Van
de Redactie
Jaargang 57, no. 6, juni 2014
Advertenties
Feico Alkemade
Tel. 06-53244929
advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl
Kwettertjes: Mileen Boutkan
Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl
Redactie
Dick van Rietschoten
Laan van Poot 152, 2566 EE,
Tel. 06-27268377
Magda van Eijck, Fuutlaan 4, tel. 3254467
Madelon Kranenburg
Rigolettostraat 54, 2555 VT, tel. 3253571
Mischa Vos, Kruisbeklaan 49A,
Tel. 06-24695983
Ruud van der Hoofd (webmaster)
E-mail: webmaster@vogelwijkonline.nl
E-mailadressen
dvanrietschoten@ziggo.nl of
wijkvereniging@hotmail.com
Website wijkvereniging
www.vogelwijkonline.nl
Aan- en afmelden van leden
Tel. 06 - 24 77 87 21 of e-mail
leden@vogelwijkonline.nl. Zie verder
achterin onder ‘Ledenadministratie’
Verschijning: 10 x per jaar.
Oplage : 1900 exemplaren
Druk
Pasmans Offsetdrukkerij B.V.
Forellendaal 400, 2553 LP Den Haag

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.

In de wijk is duidelijk zichtbaar dat de economie na
de crisis van de afgelopen jaren weer op stoom komt.
In toenemende mate zijn er weer meer verbouwingswerkzaamheden te zien, veelal gepaarde gaande met
de aanwezigheid van grote afvalcontainers. Een van
de panden die momenteel een grote beurt krijgen is
het enige huis uit de hele wijk dat op de gemeentelijke
Monumentenlijst staat. Deze woning, gelegen op de
hoek van de Mezenlaan (nr. 26) en de Nachtegaallaan,
is onlangs van eigenaar gewisseld. Het is een schepping van architect J.W.E. Buijs, die in de jaren
twintig van de vorige eeuw onder meer ook de Rudolf
Steinerkliniek en het eveneens karakteristieke gebouw
De Volharding bij het begin van de Grote Marktstraat
heeft ontworpen. Het verbouwen van een monument
is altijd aan allerlei regels en beperkingen gebonden,
maar zo te zien is hier toestemming verkregen voor
een uitgebreide facelift.
Het heeft ons overigens altijd verbaasd dat er niet
méér huizen uit de Vogelwijk op de Monumentenlijst
van de gemeente Den Haag zijn terechtgekomen.
Waarom zouden bijvoorbeeld de woningen van
Kropholler op en rond de Kwartellaan daar niet voor
in aanmerking komen? Zijn die toch niet bijzonder
genoeg?
Omdat ondergetekende geregeld over de Mezenlaan
fietst, konden de verbouwingswerkzaamheden in het
monumentale pand bijna van dag tot dag worden
gevolgd. Op één van die dagen zagen we in de bocht
van de Mezenlaan naar de Nachtegaallaan richting
Fahrenheitstraat midden op straat een flink stuk
gipsplaat liggen, dat inmiddels al door heel wat auto’s
plat was gereden. Kennelijk had niemand de moeite
genomen het op te pakken en in de puincontainer te
gooien, die een paar stappen verder langs de stoeprand stond.
Drie dagen later bleek de gipsplaat nog altijd op de
weg te liggen. U vindt het misschien vreemd, maar
de aanblik daarvan deed opeens een soort padvindersgevoel ontstaan. Dus fiets neergezet, het al bijna
verkruimelde stuk afval opgepakt, in de container gedeponeerd en opgelucht verder gereden. Tja, iemand
moet het doen. Zo heb ik ook altijd de onbedwingbare
neiging om als voetganger omgevallen fietsen op
trottoirs weer overeind te zetten en er niet (zoals bijna
iedereen) met een boogje omheen te lopen. Mijn kleinzoons vinden dat soort reddingsacties gênant, maar
ik krijg er een goed gevoel van. Ik hoop dat ze later tot
het besef komen dat het helemaal zo gek niet is.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Op weg naar de zomer
Vaak wil ik me in deze column nog wel eens
laten verleiden tot het schetsen van vergezichten
ten aanzien van onze wijk, maar achterom kijken
kan af en toe ook geen kwaad. Het voorjaar is
in onze wijk altijd een een bruisende periode,
maar in de lente die nu bijna achter ons ligt
borrelde het meer dan gewoonlijk. De eerste
Koningsdagviering, het opstellen van een plan
voor de toekomstige bebouwing van het HALOterrein, het schrijven van een brief (samen met
andere wijkverenigingen in Segbroek) aan alle
gemeenteraadsfracties om de raadsleden op
te roepen beter naar de bevolking te luisteren,
een Algemene Ledenvergadering - zowel van de
wijkvereniging als van Vogelwijk Energie(k) -,
de voorjaarsbrunch voor senioren, de paaspuzzeltocht voor de jeugd, de kunstexposities bij
het kerkje aan de Rietzangerlaan, een fietstocht
met raadsleden door de wijk, enzovoorts. Never
a dull moment! En gelukkig ziet u er in dit blad
geregeld de weerslag van.

Vele handen…
Je zou kunnen zeggen dat het voornaamste
doel van de wijkvereniging het bewaren van
dat woongenot is. Beter nog: het bevorderen
daarvan. Het is een belangrijk criterium in
alles wat we ondernemen en initiëren. Ik heb
de indruk dat dat ook herkend wordt door de
bewoners. Velen zijn lid en velen doen ‘iets’ in
en voor de wijk. Vele handen maken licht werk.
Mocht u nog een paar uur over hebben om aan
het woongenot bij te dragen: we kunnen altijd
mensen gebruiken!
Het is vanuit dat perspectief dat we een discussie over de ‘verstening’ van onze wijk zijn
begonnen. Smaken verschillen, maar het is
belangrijk dat alle bewoners begrijpen wat het
karakter van onze wijk is en hoe we elkaars
woongenot kunnen beïnvloeden. In onze wijk
is een bomencommissie actief waarin heel wat
kennis over een goede groene aanpak voorhanden is. Namen en nummers vindt u achterin dit
blad.

Woongenot
Tijdens al die activiteiten tref ik geregeld mensen
die mij aanspreken. Veelal word ik herkend als
‘de nieuwe voorzitter’ en maakt men graag van
de gelegenheid gebruik even een opmerking
te maken over een specifiek onderwerp. Maar
veel vaker gaan de gesprekken over het wonen
in de Vogelwijk in meer algemene zin. Zo sprak
ik tijdens en na het perfect georganiseerde
Koningsdagfeest verschillende wijkbewoners die
hier al jaren wonen. Sommigen al decennia achtereen, anderen met onderbrekingen, maar toch
weer teruggekeerd op het oude nest. Ik bespeur
veel tevredenheid, woongenot en het besef dat
het uniek is wat we hier hebben.

Tot slot
Samen leven is best moeilijk. Zeker in een
dichtbevolkte stad als Den Haag. Wat voor de
één een lust is, is soms voor de ander een last.
Dat geldt ook bij de lopende formatie van een
nieuw wethouderscollege. De één wil dit, de
ander dat. Water in ieders wijn is en blijft dan
de oplossing. Wie weet wat dat proces ook voor
onze wijk aan nieuws zal opleveren!

Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter
Arends, Henk Eleveld, Marianne Moor, Christian
Pick en Arthur Wiggers)
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Gemeente wil oorzaken overlast
grondwater nader bestuderen
Door Dick van Rietschoten
De gemeente Den Haag is bereid tot nader
onderzoek naar de grondwateroverlast in de
Vogelwijk. Er zullen onder meer nieuwe berekeningen worden gemaakt over de afvoer van
regenwater vanuit de ondergrondse bergingsbassins die bij de recente rioolvernieuwing op
enkele plekken in de wijk zijn aangebracht.
Ook worden de KNMI-gegevens over regenval
en de grondwaterstanden van de afgelopen tijd
opnieuw geanalyseerd. Aan de hand daarvan
zouden voor de Vogelwijk wellicht nieuwe
normen voor het toelaatbare grondwaterpeil
kunnen worden vastgesteld.
Dit vertelde Erik van Jaarsveld van de Verkeers
commissie op 15 mei tijdens de drukbezochte
algemene ledenvergadering van de wijkvereniging in het HALO-complex. Dit voorjaar
organiseerde de wijkvereniging een enquête
om de ernst en omvang van de wateroverlast
in de particuliere Vogelwijkkelders in kaart te
brengen en op die manier ook ‘bewijsmateriaal’
te verzamelen voor overleg met de gemeente.

Piekperioden
De natte kelders, met name in perioden van
hevige regenval, zijn al vele jaren een probleem
in de wijk. De afgelopen 25 jaar kwam het euvel
geregeld voor, met als piekperioden 1994-1996,
2001 en 2002 en herfst 2012 tot april dit jaar.
In totaal vulden 74 wijkbewoners de enquête in.
Uit de antwoorden bleek dat de hoge grondwaterstanden bijna uitsluitend voorkomen
in het gebied tussen de Houtrustlaan en de
Wildhoeflaan. Sommige bewoners hebben de
afgelopen jaren al maatregelen tegen de overlast
genomen, bijvoorbeeld door een extra betonlaag op de keldervloer te storten en/of muren te
injecteren, maar niet in alle gevallen bleek dat
afdoende.
Oorzaken
De hoge grondwaterstanden in de wijk, waar
overigens een grote variatie bestaat in de hoogte
van de funderingen ten opzichte van het zeeniveau, hebben volgens Erik van Jaarsveld een
samenhangende reeks van oorzaken:
- Slechte bouwkundige staat van de 80- à 90-jarige kelder; de woningeigenaar is verantwoordelijk voor een goede staat van de kelder
- Extreme regenval (de laatste 25 jaar toegenomen)
- De oude poreuze en vaak lekke rioolbuizen
namen grondwater op en voerden dat af, maar
de nieuw aangelegde buizen doen dat niet
meer.
- Veel dichte bestratingen (asfalt) zijn veranderd
in open bestratingen (klinkers)
- De overstort vanuit de ondergrondse bassins
voor tijdelijke regenwaterberging naar de
Haagse Beek verloopt waarschijnlijk niet goed.
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Overlegplatform
,,We zijn nog steeds met de gemeente in
gesprek en over wat er kan worden gedaan,’’ aldus Erik van Jaarsveld. ,,Ook het
vaker in werking zetten van het gemaal in
het Verversingskanaal, in overleg met het
Hoogheemraadschap, is daarbij aan de orde.
Vogelwijkbewoners zijn trouwens niet de enige
gedupeerden. Ook in enkele andere wijken,
zoals het Bezuidenhout, speelt dit probleem.’’
Een aantal gedupeerden uit de wijk heeft
inmiddels met Erik van Jaarsveld afgesproken
een overlegplatform in het leven te roepen
waar onder meer ervaringen kunnen worden
uitgewisseld over te nemen bouwkundige
maatregelen, de verschillende aannemers op
dat gebied en de ‘prijskaartjes’.
Speeltuin Kwartellaan
Tijdens de ledenvergadering lieten enkele
bewoners van de Kwartellaan hun ongenoegen
blijken over de nieuwe speeltuin op het middenterrein. Hoewel twee laanbewoners, Job
Heimerickx en Maurits Voncken, de afgelopen jaren geregeld met de gemeente overleg
hebben gevoerd over de vernieuwing van de

Penningmeester Peter Arends legde tijdens de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde financiële
beleid in 2013 en sprak zijn verwondering uit over het
feit dat nog bijna 150 leden hun jaarcontributie van 15
euro niet hadden voldaan.

speelvoorzieningen, valt het resultaat volgens
de klagers tegen. Sommige speeltoestellen zijn
forser uitgevallen dan wat op tekeningen aan
de omwonenden was voorgeschoteld. Daarmee

Asielzoekers kerk Sportlaan moeten naar ander verblijf
De gemeente Den Haag wil dat de uitgeprocedeerde asielzoekers die al bijna anderhalf jaar
in het kerkgebouw aan de Sportlaan verblijven
zo snel mogelijk naar een fatsoenlijke en veilige
opvanglocatie elders in de stad verhuizen.
Binnenkort maakt de gemeente bekend welke
locatie dat wordt. De opvang, die wordt uitbesteed aan een professionele organisatie, zal
echter een tijdelijk karakter dragen: maximaal
twintig weken oftewel ruim vijf maanden.
Gedurende die periode zal worden gewerkt aan
een ‘toekomstperspectief’voor de bewoners.
Dit heeft burgemeester Van Aartsen op 12 mei
schriftelijk aan de gemeenteraad laten weten.
De afgelopen maanden heeft de gemeente
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tevergeefs geprobeerd met staatssecretaris
Teeven (Justitie) tot een oplossing van het opvangvraagstuk te komen. Want, zo benadrukt
Van Aartsen, ,,toelating, terugkeer en opvang
zijn geen Haagse maar landelijke vraagstukken.’’ Daar komt nog bij dat de kerk ,,geschikt
noch bedoeld is voor bewoning.’’ Naar het
oordeel van de gemeente is daar sprake van
een ,,zorgwekkende en onwenselijke humanitaire- en veiligheidssituatie.’’
Vrijwillig
Op herhaalde verzoeken om van rijkswege een
noodopvang in te stellen gaf staatssecretaris
Teeven echter niet thuis. Daarom heeft de

is de speeltuin ook aantrekkelijk geworden voor
oudere kinderen, terwijl het oorspronkelijk
juist de bedoeling was dat het uitsluitend een
lustoord voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar
zou worden.
Inmiddels heeft Job Heimerickx met de ontevreden buurtbewoners contact opgenomen om
de kwestie uit te praten. ,,Ten onrechte bestond
bij sommigen de indruk dat de speeltuin een
ontwerp van Maurits en mij is,’’ zegt hij. ,,Wij
hebben alleen als communicatiekanaal tussen
de gemeente en de bewoners gefungeerd en we
hebben geprobeerd waar mogelijk invloed op
het plan uit te oefenen. Maar dat is natuurlijk
niet voor 100 procent gelukt.’’
Job en Maurits willen nu eerst een paar maanden de ervaringen van kinderen en omwonenden met de nieuwe speeltuin afwachten. Begin
september worden die geëvalueerd en vervolgens wordt er alsnog een officieel openingsfeest
gehouden.
Sportlaan/Segbroeklaan
De Vogelwijk zal de komende jaren intensief
betrokken zijn bij het in goede banen leiden
van de verkeersstromen op de Sportlaan en

gemeente Den Haag besloten zelf maar een
opvangplek te gaan zoeken en de rekening
daarvan bij het Rijk in te dienen.
Zodra de gemeentelijke opvanglocatie bekend
is, worden de asielzoekers geacht vrijwillig
daarheen te verhuizen, aldus de burgemeester

Segbroeklaan. Nu het plan van de baan is om
de verbinding tussen Madurodam en Kijkduin
tot snelle stedelijke randweg te promoveren, hoeven er geen tunneltjes te worden
aangelegd, maar moeten de veiligheid en de
doorstroming wel worden gewaarborgd. Er
is echter voor alle te nemen maatregelen op
die gebieden voor het hele genoemde traject
maar 10 miljoen euro beschikbaar, vertelde
Stef Tours van de verkeerscommissie. ,,En dat
is uiteraard in een mum van tijd op. We zullen
er de komende tijd wel sterk op aandringen
om de Segbroeklaan om te vormen tot een
weg met twee maal één rijstrook. Dat zou
voor de verkeersveiligheid al heel wat beter
zijn.’’
In een deelsessie van de ledenvergadering
werd ook nog enige tijd gediscussieerd over
het toenemend aantal tuinen met tegels in
plaats van struweel of gras. Conclusie: je kunt
niemand verbieden tegels in de tuin te leggen,
maar je zou mensen wel kunnen stimuleren
‘groene’alternatieven te zoeken voor een tuin
die te bewerkelijk wordt bevonden. Er bestaan
immers ook onderhoudsarme en toch natuurlijk ogende tuinen.

,,Om het experiment te doen slagen, moeten de
huidige bewoners van de Sacramentskerk zich
op enig moment bekend maken en moeten zij
zich actief inzetten om uit hun huidige situatie
te komen,’’ schrijft Van Aartsen. ,,Als blijkt dat
zij hier geen perspectief hebben, betekent dat
vertrek uit Nederland.’’
Het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk
waardeert het initiatief van de gemeente, maar
heeft er een hard hoofd in dat het plan slaagt.
,,We vrezen dat velen niet vrijwillig de kerk
zullen verlaten,’’ aldus voorzitter Chris van
Dam, die inmiddels (opnieuw) overleg met de
burgemeester heeft aangevraagd. Het bestuur
wil graag dat de kerk in elk geval vanaf 1 oktober leeg is.
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Met raadsleden op de fiets
langs hotspots in de wijk
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
De bewonersorganisaties van de Vogelwijk,
Bomenbuurt, Heesterbuurt, Bloemenbuurt en
Vruchtenbuurt hebben op 9 mei een open brief
gestuurd aan alle Haagse gemeenteraadsleden die in maart zijn ge- of herkozen. De kern
van dit geschrift is de wens dat raadsleden en
wethouders de komende jaren beter communiceren met de burgers en dus ook beter
luisteren naar wat er onder de bevolking leeft.
Want volgens de brief is ‘de dadendrang die het
Haagse stadsbestuur de laatste jaren heeft laten
zien veelal zonder werkelijke communicatie, hoog
over de bevolking heen, tot stand gekomen’.
Uitnodiging
Het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk
liet het niet bij deze brief. Voorzitter Chris van
Dam en de zijnen nodigden vertegenwoordigers van alle partijen in de gemeenteraad uit
om op de fiets langs een aantal aandachtspunten in wijk te rijden. Zeven fractievertegenwoordigers reageerden hier positief op: Robert
van Asten (D66), Gerwin van Vulpen (Haagse
Stadspartij), Michel Rogier (CDA), Mario van
der Beek (Groep De Mos/Ouderenpartij),
Martin Wörsdörfer (VVD), Hannie van der
Sman (SP) en Mariët Herle (GroenLinks). Op
dinsdagavond 20 mei werden zij bij het kerkgebouw aan de Sportlaan verwelkomd door
wijkvoorzitter Chris van Dam en een aantal
medebestuursleden.
Grondwaterpeil
Na een bezoekje aan de tijdelijke bewoners van
de kerk, de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die er al bijna anderhalf jaar verblijft, en
een vooruitblik op de mogelijke toekomst van
het kerkgebouw fietste het gezelschap naar de
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Roodborstlaan. Daar verzorgde bewoner Peter
Verburg een stukje aanschouwelijk onderwijs
over het fenomeen grondwateroverlast. Er
werd zelfs een peilbuis in het trottoir geopend,
waar na meting met een peilstok werd geconstateerd dat het grondwater op ruim 2 meter
onder het maaiveld zat, een acceptabele diepte.

In maart stond het water echter twintig centimeter hoger, hetgeen in heel wat kelders tot
natte voeten leidde.
Op de driesprong van Segbroeklaan, Sportlaan
en Kwartellaan kregen de lokale politici
een uiteenzetting van Stef Tours, lid van de
Verkeerscommissie van de wijkvereniging, over
de problemen rond dit riskante traject en de
(beperkte) mogelijkheden om die aan te pakken. Vervolgens ging de fietsexcursie naar de
Montessorischool aan de Laan van Poot, waar
Rutger van Hoogstraten als voorzitter van de
vereniging Vogelwijk Energie(k) vertelde over
de tientallen zonnepanelen op het dak van de
school, die onderdeel uitmaken van het project
ZonneVogel.

Minder hoogbouw bij haven?
Tijdens de fietstocht van de raadsleden waren
de onderhandelingen over een nieuw bestuurscollege van HSP, D66, CDA, VVD en PvdA nog
altijd gaande. Zoals bekend was inmiddels al
een compromis gesloten over het omstreden
ontwerp voor het SpuiForum. Over de bespreking van andere netelige onderwerpen,
zoals het plan voor de bouw van twee enorme
hoteltorens bij de Scheveningse haven, was tot
dan toe nog niets in de openbaarheid gekomen.
Binnen de raadsdelegatie werd echter gefluisterd dat in elk geval het geplande hotel van 90
meter aanzienlijk lager zal worden en wellicht
zelfs geheel van de tekentafel zal verdwijnen.
Deze maand zal meer over de herziening van
de plannen voor Scheveningen bekend worden
gemaakt.

VOGELWIJKAGENDA

Hellas
De tocht eindigde bij de sporthal en het dringend om vernieuwing schreeuwende clubhuis van handbalvereniging Hellas, naast de
atletiekbaan aan de Laan van Poot. Daar werd
onder meer verteld hoe de wijkvereniging,
Hellas en Haag Atletiek onlangs de handen
ineen hebben geslagen. Gezamenlijk stelden
ze een plan op voor nieuwbouw op en rond het
terrein van het HALO-complex, dat in 2016 na
verhuizing van de HALO naar het Zuiderpark
zal worden afgebroken.
De raadsleden toonden zich enthousiast over
de excursie. ,,Het was goed georganiseerd en
we zijn in korte tijd heel wat wijzer geworden,’’
zei Robert van Asten namens de bezoekersgroep.

Zondag
15 juni

Vanaf 11.00 uur: 10e
Vogelwijk Classic Car Rally

Woensdag
18 juni

17.00 uur: Borrel
Vogelnetwerk (ondernemers),
Papegaailaan 7

Vrijdag
20 juni

15.00 uur: Natuurwandeling
door de wijk, met afsluitende
borrel

Zaterdag
21 juni

19.00–20.00 uur: Klassiek
concert in ‘vluchtkerk’
Sportlaan

Zaterdag
14 en 21 juni

12.00–16.00 uur:
Preventieproject politie,
brandweer en gemeente

Zondag
29 juni

12.30–15.30 uur Sportdag
voor de jeugd in en rond de
HALO en bij de atletiekbaan
Laan van Poot

Vrijdag
15.00 uur: Vogelwijk
12 september Golftoernooi en golfclinic bij

Golfclub Ockenburgh.
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Kom op 14 of 21 juni naar de
politiebus voor preventietips
De preventiecampagne is tot stand gekomen
in overleg met de Commissie Buurtpreventie
van de wijk en het bestuur van de wijkvereniging. Hoewel het bij de campagne ook over
brandpreventie gaat, ligt het accent toch op
de criminaliteitspreventie. ,,Eigenlijk is dat
al een jaar of vijf geen officiële politietaak
meer,’’ zegt Wilfried van der Vorst. ,,Die taak
is afgestoten naar de gemeente, zodat de politie zich meer kon gaan richten op wat men
noemt ‘boeven vangen’. Toch blijven we als
politiekorps geregeld hameren op criminaliteitspreventie, want er valt op dat gebied met
vrij simpele middelen nog veel te doen.’’

Wijkagent Wilfried van der Vorst heeft zin in
de preventiecampagne die hij deze maand in
samenwerking met de gemeente en de brandweer in de Vogelwijk gaat houden. ,,Ik wil er
zo veel mogelijk wijkbewoners mee bereiken’’,
zegt hij. Op twee achtereenvolgende zaterdagmiddagen, 14 en 21 juni, staan Wilfried
en enkele andere deskundigen op het gebied
van ‘veiligheid in huis’ klaar om vragen van
Vogelwijkbewoners te beantwoorden en hen
te adviseren en van informatiemateriaal te
voorzien. Zij ontvangen de bewoners in een
geparkeerde witte politiebus, die op genoemde
data op twee verschillende plekken in de wijk
zal staan:

Op zaterdagmiddag 14 juni van 12.00
uur tot 16.00 uur op het pleintje aan de
Mezenlaan (bij de bakker, kapper en
groenteman)
Op zaterdagmiddag 21 juni van 12.00 tot
16.00 uur op het Eiberplein.

Tuinschuren
Wilfried geeft een voorbeeld aan de hand van
een aantal recente inbraken in tuinschuren
in de wijk. Het afgelopen voorjaar is daarbij
een Poolse vrouw op heterdaad betrapt en
gearresteerd. De mannen met wie ze samenwerkte wisten te ontkomen. ,,Er zijn heel veel
mensen bij wie de deur van de schuur niet op
slot is of waar zelfs een goed slot ontbreekt’’,
zegt Wilfried. ,,En in die schuren staan vaak
zeer waardevolle dingen: een dure racefiets,
kostbaar gereedschap, enzovoorts.’’
Een ander voorbeeld is dat veel mensen niet
weten hoe ze om moeten gaan met tijdklokschakelaars. Je moet er in diverse kamers
eentje aangesloten hebben en dan moet je er
ook voor zorgen dat op verschillende tijdstippen het licht gaat branden.
We kunnen dit soort dingen tijdens de preventiecampagne haarfijn uitleggen. En dat
is straks ook nog extra nuttig omdat deze en
volgende maand veel mensen met vakantie
gaan en hun huis voor enige tijd onbewoond
achterlaten.’’
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Vogelwijk Energie(k) wil onderzoek
naar warmtelekken in woonhuizen
Door Dick van Rietschoten

De vereniging Vogelwijk Energie(k), die de wijk zo duurzaam mogelijk wil maken,
zal dit jaar de strijd aanbinden tegen ‘warmtelekken’ in huizen. Een deskundige
gaat het warmteverlies van de diverse typen huizen in de wijk in kaart brengen en
adviseren hoe de lekken effectief kunnen worden bestreden.
Om te helpen bij het opsporen van de warmtelekken zal Vogelwijk Energie(k) een speciale
infraroodcamera aanschaffen die in beeld
brengt op welke plekken aan de gevel warmte
van binnenuit ‘ontsnapt’.
Vanaf het late najaar – als er binnenshuis weer
geregeld gestookt wordt – gaat de deskundige
onder andere met de infraroodcamera aan
de slag om zowel buitenshuis als binnenshuis
onderzoek te doen. De gemaakte foto’s geven
precies aan waar het meeste warmteverlies
optreedt, bijvoorbeeld bij raamkozijnen, bij de
voordeur, langs de vloer of de dakrand.
Op basis daarvan kan een advies worden
opgesteld om gerichte isolatiemaatregelen te
nemen.
Dit maakte Rutger van Hoogstraten, voorzitter van Vogelwijk Energie(k), op dinsdag 13
mei bekend tijdens de algemene ledenvergadering van Vogelwijk Energie(k) in het
HALO-complex. Voorlopig is de aanschaf van
de camera en de inzet van de ‘isolatieadviseur’
begroot op in totaal 8000 euro.
Enkelsteens muren
Rutger legde uit dat de Vogelwijkwoningen
uit de jaren twintig en dertig van de vorige
eeuw met hun enkelsteens muren en dunne
glasvensters over het algemeen zo lek zijn als
een mandje. ,,Zelfs als je dubbel glas in de
ramen hebt laten aanbrengen en binnenshuis
bepaalde buitenmuren hebt geïsoleerd omdat
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buitenisolatie voor de meeste huizen ondoenlijk is, blijft er bij metingen warmteverlies
optreden. Met de infraroodcamera kan dat
goed in beeld worden gebracht. We willen
graag een zo breed mogelijk onderzoek naar
verschillende typen huizen in de wijk,’’aldus
de voorzitter.
Het onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is een van de nieuwe projecten waarmee
Vogelwijk Energie(k) – momenteel ongeveer
250 leden tellend - de komende tijd aan de
weg wil timmeren. Nieuw is ook het idee om
in samenwerking met andere wijken in de
rioolwaterzuivering Houtrust een deel van het
biogas dat bij de zuivering vrijkomt om te zetten in warmte en elektriciteit voor de omwo-

nenden. Een haalbaarheidsstudie is momenteel in uitvoering.
In financieel opzicht gaat het Vogelwijk
Energie(k) bepaald niet slecht. Het jaar 2013
werd begonnen met een aanvangssaldo van
6000 euro en afgesloten met een eindsaldo van
(afgerond) 14.000 euro. De algemene ledenvergadering had er dan ook geen moeite mee
de jaarcontributie voor de leden op 25 euro te
handhaven.

van Vogelwijk Energie(k) en ouders van de
scholen konden deze zonnepanelen met
voorrang kopen voor 400 euro per stuk om
vervolgens van de ver van hun bed opgewekte
stroom te kunnen profiteren. De belangstelling
hiervoor was groot. In recordtijd werden alle
panelen verkocht. De collectoren op de schooldaken zijn nu verdeeld over een coöperatie
van 58 eigenaren die een variërend aantal in
bezit hebben.

Zonnevogel
De recente afbraak van windmolen De
Duinvogel bij het zuidelijk havenhoofd, die
jarenlang het vlaggenschip van Vogelwijk
Energie(k) was, heeft het bestuur niet bij de
pakken doen neerzitten. Met vooruitziende blik
werd eerder dit jaar een plan gesmeed om ter
compensatie van het wegvallende windenergieproject een zonne-energieproject te beginnen:
ZonneVogel.
Op de daken van de Montessorischool aan de
Laan van Poot en de Europese School aan de
kop van de Beeklaan werden in april in totaal
bijna 300 zonnepanelen geïnstalleerd. Leden

Rompslomp
,,We zijn nu bezig met het afhandelen van de
administratieve rompslomp die De Zonnevogel
met zich heeft meegebracht,’’ vertelde bestuurslid Paul Schlotter. ,,Denk alleen al aan
de statuten. We moeten ook nog de afspraken
met Eneco formeel vastleggen.’’
Het enige project van Vogelwijk Energie(k)
dat tot nu toe enigszins tegenvalt betreft de
pilot met de elektrische deelauto voor wijkbewoners. ,,Die staat helaas meer stil dan dat-ie
rijdt en dat is natuurlijk niet de bedoeling,’’ zei
bestuurslid Peter van der Woude die het deelautoproject coördineert. ,,We kunnen dus nog
wel wat extra deelnemers gebruiken!”
Wie meer over de deelauto wil weten, kan alle
informatie vinden op de vernieuwde website
van Vogelwijk Energie(k): www.vogelwijkenergiek.nl

Paul Schlotter, bestuurslid van Vogelwijk Energie(k),
legt uit hoe het ZonneVogel-project werkt.

Bestuursvacatures
Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) zal binnenkort worden uitgebreid van zes naar zeven
personen. Omdat penningmeester Jenneke
Ringnalda over enige tijd uit het bestuur
stapt, zijn er nu dus twee bestuursvacatures.
Gegadigden wordt vriendelijk verzocht zich
bij het bestuur te melden. Zie hiervoor ook de
website.
Het bestuur zal worden bijgestaan door een
vijf leden tellende adviesraad, die als klankbordgroep fungeert.
Momenteel telt de adviesraad vier leden.
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Zingend het Griekse alfabet
leren op het VCL
Tekst en foto’s: Magda van Eijck

In het aprilnummer van dit blad vertelden een 14-jarige wijkbewoonster en een
vriendin over hun ervaringen in de ‘theaterklas’ van de Dalton-scholengemeenschap
aan de Aronskelkweg. Dat werkte aanstekelijk. Nauwelijks twee weken later meldden
Annefleur Olthoff (Fazantplein 15) en Noor van Waesberghe (Laan van Poot 157)
zich bij de redactie omdat zij hun middelbare school – het VCL aan de Van Stolkweg
– ook eens in het zonnetje wilden zetten. Ze wilden dat graag doen in het gezelschap
van hun gezamenlijke vriendin Laurien Vink uit de Nicolaistraat.
Het drietal, allemaal veertien jaar jong, zit in
de tweede klas gymnasium van het VCL. Je
kunt een gevarieerd boeket samenstellen van
Bekende Nederlanders die een belangrijk deel
van hun puberleven op deze school hebben
doorgebracht, zoals Richard Krajicek, Reinout
Oerlemans, Eva Jinek, oud-minister Pieter
Winsemius en als allerbekendste onze huidige
koning.

Talentdagen
Een afspraak met de meisjes in het schoolgebouw is snel gemaakt. De conciërge adviseert
ons om in de docentenkamer te gaan zitten.
Daar maken we dankbaar gebruik van.
Rector Arnouts komt de hand schudden en ook
andere docenten komen af en toe even kijken
en luisteren.

14
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Het is leuk en interessant op het bijna 85 jaar
oude Vrijzinnig Christelijk Lyceum, zoals
de oorspronkelijke naam luidt. Dat wordt
al meteen duidelijk als Noor vertelt over de
Talentdagen, die worden georganiseerd om te
kijken waar je interesses liggen. ,,Je kunt dan
uit drie onderwerpen kiezen”, zegt ze. ,,Kunst
en Cultuur, Wetenschap en Ontdekking en
Internationale Zaken. Wij werden ingedeeld
bij Internationale Zaken en we zijn toen naar
het International Criminal Court geweest, het
Internationale Strafhof of kortweg het ICC.
Dat ligt aan de Maanweg in het bedrijvengebied De Binckhorst.’’
,,Aan het eind van de derde klas moet je
echt een profielkeuze maken,’’ zegt Noor.
,,Dan is het ook handig om te weten wat je
later wilt worden. Ik wil tandarts worden,
dus dan wordt het waarschijnlijk het profiel
Wetenschap en Ontdekking.” Annefleur denkt
erover advocaat te worden en Laurien ziet een
toekomst als arts.
Klassieke talen
Voor artsen en juristen is in elk geval de kennis
van het Latijn nuttig, en enige vertrouwdheid
met het oude Grieks is soms ook handig. Op
het gymnasium krijg je zoals bekend beide
talen. ,,Maar’’, zegt Annefleur, tegenwoordig

hockeytoernooien van onze school met het
Maerlant Lyceum, Gymnasium Haganum, het
Adelbert College, het Rijnlands Lyceum en het
Haags Montessori Lyceum.’’

mag je na de eerste drie jaar gymnasium, de
onderbouw, één klassieke taal laten vallen.
Dan krijg je later na het halen van het examen
toch het diploma gymnasium, want je hebt die
andere klassieke taal immers wel in de onderbouw gehad.”
De leraar Grieks, dr. J.E. van der Veen, blijkt
de favoriete docent van de meisjes. Om het
Griekse alfabet te leren maakte Van der Veen
met de leerlingen een filmpje waarop ze het alfabet zingend en spelend op muziekinstrumenten leerden. ,,Zo’n filmpje over de grammatica
van het Latijn bestond al”, meldt Laurien,
,,maar nu hebben wij het voor het Griekse
alfabet gemaakt.”

Leerlingenbond
Maar er zijn nog veel meer leuke dingen
naast het leerwerk. ,We hebben ook ‘Open
Podium’, zegt Annefleur. ,,Dan mag iedereen
optreden. Er is elk jaar ook Sinterklaascabaret
met muziek en kleine toneelstukjes. En we
hebben regelmatig Bondsverkiezingen voor
het bestuur van de Leerlingenbond.’’ Om in
het bondsbestuur te komen maken leerlingen
onder andere grappige filmpjes. Soms krijgen
ze daardoor veel stemmen en worden dan in
het bestuur gekozen. Maar de meisjes vinden
dat je eigenlijk meer moet kijken naar wat
iemand kan en wil doen in het bestuur. ,,Het
bondsbestuur is een brug tussen leerlingen
en docenten. Het regelt de schoolfeesten en
ze praten ook met de klassenvertegenwoordigers”, leggen Annefleur en Noor uit.
Lachend vertellen ze over de jaarlijkse

Meisjesmeerderheid
Terloops vertelt Laurien dat het VCL natuurlijk
niet alleen gymnasiumklassen heeft, maar dat
je er ook havo of vwo kunt doen. Opvallend is
trouwens wel dat meisjes in de ‘gymnasium
afdeling’ in de meerderheid zijn. Annefleur vult
aan: ,,Onze klas heeft 21 leerlingen: 15 meisjes
en 6 jongens. Het komt geregeld voor dat jongens na één of twee jaar afzakken naar de havo.
Soms halen ze later toch nog een vwo-diploma.
Meisjes zijn misschien wat ambitieuzer.”
Buitensporten doen leerlingen op het terrein
van KZ (Klein Zwitserland), want bij het VCL is
geen sportveld. ,,Het is maar een paar minuten fietsen hoor”, zeggen ze. Noor: ,,Op KZ is
ook elk jaar het Shell-toernooi. Dat zijn twee
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Kolderdag. ,,Dat is een dag waarop je bijvoorbeeld een springkussen kunt huren en gekke
dingen kunt doen. Vroeger smeerden de leerlingen wel eens pindakaas op de trapleuningen,
maar dat soort dingen doen we niet meer.”
Kampen
,,We hebben ook leuke kampen,’’ zegt Laurien.
,,Het eerste kamp dat je meemaakt is het
brugklaskamp. Dat is in je allereerste week
op school, nog vóórdat de lessen beginnen.’’
Annefleur: ,,Aan het eind van de brugklas is het
Ardennenkamp. Dan moet je je wassen in een
beek. Oud-leerlingen gaan dan mee en het is
lekker primitief. Later heb je het Moezelkamp,
maar er komen nog veel meer leuke dingen. In
de vijfde van het gymnasium ga je bijvoorbeeld
naar Rome.”
Vlak voordat we afscheid van het trio nemen
vertellen ze nog over de ‘bandcoaching’. Dat
houdt in dat je begeleid wordt bij het spelen in

een band. Leren is natuurlijk belangrijk op het
VCL, dat is wel duidelijk, maar er wordt ook
veel aandacht besteed aan muzikale, sportieve,
culturele en andere leuke activiteiten. Noor,
Annefleur en Laurien hebben het er in ieder
geval erg naar hun zin.

In het komende zomernummer van dit blad (juli/
augustus) komen leerlingen van het Segbroek
College aan het woord. In het septembernummer wordt Gymnasium Sorghvliet besproken.
Voor de latere maanden zoeken wij nog leerlingen
uit de wijk die op Gymnasium Haganum, op
één van de vestigingen van het Maris College,
op de Vrije School of op nog andere middelbare
scholen zitten. Liefst in de eerste, tweede of derde
klas. Als zij iets over hun school willen vertellen,
helpt dat kinderen uit groep 8 van de basisschool
misschien bij het maken van hun keuze.
Mail naar: magda.van.eijck@kpnmail.nl

Kindersportdag rond de
atletiekbaan: zondag 29 juni
De jaarlijkse sportdag voor kinderen in de basisschoolleeftijd (tot en met 12 jaar) is de
afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste traditie in de Vogelwijk. Op zondagmiddag
29 juni vanaf 13.00 uur biedt de Commissie Kinderactiviteiten samen met Triodus een
spannend en gevarieerd programma aan op het terrein achter de HALO, op en rond de
atletiekbaan aan de Laan van Poot. De sportieve activiteiten hebben dit keer een oranje
tintje, met een knipoog naar het Wereldkampioenschap Hockey dat deze maand in Den
Haag wordt gehouden en natuurlijk het WK Voetbal in Brazilië.
Schrijf je snel in door een e-mail met je naam, leeftijd en adres te sturen naar
activiteiten@vogelwijkonline.nl
Als je dat doet, kost deelname maar € 2,50. Daar krijg je niet alleen het sportieve programma voor, maar ook nog een lekker drankje en hapje.
Wie zich vergeet op te geven, kan ook nog meedoen, maar dan moet je je op 29 juni om
12.30 uur ter plekke komen inschrijven. De deelneming is dan ook duurder: geen € 2,50
maar € 5.

X
Z
{
V

LET OP: Als er ouders zijn die op deze zondagmiddag een handje mee willen helpen,
hoeven ze voor hun kinderen HELEMAAL NIETS te betalen!

Reageer snel! De organisatoren hopen een heleboel sportieve kinderen te zien.

W
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‘Zet de zon aan in je buik’
Bonnie Bessem, psychologe en medium,
helpt onvrede te overwinnen
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Als meisje van een jaar of zes voerde Bonnie
Bessem vaak gesprekjes met God. En ze was
ervan overtuigd dat de innerlijke stem die
ze daarbij hoorde van haar gesprekspartner
kwam. Ook praatte ze geregeld met speelvriendjes die niemand zag, maar zij wel.
Geleidelijk kwam Bonnie tot de ontdekking dat
ze, net als haar oudere zus, enkele bijzondere
gaven had: ze was helderziend, kon aanvoelen wat in andere mensen leefde en was ook
in staat contact te maken met de zielen van
overledenen.
Nu heeft Bonnie Bessem (45) in haar huis aan
de Pauwenlaan 69 een praktijk als psychologe,
spiritueel coach en spiritueel medium. Ze is
getrouwd met Arnout Bruijnesteijn en samen
zijn ze de ouders van een dochter van 16 en een
zoon van 14.
- Zit dat spirituele bij jou in de familie?
,,Ja, dat kun je wel zeggen. De moeder van
mijn vader, m’n oma dus, was zeer mediamiek.
Ze had geregeld voorspellende dromen en
die kwamen altijd uit. Ik heb dat niet, maar ik
maak weer makkelijk contact met de onzichtbare wereld en mijn zus Willemijn ook.’’
,,Mijn ouders zijn allebei zeer geïnteresseerd
in dit soort zaken. In mijn ouderlijk huis aan
de Waalsdorperweg was een flink deel van de
boekenkast gevuld met werken over spirituele
aangelegenheden. Ik pakte daar als puber vaak
boeken uit, die ik met belangstelling doornam.
Het eerste wat ik las, op m’n veertiende al, was
een boek van Rudolf Steiner. Dat raakte bij mij
een gevoelige snaar. Maar denk nou niet dat

18

De Vogelwijk juni 2014

ik uit een geheimzinnig en zweverig nest kom!
Mijn vader was arts en mijn moeder had een
juridische opleiding. Ze was ook actief in de
hervormde Duinzichtkerk waar we geregeld
met het hele gezin heen gingen.’’
- Heb je die mediamieke begaafdheid echt van
jongs af aan met je meegedragen?
,,Dat wel, maar niet altijd manifest. Tijdens
mijn middelbare schooltijd op het VCL aan de
Van Stolkweg leek het zelfs alsof het allemaal
aan het verdwijnen was. Ik was er ook niet
zo veel meer mee bezig. Vriendinnen, leuke
jongens en knallende feesten waren veel
belangrijker. Wel zag ik tijdens de lessen, als ik
een beetje wegdroomde, af en toe een kleurige
aura rond het hoofd van bepaalde leraren. Die
felle kleuren staken mooi af tegen het zwarte
schoolbord waar ze voor stonden. Ik had wel

eens gelezen en gehoord dat die kleuren bepaalde betekenissen hebben, maar daar kon ik
toen verder niets mee.’’
,,Wel bleef ik altijd rondlopen met vragen als
‘Wie ben ik’?, ‘Hoe zit de wereld in elkaar?’,
‘Wat is de zin van het leven?’ Dan pakte ik
weer eens een boekje uit de kast van m’n
ouders, bijvoorbeeld over het boeddhisme of
andere godsdiensten of levensbeschouwingen. Pas jaren later hervond ik mijn spirituele
gaven weer. Eindelijk kon ik weer contact
maken met ‘gene zijde’ van het leven. Daar was
ik hartstikke blij mee. Ik besefte dat ik het had
gemist.’’
- Hoe kwamen die gaven terug?
,,Tijdens mijn studie psychologie in Leiden
werd de poort naar wat ik noem ‘de ongeziene
wereld’ weer voor me geopend. En die ging
nog wijder open toen ik samen met mijn zus
een week naar Engeland ging voor een cursus
aan het Arthur Findlay College. Dat is een
opleidingsinstituut voor mediamiek begaafden, gelegen op een prachtig landgoed. Daar
worden onder deskundige leiding je zintuigen
verscherpt en je krachten versterkt. Ik ben er
later nog een aantal malen heen geweest en
ik heb ook via dat College bekende Engelse
mediums naar Nederland gehaald om hier
demonstraties en trainingen te doen.’’
- Ben je direct na je studie als spiritueel coach
aan de slag gegaan?
,,Nee. Nadat ik was afgestudeerd, heb ik eerst
een paar jaar in de politiek gezeten. Nou ja,
niet echt als politicus, maar wel in de wereld
eromheen. Ik kreeg een baan op het hoofdkantoor van de VVD aan de Koninginnegracht.
Daar ging ik werken voor de afdeling Vorming
en Scholing. Ik trainde bijvoorbeeld politieke
vertegenwoordigers in gesprekstechnieken en
communicatievaardigheden. Daarbij had ik
af en toe echt voordeel van mijn helderziendheid. Ik voel bijvoorbeeld heel snel of iemand
onwaarheid spreekt en ik heb altijd onmiddel-

lijk door wat voor verborgen agenda’s mensen
hebben.’’
,,Bij de VVD heb ik vier jaar gewerkt. Daarna pas
ben ik een eigen praktijk als psychologe, spiritueel coach en medium begonnen. Inmiddels was
ik al getrouwd en woonde ik in de Vogelwijk.
Eerst twee jaar aan de Laan van Poot, bij de
dr. Van Welylaan waar toen nog het Juliana
Kinderziekenhuis stond. Ruim veertien jaar
geleden verhuisden we naar de Pauwenlaan.’’
- Er zijn veel mensen die het zweverige flauwekul vinden wat jij doet, vooral het communiceren met zielen van overledenen.
,,Ik weet het, ik weet het. Mijn eigen man heeft
er bijvoorbeeld niks mee. Hij is heel down to
earth, zit in de wereld van het vastgoed en begeleidt bouwprocessen. Maar hij is wel tolerant,
laat me in mijn waarde en noemt het in elk
geval geen onzin. Het is moeilijk om mensen
die er niet in geloven van mijn gevoelens en
opvattingen te overtuigen. Het feit dat er op dit
gebied ook charlatans rondlopen maakt het alleen maar lastiger.’’
,,Voor mijzelf ben ik er heilig van overtuigd
dat de ziel na het afsterven van het lichaam
voortleeft en dat er tussen hemel en aarde meer
is dan de meeste mensen kunnen bevatten. Ik
weet ook zeker dat iedereen een geestelijke gids
heeft, die je in het leven begeleidt en met wie je
zou kunnen communiceren. Mijn persoonlijke
gids is een overleden Tibetaanse monnik die
Tinto heet. Die geeft me nu en dan wijze lessen
mee.’’
- Waardoor ben je er zo van overtuigd dat de
ziel voortleeft?
,,Als ik een sessie als medium houd, alleen of
met mijn zus, dan stapelen de bewijzen voor het
leven na de dood zich op. Je hebt mensen die
zich medium noemen en die alleen maar vage of
suggestieve teksten uitspreken. Ik heb tijdens de
cursussen in Engeland geleerd om met bewijzen
te komen, zo veel mogelijk. Als iemand via mij
contact zoekt met een dierbare die hij of zij door
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de dood heeft verloren, en ik voel dat ik gegevens doorkrijg, dan vraag ik altijd om bewijzen
dat het echt om de gewenste persoon gaat. Dan
krijg ik dingen te horen die ik onmogelijk kan
weten: bepaalde gebeurtenissen, speciale data,
straatnamen, typische grapjes of uitdrukkingen.
En dat blijkt dan allemaal te kloppen!’’
,,Zo kunnen vanuit de onzichtbare wereld vaak
nog belangrijke boodschappen worden doorgegeven aan de nabestaanden. Laatst sprak ik een
weduwe die ik helemaal niet kende. Ze zat met
een probleem, maar meer wist ik niet. Totdat ik
van haar overleden man te horen kreeg: ‘Ik zie
dat ze een nieuwe relatie heeft. Zeg maar tegen
haar dat ik dat prima vindt.’ Die vrouw was
totaal verbijsterd. En tegelijk blij en opgelucht,
want ze tobde over die nieuwe relatie en wist
niet of ze dat wel kon maken.’’
- Je hebt onlangs een boek geschreven:
Onderweg naar Verlichting. Wat is daarvan
de essentie?
,,Heel veel mensen hebben een gevoel van
onbehagen en onvrede. Waarom ben ik niet
gelukkig? Waarom voel ik mijn werk zo zwaar op
me drukken? Waarom kan ik me niet meer goed
ontspannen? In mijn boek, dat ik vorig jaar in
tien dagen tijdens een verblijf in Zwitserland
schreef, geef ik een aantal tips om rust te vinden
en ‘oude pijn’ los te laten.
De mens is als een oceaan: aan het oppervlak
is alles voortdurend in beweging en gaan de
golven soms huizenhoog. Maar in de diepte is
het rustig en stil. Ik probeer mensen te leren in
die diepte af te dalen.’’

,,Er is ook een vrij eenvoudige methode om je
teweer te stellen tegen negatieve en energie
slurpende krachten om je heen. Ik noem dat:
‘Zet de zon aan in je buik’. Je moet dat visualiseren. Het vereist maar een paar minuten
concentratie. Stel je voor dat de zon zoals op
een mooie zomerdag in je lichaam gaat schijnen en je hele lijf verwarmt en verlicht. Dan ga
je vanzelf energie uitstralen en kun je het leven
veel beter aan. Dit soort methoden passen mijn
zus en ik ook toe tijdens de retraiteweken die
we jaarlijks in Zwitserland en Frankrijk voor
groepen mensen organiseren. Als mensen het
eenmaal doorhebben, zijn ze heel verrast dat
het zo makkelijk gaat en dat het nog werkt ook.
Wie geïnteresseerd is, kan er meer over lezen
op mijn website www.bonniebessem.com”
Zie ook www.mediumschap.com

Bent u (binnenkort) een wanbetaler?
In het meinummer van dit blad is een oproep gedaan om de leden van de wijkvereniging die de contributie voor 2014 nog niet
hadden betaald ertoe te bewegen dat alsnog te doen. Deze oproep heeft helaas weinig effect gehad.
Daarom wil ik de leden die hun contributie nog steeds niet hebben voldaan langs deze weg nogmaals verzoeken dat per ommegaande
te doen. Voorkom alstublieft veel extra en onnodig werk voor de ledenadministratie en de penningmeester en maak vandaag nog € 15
over naar rekeningnummer NL61 INGB 0001 7837 22 (voorheen 1783722) ten name van Wijkvereniging De Vogelwijk.
Bij voorbaat veel dank!
Peter Arends, penningmeester
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Een goedgemutste barbier die ook na
veertig jaar niet van ophouden weet
Vogelwijk-klanten
Veertig jaar later is de stroblonde beginnende zestiger
nog altijd een goedgemutste
barbier, die nog lang niet
van ophouden wil weten.
,,Het is een heerlijk vak en
er komen hier bijna alleen
maar leuke mensen. Ook uit de
Vogelwijk, want die ligt hier om de
hoek. Ik denk zelfs dat de helft van m’n vaste
klanten Vogelwijker is. Ik adverteer niet voor
niks al heel lang in jullie wijkblad. De oudste
klant uit de Vogelwijk is een dame van ver in de
negentig. Ik heb trouwens ook klanten die hier
echt al veertig jaar komen, vanaf het begin dus.
Eentje woont al niet eens meer in Den Haag,
maar in Oegstgeest.’’

Tekst en foto: Dick van Rietschoten

Dezer dagen, waarin menig gesprek
over voetbal in Brazilië gaat, duikt
geregeld het jaartal 1974 op, want in die
tijd – al veertig jaar geleden – werd het
Nederlands elftal net geen wereldkampioen. Voor Bert Oudijk uit de Goudenregenstraat heeft 1974 echter een
andere historische betekenis. Voor hem
was dat het jaar waarin hij als 21-jarige
jongeman een kapperszaak begon in de
Goudenregenstraat, een paar stappen
verwijderd van het kruispunt met de
Segbroeklaan.
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Düsseldorf
Op zijn achttiende deed Bert in de Haagse binnenstad de kappersopleiding en in de avonduren haalde hij ook nog het horeca-vakdiploma
en middenstandsdiploma. Met die certificaten
op zak besloot hij eerst even de bloemetjes
buiten te gaan zetten in Spanje. ,,Daar heb ik
een half jaar gewoond en in de horeca gewerkt. Terug in Nederland ben ik samen met
een vriend, die op de Kwartellaan woonde en
ook kapper was, naar Düsseldorf gegaan. We
hadden daar bij kapperszaken gesolliciteerd,
gewoon voor ‘t avontuur. Ik heb er uiteindelijk
negen maanden gewerkt. Een prima praktijkleerschool! Daar heb ik het kappersvak pas
goed onder de knie gekregen. Toen wist ik al
zeker dat ik het liefst hierin verder wilde.’’
Op z’n 21ste hoorde Bert dat in de
Goudenregenstraat de herenkledingzaak Wika

(,,aan de overkant had je een damesmodewinkel met dezelfde naam’’) z’n deuren zou
sluiten. ,,Ik kon het pand huren en zo begon
ik mijn eigen kapperszaak: Bert’s Barbershop.
Kijk, ik heb er nog een sticker van. Leuk toch?
In eerste instantie knipte ik alleen heren,
maar na ruim een jaar kwam er een kapster
bij me werken, waardoor het een dames- én
herenkapsalon werd. De naam veranderden
we toen in Top Hair Fashion en zo heet het
hier nog steeds.’’
Na verloop van tijd kon Bert, inmiddels vader
van een dochter en zoon, de winkel kopen.
Daar hoorde ook een woonhuis bij, waar hij
nu al heel wat jaren woont.
Rode Kruisziekenhuis
In 1981 voegde Bert een nieuwe dimensie aan
zijn service toe. ,,De directeur van het Rode
Kruisziekenhuis, een klant van me, vertelde
op een dag dat de exploitant van de ziekenhuiskapsalon ermee ophield. Had ik misschien interesse om die toko over te nemen?
Nou, dat leek me wel leuk. En zo werd ik ook
de Rode Kruiskapper. Nou ja, ik zelf eigenlijk
niet. Ik bleef hier in de Goudenregenstraat de
zaak runnen, maar één van de kapsters die bij
me werkten ging voortaan in het ziekenhuis
aan de slag. Dat was goed te regelen, want dat
kapperszaakje was maar een paar uur per dag
geopend.’’
,,We hebben het zo’n vijftien jaar volgehouden, met niet alleen patiënten als klant maar
ook artsen en verpleegkundig personeel. Toen
werd het steeds minder lucratief. De tijd dat
mensen in het ziekenhuis lagen werd sowieso
al steeds korter en bovendien schakelde het
Rode Kruis meer en meer over op dagbehandelingen. Grote operaties vonden er haast niet
meer plaats. In 1996 nam een van mijn kapsters de business van mij over. Die ziekenhuissalon bestaat trouwens nog steeds hoor!’’
Veranderingen
In veertig jaar tijd is er in het kappersvak

heel wat veranderd, alleen al in de heersende haarmode. ,,Dat moet je voortdurend
bijhouden, anders kun je ’t schudden. Dan
ben je hopeloos ouderwets,’’ weet Bert. Het
enige ouderwetse element in zijn zaak bestaat
uit de retro-kappersstoelen uit de jaren zestig,
gekocht in België, die hij met trots demonstreert.
,,Maar er is nog meer veranderd. Kijk eens
naar buiten: als winkelstraat is de Gouden
regenstraat de afgelopen jaren finaal ingestort. Het was hier altijd een levendige boel,
met een groenteboer, aardappelboer, De
Gruyter, Co-op, een drogist, twee slagers,
een poelier, viswinkel, banketbakker, gewone
bakker, opticien, schoenmaker, slijterij en
rtv-zaak. Allemaal foetsie. Gelukkig zijn jonge
enthousiaste mensen hier verderop onlangs
weer een wijnhandeltje begonnen, maar
verder heb je bijna alleen nog maar dienstverlenende bedrijfjes, zoals de stomerij, de
makelaar, de Indische en Chinese restaurants,
de patatzaak, het café, de Weight Watchers,
een schoonheidssalon en de acupunctuurpraktijk. De enige winkels zijn behalve die
wijnhandel nog de meubelzaak op de hoek
van de Segbroeklaan, de parketteur en de
zaken voor kozijnen en zonweringen. En ja,
in zekere zin is de Skoda-dealer ook nog als
winkel te beschouwen.’’
Reclame
Tot eind vorig jaar had ik hier altijd een reclamebord op de stoep staan met de tarieven
erop. Maar daar kreeg ik gedonder over met
de politie. Het mocht opeens niet meer. Of
misschien had het wel nooit gemogen, maar
werd er nu pas aandacht aan besteed. Enfin,
ik heb dat bord weggehaald en er zo’n postcodeloterijfiets voor in de plaats gezet met een
mandje voorop, voorzien van een reclamekreet. Dat mag dan schijnbaar weer wel, want
dat zou iedereens fiets kunnen zijn, die hier
toevallig staat geparkeerd. Begrijp je?
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Supermooie boomhutten aan
de Laan van Poot
Tekst en foto’s: Magda van Eijck
Wat zijn de duinen en de Laan
van Poot toch mooi geworden
zonder al dat prikkeldraad dat
zich vroeger langs de scheidslijn tussen laan en duingebied
bevond. De bomen, de struiken
en het gras nodigen nu uit om
er van te genieten. Niet alleen
door er naar te kijken, maar ook
om er iets mee te doen. Gelukkig
gebeurt dat ook, vooral op het
stuk van de Laan van Poot tussen
de Kwartellaan en de Fuutlaan.
Daar staan al ruim drie jaar twee
boomhutten op enige afstand van elkaar. De makers van de grootste hut zijn Phoebe, Anton
en Amelie Duterloo, van Laan van Poot 266, Carlijn van der Voort van Laan van Poot 268 en
Wietske Overdijk van Laan van Poot 272. En natuurlijk hun vaders. Want een handige vader
heb je er wel bij nodig, en zeker ook zijn hamer, spijkers en ander gereedschap.
De grote boomhut is vaak van
vorm veranderd en er is ook wel
eens hout van de ene naar de
andere hut verhuisd, maar dat
hoort een beetje bij het boomhutbouwen: soms heb je toevallig
net een plank van die andere
nodig… Het meeste hout komt
overigens uit containers die je
geregeld her en der in de wijk
voor de huizen ziet staan als er
iets verbouwd wordt. ,,We bellen
dan wel aan en vragen of we iets
mogen meenemen hoor”, zeggen de kinderen. Carlijn gaat op de schommel naast de hut zitten om te laten zien hoe heerlijk
relaxed je hier kunt schommelen, gewoon in een stukje duin op een paar stappen van je huis.
Zoiets moois vind je in andere grote steden vast niet.
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Kortom
Natuurwandeling door
de wijk op vrijdag 20 juni
Wie meer wil weten over het vele ‘groen’ in de Vogelwijk
doet er goed aan op vrijdagmiddag 20 juni om 15.00
uur mee te gaan met een natuurexcursie te voet door
de wijk. De wandeling, die ruim een uur zal duren maar
zelfs voor mensen met een rollator goed te doen is, staat
onder leiding van een deskundige op groengebied:
wijkgenote en tuinontwerpster Lydia Conens. Zij is ook
mede-auteur van het vorig jaar verschenen boekje
Vogelwijk Den Haag, Natuur in en rond een tuinstad.
De tocht begint bij het huis van Mieke Douma,
Eendenlaan 6, en zal daar ook eindigen met een afsluitende borrel.
De organisatoren Mieke Douma en Ria Zonneveld zien
graag dat deelnemers zich van tevoren aanmelden bij
Ria Zonneveld. Dat kan op 17 en 18 juni, bij voorkeur
tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer
(070) 345.22.68.

Inschrijving Vogelwijk-rally
kan nog tot en met 11 juni
Er zijn al vele inschrijvingen binnen voor
deelneming aan de 10e Vogelwijkrally van deze
eeuw, die verreden zal worden op zondag
15 juni. Wie graag mee wil doen (met een
équipe van twee personen) maar zich nog niet
heeft aangemeld, kan dan nog tot en met 11
juni doen. Bezit u geen klassieke automobiel
of ‘sports car’, dan kunt u er voor die dag tegen
een schappelijk bedrag eentje te huren bij de
organisatie. Neem daarvoor contact op met
Eric van der Maarel: 06-28.22.80.98
Op de website van de wijkvereniging (www.
vogelwijkonline.nl) en in de twee voorgaande
nummers van dit blad kunt u alles over de
komende Jubileumrally lezen.
De start is voorzien tussen 11.00 uur en 11.30
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vanaf het parkeerterrein bij de HALO aan de
Laan van Poot 363. De tocht eindigt rond 17.30
uur bij Brasserie Pex in de Bosjes van Pex.
Last minute aanmeldingen graag per e-mail
bij Carine Smith: carine.smith@xs4all.nl
U kunt haar ook bellen: 06-51.15.23.73

Orgelpremière ‘Introduction’
in Houtrustkerk op 15 juni
Organiste Marieke Stoel geeft zondag 15
juni van 12.00 tot 12.30 een orgelrecital
in de Houtrustkerk, Beeklaan 535/hoek
Houtrustweg. De toegang is gratis, maar er is
een collecte na afloop.
Marieke verzorgt tijdens het concert de première voor Nederland van Introduction van
Theo Flury. Deze Zwitserse benedictijner pater
componeerde naar aanleiding van een improvisatie in 2013 een ‘Introduction sur le thème
du Carillion des heures de la Cathédrale de
Soissons’, bedoeld om vooraf te gaan aan de
gelijknamige ‘Fugue sur le thème...’ van Maurice
Duruflé.
De Introduction heeft een geheel eigen stijl met
het fugathema als basis. Toch sluit het stuk ondanks de voor Flury gebruikelijke complexe ritmes, modulaties en uitbundige virtuositeit, harmonisch en soepel aan op de fuga van Duruflé.
Het programma omvat verder ‘Colloquio con le
Rondini’ van Enrico Bossi, ‘Sortie’ van Charles
Tournemire en ‘Ballade en Mode Phrygien’ van
Jehan Alain.

Kunstgeschiedenis: nieuwe
cursussen in het najaar
Kunsthistorica Saskia Gras geeft vanaf eind
september weer nieuwe tiendelige cursussen
kunstgeschiedenis in het zaaltje bij de
St. Albaanskerk aan de Rietzangerlaan 2a.

Kortom
Belangstellenden kunnen zich daar nu al voor
opgeven via het mailadres
saskiagras@hccnet.nl of tel. (070)4481054.
Het gaat om de volgende cursussen
- Op donderdagochtenden van 10.00 tot 1145
uur: Moderne Kunst van 1945 tot heden
(o.a. Expressionisme, Cobra, Op-Art, Pop
Art, Minimal Art, Conceptuele kunst en
Industriële vormgeving) Kosten: 135 euro.
- Op maandagmiddagen van 12.30-14.15 uur
of 15.00-16.45 uur: Nederlandse architecten van de 20ste eeuw (o.a. Kramer, Duiker,
Oud, Stam, Van Eyck, Herzberger, Koolhaas,
Houben) Kosten: 135 euro.

Verrassend concert in
‘Vluchtkerk’ op 21 juni
Ieder die dit leest wordt van harte uitgenodigd
om op zaterdagavond 21 juni (de eerste officiële zomerdag) van 19.00 tot 20.00 uur in de
‘vluchtelingenkerk’aan de Sportlaan een klassiek concert bij te wonen. De uitvoering wordt
verzorgd door een onlangs opgericht klein
gevarieerd muziekgezelschap met de naam De
Haagse Muzikale Verrassing.
Tot dit gezelschap behoort ook een bijzonder
zangkwartet van vier zussen, die allen sterke
banden hebben met de Vogelwijk. Het zijn
Lucia, Roosje, Maria en Margret Schouten,
opgegroeid aan de Mezenlaan en later verhuisd
naar de Kanarielaan. Zij maakten deel uit van
het vijftien kinderen tellende gezin van Theo
en Toos Schouten. Vader Theo was vele jaren
lang koster en organist van de Sacramentskerk,
die nu het onderkomen is van uitgeprocedeerde asielzoekers uit onder meer Irak en
Afghanistan. De zussen, die zichzelf Sorores
Cantantes noemen (Latijn voor ‘zingende
gezusters’), zullen tussen de instrumentale
stukken door enkele liederen van Poulenc en

een Russisch lied ten gehore brengen.
Het ensemble De Haagse Muzikale Verrassing,
dat ook in gevangenissen en asielzoekerscentra optreedt, is opgericht op initiatief van de
Haagse Huisarts Petra Wielders. Zij speelt
in haar vrije tijd klarinet, onder meer in het
Bataafs Symfonieorkest. Vogelwijkbewoners die
een instrument bespelen en graag mee zouden
willen werken aan het gelegenheidsconcert
van 21 juni in de kerk aan de Sportlaan wordt
verzocht snel contact op te nemen met Lucia
Schouten: telefoon 06 30474994. De toegang
tot het concert is gratis.

Feestelijk competitieslot van
Vogelwijk Huiskamerbridge
Op 22 juni sluiten de deelnemers aan de
jaarlijkse competitie van het Vogelwijk Huis
kamerbridge het seizoen 2013/2014 feestelijk
af met een borrel en diner in restaurant Berg en
Dal.
Tijdens de competitie, die met name in de wintermaanden plaatsvindt, spelen diverse paren
(dit keer maar liefst 22) en reservespelers één
maal per maand bij iemand thuis volgens het
systeem van een laddercompetitie. In september
krijgt ieder een speelschema voor het gehele
jaar zodat men weet tegen wie men in welke
maand twintig spellen speelt. Waar en op welke
dag of avond spreekt men samen in onderling
overleg af. Aan het eind van de maand worden
de scores berekend. Overigens staan bij dit alles
het speelplezier en de gezelligheid voorop!
Heeft u zin om met een partner in de competitie
van 2014/2015 mee te spelen? U bent van harte
welkom! De enige voorwaarde is dat één van
beide spelers in de Vogelwijk woont.
Belangstellenden kunnen bellen of mailen naar
Paula Otten en Paul Strik, Roodborstlaan 7:
(070) 3220757 of paul.nld@gmail.com
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Kortom
Aspirant-deelnemers zijn bij dezen ook van
harte uitgenodigd voor de borrel van 22 juni
om 17.00 uur in Berg en Dal.

‘Aanschuifdiner’ op 10 juli
Op donderdagavond 10 juli is er in de tuin van
Papegaailaan 7 weer een ‘aanschuifdiner’. Een
prima driegangenmaaltijd voor een schappelijke prijs, waarbij iedereen uit de wijk of
daarbuiten kan aanschuiven. Er wordt dit keer
gekookt door Flo’s Keuken onder leiding van
Florine Lunsingh Scheurleer. Kosten van het
diner: 24,50. Drankjes worden apart per glas
berekend. Reserveren via info@vergaderathome.nl
Meer informatie én het menu zijn te vinden op:
http://vergaderathome.nl/dinner-home.html

Kleinkunstenaar Max Douw
treedt met ‘interactief’
theater op in de Vogelwijk
Op zaterdagavond 5 juli krijgt u de kans om
dicht bij huis een zeer bijzondere theatershow
mee te maken. In het ‘huiskamertheater’ aan de
Papegaailaan 7 treedt vanaf 20.30 kleinkunstenaar Max Douw op met zijn programma Op je
lijf geschreven.
Het is een muzikale interactieve show, waarbij
de toeschouwers (die ook nog eens kunnen
genieten van wijn en hapjes) volop inspraak
hebben. Elke bezoeker krijgt kort na reservering een vragenlijstje, aan de hand waarvan
Max zijn liedjes en acts creëert. De voorstelling
is dus echt op je lijf geschreven!
Max Douw (1983) studeerde in 2007 af
aan de Amsterdamse Toneelschool & Klein
kunstacademie. Sindsdien ontplooide hij zich
als een artistieke duizendpoot. Hij zingt achter
de piano, schrijft, componeert, acteert en regis-

seert. De afgelopen jaren heeft hij niet alleen
in Nederland, maar ook in Duitsland en België
solovoorstellingen gespeeld. Ook maakte hij een
serie voorstellingen met het Residentie Orkest
Entreeprijs: € 29,95, all-in, dus inclusief wijn en
hapjes. Het aantal toeschouwers is beperkt tot
25. Reserveren is daarom verplicht. Mail naar
info@vergaderathome.nl Verdere informatie bij
Yvonne Brouwer, (070) 3234187.

Exposities Rietzangerlaan 2A
In het bekende zaaltje aan de Rietzangerlaan 2A,
naast de St. Albaankerk, exposeren wijkgenoten
deze maand op diverse zaterdag - en zondagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur hun creaties. Op
7 en 8 juni zijn er sieraden, keramiek, aquarellen
en quiltwerk tentoongesteld. Op 21/22 en 28/29
juni kunt u maskers, grafisch werk en weefwerk
zien. Wie er belangstelling voor heeft kan tijdens
de openingsuren van de exposities ook de vrijkatholieke St. Albaanskerk uit 1932 bezichtigen.
Nadere informatie: Marette Wils. Telefoon:
(070) 3238910.

D66 wint in Vogelwijk
Europese verkiezingen
D66 is op 22 mei bij de verkiezingen voor het
Europees Parlement niet alleen de landelijke
winnaar geworden, maar scoorde ook het hoogst
(28,5 procent) in de drie Vogelwijk-stembureaus.
Ruim 57 procent van de wijkbewoners ging in z’n
eigen buurt naar de stembus. De gemiddelde opkomst in heel Den Haag was slechts 34 procent.
Tweede in de wijk werd de VVD (25 procent
van de stemmen) en het CDA en GroenLinks
deelden broederlijk de derde plek: elk 9 procent.
De PVV scoorde in de Vogelwijk 7,7 procent, de
PvdA 6,5, de Dierenpartij bijna 5, de SP 3 en de
ChristenUnie/SGP 2,5.
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Schrijf u in voor het Vogelwijk
Golftoernooi of een golfclinic
Op vrijdag 12 september wordt voor de derde keer een golfwedstrijd voor leden
van onze wijkvereniging georganiseerd. Ook voor niet-golfers kan dit een leuke
dag worden, want wie eens met deze tak van sport wil kennismaken kan gratis
een ‘golfclinic’ volgen. Deze spoedcursus voor beginners wordt verzorgd door een
golf-professional.
De wedstrijd en de clinic worden gehouden
op de duinbaan van Golfclub Ockenburgh
(Wijndaelerweg) en vinden plaats onder de
vlag van de Vogelwijkvereniging, die deze activiteiten ook financieel ondersteunt. Deelname
aan de wedstrijd is mogelijk voor maximaal 44
spelers. Na het succes van de voorgaande jaren
rekenen de organisatoren Els Risselada, Bert
Bruning, Chris van Ede en Andy van der Rijt ook
dit jaar weer op een groot aantal enthousiaste
wijkbewoners.
Programma
In het volgende nummer van dit blad kunt u
uitgebreide informatie over het dagprogramma
lezen. Wel is het handig alvast te weten dat de
wedstrijdgolfers vanaf 14.30 uur worden verwacht en de deelnemers aan de clinic om 16.00
uur. Na afloop wordt voor zowel de toernooispelers als de cursisten in het clubhuis een gezamenlijke maaltijd aangericht. Men mag voor
deze maaltijd ook een introducé meenemen.
Voor deelname aan de wedstrijd dient u aan
drie voorwaarden te voldoen:
✓ lid zijn van de wijkvereniging
✓ in het bezit zijn van een golfhandicap of een
golfvaardigheidsbewijs GVB
✓ uw betaling moet - na bevestiging van uw
inschrijving - uiterlijk 2 september in ons
bezit zijn.
Deelname aan de wedstrijd kost voor leden van
Golfclub Ockenburgh €12 en voor de overige

deelnemers €22 (inclusief greenfee). De kosten
voor de gezamenlijke maaltijd bedragen €20
(inclusief glas wijn en koffie).
De deelnemers aan de golfclinic betalen slechts
€10.
Wilt u meedoen met de wedstrijd of
de clinic?
Schrijf u dan nu alvast in, want het aantal
plaatsen is beperkt.
Mail naar cwvanede@gmail.com
Vermeld uw naam, uw eventuele lidmaatschap van de golfclub, uw golfhandicap en
met hoeveel personen u wilt deelnemen aan
de maaltijd. Als u aan de clinic wilt deelnemen
hoeft alleen maar uw naam op te geven en het
aantal dinergasten. U ontvangt spoedig een
bevestiging van uw inschrijving.
Mocht u nog vragen hebben, stuur dan even
een mailtje naar Bert Bruning:
hjj.bruning@casema.nl
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

AANGEBODEN -Twee kaarten te koop voor de
musical Warhorse in theater Carré op woensdag 18 juni om 20:00 uur. Loge 8, rij 1, stoelen
3&4, rechts vooraan. Prijs: 49,50 per kaart. Bel
met Jackie Nicholson: 06-41512959.
GEVRAAGD - Wij zijn op zoek naar een leuke
oppas die onze dochters van 4, 7 en bijna 9 op
twee middagen in de week uit school kan halen
en bij ons thuis wil opvangen. Plezier hebben
in kinderen en een goede referentie vinden we
belangrijk. Jort en Marieke 06-48343117.
GEZOCHT – Garagebox of inpandige stallingsplaats om te huren voor een (oldtimer)
auto. Periode april t/m september of voor het
hele jaar. Bij voorkeur in of nabij de Vogelwijk.
Reacties graag naar tel 06-12427161 of
cjpilon@hotmail.com
TE KOOP - Fietsendrager van Thule voor drie
fietsen. In zeer goede staat: €170. Tel 06 5241
1181 (Marjolein)
TE KOOP – Gazelle damesfiets met trommelremmen en 3 versnellingen, kleur goudbruin geheel in goede staat - Prijs € 60. Tel. 3656662
na 18.00 uur.

TE KOOP - Geboren in de Vogelwijk, een gelegenheidsnestje rode en black & tan ruwhaarpups met uitstekende stamboom.
Voor enkele zoek ik nog lieve baasjes. Ina Flohil
06- 210903397 of tel. 3254242.
Vraagprijs 800 euro.
TE KOOP - Zaterdag 16 augustus 12-15 uur
aan de Tortellaan 65: laatste verkoop wegens
verhuizing. Alles moet weg! Bel Marjolein
Minks als u op een andere tijd wil komen kijken
en kopen, 06 5241 1181.
AANGEBODEN – Aangezien wij gaan verhuizen heeft onze huishoudelijke hulp weer
enige tijd over om in de Vogelwijk te werken.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij fam. Unger,
tel. 32 35 340 of tel. 3469 738.
GEVONDEN - Een meisjesvest van MEES
maat 140. Camouflageprint en bont aan de
binnenkant. Het vest is tijdens de Koningsdagvrijmarkt op de Sijzenlaan aan een paaltje achtergebleven. Tel. 06 27227787 of 06 55157413.
TE KOOP WEGENS VERHUIZING – Z.g.a.n
vierpits r.v.s. gasfornuis (Indesit) met oven/
grill. Prijs 200 euro. Twee 1-persoons bedden,
onderschuifsysteem, zonder matras: 50,Vanaf 23 juni beschikbaar. Tel. 365 87 27/
06 2034 1562.
GEZOCHT – Een vouwfiets, bij voorkeur met
20 inch banden en versnelling. Tel. 3684333.
TE KOOP - Keukenmachine Magimix Mini
Plus, zo goed als nieuw. Aankoop/garantiebon
aanwezig. Prijs: 75 euro. Tel. 3684264.
GEZOCHT - Te leen of te huur gevraagd van
31 juli tot 30 augustus: een kinderfietsje, kinderzitje voor op de fiets en een tafeltje met stoel
voor onze 5-jarige kleinzoon uit Tokio die komt
logeren. Tel. 3476756 of e-mail:
gajentaan123@hotmail.com
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TE KOOP - Vanwege verhuizing eind juni
af te halen: Twee zwarte Lundia boekenkasten, elk 50 euro. Eén Ikea boekenkast, 25
euro. Vestibulekastje met rieten mandjes, 25
euro, twee eenvoudige tafels, één grijs, één
beuken, elk 25 euro. Twee garderobekasten,
kleur notenhout, elk 50 euro.Tel: 323 8882
of 06-48228505.
OPPAS AANGEBODEN - Onze lieve en
betrouwbare oppas die al ruim 8 jaar op onze
kinderen past heeft nog plek op dinsdag. Het
kan gaan om de hele dag of alleen naschoolse
opvang. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u
contact met haar opnemen via nummer
06 81 45 18 18. Voor referenties: bel met
Daniëlle Koster, 06 21100914.
TE KOOP – In verband met onze verhuizing
te koop: mooie witte 4-deurs schuifdeurkast
(2 deuren zijn voorzien van spiegels). Afm:
336 cm breed, 84 diep en 212 hoog. Tegen
elk aannemelijk bod.Tel. 323 5340.
HONDENOPPAS GEZOCHT - Vogelwijk
bewoonster zoekt lieve hondenoppas, ook
tijdens weekendjes, vakantie etc. voor mijn
lieve Friese stabij van 5 jaar. Uitlaten 5 euro,
logeren 10 euro per dag inclusief voeding etc.
Ik doe ook (tuin)werkzaamheden, boodschappen, schoonmaken etc. voor 15 euro
per uur. Tel. 06-21814540.
TE KOOP – Wegens verhuizing te koop: een
Fraser-fir kerstboom, 1.80 hoog, voorzien van
elektrische verlichting. Prijs: 40 euro.
Tel. 3235340
CURSUS BRUGKLAS – Wijkgenote geeft
cursus (3 bijeenkomsten) voor kinderen die
van basisschool naar voortgezet onderwijs
gaan. Weerbaarheid, zelfredzaamheid en
zelfvertrouwen nemen toe.
Tel (070) 7370940
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Ontmoeting op Koningsdag
Op Koningsdag zingt een merel luid
en schittert het zonlicht
fleurig op oranje hoeden
en afgedankte aardse
bezittingen wijd verspreid
Even herken ik haar niet meer
zoveel ouder dan toen wij buren waren
Haar derde baby heeft nu ook een kind
de nieuwe grootmoeder
straalt als vroeger meisje
Mijn enige baby die nu
vader is, scharrelt met zijn
zoon tussen Lego en springkussen
uitgelaten blij met
een camper van plastic
Ik zie nog de eerste baby
in haar jonge armen
destijds nog zoveel jaren voor ons
de lange weg naar oud
en niet alles geheel waargemaakt
maar beide paren geluksvogels
vliegen nog altijd samen
de harten nog aan elkaar verpand
Als je na jaren, bijna een heel leven ertussen
van niet-zien, het bekende weer
in elkaar herkent, lijkt het als gisteren
maar schrik je hoe vlug de tijd is gegaan
als je achterom kijkt

Olga
Millenaar

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 basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1.

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: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 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. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel (070) 353.85.11

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 308 39 54.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het
maken van een afspraak op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6,
tel. (070) 308 39 54. Huisbezoek is mogelijk.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 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. (070) 308 39 54. Lizeth Kastelein.
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. (070) 308 39 54 Lizeth Kastelein.
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. (070) 308 39 54.
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. (070) 754 55 66.
Email: wspuitzicht@florence.nl
Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. (070) 306 10 20.
E-mail: info@rzgs.nl Website: www.rzgs.nl
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Activiteiten & Clubs

W I J K V E R E N I G I NG

Commissie Kinderactiviteiten
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Bestuur

Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl

Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl
Secretaris
Henk Eleveld
Laan van Poot 300, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl
Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
arthur.wiggers@planet.nl
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
- Christian Pick
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
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
E-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, HALO. Contact: Willem
Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

