Netherlands,’’ says Annemarie, ‘because it sits
on pure sand dune soil. That means that even
in rain our course is never muddy because the
water is absorbed very quickly into the soil. It’s
playable almost all year round, except of course
in the snow.’’
President Ton, who sixteen years ago was
among the founding members of the club,
stated that he hopes this year’s Open Day will
attract new members – and not only people
over 40, but also younger ones. Even kids and
teenagers can enjoy lessons.
,,At our club we teach the Golfvaardigheids
bewijs or GVB (Golf Proficiency Certificate);
you can improve your skills by taking lessons

Spring Fair at Ivy Lodge
All Vogelwijkers are warmly invited to visit
the traditional Spring Fair in the villa Ivy
Lodge at Leeuweriklaan 13 on Sunday 8,
Sunday 15 and Sunday 22 April between
13.00 and 16.00. In her garden at Ivy Lodge
hostess Grada Albregts will have a wide
assortment of plants, pots, water-cans, birdhouses, baskets, shelves, garden decorations
and more. Inside the villa you’ll find mirrors,
household accessories and decorations,
table-linens, cushions, paintings and still
more!
Would you like more information?
Mail grada_guida@hotmail.com
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with pros and we also have our own competitions and special tournaments.”
,,You often hear that golf is an expensive sport,
but apart from the basic equipment it’s not that
bad,” says Ton. ,,If you join our club you pay a
so-called participation amount, of 1500 euros,
which is refunded if you cancel your membership. In addition, you pay an annual fee of
approximately 700 euros, which entitles you to
play all 365 days of the year.’’
Vogelwijk Open in September
Annemarie and Ton enthusiastically speak
about their plans to hold a Vogelwijk Golf
Tournament for Vogelwijk residents on Friday,
21 September. This is still far away, but registration begins in June. More details will appear in
the June edition of this magazine (available in
11 editions throughout the year to all members
of the Vogelwijk Resident’s Association).
Otherwise, to enter or for more information,
you can e-mail one of the organisers from the
area, Chris van Ede at vanede@wxs.nl.

Zo aan de Sijzenlaan

A daycare - also for expats!
The crèche and playgroup Zo aan de Sijzenlaan
(address: Sijzenlaan 13) is a small daycare
for children aged 0 to 4 years. It’s made up of
three groups: a baby group for children up to
eighteen months, a group for children aged 18
months to 2,5 years and a group for children
from 2,5 to 4 years.
The care-givers are trained to stimulate
child development through play. The babies,
for example, receive a weekly music lesson
and they regularly enjoy something called

‘snoozling’ with their leaders. This is a special
technique the care giver uses to stimulate the
baby’s senses of hearing, sight and touch and to
help the bonding process.
The toddler care has a special development
program called Preschool Plus, which helps
prepare your child for the big step to primary
school. Toddlers are also creatively stimulated
with weekly dance and music lessons, taught
by a specially trained teacher.
Extra service
Zo aan de Sijzenlaan also thinks about the
parents. They offer additional services for both
parent and child: there’s a children’s hairdresser and child photographer on location. They
even offer a service that will deliver healthy,
nutricious meals to your home.
The daycare is also an ideal place for children
of expat parents, because all communication is
in both Dutch and English, from the monthly
newsletters right through to the care-giver
reports to expat parents.
The main language used in the groups is Dutch,
but when a child does not understand something, English can be a solution. The psychologist at the location pays special attention to
the language development of foreign children.
There are books available in several languages
and ‘emotion cards’ and pictograms are also
used as communication tools to make things
clear to children of all languages.
If you’d like more information or a free tour,
please contact us. Tel: (070) 3608765 or
06-52156505.
Location manager: Ingrid Delpeut.
The daycare is open from 7.30-18.30 hours.

Good quality
second-hand clothes
sale on 22 April
In a repeat of last year’s successful clothes
fair, some enthusiastic Vogelwijk women
will be organising a spring sale of secondhand women and children’s (from size 92)
clothing in the hall at Koperwerf 16 on
22 April. The sale runs from 11:00-15:00,
and is only 12 minutes by car from the
Vogelwijk!
If you have clean, good-quality clothes for
sale, now’s the time to open your cupboards and closets and find what you’d
like to sell! But just remember this is a
spring-summer fair, so no winter clothing
allowed! Think about the price you want
for each item. You can deliver your clothes
at the Koperwerf on Wednesday 11 April
from 13:00-17:00 and on Saturday 14 April
from 11:00-15:00.
The clothes will be priced at delivery.
Every item will not only get a price tag but
also a number. The number will be used at
the end of the sale to determine who has
sold what items. You will receive 60% of
the sale price of each item of clothing. All
clothing that are not sold will be donated
to charity. If you would prefer your clothing is returned at the end of the sale you
can mark a cross on the price tag.
The payout and eventual return of clothing
to those who indicate they wish items
returned will be on Saturday 28 April be
tween 12:00 hours and 15:00 hours at the
sale location (Koperwerf 16)
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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. Een advertentie mag
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

PARKEERPLAATS TE HUUR - Overdekte,
afgesloten en verlichte parkeerplaats te huur aan
de Thorbeckelaan. Huur: 100 euro p/mnd. voor
minimaal 6 maanden. Bij betaling in één keer 10%
korting. De parkeerplaats is eventueel ook te koop.
Meer info: tel. 0642155003.
TE KOOP - Peuterfiets met zijwieltjes (kind tot 4
jaar) z.g.a.n. Prijs 25,--. Tel 3235340.
TE KOOP AANGEBODEN - Ikea Kamfors leren
driezitsbank. br: 223 cm, diepte: 97 cm, h 74 cm.
In goede staat, een klein jaar gebruikt. Nieuw
799,00. Mijn vraagprijs 150 euro. Bel Pauline:
06-12114235. Of mail: vandenhoven@bokel.nl
TE KOOP - Wegens overlijden: rollator (30 euro),
wc-verhoger incl. armsteunen (30 euro) en steunrek voor wc of badkamer (85 euro). Alles in prima
staat. Tel: Karin Donk, 06-43704050 of 3242395.
VERLOREN - Gouden halsketting verloren tijdens
een avondwandeling op vrijdagavond rond het
Eiberplein of op zaterdag eind v.d. ochtend op de
fiets vanaf de Wildhoeflaan naar het centrum van
de stad. Hopelijk meldt de eerlijke vinder zich!
Tel.3235726 of 06-50622512.
MUZIEK – Ik zet uw oude langspeelplaten of singles over op een cd. Meer informatie? Mail naar
timodejong@gmail.com
AANGEBODEN - Twee splinternieuwe ‘travelbags’ voor golfclubs, tegen elke aannemelijke prijs.
Tel. 06-15067789, 3648609.

HUISH. HULP – Mijn hulp heeft nog tijd beschikbaar. Ze werkt hard, is betrouwbaar en spreekt de
Nederlandse taal. Referenties in de Vogelwijk via
tel. 06 26306735.
AANGEBODEN – Sjoelbak, compleet met stenen.
U mag hem voor 15,- komen ophalen.
Tel. 3684333.
HUISH. HULP – Mijn Nederlandse hulp Brenda
heeft op maandagmiddag en/of woensdagochtend
nog tijd. Haar tel. is 06-51000046. Voor referenties
kunt u bellen met: 3684333.
NIEUWE FIETS AANGEBODEN - Te koop
nieuwe jongens/herenfiets, type ‘cruiser’.
Vraagprijs 125 euro. Tel. 3649989.
MINDFULNESSTRAINING - Liliane Verhaegen,
mindfulnesstrainer en Vogelwijkbewoonster, geeft
vanaf 16 april op acht maandagen een mindfulnesstraining aan de Laan van Poot 442. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen wat mindfulness voor u
kan betekenen? Ik ben bereikbaar op tel. 3234647
of 0627093136.
E- mail:liliane@mindfuness4all.nl
TE KOOP – Een antieke wandklok met slagwerk:
100 euro; een schelpenverzameling: 50 euro; een
verzameling natuurstenen: 50 euro; een eikenhouten boekenrekje: 100 euro. Tel. 3650990.
HUISH. HULP – Onze hulp heeft nog wat tijd over
en wil graag nog een ander adres in de Vogelwijk.
We zijn zeer tevreden over deze sympathieke hulp.
Haar mobiele nummer is 06-17936426. Referentie:
Mevr. G. Vierling, 070-3252993.
TE KOOP - Wilt u kleiner wonen, maar toch in de
buurt van de Vogelwijk blijven? Aangeboden: licht,
ruim 3/4 kamer hoekappartement bij Daal en
Bergselaan, met prachtig uitzicht op de Vogelwijk.
Zeer comfortabel, recent geheel opgeknapt, lift en
3 balkons: 199.000 euro. Meer informatie: Karin
Donk, tel. 06 43704050.
GEVONDEN - Postcodeloterijfiets op de Laan van
Poot. Kom langs met een sleutel om je fiets weer op
te halen. Tel 06 46291428.
OPPAS AANGEBODEN - ‘s Avonds en in het
weekend. Met ervaring en referenties. Bel Dorus
Velema (16 jaar) tel. 06 43889114.

De Vogelwijk april 2012

49

Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061,
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
wijkvereniging

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

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

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
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: verkeer@vogelwijkonline.nl
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
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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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
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WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
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.
Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. 306 10 20
E-mail: info@rzgs.nl
Website: www.rzgs.nl

