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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.

Met allerlei feestelijke activiteiten heeft het
Statenkwartier dit jaar zijn honderdjarig bestaan
luister bijgezet. Een andere nabije honderdjarige was
de wijk Duindorp, die het jubileum op iets bescheidener schaal vierde. Volgend jaar wordt het een
feestjaar in de Bomenbuurt, die dan honderd jaar
bestaat. De voorbereidingen voor de festiviteiten zijn
daar al in volle gang.
Dit alles doet natuurlijk de vraag rijzen of de
Vogelwijk binnenkort ook tot de honderdjarigen mag
worden gerekend. Nee, niet binnenkort, maar die
mijlpaal doemt in de verte wel op. In augustus 2018
zal het een eeuw geleden zijn dat de eerste paal voor
onze wijk werd geslagen.
Is dat de moeite waard om te herdenken en te vieren? Ja en nee. Ja, omdat het altijd leuk is een mooi
kroonjaar - van een mens, een gebouw, een vereniging, een blijde gebeurtenis, enzovoorts - feestelijk te
markeren en even stil te staan bij verleden, heden en
toekomst. Nee, omdat je in het geval van een woonwijk - en zeker deze wijk - kunt twisten over de vraag
wanneer zo’n jubileum zou moeten worden gevierd.
Bij het Statenkwartier, Duindorp en de Bomenbuurt
heeft men het slaan van de eerste paal als uitgangspunt genomen. Wij kunnen dat ook doen, en komen
dan dus uit op 21 augustus 2018, honderd jaar nadat
op de Houtrustlaan de voorbereidingen werden
getroffen voor de bouw van het eerste huizenblok.
Maar zouden alle Vogelwijkbewoners zich dan wel
een beetje jarig voelen? Waarschijnlijk niet, want
in ons geval doet zich het opvallende feit voor dat
het maar liefst 36 jaar heeft geduurd voordat die
lange smalle wijk tegen de duinrand helemaal klaar
was. Maar ja, als je het jaar van gereedkoming als
‘geboortejaar’ van de wijk ziet, zouden we vorig jaar
pas onze zestigste verjaardag hebben gevierd en
daarmee doen we het oudste deel van de wijk weer
ernstig tekort.
Als het jaar 2018 nabij is, moet het dan zittende
bestuur van de wijkvereniging zich nog maar eens
achter de oren krabben: feestvieren of niet? En als er
tegen die tijd nog een wijkblad bestaat, is er voor de
redactie in elk geval reden voor een feestje, want dan
zal het zes decennia geleden zijn dat het eerste nummer van de drukpers rolde.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Twee ledenvergaderingen!
Zoals reeds aangekondigd: op donderdag 12
november houden wij in de Heldringschool de in
het najaar gebruikelijke algemene ledenvergadering oftewel ALV. Bijzonder is echter dit keer dat
deze bijeenkomst nog een staartje zal hebben,
want het bestuur heeft wegens de overvolle
agenda besloten op 10 december nog een extra
ALV te beleggen. U krijgt dit jaar dus echt waar
voor uw geld. Drie ALV’s: één in het voorjaar en
twee in de herfst.
Even uitleggen. We hebben twee grote onderwerpen op het vlak van de ruimtelijke ordening
die we in deze periode nog aan de orde willen
stellen: de bouwplannen voor het huidige HALOterrein én de plannen rond de toekomst van de
voormalige Sacramentskerk aan de Sportlaan.
Daarnaast hebben we een project opgezet over
de inbraakveiligheid van onze wijk, met een
ex-inbreker die hier een ‘schouw’ heeft gedaan
en zijn ervaringen aan ons wil komen vertellen.
Ten slotte hebben we een aantal huishoudelijke
zaken die moeten gebeuren: het verkiezen van
een nieuw bestuurslid en het vaststellen van het
jaarplan en de begroting voor 2016.
Wij willen elk onderwerp de tijd geven die daarvoor nodig is. Als we alleen al de onderwerpen
HALO en Sacramentskerk op één avond zouden
moeten behandelen, is er een grote kans dat
het nachtwerk wordt. Reden voor het bestuur
om twee ALV’s uit te schrijven: donderdag 12
november én donderdag 10 december.
Elders in dit blad leest u de agenda voor 12 november. In het komende nummer (dat op 8 december in uw brievenbus valt) komt de agenda
voor 10 december te staan. Vanaf begin december zult u op de website van de wijkvereniging
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(www.vogelwijkonline.nl) alvast nadere
informatie over het onderwerp Sacramentskerk
kunnen lezen.

HALO
Op 12 november zal dus de ontwikkeling rond
de HALO worden besproken. Bijna een maand
geleden heeft de ‘convenantgroep’, bestaande
uit vertegenwoordigers van de gemeente, onze
wijkvereniging en de sportverenigingen Haag
Atletiek en Hellas in het HALO-gebouw een
voorstel aan belangstellenden gepresenteerd. De
zaal was op die 13e oktober goed bezet. Het is de
bedoeling dat het bestuur van de wijkvereniging
op 12 november zijn standpunt over dit voorstel
aan de vergadering voorlegt. De ALV zal worden
gevraagd met dit standpunt in te stemmen.
Sacramentskerk
Achter de schermen is de laatste maanden
gestaag gewerkt aan plannen voor de toekomst
van de leegstaande kerk aan de Sportlaan, dan
wel van het terrein waarop het huidige gebouw
staat. Projectontwikkelaar Kavel Vastgoed
heeft inmiddels de aanvankelijke bouwplannen
zodanig aangepast dat niet langer gesproken
kan worden van een oplossing die niet in onze
wijk zou passen. Daar staat tegenover dat een
commissie uit de wijk in samenwerking met een
gerenommeerd Haags architectenbureau en
aannemersbedrijf een oplossing heeft bedacht
die recht doet aan een eerder besluit van de
ALV: primair behoud van de kerk. De tijd lijkt
rijp dat we de keuzemogelijkheden aan de leden
voorleggen. Dat zal gebeuren tijdens de ALV op
10 december. Check vooraf de website van de
vereniging!

Wie wil ons helpen?
Het bestuur is nog steeds op zoek naar iemand
die het contact met de adverteerders in ons wijkblad wil onderhouden. Inmiddels is deze klus
wat vereenvoudigd. Geïnteresseerden worden
van harte uitgenodigd contact op te nemen met
penningmeester Peter Arends (zie gegevens
achterin het blad).
Ook zoeken we nog een wijkbewoner die intermediair wil zijn tussen de Heldringschool - die
vergaderruimte beschikbaar stelt - en commissies en leden van de wijkvereniging die hiervan
gebruik willen maken. Deze taak wordt nu verricht door Iris Weimar, maar zij gaat verhuizen
naar elders. Ook hier geldt: benader de penningmeester.
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Anja Jager,
Peter Arends, Henk Eleveld en Christian Pick)

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag
18.00 – 19.00 uur – Sint Maartens
11 november feest voor de kinderen (met

lampionnen door de wijk)
Donderdag
20.00 uur – Algemene leden12 november vergadering wijkvereniging in de

Heldringschool, IJsvogelplein
Maandag
20.00 uur – Inspiratie- en
23 november voorlichtingsavond Vogelwijk

Energie(k), Heldringschool,
IJsvogelplein
Vrijdag
15.00 uur – Excursie Letterkundig
27 november Museum voor Vogelwijksenioren.
Maandag
17.30 uur – Borrel en diner voor
30 november wijkgenoten in restaurant Berg en

Dal, Bosjes van Pex. Aanmelden bij
Antoinette vd Valk: a.vandervalk@
me.com of tel. (070) 368 88 20.
Donderdag
10 december

20.00 uur – Extra Algemene
ledenvergadering wijk-vereniging
in de Heldingschool, IJsvogelplein.
Discussie en besluitvorming over
toekomst kerkgebouw Sportlaan.

Vrijdag
18 december

19.40 uur – Kerstbridgedrive in
souterrain Bergkerk

Help de politie en meld u
aan bij Burgernet
Vermiste kleuter weer thuis. Inbreker gepakt.
Tas met medicijnen gevonden. Malafide
colporteur aangehouden. Wat is hier de rode
draad? Mede dankzij Burgernet kwam de
politie op het goede spoor.
Het landelijk opererende Burgernet is een hulpmiddel voor de politie. Het is een netwerk van
oplettende burgers, die worden ingeschakeld
om bijvoorbeeld uit te kijken naar een vermist
persoon of naar een inbreker op de vlucht. De
politie kan nooit overal tegelijk zijn, maar als
burgers actief meekijken, wordt het blikveld
veel breder.
Wie zich opgeeft als deelnemer aan Burgernet,
krijgt nu en dan via de mobiele telefoon of via
e-mail een verzoek van de politie om te helpen
iets of iemand in de omgeving op te sporen.
Ook vraagt de politie na een inbraak of overval
in een bepaalde straat via Burgernet of er wellicht getuigen zijn geweest.
In Den Haag heeft Burgernet nog niet zo veel
deelnemers: ongeveer 28.000. Om de effectiviteit van het netwerk te vergroten moet het flink
worden uitgebreid.
Bent u nog niet als Burgerenetdeelnemer aangemeld? Doe dat dan nu in een paar minuten
via de website www.burgernet.nl
Aan de hand van uw postcode bepaalt de
politie welke berichten u voortaan via telefoon,
sms of e-mail gaat ontvangen. U wordt dus niet
overspoeld met hulpverzoeken. Elke Burgernetactie wordt afgesloten met een melding over
het al dan niet geboekte succes van de oproep.
Het is overigens ook mogelijk een mobiele telefoon te voorzien van een Burgernet-app. Deze
toepassing maakt gebruik van de locatie van de
telefoon. Wie bijvoorbeeld in Alkmaar is, krijgt
dan indien nodig een oproep om ter plekke de
politie behulpzaam te zijn. Informatie over het
downloaden van deze app is ook te vinden via
www.burgernet.nl
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Discussie over HALO-terrein spitst
zich toe op vraag ‘Wat is hoogbouw?’
Door Dick van Rietschoten
Mag je een appartementencomplex van 15
meter hoog in jaren dertig-stijl, zoals je onder
meer op het Fazantplein vindt, als ‘hoogbouw’
aanduiden? Die cruciale vraag bleef in de lucht
hangen tijdens de informatieavond die de
gemeente op 13 oktober in het HALO-gebouw
had belegd over de toekomstige bestemming
van het HALO-terrein na de sloop van de sportacademie, die eind volgend jaar zal beginnen.
,,Dit kun je geen hoogbouw noemen’’, zei
wethouder Joris Wijsmuller na de presentatie van de contouren van het bouwplan door
projectleider Carlo Cornelis en stedenbouwkundige Lucas van der Velden. De leden van
de HALO-commissie, die het afgelopen jaar
namens de wijkvereniging met de gemeente en

de andere gesprekspartners – Haag Atletiek en
handbalvereniging Hellas – heeft overlegd en
onderhandeld, zijn het met Wijsmuller eens. Zo
ook het bestuur van de wijkvereniging.
Compromis
De HALO-commissie kan zeer goed leven
met het compromis dat uiteindelijk uit de
besprekingen over de toekomst van het terrein
is gerold. Het aanvankelijke voorstel van de
gemeente om ook een speelveldje naast de
Montessorischool te gaan bebouwen is tot
opluchting van de commissie in de prullenbak
verdwenen. Het is nu de bedoeling dat alleen
het grondgebied waarop de academie staat
plus een stukje van de aangrenzende tennis

Links op deze tekening is het toekomstige bouwterrein gearceerd weergegeven
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velden (in totaal 7000 m2) als bouwterrein
wordt aangewezen, en dan ook nog slechts voor
40 procent. De overige 60 procent wordt benut
voor de ‘aankleding’, liefst zo groen mogelijk,
en de aanleg van een enigszins verdiept gelegen
parkeergelegenheid. Bovendien zullen de
bestaande sportzalen achter de HALO, waarin
onder meer een fitnesscentrum is gevestigd,
gehandhaafd blijven.
Typisch Haags
In goed overleg met de gemeente is voor de
invulling van de bouwlocatie gekozen voor 45
à 50 luxe appartementen in vier bouwlagen,
met eventueel nog een terugwijkende kleinere
vijfde bouwlaag. ,,We denken daarbij aan een
typisch Haags appartementengebouw in de
stijl van de jaren dertig’’, aldus stedenbouwkundige Lucas van der Velden. Op dia’s liet
hij zien welke Haagse complexen daarvoor
model kunnen staan: de Fazantflat, dicht bij
huis, maar ook soortgelijke woongebouwen
aan de Benoordenhoutseweg en op de hoek
van de Scheveningseweg en de Frankenslag.
Consultatie van enkele makelaars heeft volgens
Van der Velden tot de conclusie geleid dat er
veel vraag is naar dergelijke luxe appartementen van rond de 450 à 500 duizend euro, ook
onder Vogelwijkbewoners.
Enquête
Na de presentatie van het voorlopige bouwplan
spitsten de reacties vanuit de zaal zich toe op de
vraag of we hier kunnen spreken van hoogbouw
of niet. Eelco de Jong, bewoner van de Laan van
Poot met uitzicht op de HALO, beantwoordde
die vraag bevestigend, bijgevallen door een
aantal andere omwonenden. Hij herinnerde
eraan dat een enquête die de HALO-commissie
van de wijkvereniging het afgelopen voorjaar
had uitgeschreven duidelijk heeft uitgewezen
dat 90 procent van de respondenten maximaal
drie bouwlagen aanvaardbaar vindt. ,,Maar
met die uitkomst heeft de HALO-commissie
niets gedaan. We krijgen hoogbouw van vier of

Wethouder Joris Wijsmuller blikt kort voor aanvang
van de bijeenkomst de volle zaal in.

vijf lagen voor onze neus.’’ Voor de zekerheid
had De Jong nog een eigen mini-enquête onder
veertig van zijn buurtgenoten gehouden en
hier bleek – niet verrassend - bijna 100 procent
hoogbouw af te wijzen.
Christian Pick, bestuurslid van de wijkvereniging, verdedigde de HALO-commissie. Hij prees
de leden voor wat zij hebben bereikt en beklemtoonde dat het resultaat het maximaal haalbare
compromis is. ,,Alle belangen zijn zorgvuldig
afgewogen.’’ Stedenbouwkundige Van der
Velden constateerde dat er bij bouwplannen nu
eenmaal altijd mensen zijn die roepen: ‘Not in
my backyard’. ,,Dat is een vast gegeven, waar
helaas niets tegen te doen is.’’
Ledenvergadering
Op donderdag 12 november staat het voorlopige ontwikkelingsplan voor het HALO-terrein
op de agenda voor de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging, in de hal van
de Heldringschool. Het is de bedoeling dat de
wijkvereniging dan een definitief standpunt
inneemt. Joris Wijsmuller zei ter afsluiting van
de informatiebijeenkomst te hopen dat de gemeente groen licht krijgt om verder te gaan met
de plannen om op het HALO-terrein ,,iets moois
neer te zetten.’’ Tijdens de nazit merkte een
bezoeker op dat het beoogde appartementengebouw in elk geval mooier belooft te worden dan
het fantasieloze complex uit de jaren zestig en
tachtig dat er nu staat.
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‘Als kleuter gingen we al op
vakantie naar Nederland’
Door Paula Goossens - Foto’s Dick van Rietschoten

Het jonge Duitse paar Christian Pick en Sabine Amft woont al ruim tien jaar in
Den Haag en sinds 2012 aan de Sportlaan. Beiden zijn zeer actief binnen wijkvereniging De Vogelwijk. Christian is bestuurslid, belast met de portefeuille ‘openbare ruimte’ en Sabine werkte dit jaar voor de tweede keer enthousiast mee aan
het organiseren van de wijkfestiviteiten op Koningsdag. In hun huis klinken de
kinderstemmen van Felix (7) en Jonna (5), beiden leerling van de Montessorischool in de Cederstraat.
Christian als Sabine zijn beiden afkomstig uit
het Ruhrgebied. Christian kwam ter wereld in
de buurt van Osnabrück en groeide op in een
plaatsje bij Düsseldorf. Sabine werd geboren
in Bottrop (waar sinds 1996 het populaire at-
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tractiepark Movie Park Germany ligt) en bracht
haar jeugd door in buurgemeente Gladbeck.
Het paar spreekt bijna accentloos Nederlands.
,,Maar met elkaar en met de kinderen praten
we Duits, hoewel de kinderen onderling vaak

Nederlands praten, want dat doen ze op hun
school ook,’’ zegt Christian. ,,Verder is in
mijn beroep voor zeker de helft van de tijd
de voertaal ook Duits.’’ Dat laatste is niet zo
vreemd, want Christian werkt bij de DuitsNederlandse Handelskamer, gevestigd aan
het Nassauplein. Hij is daar manager van de
afdeling juridisch advies en personeelsbemiddeling. ,,De Handelskamer ondersteunt
Nederlandse bedrijven die in Duitsland activiteiten willen ontplooien’’, legt Christian uit.
,,Weet je dat we al 110 jaar bestaan?’’
Sabine is beleidsmedewerker bij EP-Nuffic
aan de Kortenaerkade, recht tegenover de
Koninklijke Stallen. Wat EP Nuffic is, verg ook
enige uitleg, beseft ze. ,,Het is een expertiseen dienstencentrum voor internationalisering
in het onderwijs. Daarbij gaat het onder meer
over buitenlanders die hier komen studeren,
over Nederlandse studenten die studies in het
buitenland volgen en over internationale uitwisselingsprogramma’s van scholen’, vertelt
Sabine. ,,Ik heb trouwens ook nog een paar
jaar voor de Nederlandse Taalunie gewerkt.’’
Hoe zijn jullie in Nederland
terechtgekomen?
Sabine: ,,Al vanaf mijn vierde jaar hadden
mijn ouders een huisje in Sint Maartenszee,
aan de kust van Noord-Holland, bij
Callantsoog. Elke zomervakantie gingen we
daar naartoe. Toen ik zo’n 13, 14 jaar was,
vond ik de West-Friese jongens erg leuk, dus
Nederlands leren leek me wel wat. Daarom
koos ik na mijn middelbare school voor een
studie Nederlands in Münster, in combinatie
met een lerarenopleiding. Langzamerhand
knapte ik overigens wel af op die West-Friese
jongens, vanwege hun gebrek aan spraakzaamheid. (Noot van de interviewster: Van
mijn 6e tot mijn 17e heb ik in West-Friesland
gewoond. Weliswaar aan de andere kant, in
Andijk bij Enkhuizen, maar het gedrag van de
jongelieden was er navenant. Sabine en ik hadden er veel pret over.)

Christian: ,,Als kleuter ging ik ook al met mijn
ouders naar Nederland op vakantie. De eerste
keer was in een huisje in Voorburg. Ik was vier,
maar ik weet nog dat het bijna de hele vakantie
regende, zodat we voortijdig weer naar huis
reden. Dat was dus geen succes. Later ging ik
als puber regelmatig rond Pasen, Hemelvaart
of Pinksteren met schoolvrienden kamperen
in Renesse. De Zeeuwse kust was dé plek waar
je als Duitse jongeren vanuit het Ruhrgebied
naartoe ging. Het was dichtbij en je kon er
uitstekend surfen.”
,,In het jaar 2000 ging ik in Den Haag wonen
en werken. Het was eigenlijk een kwestie van
toeval. Via een vriend kreeg ik een stageplek in
Den Haag aangeboden en dat leek me wel wat.
Aan het einde werd gevraagd of ik wilde blijven
en dat heb ik enthousiast aangenomen.”
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Christian: ,,Sabine en ik hebben elkaar voor
het eerst ontmoet in Münster, waar ik ook
de lerarenopleiding Nederlands volgde. We
verloren elkaar daarna uit het oog, maar
in 2001 kwamen we elkaar toevallig op een
bruiloft weer tegen. Daar sprong de vonk over.
Dus het spreekwoord Van een bruiloft komt een
bruiloft klopt wel, ook al zijn we niet officieel
getrouwd.’’
Sabine: ,,Door de band met Christian ben ik in
2004 ook naar Den Haag gekomen.’’
Christian: ,,Het is wel leuk om complimenten te
krijgen over je Nederlandse taalbeheersing. We
hebben natuurlijk allebei Nederlands gestudeerd, maar om het goed te leren spreken moet
je ook echt in de taal en het land geïnteresseerd
zijn. En dat zijn we. Bovendien vind ik: als je
langere tijd in een ander land woont, moet je
wel de taal goed leren spreken.’’
,,Ik voel me op veel terreinen in Nederland
geïntegreerd’’, zegt Sabine, ,,maar toch leer ik
nog af en toe nieuwe dingen. Bij de voorbereiding van het Koningsdagfeest ging het een keer
over poffertjes bakken. Nou, dat had ik echt
nog nooit gedaan!’’
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Hoe beleven jullie de Vogelwijk?
Christian: ,,Deze wijk een bewuste keuze. Tot
2012 hebben we op de Regentesselaan en de
Valkenboskade gewoond, maar op een bepaald
moment besloten we dat we graag deze kant
op wilden. De Vogelwijk is een heerlijke wijk,
die in alle opzichten ruimschoots aan onze
verwachtingen voldoet. Groen, rustig, dichtbij
zee, een mooie en gevarieerde huizenstijl en
heel veel aardige mensen met zeer verschillende achtergronden. We hebben ook heel
prettige buren, waar we een goed contact mee
hebben. Maar eerlijk gezegd was de keuze voor
de Vogelwijk ook een beetje praktisch van aard:
ons huis moest wel op fietsafstand van het werk
zijn.”
Sabine: ,,Ik vind het soms jammer dat de
Vogelwijk geen echte kern heeft, geen kloppend hart. Het is een lange smalle wijk, eigenlijk een lintdorp. Maar om nu te zeggen dat ik
die kern vreselijk mis… nou nee.’’
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Hoe kwamen jullie ertoe je voor de wijk in
te zetten?
Christian: ,,Het begon ermee dat ik ergens
een oproep zag om iets te doen voor de
Burenhulpcentrale Segbroek. Daar heb ik me
voor aangemeld. Kort daarna zag ik in het
wijkblad een oproep voor een bestuursfunctie
van de wijkvereniging. Daardoor voelde ik me
aangesproken. Ik lever graag een bijdrage aan
mijn omgeving. Nu ik er al een poosje middenin
zit, zie ik dat zo’n wijkvereniging met al die vrijwilligers die zich inzetten echt nut heeft. En dat
het loont. Er worden successen geboekt. Kijk
bijvoorbeeld naar de nieuwe vormgeving die de
Sportlaan en Segbroeklaan krijgen en naar het
overleg met de gemeente over de invulling van
het HALO-terrein. Ik ga ervan uit dat we daar
uiteindelijk ook iets moois weten te bereiken.
Gelukkig blijft er voor mij ondanks de drukte
van werk, gezin en wijkvereniging nog wel tijd
over om gezellig iets met de kinderen te doen,
lekker te tuinieren en te sporten. Ik speel wekelijks badminton en ga geregeld hardlopen.’’
Sabine: ,,Ik had al ervaring met het organiseren van evenementen en wilde ook graag
een bijdrage leveren. Daarom heb ik sinds
2014 meegedaan aan de organisatie van de
Koningsdagfeesten. Dat is trouwens ook een
goede manier om mensen uit de wijk te leren
kennen. Daarnaast ben ik ook actief op de
school van de kinderen. Ik zit in de Ouderraad
en ik ben klassenouder. Christian is trouwens
nog een hobby vergeten: hij kookt graag. En
goed! Daarom zeg ik altijd: ,,Ik eet het liefst bij
restaurant Chez Christian. Maar we gaan ook
wel eens uit eten hoor, bij La Stella Marina aan
de haven of bij het Indonesische restaurant
Bogor. En in de zomer bij De Staat aan het
strand.’’
Wat valt je op als je Nederland vergelijkt met
Duitsland?
Sabine: ,,In Nederland wordt veel gewerkt in
commissies. Het werk wordt verdeeld, meerdere mensen worden ingeschakeld en leveren

hun bijdrage. Het is constructief. In plaats van
mopperen wordt er samen iets gedaan.’’
Christian: ,,Als ik het leven hier en in Duitsland
vergelijk, is het over het algemeen hetzelfde.
Sommige dingen zijn hier beter geregeld en
aangenamer, andere dingen zijn in Duitsland
beter. Het is wel zo, dat je sommige ontwikkelingen en trends in het ene land sneller ziet
opkomen dan in het andere. In Nederland
wordt de laatste tijd bijvoorbeeld steeds meer
waarde gehecht aan biologische en ambachte-

lijke levensmiddelen, maar dat is een ontwikkeling die in Duitsland al vele jaren speelt. In
Duitsland zag je ook jaren geleden al een snel
groeiend aantal cafeetjes waar je kunt ontbijten of brunchen. Dat is in Nederland nog vrij
nieuw. Je hebt ook dingen die hier al jaren
normaal zijn en nu in Duitsland in opkomst
raken, zoals het gebruik van bakfietsen. Maar
verder vind ik dat onze landen en culturen
steeds meer met elkaar worden verweven, en
dat bevalt me.’’

Najaarsvergadering 2015
Vereniging en wijkberaad ‘De Vogelwijk’

Donderdag 12 november
Locatie: O.G. Heldringschool, IJsvogelplein

AG E N DA

Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur)

1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen
3. Verslag vergadering van 21 mei 2015
4. Voordracht en verkiezing nieuw bestuurslid
In de vacature van Marianne Moor stellen wij voor te benoemen Ilonka Sillevis Smitt. Zij zal
in het bestuur met name de ‘sociale portefeuille’ onder haar hoede nemen.

5. Wijkveiligheid
Een ex-inbreker is onlangs in een deel van de wijk op bezoek geweest om inbraakrisico’s in
kaart te brengen. Hij zal vertellen hoe gemakkelijk het vaak voor kwaadwillenden is om een
huis binnen te komen.

6. Bouwplan HALO-locatie
Tijdens een gemeentelijke informatieavond op 13 oktober is duidelijk geworden wat de
plannen zijn voor de invulling van het HALO-terrein na afbraak van de sportacademie, eind
2016. De HALO-commissie van de wijkvereniging, die het afgelopen jaar met de gemeente
heeft onderhandeld, zal de voorstellen nader toelichten, waarna een definitief standpunt
van de wijkvereniging zal worden bepaald.

7. Rondvraag
8. Sluiting
Voor nadere informatie en achterliggende stukken kunt u kijken op de website www.vogelwijkonline.nl
U kunt ook contact opnemen met secretaris Henk Eleveld via het e-mailadres bestuur@vogelwijkonline.nl of telefoonnummer 06 -16 478 764.
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Boeiend bezoek aan gebouw
Tweede Kamer
Door Ilonka Sillevis Smitt
Op een zonnige vrijdagmiddag in september brachten ruim twintig bewoners uit de
Vogelwijk een bezoek aan het gebouw van
de Tweede Kamer, ingeklemd tussen het
Binnenhof en de Lange Poten. Bij deze seniorenexcursie, als vanouds georganiseerd door
Ria Zonneveld en Mieke Douma, hadden we
als gids VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg, oudvoorzitter van de wijkvereniging.
Op een prettige manier leidde Pieter ons door
de wandelgangen, hier en daar stilstaand om
iets uit te leggen of te vertellen. Voor velen
was het de eerste keer dat ze de zetel van ons
parlement van binnen zagen. Ook in architectonisch opzicht was het een verrassing. Begin
jaren negentig is het oude gedeelte van de
Tweede Kamer kunstig verweven met nieuwbouw en met het aangrenzende negentiendeeeuwse gebouw aan het Plein waarin vroeger
het ministerie van Justitie was gehuisvest.
Door de hoeveelheid glas is het een heel
transparant complex geworden, wat ook de
bedoeling van de Tweede Kamer is, zo legde
Pieter uit: ,,Transparantie uitstralen.’’

Doordat de zon scheen, was de lichtinval prachtig en kwamen ook de oude binnenmuren mooi
tot hun recht.
Plenaire zaal
In de fractiekamer van de VVD vertelde Pieter
boeiend over zijn dagelijks werk als Kamerlid. Er
was ruim voldoende mogelijkheid om vragen te
stellen, waar ook ruimschoots gebruik van werd
gemaakt.
Een van de hoogtepunten was het bezoek aan
de plenaire vergaderzaal, die vrijwel iedereen
van de televisie kent. Leuk om daar eens binnen
te zijn! We mochten in de Kamerzetels plaatsnemen en zo werd er een groepsfoto gemaakt.
Indrukwekkend en mooi was ook de oude bibliotheek, waarin onder meer alle verslagen van
vergaderingen van de Tweede Kamer worden
bewaard, tot ruim 150 jaar geleden.
Na een dankwoord van Mieke namen we
afscheid van Pieter en wandelden naar restaurant Luden aan het Plein, waar we genoten van
heerlijke theesoorten en zoete en hartige hapjes.
Het was een heel geslaagde, fijne middag!
Hartelijk dank voor de organisatie, Ria en
Mieke, en aan Pieter veel dank voor de interessante rondleiding.
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Laancoördinatoren willen graag
meer informatie uitwisselen
Door Dick van Rietschoten - Foto: Willem Ruitenberg
De laancoördinatoren uit de Vogelwijk willen
onderling en met hun naaste omgeving meer
informatie uitwisselen over veiligheidsaspecten in de wijk. Als er bijvoorbeeld een opmerkelijke inbraak heeft plaatsgevonden op de
Wildhoeflaan of als in die buurt verdachte colporteurs rondlopen, moeten de coördinatoren
en bewoners aan de andere kant van de wijk
daar ook van in kennis worden gesteld. Dat
houdt de bewoners scherp en alert. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat de politie
wat scheutiger is met informatie, bijvoorbeeld
door aan de laancoördinatoren mee te delen
hoe een inbraak heeft plaatsgevonden. Daar
moeten de bewoners immers lering uit kunnen
trekken.
Levendige discussie
Deze wensen kwamen op 28 oktober naar
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voren tijdens een informatieavond voor de
laancoördinatoren uit de wijk, gecombineerd
met een maaltijd, in het clubgebouw van
voetbalvereniging Quick. Bij deze bijeenkomst,
georganiseerd door de centrale veiligheidscoördinator Willem Ruitenberg, waren ook
wijkagente Henrieke Schoenmakers en haar
bureauchef Monique Ankersmit aanwezig,
alsmede enkele vertegenwoordigers van de
gemeente en van het bestuur van de wijkvereniging.
In een levendige discussie passeerden allerlei
facetten van het veiligheidsbeleid de revue.
Daarbij klonken nu en dan ook kritische opmerkingen in de richting van de politie. ,,Als ik iets
verdachts zie en ik bel het alarmnummer 112,
wordt me eerst het hemd van het lijf gevraagd’’,
zei iemand. ,,En dan ben je geneigd te denken:
wanneer gaan jullie nou iets doen?’’

Binnen tien minuten ter plekke
De politievrouwen Henrieke Schoenmakers
en Monique Ankersmit maakten duidelijk
dat er bij een 112-melding wel degelijk direct
actie wordt ondernomen, hoewel de beller dat niet merkt. ,,Voor de volledigheid en
zorgvuldigheid wordt intussen wel altijd naar
de personalia van de bellers gevraagd,’’ aldus
bureauchef Monique. ,,Maar intussen is er dan
al een seintje naar een surveillancewagen in de
buurt gegeven.’’ Volgens Henrieke wordt ernaar
gestreefd dat de politie na een melding altijd
binnen tien minuten ter plekke is. Monique
Ankersmit kan zich voorstellen dat sommige
mensen uit privacy-overwegingen huiverig zijn
om bij een 112-melding hun persoonlijke gegevens door te geven. ,,Je kunt dan zeggen dat je
dat liever niet wilt.’’
Van de bijna vijftig laancoördinatoren die de
Vogelwijk kent, was helaas slechts de helft bij
de bijeenkomst aanwezig. Willem Ruitenberg,
die als ‘contactpunt buurtveiligheid’ de spin in
het coördinatorenweb is, zei dat er nog altijd
een aantal flinke gaten in dat web zit. Zo is er
bijvoorbeeld nog steeds geen laancoördinator

voor de beide kanten van de Oude Buizerdlaan,
voor de Roodborstlaan en voor sommige delen
van de Laan van Poot.
Houtrustweg
De avond verliep overigens anders dan aanvankelijk was gepland, omdat twee sprekers op het
laatste moment hadden afgezegd: iemand zou
komen vertellen over de inzet van politiehelikopters en een ander zou voorlichting geven
over het gebruik van camera’s bij het huis.
Met het dessert in zicht bracht de avond toch
nog een nieuwtje. Natasja Sinkeldam, werkzaam voor het stadsdeel Segbroek, voorzag de
aanwezigen van het ontwerp-gebiedsprogram
voor de Vogelwijk dat het stadsdeel heeft opgesteld voor de periode 2016-2019. Daarin staat
onder meer dat de gemeente in overleg met
de wijkvereniging en omwonenden de ‘uitstraling van de Houtrustweg’ wil verbeteren. Al
jaren klagen wijkbewoners over de vele busjes
en campers die langs de Houtrustweg staan
gestald en ook over het ontbreken van een voetpad. Daar zal dus de komende jaren iets aan
worden gedaan, zo is althans het voornemen.

Onderweg
Wandelend met mijn kleinzonen
wordt het weer winter
langzaamaan verdwijnt de zon
steeds vroeger achter het duin

‘Dat heb ik gedaan’, zegt de oudste
‘Het is me gelukt, ik heb vanochtend vroeg
op deze knop gedrukt’
hij wijst naar een grote schroef op de paal

De zomervogels zijn vertrokken
we horen alleen het geschreeuw
van late meeuwen in de schemering

We geloven hem meteen
we weten immers: buiten ons bereik
kan er een wereld open gaan

Hun kleine kinderstemmen waaien
vrolijk door de stille straat
alsof er geen kou of verlatenheid bestaat

Zo lopen we traag de winter binnen
in het tempo van reizigers
die alleen het hier en nu beleven

De jongens roepen: ‘Kijk, de maan!
Nu is het nacht, de lantarenpalen gaan aan!’

Olga Millenaar
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Nieuwsflitsen
van

(‘helder licht’ in het Swahili) is een duurzame
en betaalbare energieoplossing beschikbaar
voor mensen in de Derde Wereld.  

Wubbo Ockels
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Kom naar de
najaarsbijeenkomst
op maandagavond
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. Deze
‘duurzame duizendpoot’ (politicoloog,
publicist en communicatieadviseur) houdt
zich al jaren bezig met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is onder meer medeinitiatiefnemer van de WakaWaka-lamp, de
zeer efficiënte, op zonne-energie werkende
LED-lamp en oplader. Met WakaWaka

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
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 via het bedrijf Energy Guards. Uw
voordeel kan oplopen tot 10 procent en tegelijk
stijgt uw huis in waarde.
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!
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Drie generaties op
Vliegenvangerlaan 12
Door Magda van Eijck

Marja Kappetein woont allang niet meer op
de Vliegenvangerlaan, waar ze ooit haar jeugd
doorbracht, maar ze kan er nog veel over
vertellen. Dat laatste doet ze met plezier, want
het was een prachtige omgeving om er, samen
met haar broer en twee zusjes, op te groeien.
Ze vertelt er enthousiast over en ze heeft
zelfs doosjes met oude foto’s en documenten
meegenomen om haar verhalen te illustreren.
Genereus schenkt ze de foto’s, waarvan vele
dateren van voor de oorlog, aan de wijkbladredactie. ,,Misschien is het leuk om af en toe
zulke oude plaatjes in het blad te plaatsen.”
Zeeuws tintje
De historie van het huis van Marja’s jeugd,
Vliegenvangerlaan 12, heeft een Zeeuws tintje.
,,De ouders van mijn moeder, opa en oma Van
Overbeeke, woonden op Tholen. Mijn opa was
daar hoofd van een lagere school. Eind jaren
twintig kon hij hoofdonderwijzer worden van
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een openbare lagere school in Kijkduin. Het
was een prachtig gebouw dat middenin de
duinen stond, maar helaas in 2002 is gesloopt.
In 1929 verlieten opa en oma Van Overbeeke
Tholen en kochten het toen nog splinternieuwe
huis op Vliegenvangerlaan 12, voor vijfduizend
gulden. Hun dochter Jo, die later mijn moeder
zou worden, was toen vijftien jaar.’’
In de beginjaren was het een beetje saai op
de Vliegenvangerlaan, zeker voor een pubermeisje. De Vliegenvangerlaan lag toen
op de uiterste zuidrand van de Vogelwijk.
De Kraaienlaan bestond nog niet eens. De
Fuutlaan en Wildhoeflaan waren wel grotendeels bebouwd, maar verder was het allemaal
duingebied. Tot aan Kijkduin kwam je, afgezien
van een boerderij, nauwelijks huizen tegen.
De dichtstbijzijnde winkels waren op het
Haanplein en de Goudsbloemlaan.
Gezinsuitbreiding
In 1936 trouwde Jo van Overbeeke met Han
Kappetein. Het jonge stel betrok een huurhuis
in de Velpsestraat, waar in 1941 Marja werd
geboren. Twee jaar later werd het gezin uitgebreid met broertje Hans. Na de gedwongen evacuatie van de Vogelwijkbewoners, begin 1943,
kwamen opa en oma Van Overbeeke terecht op
de Laan van Meerdervoort. Het beviel hen daar
kennelijk zo goed dat ze er na de bevrijding wilden blijven wonen. Een mooie kans voor Han
en Jo Kappetein, die in de zomer van 1945 met
de kinderen hun intrek mochten nemen aan
de Vliegenvangerlaan 12. Nog in datzelfde jaar
kregen Marja en Hans er een zusje bij (Ineke)
en twee jaar later maakte zusje Ankie het gezin
compleet.
Marja vertelt: ,,Ons huis had de oorlog redelijk

doorstaan. Er deden wel allemaal verhalen de
ronde over merkwaardige vondsten. Zo zou
op Vliegenvangerlaan 22 een dode Duitser uit
een kast zijn gevallen toen de teruggekeerde
bewoners die openden.’’

en gezellige koude winters vol schaatspret met
alle kinderen uit de buurt op die prachtige
lange ijsbaan aan de Sportlaan, bij de Daal en
Bergselaan. Lichtjes, muziek, anijsmelk.’’

Jeugdvriendjes
,,Toen mijn broer Hans en ik wat ouder
werden en veel buiten speelden, hadden we
een geweldige tijd. Overal in de buurt hadden
we vriendjes en vriendinnetjes, zoals Udo en
Hans Dijkstal, die op de Fuutlaan woonden,
de latere Unilever-topman Morris Tabaksblat
en zijn zus Tineke, en de vier broers Van Nes
van de Sportlaan, net om de hoek van de
Vliegenvangerlaan. Andere mensen uit de
toenmalige buurt met wie we contact hadden,
waren de families Van der Meer en Daniels,
de kunstschilder Michiel Vervoort, van wie
mijn vader nog les heeft gehad, en de familie Krenning op de Kraaienlaan. Mijn eerste
vriendje Paul woonde op de Wildhoeflaan. Ik
herinner me lange warme zomers op het strand

Schilderen
,,Opa van Overbeeke kwam in 1949 voor zijn
huis onder een tram en is daaraan overleden.
Met mijn vader, Han Kappetein, ging het daarentegen erg goed. Op 18-jarige leeftijd nam hij,
noodgedwongen omdat zijn vader overleed,
de bescheiden levensmiddelengroothandel
van zijn vader aan de Zuidwal over. Dat bedrijf
kwam dermate tot bloei dat hij in 1964 in de
Rijswijkse Plaspoelpolder een nieuwe groothandel kon openen. Toen hij 65 werd, heeft hij
alles goed kunnen verkopen.’’
,,Niet dat hij daarna stil ging zitten, hoor.
Integendeel. Hij nam schilderles aan de Vrije
Academie en dat was het begin van een intensief artistiek tweede leven, waarin hij zeer
productief is geweest in zeer uiteenlopende

Spelen in de duinen, jaren vijftig
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schilderstijlen. Dat werd heel mooi duidelijk
toen wij voor hem als verrassing voor zijn 88ste
verjaardag in de Houtrustkerk een overzichtstentoonstelling hadden georganiseerd. Hij was
er echt ondersteboven van. Het was de bedoeling dat wij 88 schilderijen bij elkaar zouden
halen van vrienden, familie en kennissen
waaraan hij zijn werken had weggegeven. Het
werden er uiteindelijk meer dan honderd, en
iedereen wilde zijn inzending per se terug hebben, zozeer waren ze eraan verknocht!’’
Yoga
,,Nadat ik was getrouwd, heb ik een poosje in
Nieuw-Vennep gewoond, maar al gauw kwam
de Vogelwijk weer in beeld. We kochten een
huis aan het IJsvogelplein, schuin tegenover
de Heldringschool. Mijn toenmalige man Kees
Francken en ik kregen drie kinderen: Carolijn,
Mariëlle en Joost.’’
Omdat yoga haar interesse had en ze graag als
zelfstandige aan het werk wilde, volgde Marja
een vierjarige opleiding tot yogaleraar, waarna
ze een eigen praktijk begon. ,,Tot mijn eerste

leerlingen behoorden mijn moeder en haar
bridgegroepje’’, vertelt ze vrolijk. ,,En een van
mijn eerste aansprekende resultaten was het
omlaaghalen van de veel te hoge bloeddruk
van mijn moeder, gewoon door haar te leren
goed te ademen. Dat gebeurde allemaal in mijn
oude ‘meisjeskamer’ aan de Vliegenvangerlaan,
die ik als praktijkruimte kon gebruiken. Later
huurde ik een ruimte in het gebouwtje van de
spirituele stichting ‘Ken u zelven’ aan de Laan
van Poot 292, maar er hing daar een beetje
enge sfeer, vond ik. Nu geef ik al vanaf 1983
met heel veel plezier yogales in wijkgebouw De
Hyacint in de Anemoonstraat.”
Burenhulp
Terug naar de Vliegenvangerlaan. Marja, die
met haar huidige partner Dick van der Zwaard
op de Hanenburglaan woont, raakt er niet
over uitgepraat. ,,Mijn ouders hebben het daar
altijd goed gehad, ook toen ze ouder werden.
Mijn vader wandelde veel met de hond en
maakte overal een praatje en mijn moeder
had haar bridge- en vriendinnenclubjes. De

Schaatsen op de Sportlaan
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Dansen op de 70-jarige bruiloft

Vliegenvangerlaan was altijd een gezellige
laan waar de mensen die er wonen elkaar allemaal kennen. Ik hoop dat dat nog steeds zo
is. Belangrijk voor mijn ouders - zeker in hun
laatste levensjaren - waren destijds de buren
Annemiek en René van As, die net zoals Evaline
en Hans Abbink, die op nummer 18 woonden,
veel voor hen hebben gedaan en betekend.’’
,,Ik herinner mij als de dag van gisteren de
70-jarige bruiloft van mijn ouders in 2006.
Mijn vader was toen 95 en mijn moeder 92.
Op die dag stond er opeens een draaiorgel voor
de deur te spelen en kwamen zo’n beetje alle

buren en andere mensen uit de buurt hen feliciteren, waarna er een spontaan straatfeest ontstond. Helaas is mijn moeder in dat zelfde jaar
overleden, in het huis waar zij was opgegroeid.
Drie maanden later volgde mijn vader.’’
Het huis aan de Vliegenvangerlaan werd in
2007 verkocht. ,,Het was 78 jaar ons familiehuis geweest’’, vat Marja samen. ,,Maar
het contact met dat vertrouwde pand is niet
helemaal verloren gegaan. Want de nieuwe eigenares Marijke Lok, aan wie ik het zo’n beetje
persoonlijk heb verkocht, is nu een van mijn
trouwste yogaleerlingen.”

Meld u alvast aan voor de kerstbridgedrive
De Vogelwijk-kerstbridgedrive kent een traditie die al zeker dertig jaar teruggaat. Ook dit jaar wordt het
evenement niet overgeslagen. Liefhebbers worden hartelijk uitgenodigd zich alvast op te geven. De
drive staat gepland voor vrijdagavond 18 december, als vanouds in het souterrain van de Bergkerk aan
de Daal en Bergselaan. Aanvang: 19.30 uur. Kosten: 4 euro per persoon.
Meld u aan bij Lucie Nijmeijer, telefoon (070) 3230181, of per e-mail: lucienijmeijer@hotmail.com.
De Vogelwijk november 2015
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Gezocht:
(Oud-) Vogelwijkers die hier de
Tweede Wereldoorlog meemaakten
De stichting Oorlog in mijn Buurt organiseert
educatieve projecten voor basisscholen,
waarbij ervaringen van mensen uit de buurt
tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal
staan. Leerlingen uit de hoogste klassen van
basisscholen krijgen daarbij de kans ouderen
te interviewen die tijdens de oorlog in de wijk
woonden waar de kinderen nu opgroeien.
De leerlingen bezoeken in drietallen (oud-)
bewoners van hun wijk. Ze worden hierbij

begeleid door de stichting Oorlog in mijn
Buurt. Voorafgaand aan de interviews worden
verschillende gastlessen gegeven in de klas,
over de lokale oorlogsgeschiedenis en over hoe
zij moeten interviewen. Ondertussen werken
de leerlingen in speciale werkboekjes aan hun
eigen historisch onderzoek. Dit maakt van de
leerlingen ‘echte’ historici en journalisten en
bereidt hen voor op de interviews met ooggetuigen van oorlog in hun buurt.
Door verhalen uit de eerste hand te horen,
wordt het historisch besef over hun eigen
omgeving versterkt. De kinderen voelen zich
daardoor verantwoordelijk deze verhalen zo

Beeld van de ravage na de val van een Duitse bom op de hoek Eiberplein-Kiplaan op 1 augustus 1941.
Hierbij vielen zes doden.
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goed mogelijk over te dragen aan anderen. Zij
worden hiermee ‘erfgoeddragers’.
Het project Oorlog in mijn Buurt wordt al een
aantal jaren in Amsterdam uitgevoerd en heeft
al tot veel bijzondere ervaringen geleid. Meer
informatie hierover is te vinden op www.oorloginmijnbuurt.nl
Atlantikwall
In de eerste helft van 2016 zal het project
worden uitgevoerd in drie Haagse wijken: de
Vogelwijk, het Bezuidenhout en het Centrum.
De Vogelwijk is onder andere gekozen omdat
alle bewoners hier eind 1942 en begin 1943
op bevel van de Duitse bezetters moesten
vertrekken. De wijk werd (net als grote delen
van Scheveningen) tot militaire zone verklaard
en afgesloten van de rest van de stad door
een anti-tankgracht langs de Sportlaan, als
onderdeel van de Duitse kustverdedigingslinie
Atlantikwall.
In de Vogelwijk doen drie scholen mee
aan het project: de Houtrustschool aan het
Nachtegaalplein, de Heldringschool aan het
IJsvogelplein en de Nutsschool aan de Laan van
Poot.
Zoek contact
De stichting Oorlog in mijn Buurt is op zoek
naar (oud-)Vogelwijkers die mee willen werken
met het project en ervoor openstaan te worden
geïnterviewd door leergierige jonge leerlingen
uit de wijk. Bent u of kent u iemand die tijdens
de oorlog in de wijk woonde, dan komen wij
graag met u in contact. Ook vrijblijvend kunt u
voor informatie bij ons terecht. Hebt u interesse
of kunt u tips geven, laat dat dan weten aan
Vogelwijkbewoonster Inge Brouwer, zakelijk
leider van Oorlog in mijn Buurt in Den Haag.
Hierbij de contactgegevens:
Inge Brouwer
Houtrustlaan 30
Tel. 06-222.69.555
e-mail: inge@oorloginmijnbuurt.nl

Eerste muurgedicht
in de duinen
In navolging van andere steden heeft ook
Den Haag het fenomeen ‘muurgedicht’
geïntroduceerd. Op 25 september werd
zelfs de eerste poëtische muurtekst in de
duinen onthuld. Het gedicht is aangebracht
op een kunstzinnig vormgegeven transformatorhuisje aan het eind van het duinpad
dat vanaf de De Savornin Lohmanlaan naar
zee loopt.
De tekst is van de hand van Eric Wisse, die
geregeld rondleidingen door de duinen
geeft en ook elke derde zondag van de
maand in het Westduingebied ‘natuurwerkdagen’ voor vrijwilligers organiseert
(informatie: ericwisse@hotmail.com)
Kunstenaar Patrick Goos verzorgde het
uiterlijk van het gedicht.
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Muzikale wijkbewoonsters kijken uit naar
‘verbroederend’ concert op 12 december
Door Magda van Eijck
Voor vier Vogelwijkbewoonsters staat de
datum van zaterdag 12 december extra vet in
hun agenda genoteerd. Voor hen wordt het
een bijzondere dag, want ze zijn allen lid van
het Haagse symfonieorkest Musica dat die
avond een groots concert zal verzorgen in het
Zuiderstrandtheater, zowat om de hoek van de
Vogelwijk. Van de buitenkant oogt dit tijdelijke theater op het voormalige terrein van de
Norfolk Line als een grauwe bunker, maar binnenin zijn al heel wat monden opengevallen van
verrassing: het ziet eruit als een echt theater en
de akoestiek is uitstekend.
Twee van de vier wijkbewoonsters die op
12 december op het podium zullen zitten, spelen cello: Linda Koning, die aan de
Mezenlaan woont en tevens voorzitter van
het Musica-bestuur is, en Marlies Creyghton
van de Rietzangerlaan. Marceline Blangé
(Wildhoeflaan) speelt fagot en Annemieke
Wielemakers (Tortellaan) is violiste.
Lustrumuitvoering
Orkestvereniging Musica werd opgericht in
1910 en bestaat dus al 105 jaar. Die honderdvijfde verjaardag is de belangrijkste aanleiding
voor het concert van 12 december. Het gaat hier
dus om een speciale lustrumuitvoering, benadrukt Linda Koning. ,,We geven overigens wel
twee à drie keer per jaar een concert. Meestal
in Den Haag, maar soms ook in Utrecht of
Amsterdam. In mei dit jaar hebben we een succesvol concert gegeven in Theater De Regentes.”
Op het programma van het lustrumconcert
prijken twee spectaculaire werken: eerst Nacht
op de Kale Berg van Modest Moessorgski. Dit
prachtige stuk over hekserij wordt niet alleen
gespeeld door het orkest, maar zal ook worden
begeleid door dansers van de Rotterdamse
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Linda Koning (links) en Marceline Blangé tijdens een repetitie

dansopleiding Codarts. Vervolgens zal de magistrale Negende Symfonie van Beethoven worden
gespeeld. Het Haags Toonkunstkoor zal hierbij
de koorpartijen verzorgen, uitmondend in het
bekende slotkoor Alle Menschen werden Brüder.
Repeteren
,,We repeteren altijd op dinsdagavond in
de grote aula van de Vrije School aan de
Waalsdorperweg’’, vertelt Linda Koning, die zich
vol lof uitlaat over de ,,inspirerende dirigent
Hans Leenders.’’ Fagottiste Marceline Blangé
voegt eraan toe dat het repeteren natuurlijk niet
alleen tot de dinsdagavonden beperkt blijft.
,,We moeten thuis ook veel oefenen en dan
hoop je uiteraard dat het de buren niet stoort.
Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor ons
allemaal. Gelukkig krijgen we altijd aardige opmerkingen van buurtgenoten en dat is plezierig,
want het kan ook anders zijn.”
Annemieke Wielemaker en Marlies Creyghton
laten een indrukwekkend boek over de geschiedenis van hun orkest zien. Dat boek, uitgebracht
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan

onder de titel Eeuwig musiceren, bestrijkt de
periode van 1910 tot 2010. Het bevat talloze
foto’s en programma’s uit een ver verleden,
onder meer van uitvoeringen in het Kurhaus,
Diligentia en de vroegere Dierentuinzaal bij
het Malieveld, met namen van bekende musici
zoals hoboïst Jaap Stotijn.
De vrouwen hebben er zin in en leven enthousiast toe naar de generale repetitie van 11 december en natuurlijk vooral naar de echte uit-

voering op de 12de in het Zuiderstrandtheater.
Kaartverkoop
Kaarten voor het lustrumconcert van Musica
zijn te krijgen bij de Musica-leden, bij
Muziekhandel Albersen (Valeriusstraat 12)
of via de website www.musicadenhaag.nl De
toegangsprijs is € 20,00 en voor jongeren tot 18
jaar € 15,00. Ook zijn er kaarten aan de zaal
verkrijgbaar voor € 22,50.

Lelijk eendje transformeert tot zwaan
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Decennialang stond de zandkleurige kantoren
kolos op de Thorbeckelaan, naast het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein, hoog in de
toptien van lelijkste gebouwen van Den Haag.
Deze Thorbecketoren, waarin onder meer gedurende een reeks van jaren de GGD gevestigd
was, werd gebouwd rond 1970, een periode
die als een architectonisch dieptepunt in de
Nederlandse geschiedenis kan worden bestempeld. Voor een ander deprimerend voorbeeld
uit die tijd: zie het kantoorcomplex boven het

Centraal Station. Maar de wonderen zijn de
wereld nog niet, want het lelijke eendje bij de
kruising Thorbeckelaan-Laan van Meerdervoort
wordt dezer dagen getransformeerd tot een alleszins toonbare zwaan met de naam Bellavista.
Gestript
In de eerste helft van dit jaar is Thorbecketoren
geheel en al gestript totdat alleen de ruggengraat overbleef. Daarna werd begonnen met
de herschepping van het gebouw tot een luxe
appartementencomplex, dat er fris en transparant uitziet. Bellavista zal in totaal 116 huurappartementen tellen (vanaf de derde etage), in
grootte variërend van 77 tot 130 m² en voorzien
van ruime balkons. De huurprijzen beginnen
bij € 840 en lopen op tot € 1.380 per maand.
Overigens heeft het complex nog twee extra
woonlagen gekregen, waardoor het gebouw niet
meer 16, maar 18 verdiepingen telt.
Duurzaam
Een extra bijzonderheid van Bellavista is dat de
woontoren een hoog duurzaamheidsgehalte
heeft. Dankzij onder meer zonnepanelen, hoogwaardig dubbel glas, led-verlichting en energiezuinige keukenapparatuur kan Bellavista straks
bogen op energielabel A.
Als de bouw voorspoedig blijft verlopen, kunnen de eerste bewoners volgend jaar mei al hun
intrek in Bellavista nemen.
De Vogelwijk november 2015
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Woensdag 11 november:
Sint Maartensfeest
Woensdag 11 november is het weer tijd voor
het Sint Maartensfeest, dat in onze wijk al
zo’n dertig jaar wordt gevierd. Tussen 18.00
en 19.00 uur lopen kinderen tot en met 12
jaar met lampionnen door de wijk. Bij huizen
waar een kaars voor het raam brandt, mogen
ze aanbellen, waarna ze een liedje zingen en
iets lekkers krijgen.
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

Vogelwijksenioren naar
Letterkundig Museum
Op vrijdag 27 november wordt er voor zestigplussers uit de Vogelwijk een rondleiding
georganiseerd in het Letterkundig Museum,
gevestigd in het gebouw van de Koninklijke
Bibliotheek vlakbij het Centraal Station. De
excursie begint om 15.00 uur.
U ziet o.m. de tentoonstelling Het Pantheon
over bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden.
Ook wordt u in de Nationale Schrijversgalerij
langs veertig portretten van schrijvers gevoerd. Verder wordt de tijdelijke tentoonstelling ter nagedachtenis aan Joost Zwagerman
bezocht.
Rond 17.00 uur zullen wij het museum verlaten en doorlopen naar het nabijgelegen New
Babylon waar wij op de 2e verdieping een

borrel en een hapje zullen nuttigen bij Piazza
Bar & Restaurant.
We verzamelen om 14.45 uur bij de ingang
van het museum. U kunt het best vanaf de
Vogelwijk bus 24 nemen en uitstappen op het
busplatform bij het Centraal Station. Daal
daarna af naar de stationshal. Daar neemt u
bij het Albert Heijn-filiaal de uitgang naar het
Anna van Buerenplein. U passeert het gebouw
van de Universiteit Leiden (aan uw rechterhand) en links winkelcentrum New Babylon.
Neem de smalle doorgang voor u, dan ziet u
de hoofdingang van de Koninklijke Bibliotheek
verschijnen. Dit is ook de entree van het
Letterkundig Museum.
De kosten van de excursie bedragen 15 euro
voor mensen zonder Museumjaarkaart en 8
euro voor mensen mét Museumjaarkaart.
Deelnemers kunnen zich aanmelden op donderdag 19 of vrijdag 20 november tussen 10.00
en 12.00 uur bij Ria Zonneveld, telefoon:
(070) 3452268.

Conditietraining voor
mannen in HALO

Elke dinsdagavond van 20.30 tot 21.45 werken
in het HALO-gebouw aan de Laan van Poot
ongeveer twaalf mannen uit de wijk onder professionele leiding van een sportinstructeur flink
aan hun conditie. Met een lekker muziekje erbij
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worden de spieren losgemaakt en daarna met
verschillende oefeningen flink onder handen
genomen. Tussendoor is er wat loopwerk voor
de afwisseling en de verbranding van calorieën.
Afgesloten wordt met een partijtje zaalvoetbal.
Bezweet en voldaan stappen de heren daarna
onder de douche, waarna ze huiswaarts gaan.
Weer een avond heerlijk getraind en geen spijt
dat je het hebt gedaan.
De groep kan nog worden uitgebreid. We dagen
dan ook sportieve mannen uit de wijk uit om
zich bij ons aan te sluiten. Ter informatie: de
leeftijd van de deelnemers varieert tussen de 30
en 72 jaar. Uw leeftijd doet er dus absoluut niet
toe! Kom gezellig een keertje langs, al is het alleen maar om de kat uit de boom te kijken.
Neem voor verdere informatie contact op met
Frank v.d. Maaten. Tel. 06-51182353,
email: frank@vandermaaten.nl

Gastvrijwilligers voor
Jacobshospice gezocht
Het Jacobshospice op de Koningin Emmakade
160 zoekt gastvrijwilligers (m/v), die onder
meer bezoekers verwelkomen en hen iets te
drinken aanbieden, de maaltijden voor de
bewoners van het hospice verzorgen en lichte
huishoudelijke werkzaamheden verrichten.
In het hospice bieden vrijwilligers, verpleegkundigen, hospice-artsen en een geestelijk
verzorger met elkaar zorg aan terminaal zieke
mensen in de laatste drie maanden van hun
leven. De zorg van het hospice is er op gericht
een zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren en het
de gastbewoners zo veel mogelijk naar de zin te
maken. Om deze zorg inhoud te geven is respect
voor de eigen identiteit en levenssfeer van de
gastbewoner, zonder vooroordelen of normen,
van onschatbare waarde.
Voor het werk als gastvrijwiligere zoekt het
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hospice mensen die zich bescheiden kunnen
opstellen, stressbestendig zijn, communicatief
vaardig en flexibel. Belangrijk is ook het ‘nabij
kunnen zijn’ bij pijn en verdriet. Het werk is
onbetaald, maar onkosten worden vanzelfsprekend vergoed. De vrijwilligers verbinden zich
voor minimaal één dagdeel per week (vier uur)
gedurende ten minste een jaar. De gastvrijwilligers draaien diensten van 10.00-14.00 uur en
van 15.00-19.00 uur, zeven dagen in de week.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met
Wilma Siccama, assistent- coördinator. Zij is op
maandag, woensdag en vrijdag overdag bereikbaar via tel. nr. (070)3081081.

Informatiebijeenkomst
over uitvaart en erfrecht
Segbroek Uitvaartverzorging en juridisch
advies- en bemiddelingsbureau Den Braven
verzorgen op donderdag 19 november een
avond met informatie over alles wat rond het
levenseinde van een mens moet en kan worden
geregeld. De gratis toegankelijke bijeenkomst
vindt plaats in wijkgebouw De Hyacinth,
Anemoonstraat (naast Jumbo) op donderdag 19
november om 19.30 uur.

Winterfair weer terug
op Papegaailaan 7
Op zondag 29 november van 11.00 tot 17.00
uur organiseert wijkgenote Yvonne Brouwer
in haar huis aan de Papegaailaan 7 weer een
Winterfair. Nadat de fair twee jaar achtereen
in de kapperszaak aan de Mezenlaan was
gehouden, vond Yvonne het weer eens tijd
voor een iets intiemere versie van dit traditionele Vogelwijk-evenement. Trudy Oosterheerd
is aanwezig met haar alom bekende kerstboompjes en kerstversiering. Iris Kooger is
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er met haar sieraden en kleding, en Yvonne
zelf zorgt weer voor leuke hebbedingen,
Sinterklaascadeautjes en kerstversiering.
Daarnaast heeft zij een tafel met uitverkoopjes:
van tafelkleden tot handtassen, alles voor de
helft van de prijs. Natuurlijk staan de koffie en
thee weer klaar!
Kom dus op zondag 28 november tussen 11.00
en 17.00 uur een kijkje nemen bij Papegaailaan
7. Toegang gratis.

Grote Vogelwijkrol in finale
van ‘Sterren op het doek’
Bij de laatste aflevering van het populaire tvprogramma Sterren op het doek, uitgezonden
op 22 oktober, heeft de Vogelwijk een grote rol
gespeeld. In de programmaserie, waarin allerlei kunstenaars bekende Nederlanders mochten
portretteren, was Matthijs van Nieuwkerk als
‘toetje’bewaard. Achter de rug van presentatrice Hanneke Groenteman om was echter
met de uitgenodigde kunstenaars een complot
gesmeed om geen kunstwerk te maken van
Matthijs, maar van Hanneke zelf, hetgeen
laatstgenoemde onder protest accepteerde.
Opmerkelijk was dat twee van de drie beeldend
kunstenaars die voor deze grande finale waren
uitgekozen (uit ruim 200 eerdere deelnemers)
een sterke band met de Vogelwijk hebben.
Anja Jager, die eerder met succes Marc-Marie
Huijbrechts op het doek vastlegde, woont aan
de Wildhoeflaan en is bestuurslid van de wijkvereniging. Diederick Kraaijeveld, die internationaal furore maakt met zijn afbeeldingen van
plakjes sloophout, bracht zijn jeugd door aan
het IJsvogelplein, waar hij vanaf z’n zesde bijna
twintig jaar lang woonde.
Een ontroerde Hanneke Groenteman koos uiteindelijk het kunstwerk dat Diederick van haar
maakte uit om mee naar huis te nemen. De

andere twee portretten worden geveild. Op het
werk van Anja Jager was eind oktober al meer
dan 3000 euro geboden. Wie de tv-uitzending
niet heeft gezien, kan dit nog doen via de volgende internetpagina:
http://www.uitzendinggemist.net

‘Borduurportretten’ in
Kappersgalerie te zien
In de kunstgalerie van kapper Leon van der
Zijden op het Mezenpleintje is tot en met eind
december een kleine tentoonstelling te bewonderen van de Haagse kunstenares Marie-Claire
van der Heijden. Zij maakt met wol bijzondere
geborduurde portretten, vooral van vrouwenfiguren. Daarnaast experimenteert ze veel met
gemengde technieken. De werken zijn te koop
voor prijzen variërend van 100 tot 250 euro.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 11 november: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v. nummers die uitgedeeld worden bij binnenkomst. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd
worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 18 november: Rietje Schillemans
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een
foto van een overleden persoon.
Woensdag 25 november: Esther Minnen verzorgt een avond met zelfgemaakte tekeningen met
een boodschap.
Woensdag 2 december: Sandra Koper verzorgt
een pakjesavond. U koopt een klein spiritueel
cadeautje voor een andere bezoeker. Sandra geeft
deze met een boodschap weg aan iemand in de
zaal.
Woensdag 9 december: Petra verzorgt een
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een levend persoon.
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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

WINTERFAIR - In het weekend van 12 en 13
december is er zaterdag- en zondagmiddag op
Fazantplein 17 een winterfair, georganiseerd door
Josephine Taat en Conny Margadant. Zij zetten de
traditie voort van Grada Albregts (Leeuweriklaan)
die ermee is gestopt.
AANGEBODEN - De postzegelverzameling uit
mijn jeugd kwam weer bovendrijven (zegels uit de
hele wereld). Kan ik iemand hiermee een plezier
doen? U kunt bellen naar 06 48 48 52 69.
HULP IN DE HUISHOUDING - Mijn betrouwbare hulp wil graag bij u aan de slag! Ze heeft
plezier in het schoonmaken en spreekt vloeiend
Nederlands. Voor referenties kunt u mij bereiken
op tel. (070) 324 1004.
GEVRAAGD - Onlangs is mijn Postcodeloterijfiets
helaas gestolen. Ik zoek dringend een nieuwe!
Wie in de buurt heeft er nog een (gebruikte)
Postcodeloterijfiets ‘over’ en wil die verkopen?
Prijs afhankelijk van de conditie. Reacties naar
Barbara, 06-12 27 60 34 of b.bolhuis@casema.nl.
GEZOCHT - Vrijwillige chauffeur gezocht voor
1 keer per week wegbrengen van een maaltijd
om 11.30 uur. Ruime onkostenvergoeding.
Inlichtingen bij Gerard Gutz, tel. 36 89 648.
ROLLATOR TE KOOP - Premis Provo vierwielige rollator: lichtgewicht, maar degelijk,
stabiel en opvouwbaar. Met afneembare mand en
dienblad. In goede staat. T.e.a.b. Reacties naar
weimariris@gmail.com

TE KOOP - Goed onderhouden zilvergrijze Merida
heren-fitnessbike, Speeder T3, frame 53 cm € 100;
opblaasbare Stearns Spree, 1 pers. kenterveilige
kayak (rood) met toebehoren € 60 (amper gebruikt); zwart houten cd-pilaar € 10 en een winter
golftas voor € 5. Vaste prijzen. Tel. 06-13704842.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze hardwerkende, lieve en betrouwbare hulp in de huishouding heeft nog tijd over. Voor referenties: tel. 06-55
87 65 98
KOOKHULP GEVRAAGD - Gezin met vier kinderen zoekt iemand die twee dagen per week vanuit
zijn of haar eigen huis voor ons zou willen koken
tegen een redelijke vergoeding. Geen culinaire
hoogstandjes, maar kindvriendelijk, dus simpel en
gezond. Zo nodig doen wij voor u de boodschappen. U zou ons enorm helpen! Voor meer informatie: tel. 06 52 59 67 38.
TE KOOP - Weerbestendige onbewerkte teakhouten tuintafel, mooi grijs. De poten zijn afschroefbaar voor transport en eventueel opslag. Lengte
120, breedte 70, hoogte 76 cm. T.e.a.b. Reacties
graag naar weimariris@gmail.com
AANGEBODEN - Wij bieden ons ruime, gemeubileerde Vogelwijkhuis te huur aan in de periode mei
t/m augustus 2016. Het huis ligt op tien minuten
lopen van zee. Tuin op het Zuiden, 7 kamers,
van alle comfort voorzien. Huurprijs in overleg.
Telefoon: 06 49 68 28 06.
GEZOCHT – Koop- of huurappartement in de
Vogelwijk. Wij (echtpaar, kinderen uit huis) zoeken
een appartement (+/- 120 m2) in de Vogelwijk.
Kunt u ons helpen of heeft u een tip? Dat zou fantastisch zijn. Wij zijn te bereiken op 06-51 12 06 15
of per e-mail: simonberna@kpnmail.nl
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn goede hulp
Edith heeft nog een ochtend of middag tijd. Zij
werkt bij ons al meer dan 20 jaar naar volle tevredenheid. Voor informatie kunt u bellen met
(070) 32 34 521 of 06 36 35 70 24, Th. Ferguson.
HUISBEZOEK PIETEN – Op 4 & 5 december kunt
u twee gezellige Pieten bij u thuis laten komen. Het
bezoek wordt geheel afgestemd op de kinderen en
uw wensen. Referenties beschikbaar.
Voor verdere informatie kunt u mailen naar:
marieke.kamerman@gmail.com
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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

36

De Vogelwijk november 2015

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
e-mail: damesgym@vogelwijkonline.nl of
inekecas@xs4all.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
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

