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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.

Een paar weken geleden, toen dit oktobernummer
nog volop in de maak was, zag ik tv-beelden van
een visverwerkend bedrijf ‘op’ Urk. Daar stonden
jonge vrouwen en mannen in een koelruimte vis te
fileren. Dag in dag uit, en sommigen zelfs jaar in jaar
uit. Nooit wat anders. Altijd diezelfde soort vissen,
altijd die kille kou. Dergelijke beelden, zoals je ze
ook wel eens ziet in het prachtige tv-programma De
Keuringsdienst van Waarde – met bijvoorbeeld mannen die dagelijks niks anders doen dan koeien uitbenen of vrouwen die aan een lopende band dingen in
doosjes stoppen – zijn altijd treurigmakend. Wat ben
je toch gezegend als je afwisselend werk hebt, is dan
de telkens weer opkomende gedachte.
Neem de journalistiek. Never a dull moment. Dat
geldt ook voor het maken van dit blad. Er zijn een
paar vaste rubriekjes, maar verder biedt elke maand
weer nieuwe onderwerpen, nieuwe ontwikkelingen
en vaak boeiende verhalen over wijkgenoten van allerlei pluimage. Iemand die elders in de stad woont,
vroeg een keer: ‘Hoe kun je nou in een saaie buurt als
de Vogelwijk tien keer per jaar een wijkblad maken?
Daar gebeurt toch nooit wat?’ Tja, leg dat maar eens
uit. Er gebeurt hier veel meer dan de oppervlakkige
beschouwer denkt. Soms is het zichtbaar, maar vaker
niet. Dit blad is er onder meer om aandacht te besteden aan wat er boven én onder de oppervlakte van de
wijk leeft. En om te laten zien dat hier talrijke mensen
wonen met een verhaal dat waard is om aan de grote
klok te hangen.
Er zijn nog een paar honderd wijkbewoners die dit
blad niet tien keer per jaar krijgen. Doodzonde, want
dan mis je wel wat. Er is simpel iets aan te doen: ga
naar de website www.vogelwijkonline.nl en klik op
de knop met de tekst Word nu lid rechts bovenin. Dan
krijg je na het invullen van enkele gegevens voortaan
dit blad in de bus en ben je ook nog eens lid van de
wijkvereniging. En dat voor maar 15 euro per jaar.
Elk kwartaal heeft dit magazine een andere omslagfoto, die wisselt met de seizoenen. Met opzet
hebben we nu gekozen voor een herfstfoto van de
Nieboerweg, want tot Kerstmis zal deze deels zijn
opengebroken vanwege de aanleg van een nieuw
rioleringssysteem. Tussen 2007 en 2015 heeft de hele
wijk nieuwe riolering en bestrating gekregen, maar de
Nieboerweg is daarbij buiten schot gebleven. Nu is zij
de hekkensluiter van het project.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Tijdens een fietstocht door onze wijk viel
mijn oog op een nieuw bord in een voortuin:
Vogelwijk advocaten. Het is niet de enige
zakelijke activiteit die zich siert met de naam
van onze wijk. We hebben ook een apotheek,
een tandartsenpraktijk, een bed & breakfast,
een netwerk van ondernemers en vele andere
activiteiten die zich bedienen van de naam van
onze wijk.
Is dat nu alleen een manier om aan te duiden
in welk deel van de stad Den Haag men gevestigd is, of gaat het om meer? Is de Vogelwijk
intussen een begrip dat ergens voor staat?
Niet alleen een plek op de kaart, maar ook
een gevoel, een waarde, een betekenis die de
gemiddelde ondernemer graag wil gebruiken
om z’n business te voorzien van een bepaalde
uitstraling. Relaxed, genietend van die mooie
plek achter de duinen, maar ook strijdbaar
als die in gevaar komt. Verantwoordelijkheid
willen nemen voor het mooie dat we hebben
en voor de mensen om je heen. Zonder elkaar
te bedisselen.
Dé Nederlander bestaat niet, dé Vogelwijker
ook niet. Maar identiteit en karakter heeft
onze wijk wel degelijk. Een identiteit die door
ieder die daar eerlijk mee om gaat gerust
gebruikt mag worden. Voor zo ver we daar als
wijkvereniging al over zouden gaan….
Cor Veld
Iemand die de afgelopen jaren op overtuigende wijze bijgedragen heeft aan de identiteit
van onze wijk, was Cor Veld, die eind augustus
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overleed. Hij heeft als voormalig ingenieur in
de sector van de ‘natte waterstaat’ jarenlang de
wijkvereniging van advies gediend bij plannen
die onze kust betroffen, zoals bouwen in zee of
de aanleg van een cruiseterminal. Nog niet zo
heel lang geleden was hij samen met Irene van
Geest, met wie hij de kustcommissie vormde,
aanwezig in ons bestuur om ons bij te praten.
De wijze waarop hij zijn kennis deelde en
inzette was indrukwekkend. Elders in dit blad
leest u een In Memoriam waar ik me van harte
bij aansluit.
Nieuw bestuurslid
Ja, het is weer gelukt! Tijdens de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van 12 november
zullen wij een nieuw te verkiezen bestuurslid
presenteren: Ilonka Sillevis Smitt. Verderop in
dit nummer wordt zij geportretteerd. Ilonka
zal Marianne Moor opvolgen in de sociale portefeuille in ons bestuur. Wij denken dat Ilonka
daar zeer geschikt voor is en we hopen dat de
ALV dit zal ondersteunen.
Huis-aan-huis
Elk jaar in oktober wordt dit wijkblad niet
alleen bij de leden van de wijkvereniging in
de bus gedeponeerd, maar bij alle wijkbewoners, op alle adressen. Dat betekent dat deze
column wellicht ook door niet-leden gelezen
wordt. En och, wat zouden wij graag zien dat
u zich bij ons aansluit! Voor maar € 15 per jaar
ontvangt u (bijna) maandelijks het wijkblad
en u steunt financieel en moreel het werk van

de wijkvereniging. Op de website van onze
vereniging (www.vogelwijkonline.nl) treft u
een knop aan die u de weg wijst.
Kom ook op 12 november!
Zoals al gezegd wordt op donderdag 12
november de Algemene Ledenvergadering
van de wijkvereniging gehouden. Vanaf 19.45
uur bent u welkom in de Heldringschool aan
het IJsvogelplein. Naast het verkiezen van een
nieuw bestuurslid en enkele andere huishoudelijke activiteiten staan er verschillende
andere onderwerpen op de agenda. Een voormalige inbreker zal ons vertellen hoe makkelijk het is om in onze wijk in te breken. Begin
september maakte hij een rondgang door een
deel van de wijk. Zwakke plekken legde hij
vast op de gevoelige plaat en die platen zal hij
ons tonen.
Verder besteden we tijdens de ALV aandacht
aan de plannen voor het HALO-terrein. Ik
verwacht dat we als bestuur, mede namens de
HALO-commissie, het akkoord van de aanwezigen zullen vragen voor de plannen zoals die
er nu liggen. Naast de gemeentelijke informatieavond die op 13 oktober wordt gehouden
(en waarvoor u van de gemeente een uitnodiging hebt ontvangen) is dit voor de wijkvereniging een belangrijk formeel moment.
Verder zullen wij stilstaan bij de ontwikkelingen rond de voormalige Sacramentskerk
aan de Sportlaan. Inmiddels is er in nauwe
samenwerking met een onder de wijkvereniging opererende commissie een plan ontwikkeld dat voorziet in het deels in stand houden
van de kerk en het deels (na sloop) oprichten
van een appartementencomplex. U krijgt een
presentatie op hoofdlijnen. We zijn ook bezig
met het organiseren van een afzonderlijke informatiebijeenkomst voor direct betrokkenen
en geïnteresseerden.
Kortom: de ALV kent een vol programma dat
zeer interessant is. De vergadering is overigens
tevens te zien als een ‘wijkberaad’, en daar-

mee ook toegankelijk voor niet-leden van de
wijkvereniging.
Diner laancoördinatoren
Op 28 oktober organiseert de wijkvereniging speciaal voor de laancoördinatoren een
informatieavond met diner. Naast de laancoördinatoren zullen ook vertegenwoordigers van
de politie (bureauchef Segbroek, wijkagent)
en directeur Hanneke Schippers van het
stadsdeel Segbroek aanwezig zijn. Er zijn twee
bijzondere presentaties. Ten eerste geeft een
vertegenwoordiger van de luchtvaartpolitie
een toelichting op het gebruik van politiehelikopters: waarom hangen die apparaten vaak
boven onze wijk, terwijl het hier zo rustig is?
Ten tweede komt een deskundige ons voorlichten over nut en noodzaak van beveiligingscamera’s rond je woning.
Grote organisator achter deze bijeenkomst is
Willem Ruitenberg die sinds kort de spil is in
het netwerk van laancoördinatoren. Willem
zoekt voor een aantal lanen en laangedeelten (bijv. van de Laan van Poot) nog een
coördinator. Hebt u geen coördinator in uw
buurt? Denk er eens over na. Het is een leuke
vrijwilligersjob die werkelijk toegevoegde
waarde heeft voor de veiligheid in onze wijk.
Misschien dat we u al kunnen verwelkomen bij
dit diner!
Kerstkoor
Ten slotte wil ik nog uw aandacht vragen voor
het Vogelwijk-kerstkoor dat in oprichting is,
mede dankzij Anja Jager, onze bestuurscollega
met cultuur in haar portefeuille. Lezend in dit
blad komt u er vanzelf meer informatie over
tegen en ook hoe u zich kunt opgeven.
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Anja Jager,
Peter Arends, Henk Eleveld en Christian Pick)
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Nieboerweg tot
Kerst op de schop
Begin september heeft de gemeente een aanvang gemaakt met de vernieuwing van de riolering op de Nieboerweg, tussen de Sportlaan
en de dr. Van Welylaan. Het is een klus die
tot enkele dagen voor Kerstmis zal duren.
Bewoners zullen er wel last van ondervinden,
maar het goede nieuws is dat de weg niet
geheel en al hoeft te worden opengebroken. De
trams kunnen gewoon blijven rijden en zelfs
het autoverkeer zal nauwelijks worden gehinderd. Alleen tijdens asfalteringswerkzaamheden zullen auto’s gedurende enkele dagen
worden geweerd. In bepaalde gedeelten van
de Nieboerweg kunnen tijdens het project geen
auto’s worden geparkeerd en ook voor fietsers
zullen de wegdelen waar gewerkt wordt niet te
berijden zijn.
Antieke buis
Tussen 2007 en 2015 is de riolering en de
bestrating in de gehele Vogelwijk in vier fasen
vervangen. De Nieboerweg is daarbij echter
overgeslagen, omdat zich hier een bijzondere
situatie voordoet die nader onderzoek noodzakelijk maakte. Midden onder de trambaan
ligt een nog uit 1922 daterende hoofdrioolbuis,

die opmerkelijk genoeg nog in redelijk goede
conditie bleek te zijn. Om deze antieke buis te
vervangen en tegelijk de huisaansluitingen op
dit riool te vernieuwen, zou de straat onder de
tramrails geheel moeten worden weggebroken.
Dat zou een lastige en tijdrovende klus opleveren, waarbij zowel tram- als autoverkeer op
deze belangrijke verbindingsweg geruime tijd
onmogelijk zou zijn.
Regenwater
Na ruim overleg is uiteindelijk besloten het
oude hoofdriool te laten liggen, maar minder
zwaar te belasten. Voortaan zal deze buis enkel
nog worden gebruikt voor het afvoeren van
regenwater dat in de putjes tussen de tramrails
valt. Onder de trottoirs en fietspaden langs de
huizen zal nu een geheel nieuw rioolsysteem
worden aangelegd, waarop de huishoudens
worden aangesloten. Deze nieuwe riolering
zal ook het water van de regenputten langs de
stoepranden opvangen.
Tot bijna eind oktober wordt er op de
Nieboerweg gewerkt aan de huizenkant met de
oneven nummers. Daarna komt de even zijde
aan de beurt.
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Even voorstellen:
Kandidaat-bestuurslid Ilonka
Sillevis Smitt - Van der Toorn
Door Dick van Rietschoten
,,Ik ben zo blij met ons huis en ik vind dit zo’n
heerlijke woonbuurt! Bijna als vanzelf kwam
daardoor de gedachte op dat ik graag iets voor
deze wijk zou willen doen.’’ Terwijl ze door
haar vorig jaar rigoureus verbouwde woning
aan de Papegaailaan loopt, straalt Ilonka
Sillevis Smitt-Van der Toorn (60) zowel trots
als geestdrift uit. Haar bereidheid om zich
actief voor de wijk in te zetten was in haar omgeving niet onopgemerkt gebleven en kwam
ook voorzitter Chris van Dam van de wijkvereniging ter ore. Hij was het die haar over de
streep trok om zich beschikbaar te stellen als
bestuurslid van de wijkvereniging, ter vervanging van de onlangs vertrokken Marianne
Moor. Ilonka zei ja en zal op 12 november
tijdens de algemene ledenvergadering ter
benoeming worden voorgedragen.
Bed & breakfast
Ilonka deelt haar huis met echtgenoot Wolter,
marineofficier, en nog één inwonende pleegzoon. De drie andere kinderen – een zoon, nog
een pleegzoon en een uit Guatemala geadopteerde dochter - wonen al op zichzelf. Toch
telt het huishouden geregeld meer dan de
drie vaste bewoners, want op de bovenetage
is een bed & breakfast gevestigd. ,,We hebben
momenteel Fransen te logeren,’’ zegt Ilonka, in
de richting van het plafond wijzend.
Officieel woont ze sinds februari dit jaar op
Papegaailaan 32, maar Vogelwijkbewoonster
voelde ze zich al zes maanden eerder, want tijdens de ingrijpende renovatie van wat nu hun
droomhuis is, woonde het gezin Sillevis Smitt
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als huurders in een pand dat enkele tientallen
meters verderop aan diezelfde Papegaailaan
ligt. ,,Dat stond toevallig leeg en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt’’,
vertelt Ilonka, wier huis vóór die tijd in het
Statenkwartier stond.
De familienaam van haar man Wolter doet bij
de verslaggever een bel rinkelen. Was Sillevis
Smitt niet de naam van een predikantengeslacht? ,,Klopt’’, zegt Ilonka. ,,Wolters opa was
ooit een bekende vlootpredikant, die in 1966
heeft gepreekt tijdens de trouwdienst van
prinses Beatrix en Prins Claus, en de overgrootvader en een oom van Wolter waren ook
dominee. Zijn liefde voor de marine had Wolter
kennelijk in zijn genen zitten.’’

Mariahoeve
Ilonka groeide niet op in Scheveningen,
zoals haar achternaam Van der Toorn doet
vermoeden, maar in Mariahoeve. ,,Aan het
Norenburg, in een rijtje huizen dat mijn
vader zelf had ontworpen. Nee, hij was geen
architect. Hij werkte bij de PTT, maar was
heel creatief. Toen de wijk Mariahoeve zou
worden aangelegd, heeft hij zelf dat bouwplan
gemaakt en aan de gemeente gepresenteerd,
en dat is nog uitgevoerd ook.’’
Een aanzienlijk deel van haar werkzame leven
bracht Ilonka door in de lucht, als stewardess
en later purser (chef cabinepersoneel) bij de
KLM. Ik heb in die tijd op Trinidad Wolter
ontmoet. ,,Ik was daar als stewardess en hij lag
er met een fregat in de haven.’’ Haar vliegend
bestaan was echter een vervolg op iets geheel
anders. ,,Ik ben opgeleid tot maatschappelijk werkster en ik heb zelfs nog twee jaar in
Leiden culturele antropologie gestudeerd.’’
Als maatschappelijk werkster was Ilonka werkzaam in de Schilderswijk en bij de verslavingskliniek Emiliehoeve, onderdeel van het toenmalige Bloemendaal-complex (nu Parnassia)
langs de weg naar Monster. ,,Hartstikke leuk
en boeiend, maar toch trok de luchtvaart
uiteindelijk harder aan me.’’
Vrijwilligerswerk
Met haar kandidatuur voor het bestuur van
de wijkvereniging zet Ilonka beslist niet de
eerste stappen op het terrein van vrijwilligerswerk. Ze heeft al vaker met dat bijltje gehakt.
,,Toen ik in een klein straatje in Scheveningen
woonde, de Rogstraat, ben ik actief geweest in
een bewonersorganisatie die met omliggende
wijken, zoals het Van Stolkpark, actie voerde
tegen een nieuw gemeentelijk bestemmingsplan voor dat gebied. Verder heb ik, toen onze
kinderen op de basisschool zaten, hun schoolbibliotheek gerund.’’
,,Sinds een jaar of zeven werk ik trouwens opnieuw als vrijwilligster bij een basisschool, nu
bij ’t Palet in de Schilderswijk. Elke woensdag

doe ik iets met kinderen uit de groepen 6, 7 of
8. Ik lees bijvoorbeeld de krant met ze, waarbij
we ook praten over ingewikkelde zaken als
homoseksualiteit, het vluchtelingenprobleem
of hypotheken. Met kleine clubjes kinderen
uit groep 7 en 8 maak ik excursies, zoals naar
het Joods Historisch Museum of het Anne
Frankhuis in Amsterdam. Daar moeten ze dan
daarna een spreekbeurt over houden.’’
Ten slotte vertelt Ilonka dat ze ook actief is
binnen een vereniging voor Nederlanders die
- net als zij en Wolter - een kind uit Guatemala
hebben geadopteerd. ,,We hebben met die
vereniging de afgelopen jaren ook geld
bijeengebracht voor de bouw van scholen in
Guatemala. Met onze dochter Davita hebben
we daar deze zomer haar biologische moeder
en een broer en zus ontmoet. Heel leuk en
indrukwekkend allemaal. Het leek af en toe
net het tv-programma Spoorloos. Davita voelt
zich overigens wel 100 procent Nederlands.
Maar dat is eigenlijk ook wel begrijpelijk, want
ze kwam als baby al bij ons. Ze studeert nu
rechten in Utrecht.’’
Plannen
Ilonka heeft al nagedacht over de vraag hoe
zij als bestuurslid van de wijkvereniging haar
‘sociale portefeuille’ zou willen invullen. ,,Ik
zou bijvoorbeeld graag elke eerste vrijdag van
de maand mijn huis willen openstellen voor
50-plussers. Gewoon lekker koffie drinken met
elkaar en af en toe wellicht luisteren naar en
praten met een uitgenodigde spreker.
Op vrijdag 6 november wil ik van 10.30 tot
12.00 uur proefdraaien. Men is dus welkom!
Wat ik ook zou willen is het organiseren van
huiskamerconcerten bij mij thuis. Gratis en
voor niks. Op zondag 8 november om 14.30
heb ik de eerste al gepland. Het programma is
nog een verrassing, maar hoort, zegt het voort.
Voor de evenementen moet men zich voorlopig maar even bij me aanmelden. Dat kan via
ilonkasbnb@gmail.com of 06-18813144.’’
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Informatieavond over
bouwplan HALO-terrein
Voor de tweede keer dit jaar belegt de gemeente
binnenkort een informatieavond over de
bouwplannen voor het terrein van de eind 2016
verdwijnende sportacademie HALO aan de Laan
van Poot. Deze avond vindt plaats op

Dinsdag 13 oktober om 20.00 uur
in de HALO-kantine
Zoals in het septembernummer al werd gemeld,
is het zo goed als zeker dat de beoogde appartementen uitsluitend worden gebouwd op het
terrein van het huidige HALO-complex. De gemeente is bereid af te zien van het aanvankelijke
voornemen om ook een speelweitje naast de
Montessorischool tot bouwgrond te bestempelen. Vertegenwoordigers van de gemeente, van
wijkvereniging De Vogelwijk en de sportverenigingen Hellas en Haag Atletiek, die de afgelopen maanden geregeld om de tafel hebben
gezeten, zullen bij deze avond aanwezig zijn en
vertellen tot welke afspraken, ontwerp-plannen
en voorwaarden men inmiddels is gekomen.
De gemeente wil graag dat belangstellenden
voor de informatieavond zich tevoren aanmelden bij Tineke Spaans via het e-mailadres
tineke.spaans-bal@denhaag.nl
of telefoonnummer (070)-3534200.

Sint Maarten: 11 november
Omdat het novembernummer van dit blad om organisatorische redenen pas op de 10e van die maand verschijnt,
vragen we nu al aandacht voor het Sint Maartensfeest van
11 november, tussen 18.00 en 19.00 uur.
Het is inmiddels algemeen bekend: bij huizen waar een
kaars voor het raam brandt, mogen de kinderen met hun
lampionnen aanbellen om iets lekkers te ontvangen.
De kindergroepen verzamelen zich om 18.00 uur op vier
plekken in de wijk: Het Mezenpleintje, op de Sijzenlaan
bij nr. 13, op de Pauwenlaan bij nr. 91 en bij de Nutsschool
aan de Laan van Poot. Ouders van kinderen die een
zelfgemaakte lampion hebben, kunnen daarvan een foto
maken en die opsturen om kans te maken op een prijs.
Mail naar: activiteiten@vogelwijkonline.nl

IN MEMORIAM:

Ger van Zaane
Kort na de zomervakantie bereikte de redactie
het bericht dat in augustus wijkbewoner Ger
van Zaane op tachtigjarige leeftijd is overleden.
Decennialang gold Ger met zijn winkel aan het
Distelvinkenplein als dé wijnleverancier van de
Vogelwijk. Bovendien was hij in de jaren zestig
en zeventig met zijn vrouw Els zeer actief voor
de wijkvereniging.
Aan het overlijden van Ger is nauwelijks ruchtbaarheid gegeven. Dat tekent de bescheidenheid die hem zijn leven lang sierde.
Zoals zijn achternaam al doet vermoeden,
kwam Ger ter wereld in de Zaanstreek. In 1956
verhuisde hij met echtgenote Els naar Den
Haag, waar hij op het Haanplein filiaalhouder
werd van een slijterij, die toen nog Ferwerda &
Tieman heette. Acht jaar later begonnen Ger en
Els een eigen winkel voor wijn, bier en spiritualiën aan het Distelvinkenplein 6, waar ze ook
boven gingen wonen. In 1991 sloot Ger de zaak,
maar achter de schermen bleef hij nog vele
jaren lang wijn leveren, zowel aan particulieren
als aan diverse organisaties en verenigingen. Hij
had zelfs wijn onder een eigen Vogelwijk-etiket:
Chardonneret, de Franse naam voor distelvink.
Koninginnedagfeesten
Ger en Els waren in de tweede helft van de
vorige eeuw bekende verschijningen in de
Vogelwijk. Zij droegen onder meer actief bij aan
talloze Koninginnedagfeesten, die ooit uitbundig werden gevierd met onder meer verkleedpartijen, spelletjes en optochten voor kinderen.
,,Dan zaten we bij ons thuis in de dagen eraan
voorafgaand met een clubje mensen 1200 zakjes met snoep te vullen’’, vertelde Ger zo’n tien
jaar geleden in het wijkblad. De wijkvereniging
is hem - en Els, die nu alleen is achtergebleven veel dank verschuldigd. In de hoofden van vele
ouderen uit de wijk blijft de sympathieke Ger
voortleven als een mooie herinnering aan de
wijk van weleer.
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niet te vergeten de waterstanden en afwatering
in de wijk. Belangrijke onderwerpen voor de
mooiste wijk aan zee.

IN MEMORIAM:

Cor Veld (1946 - 2015)
Door Pieter Duisenberg en Arthur Wiggers
Na een periode van ziekte is op 29 augustus
onze wijkgenoot Cor Veld overleden. Veel te
vroeg. In de periode 2006 – 2014 hebben wij
als bestuursleden van de wijkvereniging veel
met Cor mogen samenwerken.
Als waterbouwkundig ingenieur, die lange tijd
werkzaam was voor Rijkswaterstaat, was hij
de ideale kandidaat om onze eerste kustcommissie te bemannen. Deze commissie ontstond
na een aanpassing van de statuten van de
wijkvereniging, waardoor de vereniging ook
het Westduinpark en het strand tot haar relevante leefgebied kon gaan rekenen. Hierdoor
werd de wijkvereniging in het vervolg door
gemeente en provincie als gesprekspartner en
juridische partij erkend.
De eerste kennismaking met Cor was meteen
inspirerend. Bij een algemene ledenvergadering gaf Cor een presentatie over de ins en outs
van ons duin- en kustgebied. Hij kon het zo
enthousiasmerend en duidelijk uitleggen dat
de hele zaal bij nader inzien wel waterbouwkundig ingenieur had willen worden!
De onderwerpen waar Cor zich mee bezig
hield, gingen van het roemruchte Plan
Waterman (het aanleggen van een eiland voor
de kust) tot de opknapbeurt van de duinen en

Harmonie
Cor was een aimabel man die hield van harmonie. Dat was hem niet altijd gegeven, die
harmonie, want ook in een microkosmos als de
Vogelwijk kon (en kun) je als vrijwilliger nog
wel eens tegen botsende belangen aanlopen.
Stel je maar eens voor: duinen en honden,
maar ook duinen en bomen of andere beplanting: ogenschijnlijk natuurlijke combinaties,
maar soms met botsende belangen bij verschillende bewoners.
Cor probeerde altijd de harmonie te bewaren
en te zoeken naar een gemeenschappelijke
oplossing. Hij deed dat door te luisteren en zich
in te leven in de zienswijze van anderen. Hij
kon genuanceerd in discussies staan, wegend
en altijd op zoek naar een gemeenschappelijk
perspectief. Zonder dat perspectief had zijn
vrijwilligerswerk weinig zin en zou hij ervoor
bedanken. Eendracht was de basis voor hem.
Kustinspectie
De laatste jaren zette Cor zijn werkzaamheden
voor de wijk op een steeds lager pitje. Hij was
al geruime tijd ziek, met sterkere en zwakkere
perioden. Maar vaak kon je hem nog tegenkomen, veelal met zijn echtgenote Marianne, op
de fiets of wandelend door de wijk of de duinen. Bovenaan de strandopgang bij De Kwartel
stond hij geregeld een poosje over de zee en
het duinlandschap te turen. ,,Even een kustinspectie Cor?’’ Altijd een vriendelijke glimlach,
een praatje en een opmerking over onze mooie
duinen en kust.
In de dichtregels op zijn rouwkaart werd niet
voor niets de band van Cor met de zee benadrukt: Strooi uit mijn as voor alle winden / dat
wat mijn lichaam was de weg kan vinden / naar
alles wat het eens beminde / naar wolk en zee, en
zich daarmee verbinden
Dank je wel Cor!
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Sentimental journey naar
de Patrijslaan
Door Dick van Rietschoten

Bij veel mensen die op leeftijd beginnen te komen, ontstaat de behoefte terug
te keren naar plekken uit hun jeugd. Vaak worden zulke gevoelens rond de
pensionering manifest, maar bij anderen komen ze nog later boven.
Oud-Hagenees Peter van der Zanden uit
Hengelo kreeg pas afgelopen zomer last van
nostalgische kriebels, toen z’n tachtigste verjaardag naderde. Eind augustus bezocht hij zijn
eigen memory lane, de Patrijslaan. Daar groeide
hij tussen 1937 en 1949 op, maar liefst in twee
verschillende huizen: eerst Patrijslaan 26 en
later nummer 24.
Gewapend met enkele foto’s en paperassen,
een oud kalendertje en twee geschenkpakketten met Twentse lekkernijen ging Peter op
bezoek bij de huidige bewoners van genoemde
panden: eerst Nelleke en Kees Brouwer
(nummer 24) en daarna Marianne Heere en
Peter van Vorselen (nummer 26). Hij had zijn
sentimental journey naar de Vogelwijk ruim van
tevoren aangekondigd, niet alleen bij de bewoners maar ook bij de redactie van het wijkblad.
Evacuatie
,,Die twee adressen, zo vlak bij elkaar, dat is
wel curieus hè? Maar dat heeft met de oorlog
te maken’’, zegt Peter van der Zanden. ,,De wijk
werd immers tussen november 1942 en mei
1943 ontruimd vanwege de aanleg van de tankgracht tussen de Segbroeklaan en Sportlaan.
Wij hoorden bij de laatste groep geëvacueerden. Ons huishouden bestond destijds uit mijn
ouders, mijn zusje en ik, m’n opoe van moeders
kant plus nog een inwonende dienstbode, Rina
Pronk. We kregen vervangende woonruimte
toegewezen in Voorburg en een paar maanden
later aan de Weteringkade, waar we de hele

verdere bezettingstijd hebben doorgebracht.’’
,,In 1941 hebben we trouwens ook nog verplicht een Duitse militair ingekwartierd gehad:
Kurt Langstädtler uit Hamburg. Zijn legereenheid was in de Heldringschool ondergebracht.
Naderhand is hij naar het Oostfront gestuurd

Peter van der Zanden met de huidige bewoners van
Patrijslaan 26, Marianne Heere en Peter van Vorselen.
Mede door allerlei bouwkundige veranderingen in de
loop der jaren herkende de bezoeker helaas nauwelijks
meer iets van de huizen uit zijn jeugd. Op nr. 24 overhandigde hij het echtpaar Brouwer een kalendertje uit
1948, waarop het huis staat afgebeeld. Je kon destijds
kalendertjes met een foto van je huis bestellen.
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en daar gewond geraakt. Mijn vader heeft na
de oorlog zelfs nog een bezoek aan de familie
Langstädtler gebracht.”
,,Over mijn moeder moet ik ook nog iets vertellen: haar oorspronkelijke achternaam was
Thorbecke. Zij was een rechtstreekse afstammeling van de grote negentiende-eeuwse politicus Johan Rudolph Thorbecke.’’
Kleuterklas
Als tweejarige peuter kwam Peter van der
Zanden in 1937 op Patrijslaan 26 wonen. Drie
jaar later ging hij naar een kleuterklas van de
nabijgelegen O.G. Heldringschool. Daar kwam
hij onder de hoede van de jonge onderwijzeres
Maria Elizabeth Mattheüs, kortweg ‘juffrouw
Bep’ genoemd. Peter heeft nog een foto van die
klas, genomen in april 1941, op de verjaardag
van juf Bep. ,,Zij was getrouwd met kruidenier
Roos van het Distelvinkenplein,’’ aldus Peter.
In zijn herinnering was de Heldringschool
op het moment dat die foto genomen werd

al op bevel van de Duitsers verhuisd naar
een andere locatie. Alleen de kleuterklas had
mogen blijven. Die kreeg toen onderdak in een
nabijgelegen woonhuis. Els Roos, dochter van
de vroegere kruidenier en ‘juffrouw Bep’, nog
altijd wonend naast de voormalige winkel (nu
het makelaarskantoor Joost van Vliet), was
verrast toen Peter haar tijdens zijn Haagse bezoekdag de foto had laten zien. Helaas kon ze
hem niet aan informatie helpen over de locatie
van de foto. Haar broer Cor Roos, die later een
ijzerwarenwinkel aan het Goudenregenplein
begon, weet echter nog te vertellen hoe het
zat. ,,Mijn moeder Bep was de tweede vrouw
van mijn vader. Ze was inderdaad kleuterjuf
op de Heldringschool, maar toen de school
moest verkassen, bood een buurvrouw van
de school aan om een kamer voor de kleuterklas beschikbaar te stellen. Het was mevrouw
Boegborn, die op de hoek van de Hoenderlaan
en het IJsvogelplein woonde. Daar is die foto
dus genomen.’’

De kleuterklas van juf Bep, genomen op haar 25ste verjaardag in april 1941. Peter van der Zanden staat derde van
rechts op de achterste rij.
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Peter van der Zanden weet zich trouwens nog
te herinneren dat hij als kleuter speelde met
Robbie Roos. ,,Dat kan kloppen,’’ zegt Cor
Roos, ,,want dat was mijn inmiddels overleden
halfbroer, geboren uit het eerste huwelijk van
mijn vader.’’
Carport
Staande op de Patrijslaan, bij de Y-splitsing
naar het Fazantplein, wist de Hengelose
bezoeker eind augustus nog een saillante
oorlogsherinnering te vertellen. ,,Hier onder
het plantsoen, onder de schaduw van een denneboombosje, hadden de Duitsers schuin naar
beneden een soort carport gegraven. Daar stonden legervoertuigen geparkeerd, onzichtbaar
voor geallieerde vliegtuigen waarmee luchtfoto’s werden gemaakt.’’
Toen het gezin Van der Zanden na de bevrijding
weer naar de Patrijslaan terug wilde, bleek
hun huis door de Duitsers voor andere doeleinden te zijn gebruikt, en wel zodanig dat het
voorlopig niet meer bewoonbaar was. ,,Daarom
mochten we in 1946 gaan wonen op nummer
24. De oorspronkelijke bewoners keerden daar
namelijk niet terug.’’
Op veel plekken in de wijk was het een puinhoop, weet Peter nog. ,,Aan de kop van de
Kwartellaan, links naast de keerlus van de
toenmalige tramlijn 3 die daar z’n eindpunt
had, was tegen de duinenrij een Duitse V-2raket neergekomen. De huizen aan de Laan
van Poot, vlak tegenover de inslag, waren toen
zwaar beschadigd.’’ Aan het begin en het eind
van de wijk, bij Houtrust en op de hoek van de
Sportlaan en de Buizerdlaan, waren bunkers
gebouwd. Ik heb nog meegemaakt dat ze met
dynamiet werden opgeblazen.’’
Nutsschool
Na de oorlog kwam Peter niet opnieuw op de
Heldringschool terecht. Zijn ouders stuurden
hem naar de Nutsschool. ,,Daar maakte mijn
vader op de eerste dag dat de school weer
openging een filmpje, dat inmiddels via de in-

ternetpagina’s van het Haags Gemeentearchief
te zien is.’’(Wie het wil bekijken, moet dit web
adres intikken:
http://www.haagsefilmbank.nl/archieven/282)
,,De schooldirecteur heette Haalebos en de
onderwijzeres bij wie ik in de klas kwam, was
juffrouw Vuijk’’, vertelt Peter. ,,Een heel bijzondere vrouw. Ik weet nog dat ze later een blinde
jongen in de klas kreeg. Speciaal voor hem
heeft ze toen het brailleschrift geleerd. Toen ze
met pensioen ging, ben ik nog bij haar afscheid
geweest en daarbij heb ik dat filmpje vertoond.
Ik zat overigens in de klas bij Ferd Hugas, die
aan de Laan van Poot 180 woonde. Hij werd
later cabaretier en acteur. Samen met Paul van
Vliet en Liselore Gerritsen richtte hij begin jaren
zestig cabaretgroep Pepijn op.’’
Peter weet zich nog enkele naoorlogse bewoners
van de Patrijslaan te herinneren. ,,Tegenover
ons woonde de familie Herweijer. De heer des
huizes was de eerste directeur geweest van de
gemeentelijke School- en Kindertuinen. Die
tuinen waren ook zijn idee. En op Patrijslaan
18, op de hoek van de Haviklaan, woonde een
liefhebber van klassieke auto’s die een Bugatti
op de oprit had staan en daarmee vaak door de
wijk reed.’’
Instrumentmaker
Hoe Peter van der Zanden uiteindelijk in
Hengelo belandde, is een verhaal apart. ,,In
het najaar van 1949 verhuisde ons gezin naar
Wassenaar. Van daaruit kwam ik terecht op
de Leidse Instrumentmakersschool, waar ik
leerde allerlei meetinstrumenten en optische
instrumenten te maken. Mijn eerste baan
als instrumentmaker was in Arnhem bij de
Billitonmaatschappij, maar in 1961 ging ik
in Hengelo wonen omdat ik daar aan de slag
kon in het laboratorium van de Koninklijke
Nederlandse Zoutindustrie , het latere AKZO.
En zo ging ik voortaan als import-Tukker door
het leven. Ik ben er nooit meer weggegaan. En
als ik mijn achternaam moest spellen, zei ik
altijd: die begint met de Z van Zout.’’
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De mooiste Haagse voortuinen
liggen in de Vogelwijk
Door Magda van Eijck

Helaas komen er de laatste tijd meer en meer ‘stenige’ voortuinen in de Vogelwijk,
maar – laten we eerlijk zijn – vanaf de straat zien de meeste tuinen in de wijk er
toch heel aardig uit. Sterker nog: de mooiste voortuinen van Den Haag vind je in de
Vogelwijk, zo blijkt bijna elk jaar weer bij de tuinkeuringen die de Haagse afdeling
van tuinhobbyistenvereniging Groei & Bloei in de groene wijken uitvoert.
Josee van Beek, bewoonster van Haviklaan 41,
won dit jaar zelfs de ereprijs voor de allermooiste Haagse voortuin. In 2013 viel haar tuin
ook al in de prijzen: toen kreeg ze de prijs voor
de ‘meest vogel- en vlindervriendelijke tuin’.
Op 23 september kreeg Josee, in het dagelijks leven werkzaam als mondhygiëniste, de
ereprijs uitgereikt door Henriëtte van Aartsen,
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echtgenote van de burgemeester. Ook de
tweede prijs viel in de Vogelwijk: die was voor
mevrouw Schotte van Tuinfluiterlaan 19.
Planten van elders
Josee werd geboren in een flat op de Sportlaan.
,,Als kind ging ik graag met honden wandelen”, vertelt ze. ,,Ik liep dan van de Sportlaan

naar de Ooievaarlaan en haalde daar verschillende honden op voor een wandeling. Na de
Sportlaan woonde ik op Sprietplein 4 en nu
dus op de Haviklaan, hoek Ooievaarlaan. En
nog steeds kan ik hier af en toe een hond lenen
om mee te gaan wandelen! Ik ken de wijk dus
goed.’’
,,Toen ik in dit huis in 1990 kwam wonen, was
de tuin helemaal kaal. Als de plantsoenendienst in de buurt bezig was en planten uit de
grond haalde, vroeg ik wel eens of ik er wat
van mee mocht nemen. En toen het vroegere
nonnenklooster aan de Haviklaan verbouwd
werd tot appartementencomplex heb ik ook
gevraagd of ik planten uit die tuin mee mocht
nemen. Zo ben ik langzaamaan mijn eigen tuin
gaan inrichten.”
Terwijl Josee dit vertelt, drinken we thee in
een open, maar overdekte tuinkamer aan de
zijkant van de tuin, dus aan de kant van de
Ooievaarlaan. We blijven er gelukkig droog,

want de regen valt met bakken uit de hemel.
Overal in de tuin staan zitjes, maar dit is wel
een heel mooie plek omdat je hier uitzicht
hebt op Josee’s volière met prachtige kleine
kleurige vogeltjes, zoals Sint Helenafazantjes,
Gouldamedines, Bichenowastrildes en
Mozambique-sijzen.
Tranen
Vermoedelijk heeft de tuinkeuringscommissie
van Groei&Bloei die hier langs kwam deze tuin
ook uitgekozen vanwege het fraaie totaalplaatje: met de gezellige zitjes, de volière en de
mooie combinatie van roze en paarse bloemen. Er staan veel hortensia’s, maar ook kattenstaarten, lampenpoetsers, lavendel, salvia’s,
bloeiende winterheide, wilde ridderspoor en
nog veel meer. Er is zelfs een moestuintje bij,
waar ook trosgierst verbouwd wordt voor de
vogels in de volière.
,,Werken in de tuin is heerlijk’’, zegt Josee. ,,Er
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zijn ook tranen in deze tuin gestroomd, want
als je je niet goed voelt of problemen hebt, is
het fijn om met je handen in de aarde te zitten.
Daar kun je dan je problemen in laten stromen
en dat geeft een gevoel van ontspanning. ‘’
Ook het zoeken naar de juiste planten is een
leuke bezigheid die afleiding en ontspanning
biedt. ,,Ik rijd langs kwekers in ‘s Gravenzande
en Monster voor violen en petunia’s en af en
toe rijd ik naar Boskoop.’’
Katten
Aan haar volière kleeft overigens één nadeel,
dat Josee niet onder stoelen of banken steekt.
,,Er springen vaak katten tegenop, vooral

’s nachts, en dat betekent een enorme verstoring van de vogels, zeker in de broedtijd.
Ik heb al een paar keer meegemaakt dat de
vogels zo verschrikt waren geraakt dat ze hun
jongen niet meer wilden voeren; die zijn dus
dood gegaan. Onze bewakingscamera’s signaleren feilloos wat de katten ‘s nachts allemaal
uitspoken. Ze doen bijvoorbeeld ook hun
behoefte in de groentetuin, echt vervelend.
Kattenbezitters moeten hun dieren ’s nachts
binnenhouden.”
Met laatstgenoemd advies wil Josee allerminst
betuttelen, maar wel begrip vragen voor de
liefde, zorg en trots die ze al jaren in haar tuin
en haar vogels stopt.

Inbreker kan vaak supersimpel
z’n slag slaan
Door Willem Ruitenberg, coördinatior Buurtveiligheid Vogelwijk
Op woensdag 2 september liep op de Kraaien
laan een inbreker, achtervolgd door wijkagente
Henrieke Schoenmakers. Nee, het is niet wat
u denkt. Want Henrieke lachte erbij en de
inbreker vertoonde evenmin stress. Hij was ook
geen echte inbreker. Wel geweest trouwens. Hij
had er zelfs een paar maal voor in de gevangenis gezeten. Maar nu was hij op het rechte pad
aanbeland en had hij het tot zijn taak gesteld de
politie te helpen en argeloze burgers te waarschuwen: ‘Pas op, want bij veel huizen staat het
geboefte binnen een mum van tijd binnen om
z’n slag te slaan!’
Voorzitter Chris van Dam van de wijkvereniging De Vogelwijk had ergens opgevangen dat
zulke ex-inbrekers bestaan en dat je ze zelfs
kunt inhuren om woningen in een bepaalde
buurt op inbraakgevoeligheid te onderzoeken.
Het leek mij als coördinator buurtveiligheid
een goed idee om zo’n man eens in onze wijk in
te zetten.
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Vakman
Wijkagente Henrieke wist er gelukkig meer
van. Ik kreeg enkele suggesties en koos voor
de website Pieter van Eijck, een coach uit de
Achterhoek die ex-delinquenten onder z’n
hoede heeft genomen en nu met deze ‘ervaringsdeskundigen’ voorlichtingsbijeenkomsten
en preventieprojecten organiseert.
Het bureau van Van Eijck beloofde een inbreker
met veel ervaring te sturen, een echte vakman
dus. De penningmeester ging akkoord met de
betaling van het project, dus de organisatie kon
beginnen. We wilden met de ex-inbreker én de
wijkagent rondlopen op en rond de Kraaienlaan
– het vooroorlogse deel daarvan - omdat met
name daar dit jaar relatief veel inbraken en
pogingen tot inbraak hebben plaatsgevonden.
Dankzij onze wijkagent werd ook de afdeling
Veiligheid van de gemeente Den Haag, die direct onder de burgemeester valt, ingeschakeld.
Deze afdeling vond het zo’n interessant initiatief
dat ze aanbood de alle kosten te dragen. De opgedane inzichten zou de afdeling dan voortaan
ook voor preventieprojecten in andere wijken
kunnen gebruiken.
Hoge heggen
Op de dag van de inspectie (gelukkig was het
mooi weer) verzamelden de ex inbreker en zijn
‘bedrijfsleider’ plus de wijkagent, het hoofd van
de gemeentelijke afdeling Veiligheid, de chef
groenvoorziening Segbroek en ik zich in de
Kraaienlaan. Even later meldden zich ook een
verslaggeefster van het AD en een fotograaf. Het
AD-artikel dat de dag daarop verscheen, is op de
website van de wijkvereniging te lezen: www.
vogelwijkonline.nl
Voor de vroegere inbreker bleek de Kraaienlaan
een straat die illustratief is voor het gemak
waarmee kwaadwillenden zich aan andermans spullen kunnen vergrijpen: openstaande
schuurtjes, ramen die gemakkelijk open kunnen, glas-in-loodruitjes die simpel in te drukken
zijn alsmede hoge heggen die het zicht op de
huizen ontnemen en daarmee het werk een stuk

gemakkelijker maken. De bewoners die thuis
waren vonden het wel grappig, zo’n man in hun
tuin in het bijzijn van een agente, en ze werden
beloond met nuttige adviezen.
Kom op 12 november luisteren
U kunt de oud-delinquent binnenkort ontmoeten en hem vragen stellen. Aan de hand van
foto’s die hij nam zal hij tijdens de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging op donderdag 12 november uitgebreid over zijn ervaringen in onze wijk vertellen. Een extra reden
dus om die bijeenkomst in de Heldringschool
(vanaf 20.00 uur) bij te wonen.

VOGELWIJKAGENDA
Maandag
12 oktober

20.00 uur - Eerste repetitie
Vogelwijk Kerstkoor (zie elders in
dit blad)

Dinsdag
13 oktober

20.00 uur – Informatieavond over
bouwplan voor HALO-terrein.
Locatie: kantine HALO-gebouw

Maandag
26 oktober

17.30 uur – Borrel en diner voor
wijkgenoten in restaurant Berg en
Dal, Bosjes van Pex

Zaterdag
31 oktober

10.00 - 12.00 uur – Inloop
ochtend voor vragen over computers, i-pads en mobieltjes in hal
van Heldringschool, IJsvogelplein

Vrijdag
6 november

10.30 - 12.00 uur – Koffieochtend
voor 50-plussers, Papegaailaan 32

Zondag
8 november

14.30 – 16.00 uur – Huiskamer
concert Papegaailaan 32

Zondag
8 november

14.00 uur – Boekenruilbeurs (en
cd’s), Rietzangerlaan 2a.

Woensdag
18.00 – 19.00 uur – Sint
11 november Maartensfeest voor de kinderen
Donderdag
20.00 uur – Algemene ledenver12 november gadering wijkvereniging in de
Heldringschool
Maandag
20.00 uur – Informatieavond
23 november Vogelwijk Energie(k)
Vrijdag
vanaf 13.00 uur – Bezoek
27 november 60-plussers aanLetterkundig
Museum (meer nieuws in novembereditie).
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Zaterdagochtend 31 oktober

Kom naar het IJsvogelplein
voor vragen over computer of telefoon
Komt u er wel eens niet uit met uw computer, laptop, tabletcomputer, iPad of mobiele
telefoon? Hebt u vragen over het gebruik,
wilt u bepaalde handigheidjes leren of wilt
u meer weten over programma’s zoals Word
of Outlook? Dan bent u op zaterdagochtend
31 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur van
harte welkom in de hal van de Heldringschool
aan het IJsvogelplein. De Burenhulpcentrale
Segbroek organiseert daar opnieuw een ‘inloopochtend’, waar u onder het genot van een
kopje koffie uw vragen over uw digitale apparatuur kunt stellen. U kunt uw laptop, mobieltje
of iPad gewoon meenemen en u wordt ter
plekke geholpen. Deze service is gratis.
Maar let wel: u kunt hier niet terecht voor
technische reparaties!
U wordt tijdens deze inloopochtend persoonlijk

geholpen door vrijwilligers uit de Vogelwijk
en omgeving. Een eerdere inloopochtend was
een succes en we verwachten ook nu weer veel
belangstelling.
Heeft u nu al computervragen, bel dan naar
070-2629999 of kijk op de website
www.burenhulpcentrale.nl
U kunt ook elke woensdagochtend tussen
10.30 uur - 12.30 uur met computer- of telefoonproblemen terecht in wijkcentrum Het
Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6. Als u voor
de ingang van de kerk in de Kamperfoeliestraat
staat, ligt het wijkcentrum aan uw linkerhand.
Wilt u op 31 oktober langskomen of meer
weten, neem dan contact op met Sandra
Menken: s.menken@voorwelzijn.nl,
tel. 06-51053441

Vogelwijk boekenruilbeurs
Zondagmiddag 8 november

De inmiddels al traditionele jaarlijkse grote Vogelwijk-boekenruilbeurs zal komend
najaar worden gehouden op zondag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur, zoals
gebruikelijk in het zaaltje naast de kerk aan de Rietzangerlaan 2A.
Maximaal kunt u vier boeken per persoon inleveren. Daarna mag u vier andere boeken
naar keuze meenemen. De boeken moeten wel in goede staat zijn.
Het kan gaan om romans, thrillers, literatuur, jeugd- en kinderboeken, stripverhalen
en gedichtenbundels. Sinds vorig jaar is het ook mogelijk cd’s, dvd’s en bladmuziek te
ruilen. Noteert u alvast de datum?
Behalve de ruilbeurs is er trouwens nog meer te beleven:
* Handgemaakte kerstballen, kerstkaarten en poppenwiegjes te koop
* Schilderijen van Marette Wils
* Achtergrondmuziek door Peter van Kessel
* Gratis boekenleggers
Tot ziens!
* Gratis kopje koffie, thee of sap
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Roodborstlaan

Laanfeesten: leuke en zinvolle
impulsen voor het buurtgevoel
Door Dick van Rietschoten
Bij de herinneringen aan de mooie zomer van
2015, die helaas in september met veel nattigheid eindigde, hoort voor veel wijkbewoners
ook het laanfeest dat ze samen met buren en
andere omwonenden hebben gevierd. Dankzij
financiële bijdragen van de wijkvereniging (in
dit geval eigenlijk de gemeente Den Haag) pakten enkele organisatoren van deze social events
ruim uit. Het was allemaal uitermate gezellig,
de onderlinge contacten werden weer eens aangehaald en voor nieuwe bewoners betekende
het een goede gelegenheid tot inburgering. In
de meeste gevallen was de zomer de feesten
goed gezind. Degenen die op 29 augustus een
openluchtparty hadden gepland, hadden het
gezien de subtropische omstandigheden van
dat weekend het allerbest getroffen. De organisatoren van de feesten op zaterdag 5 september
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hielden de vrijdag daaraan voorafgaande hun
hart vast, want er was regen voorspeld. Maar
die buien bleken uiteindelijk nauwelijks in Den
Haag te vallen. Mazzel dus, en de temperatuur
viel met 20 graden ook best mee.
De redactie van dit blad kreeg van vijf laanfeesten foto’s toegestuurd, waarvan we op deze en
volgende pagina’s een collage afdrukken.
Spotvogellaan
De Spotvogellaan, althans het laatste stukje van
deze gefragmenteerde laan, beet op 28 juni al
het spits af met een spetterend feest voor de
hele buurt, zodat ook – zoals daar al jaren het
geval is – de bewoners van Kramsvogellaan,
Tortellaan, Kruisbeklaan en het nabije stukje
Laan van Poot ervan konden meeprofiteren.
Voor de kinderen was er van alles georgani-

seerd. Maar volgens Mirjam Vollering, de spil
in de organisatie, was de absolute topper het
schuimbad in het springkussen. ,,Gewoon een
paar flessen Dreft leeggooien, een tuinslang
erop en schuimen maar.’’
De ouderen werden flink verwend met
goede wijn en waanzinnig lekkere hapjes.
Tja, dat krijg je als de bedrijfsleider van een
van de beste traiteurs van Den Haag in de
Spotvogellaan woont.
Fuutlaan
Ook het jaarlijkse Fuutlaanfeest, dat dit keer op
5 september plaatsvond, stond open voor nietFuutlaners, zoals bewoners van het Eiberplein
en van het laatste stukje Pauwenlaan.
De organisatie was zoals gewoonlijk vooral
in handen van Mies de Bont, die daarbij hulp
had gekregen van Mariëtte Vrijenhoek van het
Eiberplein. De beide dames kregen dan ook
namens de bewoners een mooi boeket aange-

reikt. Een mooi gebaar van de buurt was ook de
fles champagne en een begeleidend boeket met
veertig rode rozen die werden aangeboden aan
Magda en Bart van Eijck, die op 1 september
precies veertig jaar op Fuutlaan 4 woonden.
Waarna natuurlijk nog maar weer eens de
glazen werden geheven.
Papegaailaan
De Papegaailaan heeft eveneens al een vrij
lange zomerfeesttraditie. En vrijwel altijd
prikken Yvonne Brouwer en haar mede-organisatoren daarvoor een meteorologische topdag.
Zo werd het op 29 augustus, met inbegrip van
uitstekende zorg voor de inwendige mens,
opnieuw een gezellige zwoele zomeravond die
tot middernacht duurde.
Roodborstlaan
Zo’n veertig bewoners van de Roodborstlaan
en de daarachter gelegen Laan van Poot - wier

Spotvogellaan
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Papegaailaan

tuinen op de Roodborstlaan uitkomen - zaten
op zaterdag 5 september aan lange tafels te genieten van een barbecue, voorzien van allerlei
lekkernijen die de deelnemers thuis hadden
bereid. De organisatoren Esther Driessen (niet
te verwarren met de gelijknamige Vogelwijkse
dame uit de bakkersfamilie), Alison van den
Brekel en Wil van Alphen (een heer die men
niet moet verwarren met een Vogelwijkse dame
met dezelfde naam) hadden verschillende
scenario’s bedacht, afhankelijk van het weer.
Gelukkig kon het oorspronkelijke plan worden
uitgevoerd: lekker op straat, in de open lucht.
Plan B, waarin de festiviteiten waren gelokaliseerd in een partytent in de tuin van Esther en
haar man Bram en gedeeltelijk in hun huiskamer, hoefde dus niet in werking te treden.
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Kraaienlaan
Ronduit spectaculair was dit jaar op 5 september het Kraaienlaanfeest, nauwkeuriger
gezegd: het feest van de Oude Kraai, waarmee het jaren-twintigdeel van de laan aan de
noordkant van de Buizerdvijver wordt bedoeld.
Ze hebben daar al jarenlange ervaring met
laanfeesten, maar dit keer wist het partycomité
bestaande uit Annet en Walter van Look, JanWillem Weebers en Jan Verhaag toch weer
enkele nieuwe elementen te verzinnen waar

Fuutlaan

zo’n tachtig bewoners van alle leeftijden
actief of passief van genoten.
Niet alleen was er een kuub zand besteld waarmee een fraaie pétanquebaan werd gecreëerd,
maar ook verrees er een heuse klimmuur in de
straat waarop kinderen onder professionele
begeleiding hun kunsten konden vertonen.
Eerder had laangenoot André het feest al
geopend met een djembé-workshop. De knaller
van de dag was echter de estafetterace voor
kinderen, waarbij ze een survivaltocht naar de
overkant van de Buizerdvijver moesten maken.
Na alle inspanningen was het eten en drinken
geblazen, met live-muziek van ‘The Golden
Oldies’ en later op de avond DJ Stijn.

Zwanenlaan
Tot besluit de Z van de Zwanenlaan. Op 5
september vond in het laatste deel van deze
laan voor de eerste keer een ‘blokfeest’ plaats
voor alle bewoners uit het blok ZwanenlaanSniplaan-Pauwenlaan en van de huizen aan de
Laan van Poot die grenzen aan de tuinen van
de Zwanenlaan. De jongste deelnemer was vier
jaar en de oudste 93 en elk vond er wat van
zijn of haar gading.
Het feest, georganiseerd door Mayke Pilon-
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Kraaienlaan

Houtappel en haar nabije buren Leontine,
Francine en Marije, begon met allerhande
spelletjes voor de kinderen (uiteraard was er
een springkussen en er stond zelfs een popcornmachine, ook een leuk spel) terwijl de
volwassenen met een glas in de hand hun va-
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kantieverhalen uitwisselden. Even later gingen
de barbecues aan en werden de vleesgerechten
met de zelfgemaakte salades worden verorberd. Voor de zekerheid was de grote partytent
die eigendom is van de wijkvereniging te leen
gevraagd, maar gelukkig bleef het droog.

,,Het zaadje is nu geplant”, zei Mayke na
afloop, duidend op het feit dat dit het eerste
Zwanenlaanfeest was geweest, ,,en hopelijk
schiet het wortel en komt er volgend jaar opnieuw iets dergelijks.
We hebben in elk geval in de feestcommissie
met heel veel plezier deze middag en avond
voorbereid. Wij vormden een goed team. En
het was een cadeautje om jong en oud zichtbaar te zien genieten.’’

Zwanenlaan
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Vogelwijk Golftoernooi in
zonnige nazomersfeer
Tekst en foto’s Mischa Vos
Alleen al het zachte nazomerweer gaf de
golfers die op vrijdag 11 september meededen
aan het Vogelwijk Golftoernooi op Golfbaan
Ockenburgh genoeg reden tot genieten. Voor
de dag erna was er regen en wind voorspeld,
maar nu was het nog zeer behaaglijk. De zonnestralen voorzagen het gras op de holes van de
Ockenburghse golfbaan aan de Wijndaelerweg
van een extra groene glans. Aan het jaarlijkse
golftoernooi namen dertig golfers uit de wijk
deel. Voor de kenners: strokeplay met handicapverrekening. Tien teams van drie golfers
werkten de 18 holes in zo’n vier uur af.

ter van de wijkvereniging Chris van Dam de
prijzen uitreiken. Voor de overall-winnaar was
er een wisselbokaal, maar ook was er voor sommige deelnemers een lidmaatschap van een
sportschool te winnen.
De belangrijkste uitslagen:
1. Max Reitsma
2. Annabeth Belderbos
3. Stefan Schepers
Dames neary: Annabeth Belderbos
Heren neary: Laurens van Helsdingen

Aan het begin van de avond werden bij de
organisatoren Andy van der Rijt en Chris van
Ede de scorekaarten ingeleverd, waarna de
spelers met een wijntje of pilsje (hoewel golfers
doorgaans ‘biertje’ zeggen) aan het apéritief
begonnen dat vooraf ging aan het traditionele
afsluitende diner. Andy en Chris rekenden
nauwgezet aan de uitslagen, die verschillende
prijzen en prijsjes opleverden, natuurlijk voor
de beste score van de dag, maar bijvoorbeeld
ook voor de longest drive (verst geslagen bal)
of de beste neary (een bal die het dichtst bij de
vlag terecht is gekomen). Kort voor het warm
buffet zou worden geopend, kwam de voorzit-
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Vogelwijk
Cultuurfonds
Zing mee met het
Vogelwijk-kerstkoor!
Drie optredens op zaterdag 19 december
De Cultuurcommissie van de wijkvereniging,
die begin dit jaar in het leven werd geroepen,
heeft de afgelopen maanden al enkele bijzondere projecten uitgewerkt. Een daarvan is een
nooit eerder in onze wijk vertoond waagstuk:
het formeren van een gelegenheidskoor met
kerstliederen op het repertoire. Deze koorwerken zullen in december tijdens een drietal optredens in de wijk ten gehore worden gebracht.
Geef je gauw op
Iedere wijkbewoner met een goede stem,
jong of oud, man of vrouw, kan zich voor het
Vogelwijk-kerstkoor opgeven. Dat moet echter
wel snel gebeuren, want de eerste repetitie is
al op 12 oktober. Wie echter een week later
pas kan inhaken is uiteraard ook welkom. Er
hebben zich al enkele geestdriftige zangers
gemeld. Zie hieronder hoe je je kunt opgeven.
Voor eventuele begeleiding zijn overigens ook
instrumentalisten welkom!
Dirigent Marieke Stoel
Marieke Stoel, organist en koordirigent van
de Houtrustkerk, heeft de rol van muzikaal
leider/dirigent op zich genomen. Het is de
bedoeling dat het koor tot aan de uitvoeringen
minimaal acht keer repeteert. Dat gaat gebeuren vanaf 12 oktober op maandagavonden
van 20.00 tot 21.00 uur.
De locatie van de repetities is nog niet definitief
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bekend, maar degenen die zich als koorlid
aanmelden, zullen dat snel te horen krijgen.
Optredens
Op zaterdagmiddag 19 december, in het laatste
weekend voor Kerst, zal het koor op drie verschillende plekken in de wijk een uitvoering van
zo’n 20 minuten geven.
Aanmeldingen
Het eenmalige Vogelwijk-kerstkoor kan een
groot succes worden. Kun en wil je zingen, zing
dan mee met je buurtgenoten!
Aanmelden kan bij Anneke Kiestra, via een mail
naar annekiest@gmail.com
of bij Willem van Tuijl, lid van de
Cultuurcommissie: 06-13771998.

Vogelmozaïekproject
Een ander project van de Cultuurcommissie
heeft de afgelopen maanden al tot enthousiaste
activiteiten geleid. Het gaat hier om het maken
van vogelmozaïeken op stoeptegels. Voorlopig
is ervoor gekozen om voor tien Vogelwijklanen
elk één mozaïektegel met een vogelafbeelding
te maken. Deze worden dan binnenkort in de
trottoirs van die lanen aangebracht.
Er is al een groep vrouwen onder deskundige
leiding van wijkbewoonster Simone Kappeyne
met een aantal tegels aan de slag gegaan. Er
kunnen echter nog meer creatieve dames – en
heren – bij! Geef je op of praat er eerst eens
over met mensen uit je straat. Misschien zit er
zelfs wel iemand bij die een eigen ontwerp kan
maken. In elk geval is het leuk om in je eigen
laan een vogelafbeelding in de stoep te hebben.
Meld je rechtstreeks aan bij Simone Kappeyne:
simonekappeyne@ziggo.nl

Cultuurroute door de wijk
De Cultuurcommissie wil graag voor
bijvoorbeeld de komende lente een
Cultuurroute door de Vogelwijk organiseren langs kunstenaarsateliers, musici e.d.
De cultuurcommissie is bezig een wandelen/of fietsroute voor te bereiden met aandacht voor alle facetten op cultuurgebied.
Hebt u ideeën? Of wilt u graag zelf deelnemen met bijvoorbeeld een concertje,
tentoonstelling of korte voorstelling? Meld
u dan bij Sjaak Blom:
Sjaak.Blom@vlaardingen.nl
Wilt u zelf op cultureel gebied iets organiseren voor de wijk, maar zoekt u assistentie of enige financiële ondersteuning door
het Vogelwijk Cultuurfonds? Meld u dan
bij: cultuur@vogelwijkonline.nl

Vier wijkbewoonsters, bezig met het vogeltegelproject: van rechts naar links: Marette Wils (Sijzenlaan), Maria
van Dijk-Kop (Kwartellaan), Ellen van Dixhoorn (Kramsvogellaan) en Sheila Punt-Goudriaan (Kwartellaan).
Laatstgenoemde maakt een mozaïektegel van de distelvink oftewel het puttertje, een vogel die de laatste tijd veel
in het nieuws was vanwege het gelijknamige boek van Donna Tartt, waarin het zeventiende-eeuwse schilderij Het
Puttertje van Carel Fabritius (hangend in het Mauritshuis) een belangrijke rol speelt.
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Nieuwsflitsen
van

www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Najaarsbijeenkomst
maandag 23 november

Vogelwijk Energie(k) groeit en bloeit, want
steeds meer wijkbewoners willen graag
energie besparen en milieuvriendelijker
gaan leven. Tijd voor een nieuwe inspirerende bijeenkomst!
Wij heten onze leden en andere belangstellenden daarom graag welkom bij onze informatieve najaarsbijeenkomst op maandag
23 november in de hal van de Heldringschool
aan het IJsvogelplein. Aanvang: 20.00 uur.
We bieden u onder meer: een inspirerende
lezing, de presentatie van een zonnepanelencollectief en de introductie van ‘warmtescans’.
Maurits Groen
In vervolg op de lezing door Herman
Wijffels in 2013 kunnen we ons dit jaar
laten inspireren door Maurits Groen, duurzaam en sociaal ondernemer in de breedste
en groenste zin van het woord. Hij houdt
zich al jaren bezig met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken en is bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid en initiator van
duurzame coalities en bedrijven.
Maurits Groen (politicoloog, publicist
en communicatieadviseur), is onder
meer mede-initiatiefnemer van de
WakaWaka-lamp, de zeer efficiënte,
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op zonne-energie werkende LED-lamp en
oplader. Met WakaWaka (‘helder licht’ in
het Swahili) is een duurzame en betaalbare
energieoplossing beschikbaar voor mensen in
de Derde Wereld.  
In juni dit jaar volgde Maurits de overleden Wubbo Ockels op als voorzitter van de
GroeneGrachten, het Amsterdamse energieproject waarmee Ockels wilde aantonen
dat ook oude, beschermde grachtenpanden
energiezuinig kunnen zijn. Mede daardoor
kan Maurits zich goed identificeren met ons
streven naar energiezuinig wonen in onze
Vogelwijkwoningen uit de jaren twintig en
dertig, vol kieren en uitgerust met dunne
muren en daken.
Bijna vanzelfsprekend behoorde Maurits
ook tot het platform Urgenda, dat in juni de
opzienbarende klimaatzaak tegen de Staat
won: de Nederlandse regering doet volgens
de rechter te weinig om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Geen wonder dat
Maurits al jaren hoog staat in de ‘Duurzame
100’ van dagblad Trouw. Sinds 2014 zelfs op
de tweede plaats!
Zonnepanelencollectief en warmtescan
Wilt u samen met buren uit uw omgeving een
aantal zonnepanelen op uw daken delen?
We presenteren op 23 november de mogelijkheden hiertoe. Elke installatie kan
worden afgestemd op de specifieke mogelijkheden van de daken en de wensen van de
bewoners. Puur maatwerk, met alle voordelen van gezamenlijke inkoop!
Verder komt een expert uitleg geven bij de
introductie van een nieuwe initiatief van
Vogelwijk Energie(k): laat voordelig een
warmtescan van uw huis maken. Leden van
Vogelwijk Energie(k) – die overigens maar
25 euro per jaar voor hun lidmaatschap betalen – maken zelfs kans op een gratis voucher
voor zo’n scan!

Is uw huis klaar voor
het stookseizoen?
Ineens is het volop herfst. Voor velen is het
stookseizoen al begonnen. En ook in de
Vogelwijk stoken we niet voor de mussen.
Helaas geldt voor de gemiddelde woning in
onze wijk dat er nogal wat warmte in huis
verloren gaat door tocht. Dat voelt niet prettig
en levert ook nog eens een torenhoge energierekening op.
Tocht is niet hetzelfde als ventilatie!
Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond
binnenklimaat: doorlopende aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde
lucht en vocht in huis. Ventileren doe je met
een gecontroleerde luchtstroom via bijvoorbeeld klepraampjes en roosters.
Tocht is lucht die aangedreven door druk- en/
of temperatuurverschillen door naden en
kieren stroomt. Bind de strijd aan tegen deze
warmtelekken! Een goedkoop en laagdrempelig begin is snel gemaakt met tochtstrippen. Die zijn er in alle soorten en maten en ze
zijn makkelijk zelf aan te brengen. Het is een
kleine investering die direct meer comfort en
een lager energieverbruik oplevert, maar die
ook meetelt in de vaststelling van het energielabel van de woning.
Je moet natuurlijk wel even weten waar de lekken precies zitten en daarvoor hebben we een
praktisch hulpmiddel: de tochtmeter, ook wel
warmteverliesmeter genoemd.
Tochtmeters van Vogelwijk Energie(k)
Met een warmteverliesmeter kun je snel en
gemakkelijk met behulp van infraroodstraling
warmtelekken opsporen zodat je weet waar je
iets aan de isolatie van je huis moet doen.
We hebben twee van deze tochtmeters beschikbaar, in eerste instantie voor onze
leden. Stuur een mailtje naar

info@vogelwijkenergiek.nl en u krijgt er zo
snel mogelijk eentje te leen, voorzien van
een gebruiksaanwijzing. Tientallen wijkbewoners zijn al met de meters in de weer
geweest en hebben passende maatregelen
genomen.
Energieadviezen
Via Vogelwijk Energie(k) kunt u ook tegen
een zeer vriendelijke prijs een energieadvies
voor uw huis laten opstellen. Zo’n advies
op maat laat u zien hoe u uw huis energiezuiniger kunt maken en tegelijkertijd uw
wooncomfort kunt verhogen. Het varieert
van relatief simpele isolatiemaatregelen
tot en met uw eigen zonne-energiecentrale
of innovatieve verwarmingssystemen. U
krijgt inzicht in de ‘terugverdientijd’ van die
maatregelen en het effect op het energielabel van uw huis: vaak een sprong naar een
veel gunstiger label.
Onze adviseur is een erkend deskundige,
die ook kan zorgen voor het omzetten van
uw voorlopige (door het Rijk vastgestelde)
energielabel naar een - zo mogelijk gunstiger - definitief label.

Bent u nog geen lid van Vogelwijk
Energie(k)?
Als u zich nu aanmeldt krijgt u een LEDlamp t.w.v. € 12,50 cadeau.
Aanmelden kan met een mailtje naar
info@vogelwijkenergiek.nl of via
www.vogelwijkenergiek.nl
(klik op: Lid worden).
Vogelwijk Energie(k) is een energiebesparingsinitiatief. De vereniging is opgericht
in 2008 en wordt gerund door wijkbewoners. Het lidmaatschap kost € 25 per jaar.
Zie voor veel meer informatie:
www.vogelwijkenergiek.nl
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Huis

in de etalage
Door Madelon Kranenburg
Op een regenachtige septemberdag worden
we ontvangen in het huis van Frédérique
Smit en Dimitri Drenthem Soesman aan de
Nieboerweg 258.Vrolijke mensen. Tijdens
het gesprek aan de ruime leeftafel wordt veel
gelachen. Frédérique roept vanuit de keuken:
,,Onlangs was ik in een appartement dat mij
sterk deed denken aan mijn eerste huis aan de
Lübeckstraat, met veel originele details en een
Bruynzeelkeuken in frisse kleuren.
Ik voelde me er onmiddellijk thuis. Een huis
moet warmte uitstralen.”
Dit uitgangspunt heeft Frédérique ook
toegepast in haar huidige woning aan de
Nieboerweg, waar ze al 23 jaar woont. De
‘open haard’ is ontstoken: ,,Een echte gashaard”, zegt Frédérique lachend. ,,Maar niet
van echt te onderscheiden.’’ In de ruime woonkamer brandt gedempt licht.
,,Overdag is dit een lichte kamer, dankzij de
zijramen. Hiermee onderscheidt dit pand zich
van de tussenwoningen die echt een stuk donkerder zijn”, zegt Frédérique.
Antiek en design
Het interieur kenmerkt zich door verschillende
stijlen. Van een designlamp uit de kringloopwinkel tot antiek uit het ouderlijk huis. ,,Het
is allemaal heel verschillend en toch past het
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goed bij elkaar”, zegt Frédérique.
,,De lamp van de kringloop is mijn inbreng”,
mengt Dimitri zich in het gesprek. ,,Maar kijk,
we hebben hier ook een originele design
fauteuil staan: de Groeten uit Holland van
Rob Eckhardt, ontworpen in 1983. Je kunt er
gewoon in zitten, maar ook in relaxen.” Dimitri
staat op om de verschillende poses met plezier
te demonstreren. ,,We zitten er veel in. Hij is
inmiddels al een keer overtrokken.” Eerst had
de zitting felle kleuren, maar voor de nieuwe
overtrek kozen Frédérique en Dimitri voor een
gedempte stoffering.
De deur naar de huiskamer is authentiek:
houten panelen en kleine ruitjes aan de bovenkant. De schuifpui naar de tuin is van later
datum en uitgevoerd in kunststof. Frédérique:
,,Die moet er nog een keertje uit en vervangen
worden door openslaande deuren van glas
in een houten sponning.” Dimitri: ,,De oorspronkelijke openslaande deuren waren aan
de onderkant dicht. Dat maakte de kamer erg
donker en dan heb je geen maximaal uitzicht
op de tuin. En juist de tuin wilden we meer bij
de woonkamer betrekken.”

De tijdloze fauteuil Groeten uit Holland, pronkstuk
in de woonkamer van Frédérique en Dimitri. De stoel,
in 1983 door Rob Eckhardt ontworpen (aanvankelijk
onder het Pastoe-label), werd door publicaties in o.a.
Avenue en Eigen Huis & Interieur een hit. Inmiddels zit
de stoel in de collectie Dutch Originals, die samen met
onder meer alle Gispen-klassiekers wordt geproduceerd in de oudste meubelfabriek van Nederland, de
Gebroeders van der Stroom in Asperen

Taartpunt
,,Onze tuin ligt in een hoek en heeft eigenlijk
de vorm van een taartpunt. Een diepe tuin, die
taps toeloopt”, zegt Dimitri. Vorig jaar heeft
de tuin een opknapbeurt gekregen, waarbij gebruik is gemaakt van de adviezen van
tuinarchitecte Aleid Westenberg uit Den Haag.
,,Eigenlijk is er niet zo gek veel veranderd”,
licht Frédérique nader toe: De oorspronkelijke
vorm is intact gebleven, maar de beplanting
is aangepast, zodat we nu ook meer gebruik
maken van de ruimte achterin de tuin en van
daaruit een leuk zicht hebben op ons huis.”
Tevens heeft het terras een open overkapping
gekregen en is het geheel onderhoudsvriendelijker geworden.
Opeens begint Dimitri te stralen als hij zegt:
,,De Vogelwijk is ook echt een Vogeltjeswijk.
Ik ben geen echte vogelaar, maar vind het wel
hartstikke leuke beesten. Ik word ’s morgens
wakker bij hun getjilp en word blij als ik het
geluid van een uil hoor. Bij de aanpassing van
onze tuin merkte ik dat de vogels echt ontre-

geld waren. Maar gelukkig hebben de meesten
een nieuw plekje in de tuin gevonden.” Dimitri
haalt zijn telefoon tevoorschijn en laat trots
foto’s zien van hun vernieuwde buiten, met
kleurrijke beplanting.
Werken aan huis
Terwijl Frédérique nog een rondje koffie
inschenkt, vertelt ze verder over het huis: ,,We
hebben boven nog twee grote slaapkamers, een
kabinetje en een kleine badkamer. En op zolder
hebben we ook nog een kamer.’’
Nu de kinderen van Frédérique op het punt
staan het huis uit te gaan, komt er in de
toekomst meer ruimte beschikbaar. Dimitri,
werkzaam op het ministerie van Veiligheid en
Justitie: ,,Ik zou graag wat vaker thuis willen
werken. Misschien ga ik dat over een poosje
inderdaad doen.”
Dat brengt ons op de volgende parel van het
huis: Schoonheidssalon ZKINN.
,,Ik heb jarenlang een schoonheidssalon
gehad op de Laan van Meerdervoort’’, vertelt
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Frédérique. ,,Maar vorig jaar besloten we onze
carport te vervangen door een vaste aanbouw in
de stijl van het huis. Daarin heb ik nu mijn werkruimte. Als je niet beter weet, zou je denken
dat deze aanbouw hier altijd al heeft gestaan.”
Frédérique is duidelijk trots op haar salon. ,,Het
is een goede stap geweest. Ik probeer in mijn
domein rust te creëren, zodat de cliënt zich helemaal kan ontspannen en daar ben ik volgens
mij wel in geslaagd. Werken aan huis is lekker
makkelijk. Ik ben veel flexibeler geworden. Zo is
de salon nu op zaterdag geopend en werk ik ook
wel eens op afspraak in de avonduren.”
Scheuren
Frédérique en Dimitri wonen met veel plezier
op de Nieboerweg, maar toch kunnen ze ook

nog wel wat minpunten opnoemen: ,,Het huis
vertoont scheuren, veroorzaakt door het zware
vrachtverkeer en ik kan zelfs na ruim twintig
jaar nog steeds niet wennen aan de gevaarlijke
bocht in de weg, hier vlak voor de deur’’, zegt
Frédérique.”
,,Toch worden we hier samen oud”, verwacht
Dimitri. ,,En als we echt geen trappen meer
kunnen lopen, gaan we toch gewoon in de
salon wonen”, zegt hij lachend.

Wilt u de lezers van dit blad ook vertellen over (de architectuur
van) uw huis en over uw interieur? Dan bent u een goede kandidaat voor de rubriek Huis in de etalage. Stuur een mailtje naar
Madelon Kranenburg: m.kranenburg21@kpnplanet.nl
Hebt u geen e-mail, dan belt u ’s avonds naar (070) 325 35 71.

Vogelwijk krijgt Natuurnetwerk waarin
bomencommissie opgaat
Hoe versterken we de natuur en leefbaarheid
van de Vogelwijk? Door de mogelijkheid te
creëren om kennis te delen, ervaringen uit te
wisselen, inspiratie op te doen en activiteiten te
ontplooien. Niet met een opgeheven vingertje
maar uitnodigend en laagdrempelig. Ziehier in
een notendop de ambities van het in oprichting
zijnde Natuurnetwerk Vogelwijk. De bomencommissie, die sinds 2002 bestaat, zal hierin
opgaan.
Het natuurnetwerk is een breed verband
waarin alle aspecten van de natuur bijeenkomen. Het uitgangspunt is het behoud van
het tuinstadkarakter van de wijk. Kenmerk
hiervan is een ‘open’ aanblik met veel bomen,
begroeide tuinen en een variëteit aan planten
en dieren. Om die kwaliteit te behouden zit je
soms met praktische vragen of zou je je enthousiasme willen delen. Welke vogels nestelen zich
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waar? Hoe help ik de vlinders? Hoe krijgen we
weer mussen terug? Hoe snoei ik deze of gene
struik? Wat kan ik het beste op die schaduwplek planten? Hoe voer ik de vogels in de winter? Ik wil bijen gaan houden, maar hoe doe ik
dat? Maar ook: Kijk eens wat een prachtige tuin
ze daar hebben! Of: je raadt nooit welk dier ik
onlangs in mijn tuin heb gespot!
In kleine kring, onder meer met vertegenwoordigers uit het wijkbestuur, de commissie infrastructuur en de bomencommissie,
wordt momenteel hard nagedacht hoe we het
Natuurnetwerk Vogelwijk vorm willen en kunnen geven.
Heb je ideeën of wil je betrokken raken, neem
dan contact op met bestuurslid Christian Pick
(ruimtelijk ordening) via
christian.pick@gmail.com
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Kortom
Aanschuifdiner op vrijdag
16 oktober, Papegaailaan 7
Dinner@Home en Jessie’s Cuisine (thuiskok
Jessica Heidekamp van de Laan van Poot)
organiseren voor vrijdagavond 16 oktober
weer een gezellig en heerlijk Aanschuifdiner
ten huize van Yvonne Brouwer, Papegaailaan 7.
Iedereen is welkom en kan aanschuiven.
Het diner begint met een apéritief om 18.30
uur. Jessica Heidekamp kookt een viergangenmenu en heeft daar heerlijke wijnen bij
uitgezocht.
Kom alleen of met je partner, gezin, buren,
vrienden of familieleden! Kosten: € 37,50
inclusief wijnen en koffie/thee met friandises
toe. Voor de ‘BOB’ is er een alcoholvrije variant
voor € 30,00 per persoon. Ter plekke contant te
betalen. Graag van tevoren reserveren via het
e-mailadres info@vergaderathome.nl
Meer informatie: (070) 323 41 87.

Voor bakker Driessen
is het lot nog onzeker
Victor Driessen en zijn zeven bakkerswinkels in Den Haag (met de oudste op het
Mezenpleintje) maken een moeilijke en
spannende tijd door. De broodfabriek in de
Badhuisstraat moet op gemeentelijk bevel
worden gesloten wegens te veel overlast voor
de buurt en had eigenlijk al maanden geleden
verlaten moeten zijn. Telkens had Victor uitstel
weten te bedingen, want hij had pech met de
nieuw uitgekozen locatie voor de bakkerij
in het bedrijvengebied Zichtenburg, aan de
Zilverstraat.
De verhuurder van het nieuwe pand kon zijn
afspraken niet meer nakomen en bovendien
ging een aangeschafte tweedehands broodoven onherstelbaar kapot. Inmiddels is er een
nieuwe locatie gevonden en ingericht, aan
de IJzerwerf, ook in Zichtenburg. Het enige
wat daar nog moet gebeuren om de zaak aan
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het draaien te krijgen, is de aanleg van alle
benodigde technische installaties. Omdat het
een heel specialistisch werk is kost alles bij
elkaar meer dan de bakkerij kan ophoesten. De
Rabobank is echter niet bereid het volledige
benodigde bedrag te verstrekken om het te
kunnen afronden.
Daarom heeft Victor Driessen gegrepen naar
het platform van de crowdfunding. Via oproepen in de bakkerswinkels en op sociale media
om geld te storten is de afgelopen acht weken
al een flink bedrag binnengehaald. Maar Victor
en zijn mensen zijn er nog niet! Vanaf 250 euro
kan men ‘Vriend van Victor Driessen’ worden,
waarbij de donateurs maandelijks als tegenprestatie een speciaal ontwikkeld ‘obligatiebrood’ ontvangen. Na vijf jaar wordt het bedrag
netjes in delen terugbetaald.
Omdat de tijd steeds meer begint te dringen,
doet Victor nogmaals een verzoek om hem te
helpen de nieuwe broodfabriek zo snel mogelijk te openen.
Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht
op helpvictordriessen@gmail.com

Huiskamerconcerten Else
Krijgsman aan Laan van Poot
Op zaterdag 10 en zondag 18 oktober om
15.30 uur geeft pianiste Else Krijgsman in haar
concertsalon aan de Laan van Poot 298 een
pianorecital met o.a. werken van Bach, Chopin
en Beethoven. Else vertelt boeiend over de
stukken die ze speelt en presenteert na afloop
voor de bezoekers een glas wijn. De huiskamerconcerten kosten 12 euro p.p. Dit bedrag
doneert Else aan Artsen zonder Grenzen. Wie
een concert wil bijwonen, dient zich wel van tevoren op te geven via het mailadres krijgsman.
else@gmail.com of telefoon (070) 3230958.
Voor november zijn de speeldata zaterdag 7
en zondag 15. Op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag verzorgt Else weer haar traditionele
Schubertiades, ook om 15.30 uur.

Kortom
Organist Laurenskerk
speelt in Houtrustkerk
Op zondag 25 oktober van 12.00 tot 12.30 geeft
Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk
in Rotterdam, een koffieconcert in de
Houtrustkerk aan het eind van de Beeklaan.
Zijn programma bevat Franse moderne muziek,
die bij uitstek past op het Klais-orgel van de
Houtrustkerk, maar ook werk van Bach en een
improvisatie. De toegang is vrij, met een collecte
na afloop.
Het volledige programma luidt: Joie et clarté
des corps glorieux (Olivier Messiaen), Christe
aller Welt Trost (J.S. Bach, BWV 670), improvisatie en tot slot drie delen uit de Suite
Médievale van Jean Langlais.

Laatste maandag van de
maand: borrel en diner
voor wijkgenoten
Er ontstaat steeds meer animo voor de wijkgenotenborrel en het aansluitende diner dat elke
laatste maandag van de maand vanaf 17.30 uur
voor een zeer zacht prijsje plaatsvindt in het
restaurant Brasserie Berg en Dal in de Bosjes
van Pex. De eerstvolgende data zijn: 26 oktober
en 30 november. Wie erbij wil zijn, hoeft dit alleen maar even te melden bij Antoinette van der
Valk, e-mail: a.vandervalk@me.com
Telefoon: (070) 368 88 20.

Lezing over Mantelzorg:
12 november in Houtrustkerk
Op donderdagavond 12 november om 20.00
uur houdt Ineke Ludikhuize in de Houtrustkerk
aan het eind van de Beeklaan een interactieve
en indringende lezing rond het thema ‘mantelzorg’. Het aantal mantelzorgers groeit snel:
mensen die onbetaald en vaak langdurig zorgen
voor zieke familieleden of vrienden. Maar mantelzorgen gaat je niet in de koude kleren zitten.

Ineke Ludikhuize is zelf ervaringsdeskundige: in
2013 zegde ze haar betaalde baan op en sindsdien is zij mantelzorger voor haar echtgenoot.
Zij schreef onlangs een boek voor mantelzorgers, met de titel ‘Een warme jas ’heel verschillende situaties; met jongeren en ouderen,
allemaal mensen die zorgen voor iemand waar
ze van houden. De kosten voor het bijwonen van
de lezing bedragen 7,50 euro.

Voces del Mundo zoekt leden
Het gezellige koor Voces del Mundo, oftewel
stemmen van de wereld, zoekt enthousiaste
zangers en zangeressen. Het is ook echt een
wereldkoor, dat muziek
uit alle windstreken zingt. Houd je van zingen
en heb je affiniteit met ‘wereldmuziek’, kom dan
kennismaken. De repetities zijn elke dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur in wijkgebouw Eltheto, Azaleastraat 2 (naast
de Bethlehemkerk), Bezoek onze website
www.vocesdelmundo.nl voor meer informatie.
Wil je een keer de sfeer komen proeven,
stuur dan een mail naar
vocesdelmundo1@gmail.com of bel
06 - 28 14 34 35.

‘Stilteconcert’ St. Albaankerk
op zondag 1 november
Op zondagmiddag 1 november is in de kleine
intieme St. Albaankerk aan de Rietzangerlaan
2A weer een zogeheten ‘stilteconcert’ te beluisteren van het muzikale duo Onyx, bestaande
uit Harry van den Berghe en Wilma Diepgrond.
Zij spelen meditatieve muziek met snaar- en
blaasinstrumenten als de alt- en sopraanlier,
gitaar, dwarsfluit en de Japanse bamboefluit, de
nada tarangini.
De concerten vinden plaats van 13.00 tot
14.00 uur. Het concert is gratis, maar na afloop
kunnen bezoekers een vrijwillige bijdrage
geven. Zie ook www.onyxmuziek.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

HAARDHOUT TE KOOP – Ik verhuis binnenkort en heb nog een stapeltje kurkdroge handzame houtblokken voor de open haard of kachel
liggen. Berk, eik, beuk, altijd droog en luchtig
bewaard. Een tasje vol of de hele partij, wat u
wilt! Totaal is het plm. 1 kuub. Bel 06 4030 3169.
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn betrouwbare
en vlotte Nederlandse hulp heeft nog tijd beschikbaar om u te helpen. Voor informatie kunt u mij
bellen: 06-52648129 (Margit Blok).
GEZOCHT – Weet iemand een betrouwbare
klusjesman voor kleine klusjes? Heer van 85 durft
zelf niet meer op een trap te staan. Graag bellen
naar 360 33 98.
AANGEBODEN – Acht lappen stof in winterkleuren, verschillende afmetingen, o.a. 140 x
180cm, 140 x 200cm en 140 x 260cm. E- mail:
er.molenaar@gmail.com
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn hulp Edyta
heeft nog tijd vrij om schoon te maken. Zij is
beschikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag van
09.00 tot 14.00 uur en woensdag van 09.00 12.00 uur. Voor verdere informatie: bel met J.
Smith, tel. 06 531 04 423.
TER OVERNAME - 7/8ste CELLO, bouwjaar
2000. Fraai om te zien en nog mooier om te horen
vanwege de warme, volle klank.
Tel. 44 808 42 of sms 06 201 81 902.

OPPAS GEZOCHT – Gezin met 3 kinderen zoekt
ervaren oppas aan huis voor 3 volle dagen per
week. Ook zijn wij op zoek naar een meisje uit de
buurt dat af en toe een avond wil oppassen. Bel
voor meer informatie: 06 506 71 095.
OPPAS AANGEBODEN- Ik ben Salomé Gofers,
15 jaar. Ik woon in de Vogelwijk en zoek een leuk
oppasadresje in de buurt. Heeft u een drukke
baan en bent u vaak pas laat thuis of wilt u een
avondje uit, dan zou ik het leuk vinden om op uw
kind(eren) te passen. Het gaat wel alleen om de
avonden! Tel. 06 428 27 329, e-mail: salomegofers@gmail.com.
TE KOOP - Nikon spiegelreflexcamera, met
tas, lenzen en verdere toebehoren. Verder
nog een Samsung-beeldscherm (Syncmaster
710N). Prijzen in overleg. Af te halen: projectiescherm en plm. 10 verschillende (heren)golfclubs.
Tel. 44 808 42 of sms: 06 201 81 902.
AANGEBODEN – Zangles (klassiek) voor
beginners en gevorderden van een zeer ervaren
gediplomeerd docente. Werken aan ademhaling,
resonantie en presentatie. Doel: veel zangplezier
met mooi repertoire. Ook auditievoorbereiding.
Lessen aan de Sportlaan of evt. aan huis in de
Vogelwijk. Bel Annemieke: 06-282 36 013.
TE KOOP - Twee tickets voor Walibi, geldig t/m
29 oktober met uitzondering van Halloween
Fright Nights. Interesse? Bel (070) 32 54 748.
BIJLES WISKUNDE – Voor leerlingen van
vmbo, havo en vwo. Ook examentraining. Succes
verzekerd! Ik kom bij u aan huis. Ook NK, SK en
Eco mogelijk. Tel. 06 261 18 927 of mail jeroenvanleeuwen@live.nl
GARAGE TE HUUR – Sportlaan 978 (onder
972). Prijs 190,00 per maand. Voor verdere informatie: 06 - 430 95 678.
HUURHUIS GEZOCHT – Ik ben een ervaren
‘huizenoppas’ (Vogelwijk) en zoek volgend jaar
een lege huurwoning. Vertrekt u bijv. naar het buitenland en wilt u uw huis en tuin in veilige handen achterlaten en kunnen terugkomen wanneer
u wilt? Ik bied u een nette bewoning vanaf zomer
2016 voor ten minste twee jaar. Referenties op
verzoek. Meer informatie: 06-54756052 (Esseline
van de Sande).
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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: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail:
henrieke.schoenmakers@politie.nl

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: 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) 205 24 80.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.
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) 205 24 80. 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) 205 24 80.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00
Website: www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
WIJKVERENIGING

Website
www.vogelwijkonline.nl
Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl
Secretaris
Henk Eleveld
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
- Anja Jager (Cultuurfonds en algemene zaken)
Wildhoeflaan 6, tel. 06 22 46 09 50
e-mail: anjajager66@kpnmail.nl
- Christian Pick (openbare ruimte)
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com

Vergaderfaciliteiten wijkvereniging
Iris Weimar, e-mail: irisweimar@casema.nl

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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Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Coördinator: Willem Ruitenberg
ruitenbw@xs4all.nl
Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Bert Bruning: hjj.bruning@gmail.com
Tel: (070) 3684568
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Kustcommissie
Irene van Geest
e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkonline.nl
Speelplekken
Kalinka Bekker
e-mail: kalinka.bekker@hotmail.com
Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
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
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl
Conditietraining voor mannen
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

