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Jaargang 54, no. 4, april 2011

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat oude 
Nederlandse spreekwoord wordt vaak gebruikt als 
dooddoener om fouten mee te bedekken, maar te-
gelijkertijd is het ook een waarheid als een koe. Net 
als het Engelse ‘Nobody is perfect’ of ‘Shit happens’. 
Bij de redactie van dit blad worden ook foutjes en 
fouten gemaakt, want het is een hoop werk om 
elke maand maar weer in je vrije tijd zo’n blad te 
produceren. Zo gebeurde het bijvoorbeeld dat in 
het maartnummer bij het verslag van de jaarlijkse 
sportdag voor de jeugd in de HALO volkomen per 
ongeluk de foto’s van vorig jaar werden geplaatst. 
En dat bijvoorbeeld bij het overtypen van een hand-
geschreven ingezonden brief (een lofdicht op het 
hak- en snoeiwerk aan de flanken van de duinen bij 
de Laan van Poot) het woord ‘duinen’ werd gelezen 
als ‘dennen’. Gelukkig was de bedoeling van de be-
treffende zin wel duidelijk gebleven: de Vogelwijk 
ligt weer goed zichtbaar tegen de duinen aan. 
Jammer, die domme foutjes. Waarschijnlijk waren 
we bij het maken van het maartnummer te zeer van 
slag geraakt door de tragische dood van wijkbe-
stuurslid Coby Kervezee.
Voor dit aprilnummer hebben we extra ons best 
gedaan om het zo goed mogelijk te doen. De duinen 
spelen trouwens ook nu weer een belangrijke rol. 
Ook besteden we met opzet veel aandacht aan de 
expats die in onze wijk wonen, want we willen ook 
hen graag bij de activiteiten in deze buurt betrek-
ken.
Deze lente-editie van het wijkblad wordt huis aan 
huis bezorgd. Bent u hier net komen wonen, dan 
is dit een goede manier om kennis te maken. Wilt 
u voortaan 11 keer per jaar dit blad in de bus? Ga 
naar de website www.vogelwijkonline.nl en klik op 
de bal rechts in beeld met daarop de tekst ‘Wordt 
nu lid’. Voor 15 euro per jaar hoort u er helemaal 
bij. En woont u hier al langer, maar krijgt u dit blad 
maar sporadisch onder ogen? Dan geldt voor u 
hetzelfde.

                                      DvR

   Van
de Redactie
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De leden van onze wijkvereniging zijn een stuk 
actiever dan de padden die de afgelopen weken 
de Laan van Poot overtrokken op weg naar hun 
broedplaats!
‘Vogelwijk, een betrokken wijk aan zee’, is het 
credo van de wijkvereniging. Dit is duidelijk te 
zien aan de activiteiten die worden ontplooid, 
niet alleen door ‘officiële’ commissies, maar 
ook door wijkbewoners zelf, zoals barbecues 
in de lanen. Wilt u ook helpen of op de hoogte 
blijven? Dit blad wordt in april en oktober altijd 
huis aan huis bezorgd, maar het verschijnt 11 
keer per jaar bij alle leden van de wijkvereni-
ging. Wilt u dat ook, dan kunt zich aanmelden 
via de website vogelwijkonline.nl (klik rechts 
op de bal met de tekst ‘Wordt nu lid!’). Als 
u geen internet hebt, belt u gewoon tel. 06 
81879177. U krijgt dan onze secretaris Anke 
Lütkenhues aan de lijn. Het lidmaatschap kost 
u maar 15 euro per jaar en daar doen we heel 
veel mee. 

Wijkblad en website
Het wijkblad besteedt sinds begin dit jaar 
meer aandacht aan de expats in onze buurt. Er 
wonen naar schatting 150 expat-huishoudens 
in de wijk. Binnenkort, op 12 mei, is er weer 
een expat-borrel.
De website www.vogelwijkonline.nl is recent 
vernieuwd. Complimenten aan webmaster 
Peter Arends! Deze website zal ook gebruikt 
gaan worden om de meningen van de wijkbe-
woners te peilen. Binnenkort wordt de eerste 
Vogelwijk on-line enquête gehouden. We willen 

weten hoe u de kwaliteit van het riolerings- 
en bestratingsproject beoordeelt. Met deze 
internet-opiniepeiling wordt in ‘bestuurlijke’ 
Vogelwijkkringen nu al deftig gesproken over 
‘Democratie 2.0’!

Activiteiten
Het barst de komende weken van de activiteiten: 
•	Op	vrijdag	15	april	is	de	gebruikelijke	paas-

bridgedrive (al sinds vele jaren georgani-
seerd door Lucie Nijmeijer);

•	Op	zaterdag	16	april	is	er	weer	een	kleding-
beurs in het pand van de voormalige buurt-
super aan het Mezenpleintje;

•	Zondag	17	april	is	dit	jaar	de	dag	van	de	
paaspuzzeltocht voor de jeugd. Dit keer dus 
niet op tweede paasdag, want wegens de 
meivakantie zijn veel mensen dan weg;

•	Op	woensdag	20	april	houdt	Sandra	Korff	de	
Gidts een plantjesmarkt op de Laan van Poot 
ter hoogte van de Wildhoeflaan, ten bate van 
de kankerbestrijding;

•	Op	21	april	wonen	senioren	uit	de	wijk	een	
repetitie van het Residentie Orkest voor de 
Matthäus Passion bij; 

•	Op	30	april	(Koninginnedag)	wordt	bij	de	
Kwartellaan de traditionele Vogelvrijmarkt 
gehouden;

•	Op	12	mei	organiseert	de	wijkvereniging	aan	
de Rietzangerlaan 2A een ontmoetingsbor-
rel voor expat-Vogelwijkers en ‘autochtone’ 
wijkbewoners;   

•	De	19e	mei	is	gereserveerd	voor	onze	alge-
mene wijkvergadering, dit keer in de kantine 
van Haag Atletiek;

•	De	voorbereidingen	voor	de	jaarlijkse	auto-
rally in juni (door onze wijkgenoten Carine 
Smith en Eric van der Maarel) zijn al in volle 
gang 

Plannen Scheveningse haven
In de krant heeft u kunnen lezen over de 
herziene plannen voor de Scheveningse 
haven. Onder andere met minder nieuwbouw-
woningen (maar wel twee torens van 90 en 

Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...
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40 meter), de inrichting van de vroegere 
Norfolkhaven als jachthaven en een soort gon-
delliftje waardoor de noordelijke en zuidelijke 
havenoevers worden verbonden. In de media 
wordt gesproken over een klankbordgroep. 
In deze klankbordgroep is ook de Vogelwijk 
vertegenwoordigd, want onze belangen bij 
de haven, het Zuiderstrand, onze noordelijke 
horizon en de mogelijke verkeerseffecten 
(o.a. Houtrustweg) zijn duidelijk. Rutger van 
Hoogstraten praat mee namens onze wijk. Hij 
is bereikbaar via kust@vogelwijkonline.nl of 
kijk op onze website onder ‘bestuur en commis-
sies’ bij ‘kustzaken’.

Stadsdeel Segbroek
Het is duidelijk dat wethouder Sander Dekker 
(VVD) ons een warm hart toedraagt. Na zijn 
bezoeken vorig jaar, was hij ook de afgelopen 
maanden weer enkele malen in onze groene 
wijk te vinden. Hij plantte onlangs drie bomen 
op de Leeuweriklaan als sluitstuk van een 
beplantingsproject van 4400 bomen in heel 
Den Haag. Bovendien maakte hij met wijkblad-
redacteur Dick van Rietschoten een duinwan-
deling om tekst en uitleg te geven over een op-
knapbeurt voor een groot duingebied, die na de 
zomer gaat beginnen.

Tot slot wil ik Annita de Bruijne danken. Annita 
was de afgelopen jaren stadsdeeldirecteur 
Segbroek en de samenwerking met haar en het 
Segbroekteam is zeer goed geweest. Annita 
gaat binnen de gemeente Den Haag een andere 
klus klaren (o.a. juridische zaken en communi-
catie). Zij zal worden opgevolgd door Hanneke 
Schippers. Annita, veel dank en succes in je 
nieuwe baan. Hanneke, welkom in Segbroek en 
in het bijzonder in de Vogelwijk!

Ik wens u een mooie lente toe!

Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Karin 
Donk, Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers en 
Rob Heidt)

Meld bijzondere 
bomen
De Bomencommissie Vogelwijk zoekt 
bijzondere bomen in de wijk en het 
aangrenzend groen. De commissie is 
van plan om ter gelegenheid van haar 
10-jarig bestaan een geïllustreerd 
boekje met een wandelroute samen te 
stellen langs allerlei bomen in en rond 
de Vogelwijk. 
Na de eerste oproep in december j.l. kwamen er 
al leuke reacties binnen, soms met een foto en 
een verhaal en zelfs een akte uit 1949, waarin 
wordt beschreven hoe om te gaan met het 
groen in onze wijk.
De boom of bomengroep in uw tuin of directe 
omgeving moet wel noemenswaardig zijn en 
bovendien zichtbaar vanaf de openbare weg. 
Let daarbij vooral op de soort boom, de leeftijd, 
de vorm, de historie en de uniciteit. Maar het 
kan ook gewoon een boom met een bijzonder 
verhaal zijn.
Als het bomenboekje er komt, wil de commis-
sie het niet alleen aan de Vogelwijkbewoners 
aanbieden, maar ook te koop leggen in de 
boekhandel. 

U kunt uw bijdragen per telefoon of e-mail 
doorgeven aan een van de leden van de bomen-
commissie: 
- Lydia Conens, tel. 365 53 20 
 e-mail: lydiaconens-tuinontwerpen@wxs.nl
- Anneke van den Bogerd, tel. 365 79 88 
- Peter Verburg, tel. 364 70 17 
- Clara Visser, tel. 356 20 31 
- Marijke de Waard, tel. 363 12 80

Herhaalde 
oproep
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Het rioolvernieuwingsproject in het gedeelte 
van onze wijk tussen de Nieboerweg en de 
Kwartellaan (fase II) nadert na ruim anderhalf 
jaar zijn voltooiing. Het wijkgedeelte tussen de 
Houtrustweg en de Nieboerweg (fase I) werd 
in 2007 en 2008 al onder handen genomen.
Omdat zowel het bestuur van de wijkver-
eniging als de verkeerscommissie nogal wat 
klachten hebben ontvangen over de voort-
gang en uitvoering van fase II, willen zij door 
middel van een enquête onderzoeken hoe de 
wijkbewoners het rioolproject hebben ervaren. 
Daarbij gaat het om alle bewoners van de tot nu 
toe aangepakte wijkdelen, dus ook uit fase I.
Met de gegevens uit deze enquête hopen we 
enerzijds te kunnen vaststellen of er duidelijke 
verschillen zijn tussen de kwaliteit en uitvoe-
ring van de werkzaamheden door bouwbedrijf 
BAM (fase I) en door Dura Vermeer (fase II) 
en anderzijds hoe de rol van de gemeente Den 
Haag bij de communicatie, planning, aanpas-
sing van trottoirs en groenvoorziening etc. 
wordt beoordeeld.

Enquête over ervaringen met
project rioolvernieuwing
Door Frans Dietz

De resultaten van de enquête zullen worden 
voorgelegd aan de gemeente. Ze kunnen dan 
worden gebruikt om het verloop van toekom-
stige rioolvernieuwingsprojecten in het res-
terende gedeelte van de wijk en ook elders in 
de stad soepeler te laten verlopen.  Ook zullen 
de enquêteresultaten in het wijkblad worden 
gepubliceerd.
U kunt de enquête invullen via een link op de 
nieuwe website van onze wijkvereniging: 
www.vogelwijkonline.nl 
Het gebruik van internet heeft het voordeel, dat 
een deel van de antwoorden automatisch kan 
worden verwerkt. Het invullen van de enquête 
vraagt maximaal 8 minuten van uw tijd.
Wijkbewoners die geen internetverbinding 
hebben, kunnen bij bakkerij Driessen aan de 
Mezenlaan of bij de Vogelwijk-apotheek aan 
de Kwartellaan een papieren enquêteformulier 
afhalen. Op dat formulier staat een retouradres 
vermeld..
De enquête kan tot 15 mei worden ingevuld/ 
ingeleverd.



6   De Vogelwijk april 2011

Tekst en foto: Dick van Rietschoten 

Het Westduinpark aan de westflank van de 
Vogelwijk, is sinds 1990 officieel beschermd 
natuurgebied (inclusief de Bosjes van Poot), 
een status die in 2003 ook op Europees niveau 
werd erkend. Toch zien grote delen van onze 
duinen er niet als aantrekkelijk natuurgebied 
uit. Maar dat gaat de komende jaren verande-
ren.
Mede dankzij een Europese subsidie van 
600.000 euro en financiële hulp van de provin-
cie geeft de gemeente Den Haag vanaf komend 
najaar een omvangrijk duinterrein een grote 
opknapbeurt. Het gaat om het terrein tussen 
de De Savornin Lohmanlaan en Kijkduin en 
de duinen aan de randen van Duindorp en 
de Bosjes van Poot. Het middendeel van het 
Westduinpark, bijgenaamd De Plak, heeft de 

afgelopen jaren al een aantal drastische ingre-
pen ondergaan, waarbij vegetatie die er niet 
vanouds thuishoorde – ‘exotische’ Oostenrijkse 
dennen bijvoorbeeld – werd weggehaald. Ook 
in de nu te restaureren duingebieden zal het 
werkwoord ‘weghalen’ de komende twee jaar 
een grote rol spelen.    

Blanke top
,,Bijna iedereen van boven de veertig kent nog 
wel dat oude loflied op Nederland, dat begint 
met: ‘Waar de blanke top der duinen schit-
tert in de zonnegloed….’ Dat illustreert heel 
goed wat we hier gaan doen,’’ zegt wethouder 
Sander Dekker, de eerstverantwoordelijke voor 
het Projectplan Verbetering Natuurkwaliteit 
Westduinpark en Bosjes van Poot, zoals de 

Duingebied wordt weer zoals 
het hoort te zijn
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opknapbeurt officieel heet. Samen met twee 
gespecialiseerde beleidsambtenaren, Harry 
van Bussel en Joanne Gendronneau, geeft 
de wethouder op een mooie lentemiddag in 
maart speciaal voor wijkblad De Vogelwijk 
een rondleiding door een stuk duingebied dat 
straks op de schop gaat. ,,Het is de bedoeling 
dat heel wat van die blanke duintoppen waar 
men vroeger over zong weer terugkomen. Een 
duin mag best wat begroeid zijn, maar het witte 
duinzand zie je nu op veel plekken nauwelijks 
meer. ’t Is grotendeels dichtgegroeid, en dan 
ook nog eens met gebiedsvreemde planten 
en struiken. De rimpelroos bijvoorbeeld, daar 
barst het van, maar dat is van origine helemaal 
geen duinplant.’’
,,Die gaan er met wortel en tak uit,’’ verdui-
delijkt Harry van Bussel. ,,Tot een meter diep 
wordt de grond geschoond.’’ En zijn collega 
Joanne Gendronneau vult aan: ,,Ook enkele 
soorten helmgras, brandnetels, sneeuwbes-
senstruiken, populieren en esdoorns worden 
weggehaald.’’ Harry van Bussel weer: ,,Veel van 
die gebiedsvreemde soorten zijn er terecht-
gekomen doordat de grond steeds rijker werd 
aan stikstof, enerzijds door uitwerpselen van 
dieren, anderzijds door luchtvervuiling.’’

De Natte Pan
Het is de bedoeling, zo leren we tijdens de wan-
deling, dat er na de grote schoonmaak op na-
tuurlijke wijze weer echte duinplanten terugko-
men als duinroos, duindoorn, walstro, blauwe 
zeedistel, kruipend stalkruid en slangenkruid. 
Ook de insectenwereld en de vogelpopulatie 
verandert dan: meer hagedissen, sprinkhanen, 
vlinders en leeuweriken, maar ook gevederde 
vrienden die in de Vogelwijk niet zijn ver-
noemd, zoals graspiepers, boompiepers en 
roodborsttapuiten.
Het duingebied waar onze mini-excursie door-
heen voert, heet De Natte Pan. Het is genoemd 
naar een nabije vochtige duinvallei waar ooit 
een meertje was, dat nu door intensieve be-
groeiing en humusvorming vrijwel helemaal is 

dichtgeslibt en gedempt. Sander Dekker, nu en 
dan wijzend op een konijn dat de lente al in de 
bol heeft, benadrukt dat het belangrijkste doel 
van de operatie is dat de duinen weer ‘dyna-
misch’ worden. ,,Die natuurlijke ontwikkeling 
houdt ook in dat er hier en daar weer nieuwe 
stuifduintjes kunnen ontstaan.’’
Om die dynamiek te behouden, zullen aan 
het eind van het project op enkele plaatsen 
paarden en andere grazers zoals Schotse 
Hooglanders of Heckrunderen worden losgela-
ten. Dan komen er uiteraard ook wildroosters. 

Voetpaden
Tegelijk met de natuurlijke revolutie die straks 
door mensenhanden op gang wordt gebracht, 
zullen de voetpaden worden opgeknapt. ,,Sinds 
vorig jaar liggen de fietspaden er in het hele 
Westduinpark weer schitterend bij, maar er 
is nog steeds een wirwar van lelijke, verbrok-
kelde asfaltpaadjes. Dat worden allemaal schel-
penpaden,” belooft de wethouder. ,,Sommige 
paden zullen zelfs worden verlegd en in enkele 

De gemeente nodigt u uit 
voor een duinwandeling 
op 17 mei
Als u met eigen ogen wilt zien en met eigen oren 
wilt horen waar, waarom en hoe het ‘Projectplan 
verbetering natuurkwaliteit Westduinpark en 
Bosjes van Poot’ wordt uitgevoerd, moet u beslist 
mee met de duinexcursie die de gemeente op 17 
mei voor bewoners van de Vogelwijk organiseert. 
Tijdens de wandeling vertellen deskundigen van 
de gemeente hoe de kwaliteit van het gebied 
wordt verbeterd en nemen zij u mee naar enkele 
locaties waar in het najaar aan de slag wordt 
gegaan. U bent van harte welkom!

Datum: Dinsdag 17 mei 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Startpunt: Duinopgang hoek De Savornin 
Lohmanlaan-Laan van Poot
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gevallen helemaal opgeheven. En wat nog 
mooier is: de meeste afrasteringen langs de 
paden verdwijnen! Dan heb je weer echt het 
gevoel in de natuur te lopen.”
We naderen de grote vochtige duinvallei, 
het epicentrum van de Natte Pan, vanuit de 
Vogelwijk te bereiken als je aan het eind van 
de Tortellaan de De Savornin Lohmanlaan 
oversteekt en rechtdoor de duinen in loopt. 
Voorzichtig dalen we af naar de plek waar nu 
nog slechts een plasje water van drie vierkante 
meter ligt. Harry van Bussel wijst op de grond 
en daarna op de vele boompjes die de vallei 
haast ondoordringbaar maken. ,,De bodem 
wordt hier grondig afgeplagd, zeker een meter. 
En bijna al deze bomen gaan eruit. Over een 
jaar of wat kunnen we hier in de vallei een zo-
geheten laarzenpad openstellen, voor een ruige 
natuurwandeling buiten het broedseizoen 
onder leiding van een natuurgids.’’ 

Kapvergunningen
Joanne Gendronneau legt uit dat er in het duin-
gebied waar we nu lopen en in de stukken duin 
bij Duindorp en de Bosjes van Poot in totaal 
zo’n 1300 boompjes zullen worden gerooid. 
,,Volgens de spelregels moeten we daar als 
gemeente officieel nog een kapvergunning voor 
aanvragen.’’     
Om te voorkomen dat bepaalde mensen moord 
en brand zouden gaan roepen vanwege de 
grote kap- en rooiwerkzaamheden die de 
duinen te wachten staan, is het projectplan 
opgesteld in samenspraak met vertegen-
woordigers van bewonersverenigingen van 
de aangrenzende wijken Kijkduin, Bohemen, 
Vogelwijk en Duindorp. Veel hulp en advies 
heeft de gemeente ook gehad van het duinwa-
terleidingbedrijf Dunea, dat bij Wassenaar al 
veel ervaring met natuurlijke duinontwikkeling 
heeft opgedaan. 
Sander Dekker: ,,De komende twee jaar zal het 
er in de duinen niet overal even prettig uitzien, 
maar men moet geloven dat het uiteindelijk 
echt allemaal prachtig wordt.’’     Lorre

De duinrand
                                                             
In navolging van wijkgenoot Holbe 
Meindersma, die vorige maand in een inge-
zonden brief de loftrompet stak over de verbe-
teringen in het duingebied, wil ook ik een duit 
in het zakje doen. De duinrand aan de Laan 
van Poot is dankzij flinke uitdunningen en 
het weghalen van versperringen van aanzien 
veranderd, en hoe! Wat een verbetering, wat 
een aanwinst. Prachtig, die inkijk zonder dat 
ontsierende prikkeldraad. Een openbaring. 
Hoe lang hebben die afrasteringen er gestaan? 
Vele jaren in elk geval. Je kreeg altijd de 
indruk dat het niet anders kon. Dat anders de 
baldadigheid zou toeslaan of dat de mensen 
het in hun hoofd zouden halen achter dat 
draad te gaan kamperen. Het is nog maar 
afwachten of dat niet alsnog gaat gebeuren, 
maar ik denk het niet.
Ik miste ook ineens al die borden op de kruis- 
en beginpunten van de duinpaden.
Tsjonge wat vond ik dát erg, toen die versche-
nen. Er stond soms wel een handvol  borden: 
voor de paarden, de fietsers, de wandelaars, 
borden met honden en pijlen.
Het lag er nog maar aan dat er borden stonden 
met ‘verboden te lopen, hollen, draven, fietsen’ 
en borden met voorrangskruisingen. Je werd 
er toch gek van?
Nu is er eindelijk een grote schoonmaak 
gehouden, althans in dit stuk van de duinen. 
Het is eindelijk weer een genot om langs de 
duinrand te lopen en vrij zicht te hebben de 
duinen in.
Ook onze pleinen, lanen en straten in het 
middendeel van de wijk zijn na alle langdu-
rige rioolwerkzaamheden en de bijbehorende 
opbrekingen en versperringen weer prachtig 
geworden. De Vogelwijk is klaar voor een mooi 
voorjaar!
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Geen Vogelwijks pannendak en rode 
baksteen, maar een gebouw met een 
warme zandkleur en een flinke snuif 
Berlage. Zo zou in de visie van de 
architecten Hans Klompenhouwer en 
Thijs van de Straat over tweeënhalf 
jaar de nieuwe O.G. Heldringschool 
tussen IJsvogelplein en Fazantplein 
eruit moeten zien. 

Door Dick van Rietschoten

Tijdens twee informatieavonden, op 22 en 24 
maart, schetsten zij samen met schooldirecteur 
Ria Schoonenboom en een technisch specialist 
voor belangstellende ouders en omwonenden 
alvast de contouren van het ontwerp-nieuw-
bouwplan.
De uit 1927 daterende Heldringschool, tot 

halverwege de jaren zestig een stijlvol gebouw 
en vervolgens wegens ruimtenood ,,volledig 
verprutst met een lelijke extra etage’’ (aldus Ria 
Schoonenboom), is nu oud en der dagen zat. 
Bovendien zit het gebouw opnieuw te krap in 
z’n jas. Hoog tijd dus voor iets geheel nieuws. 

Speelser
Het gedroomde gebouw bestaat eveneens uit 
drie etages, maar vanwege een speelsere op-
bouw zal het - op de uitstulping van het nieuwe 
gymlokaal na - niet zo massief ogen als het hui-
dige pand. Toch worden alle lokalen en andere 
gebruiksruimten iets groter dan ze nu zijn. Net 
als nu komen er twee ingangen: de kant van 
het Fazantplein - waar ook de kinderopvang 
van 2Samen een plek krijgt - is bestemd voor 
de groepen 1 tot en met 5 en het IJsvogelplein 
met de hoofdingang wordt het domein voor de 
oudere leerlingen.  
Volgens directrice Ria is er sprake van ,,karak-

Nieuwe Heldringschool:  grotere lokalen en een snuif Berlage
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tervolle architectuur waarbij de duurzaamheid 
hoog in het vaandel staat.’’ Dat laatste komt 
onder meer tot uitdrukking in het materiaalge-
bruik en in geavanceerde systemen voor venti-
latie, verwarming en warmte-terugwinning. 
Energiezuinige LED-verlichting is niet in het 
ontwerp opgenomen, ,,enerzijds vanwege 
de nu nog hoge aanschafkosten en ander-
zijds omdat de ontwikkelingen op dit gebied 
razendsnel gaan en er over twee jaar weer een 
hele nieuwe generatie lampen kan zijn,’’ aldus 
architect Klompenhouwer.

Rood of geel
Een aantal ouders en buurtgenoten toonden 
zich teleurgesteld over het feit dat de nieuwe 
school niet in rode baksteen is ontworpen. Zo’n 
zandkleur kom je immers in de wijk nauwelijks 
tegen. Architect en schoolhoofd betoogden 
echter dat een school geen woning is, maar een 
gebouw dat er te midden van de huizen best 

uit mag springen. Niet uitbundig, maar wel 
uitnodigend, niet schreeuwerig maar ingetogen 
chic. ,,Een hele school in rode baksteen zou 
bovendien een te somber beeld opleveren,’’ ver-
zekerde Hans Klompenhouwer, die ter vergelij-
king enkele malen verwees naar het in kleur en 
stijl enigszins vergelijkbare gemeentemuseum 
van Berlage.

Tijdelijke huisvesting 
De belangrijkste vraag die menigeen op de lip-
pen brandde, namelijk waar de school tijdens 
de sloop (volgend jaar maart) en nieuwbouw 
(juni 2012 tot juni 2013) zou worden gehuis-
vest, kon nog niet worden beantwoord. Pas 
als de gemeente de bouwvergunning heeft 
verleend, naar verwachting uiterlijk begin juli 
aanstaande, zal er een tijdelijke locatie voor de 
school worden gezocht. Het is de gemeente die 
bepaalt waar dat zal zijn. 
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Nog een paar weken en het is weer tijd voor 
de traditionele Vogelvrijmarkt op 30 april, 
Koninginnedag, het wijkfeest dat al vele jaren 
op de Sijzenlaan hoek Kwartellaan wordt 
gehouden. Zet het alvast in uw agenda! De 30ste 
april valt dit jaar op een zaterdag en de markt 
wordt gehouden van 11.00 uur tot 14.00 uur.  
De organisatoren van dit Koninginnedagfeest 
voor jong & oud zijn net als vorig jaar Anja 
Nuijen, Erna Cornelissen en Jeannette Bekker.
Wat is er allemaal te doen? Naast de Vrijmarkt 
(waar iedereen - en vooral kinderen - tweede-
hands spullen te koop mag aanbieden) kunnen 
de jonge wijkbewoners pony rijden of springen 
op een springkussen. Voor de ouderen is er een 
plantjesmarkt, er is live muziek en volop eten en 
drinken, met vers gebakken taarten en muffins.

Vrijwilligers
Dit alles kan echter niet zonder hulp van extra 
vrijwilligers, want de drie organiserende dames 
redden het anders niet. Om te beginnen zijn de 
organisatoren op zoek naar bewoners rond het 
kruispunt Sijzenlaan-Kwartellaan die electrici-
teit, vuilnisbakken, stoelen, parasols enz. willen 
uitlenen. 

Verder wordt gezocht naar: 

Vrijwilligers van alle leeftijden. Er zijn vele 
taken, o.a. het opbouwen van de partytent, een 
taart, quiche of ‘lemon pie’ bakken, koffie en 
limonade schenken, helpen bij de pony’s, oprui-
men enz. We hopen een flinke ploeg bij elkaar 
te kunnen krijgen, zodat er met een rooster kan 
worden gewerkt. Iedereen die meedoet is dan 
maar een paar uurtjes ‘kwijt’. Het zou ook fijn 
zijn als mensen op 1 mei het plein nog eens wil-
len nalopen op achtergebleven rommel.
Sponsors. Te denken is aan ondernemers die 
het feest (nu én in de toekomst) een warm 
hart toedragen en hun naam hieraan willen 
verbinden. Particulieren zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Het is mooi dat de gemeente 
Den Haag een klein subsidiebedrag voor dit 
evenement beschikbaar stelt, maar het is niet 
genoeg, en zeker niet voor de plannen die 
we voor de komende jaren hebben om het 
Koninginedagfeest nog groter en langduriger 
te maken.

Toekomstplannen
Volgend jaar willen we bij wijze van experi-
ment het feest van 30 april uitbreiden met een 
avondgedeelte, bijvoorbeeld in de vorm van 
een borrel voor de hele wijk en een optreden 
van een Haagse band. In de jaren vijftig tot 
en met zeventig van de vorige eeuw waren de 
Koninginnedagfeesten van de Vogelwijk (vaak 
met een galabal op de avond ervóór) beroemd 
en drukbezocht. Het organisatietrio wil graag 
met Vogelwijkers in contact komen die ideeën 
voor zo’n uitgebreid feest hebben en ook sug-
gesties voor de sponsoring daarvan.
Wilt u meer informatie of u aanmelden als 
vrijwilliger, sponsor of brainstormer voor vol-
gend jaar? Neem dan contact op met Jeannette 
Bekker, Pauwenlaan 1 (2566 TA Den Haag), 
tel. 06-26523599, e-mail: wj.bekker@hetnet.nl  

Doe mee met de Vogelvrijmarkt
op Koninginnedag, 30 april
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Activiteitenagenda Vogelwijk
Vrijdag 15 april vanaf 19.30 uur Vogelwijk Paasbridgedrive, Bergkerk, Daal en Bergselaan

Zaterdag 16 april 11.00-17.00 uur Tweedehands kledingbeurs op Mezenpleintje (voormalige buurt-
super)

Zondag 17 april 10.00 uur Paaspuzzeltocht voor kinderen tot 12 jaar

Zondag 17 en zondag 24 april Lente Fair Leeuweriklaan 13 (‘s middags) 

Woensdag 20 april 09.00-20.00 uur Plantjesmarkt Laan van Poot bij nr. 314 ten bate van kanker-
bestrijding  

Donderdag 21 april 10.00-12.00 uur Bezoek Vogelwijksenioren aan repetitie Residentie Orkest    

Zaterdag 30 april (Koninginnedag) Vogelvrijmarkt 11.00-14.00 uur Sijzenlaan/Kwartellaan

Dinsdag 17 mei 19.00 uur Duinexcursie; start aan de kop van de De Sav. Lohmanlaan  

Donderdag 19 mei 19.30 uur Algemene ledenvergadering wijkvereniging. Locatie: Kantine 
Haag Atletiek, Sportpark Laan van Poot

Zaterdag 28 mei 11.00-17.00 uur 6-uurs estafette door de Vogelwijk, georganiseerd door Haag 
Atletiek

Zondag 19 juni, 11.00-18.00 uur Classic & Sports Car Rally

Na het grote succes van de eerste Vogelwijk-
kledingbeurs in november van het afgelopen 
jaar kon het niet uitblijven: binnenkort wordt er 
een winkel vol tweedehands lente- en zomer-
kleding voor vrouwen en kinderen gepresen-
teerd. Deze beurs wordt gehouden op zaterdag 
16 april in het pand van de voormalige wijk-
kruidenier aan het Mezenpleintje. 
De beurs begint om 11.00 uur met een mode-
show (komt dat zien!) en duurt tot 17.00 uur. 
Een deel van de opbrengst van de beurs gaat 
naar de stichting KiKa, die geld inzamelt voor 
onderzoek en behandeling van kinderen met 
kanker.
Iedereen die kleren heeft die nog in zeer goede 
staat zijn, kan deze op maandagavond 11 
april tussen 19 en 21 uur naar de beurslo-
catie brengen: kinderkleding vanaf maat 
92/98 (denk ook aan schoenen, rolschaatsen, 

Lentebeurs tweedehands kinder- en 
dameskleding op zaterdag 16 april

schooltassen of verkleedkleren!) en zomerse 
dameskleding (denk ook aan vestjes, jassen, 
tassen en hoeden!).
Zoek thuis alle kleding bij elkaar die u wilt ver-
kopen en bedenk alvast wat u er ongeveer voor 
wilt hebben. De kleding wordt geprijsd en krijgt 
een label met een nummer. Aan de hand van 
dit nummer is aan het eind van de beurs te zien 
wie wat verkocht heeft. U kunt besluiten om 
de opbrengst geheel of gedeeltelijk aan KiKa te 
doneren.

Voor vragen kunt u terecht via:
devogelwijkbeurs@gmail.com
of bel naar 06-42085434 of 06-30770142.
Tot ziens op 11 april en 16 april!

Namens de organisatie,
Eva Kraus
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     In de 
  brievenbus

Beste Redactie,

Vanaf begin december 2010 is 
regelmatig een aantoonbaar aantal 
brieven, waaronder rouwbrieven, 
bankafschriften, jaaroverzichten van 
pensioenverstrekkers, fotozendingen, uitnodigingen, tijdschriften en andere post-
stukken in delen van onze wijk niet of niet tijdig bezorgd. Ook zijn de bezorgers van 
tegenwoordig, in tegenstelling tot voorheen, telkens weer  anderen. Het is dieptreu-
rig dat de verwachtbare service is verdwenen. Hier moet een einde aan komen!
Opdat het bezorgsysteem van de post kan worden verbeterd, is het verstandig om 
vergelijkbare ervaringen te melden aan de Klantenservice van TNT Post op werkda-
gen: tel. 0900 – 0990.
 
Rolf P. Perié, Wildhoeflaan

Sportdag op 
herhaling
Door verschillende oorzaken zijn in de 
editie van vorige maand bij het verslag van 
de Vogelwijk-jeugdsportdag van 13 febru-
ari in de HALO allemaal foto’s van vorig 
jaar geplaatst. Domme pech, jammer, 
niets meer aan te doen. Als goedmakertje 
hierbij alsnog één foto die echt op zondag 
13 februari 2011 is gemaakt.   

Paaspuzzeltocht vervroegd naar zondag 17 april
In tegenstelling tot een eerdere aankondiging is de jaarlijkse paaspuzzeltocht voor de jeugd door de 
Vogelwijk dit jaar niet op tweede paasdag maar op 17 april!
Omdat dit jaar Pasen in de meivakantie valt en velen in die periode op vakantie gaan, heeft de 
Activiteitencommissie ervoor gekozen de populaire puzzeltocht dit jaar te vervroegen naar 17 april.
Geef uw kind(eren) tot 12 jaar snel op via dit mailadres: activiteiten@vogelwijkonline.nl
Enkele dagen voor de 17e ontvangt u dan een mail met daarin het verzamelpunt en de precieze 
starttijd. U kunt er vast rekening mee houden dat de tocht in elk geval in de ochtend plaatsvindt, tot 
uiterlijk 12.30 uur.
De Activiteitencommissie hoopt weer veel deelnemers te zien.



16   De Vogelwijk april 2011

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

Naam              Christina (Tiny) Zietse
In de Vogelwijk gewoond 1936-1942, 1945-1958 en deels in de jaren ’60

Vroeger adres Sportlaan 26 / 49
Huidig adres Van Wouwstraat, Den Haag, Benoordenhout

Door Dick van Rietschoten

�

Terwijl ze de koffie in gereedheid brengt, 
begint Tiny Zietse al vol vuur te vertellen over 
haar tijd in de Vogelwijk, lang geleden. Ze wijst 
op de brug van haar neus. ,,Zie je dat donkere 
plekje? Dat was een schampschot, dat ik op 
de Sportlaan heb opgelopen tijdens de Duitse 
inval in mei 1940.’’
,,Nee, geen schot uit een Duits geweer. Het 
kwam van Nederlandse rekruten die in de 
Houtrusthallen waren gelegerd. Ze dachten dat 
ze op het dak van ons huis een Duitse sluip-
schutter zagen. Die waren trouwens lastig te 
herkennen, want veel Duitsers die met para-
chutes bij Den Haag waren gedropt, bleken 
verkleed te zijn als Nederlandse soldaten. Ik zat 
als elfjarig meisje in de achterkamer en opeens 

floten er kogels door de ramen. Het is een 
wonder dat ik niet zwaar geraakt ben. Ik had 
glassplinters in mijn gezicht en een wondje aan 
m’n neus van dat schampschot.’’
Ze serveert de koffie en gaat zitten.

Zullen we eerst even naar het begin van uw 
leven gaan?
,,Nou, dat is niet een kwestie van ‘even’. Ik 
heb veel te vertellen hoor. Ik ben geboren in 
Vlissingen, waar mijn vader marineofficier 
was. Ik had al een zeven jaar oudere broer. 
Toen ik nog een baby was, verhuisden we naar 
Soerabaya op Java, waarheen mijn vader was 
overgeplaatst. Zes jaar hebben we daar ge-
woond. Mijn vroegste herinneringen zijn dus 
allemaal Indisch gekleurd en Indonesisch eten is 
ook een vast onderdeel van mijn leven gewor-
den.”
,,In 1935 kwamen we terug naar Nederland. 
Eerst woonden we nog een poosje in Vlissingen 
en in 1936 werd het de Sportlaan in Den Haag. 
Ons huis was nummer 26, maar na de oorlog 
werd de nummering veranderd en toen woon-
den we opeens op 49.’’

De Sportlaan zag er in 1936 flink anders uit 
dan nu…  
,,O ja, totaal anders! Die flats waren er niet en 
er was op de hoek bij Houtrust ook nog geen 
benzinestation. Pas in de oorlog is daar een 
pomp gekomen. Een van de eerste panden 
aan de Sportlaan was een sigarenzaak. Aan de 
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achterkant van ons huis keek je op de voetbal-
velden en aan de voorkant was een heerlijk 
park waarin ik altijd speelde. Verderop in dat 
park lag het oude Rode Kruisziekenhuis. We 
hadden dus voor en achter een vrij uitzicht. 
Mijn vader was daar heel blij mee, want mari-
nemensen houden van ruimte om zich heen, 
net als op zee. Ik zat dichtbij op school: op het 
Nachtegaalplein. Het hoofd heette mijnheer 
Kerrebijn.’’
,,M’n schoolvriendinnetjes woonden ook al-
lemaal in de buurt. We speelden veel in het 
park, maar ook wel in de Bosjes van Poot of 
bij de Oranjeflat. Zo noemden we het nieuwe 
flatcomplex tussen de Laan van Poot en het 
Fazantplein, vanwege de vele oranje zonnekap-
pen voor de ramen. Onze huisarts, dokter Van 
Buuren, woonde aan de Wildhoeflaan. Daar 
hield de wijk toen zowat op.’’

Wat weet u nog van de Duitse inval in 1940?
,,Daar weet ik eerlijk gezegd niets meer van, be-
halve dan die beschieting waarbij m’n gezicht 
werd geraakt. Alles wat daaromheen gebeurde, 
maakte kennelijk minder indruk. Mijn vader 
heeft me na die schietpartij meegenomen naar 
het Militair Hospitaal in de binnenstad, waar ze 

me hebben behandeld. Niet lang daarna werd 
mijn vader krijgsgevangen genomen en naar 
Duitsland gebracht. Later plaatsen ze hem over 
naar een krijgsgevangenkamp in Polen. In 1945 
is hij daar gelukkig heelhuids uit vrijgekomen, 
maar ik heb dus een vaderloze oorlog meege-
maakt.’’
,,Wat ik nog wel goed weet, is de gedwongen 
evacuatie in 1942. Wij hoorden tot de eerste 
groep Vogelwijkbewoners die vanwege de 
aanleg van de Duitse tankgracht weg moest. 
Het enige voordeel daarvan was dat er nog 
voldoende kisten en kratten beschikbaar waren 
om huisraad in te verpakken. Later werd dat 
echt schaars. Het merendeel van onze spullen, 
inclusief een piano, werd opgeslagen bij een 
verhuisbedrijf.’’

Waar belandde u daarna?
,,Via-via kwamen we in Epe terecht, op de 
Veluwe. Eerst in een klein huisje, maar later 
in een villa midden in het natuurgebied De 
Dellen. In de bossen rondom ons zaten veel 
onderduikers. Tot kort na de bevrijding zijn we 
daar gebleven. Ik ging op de fiets of met de bus 
naar de hbs in Apeldoorn.’’
,,In Epe heb ik ook voor het eerst na vijf jaar 

Het huis met de afwijkende schoorsteen rechts naast de ‘bosschage’ is het pand waar mevrouw Zietse langdurig heeft 
gewoond. Het huidige huisnummer 49 was vóór de oorlog 26.
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m’n vader weer ontmoet. In gedachten zie ik 
hem nog de oprijlaan op komen lopen, zwaar 
vermagerd. Daarna begonnen we aan de voor-
bereiding voor onze terugkeer naar Den Haag. 
We hebben nog even in de Reinkenstraat gelo-
geerd omdat ons huis aan de Sportlaan moest 
worden opgeknapt. Toen we definitief gesetteld 
waren, nam het leven weer z’n gewone loop. 
Net als voor de oorlog ging ik bijvoorbeeld weer 
schaatsen op Houtrust en ik maakte ook m’n 
hbs-opleiding af.’’
,,We waren helaas wel dat mooie parkje aan 
de overkant van de straat kwijt. Die tankgracht 
had een vreselijk gat geslagen! Daardoor 
konden we niet zo gemakkelijk meer naar de 
Ieplaan, waar we in de jaren dertig nog vaak 
boodschappen deden. Wat de boodschappen 
betreft aten we gezien de ligging van ons huis 
van meerdere walletjes: de winkels aan het 
Mezenpleintje, aan de Ieplaan, maar ook in het 
Statenkwartier.’’

Wat bent u na de middelbare school 
gaan doen?
,,Na een secretaresseopleiding kwam ik in de 
kunstwereld terecht, als secretaresse bij Pulchri 
Studio aan het Lange Voorhout. Vijf jaar heb ik 
daar gewerkt. Een heerlijke tijd! En kijk eens 
wat ik eraan over heb gehouden?’’
Trots wijst ze naar een pastelportret aan de 
muur. ,,Dat ben ik, geschilderd door Sierk 
Schröder, met wie ik het heel goed kon vinden. 
Later heeft hij ook mooie portretten gemaakt 
van koningin Juliana en koningin Beatrix. 
Toen ze nog kroonprinses was, heb ik Beatrix 
verschillende malen de hand gedrukt. Dat was 
in de periode dat ik in de diplomatieke sector 
werkte.”

Hoe kwam u daarin terecht?  
Terwijl ik nog bij Pulchri zat, was ik in Leiden 
voor de akte MO-Engels gaan studeren. 
Vervolgens ben ik met de boot naar Amerika 
gegaan, helemaal in m’n eentje op avontuur. 
Leuk en spannend! Maar een balletje kan raar 

rollen, want toen ik in na enige tijd in New 
York een baan zocht, werd ik aangenomen 
als secretaresse in het hoofdkantoor van de 
Verenigde Naties. Ik werkte er voor onder an-
deren secretaris-generaal Dag Hammarskjöld, 
een heel sympathieke Zweed die met iedereen 
leuk omging.”
,,Begin 1961 vroegen ze of ik mee wilde met 
een missie naar het voormalige Belgisch Kongo, 
dat toen net onafhankelijk was geworden. Ik 
sprak namelijk Engels, Frans en Nederlands 
en dat was gezien de Belgische connecties wel 
handig. Ik zei ja en heb daar 2,5 jaar verble-
ven.’’
,,Toen ik in 1963 een vervelende tropische 
infectie kreeg, ben ik naar Nederland gegaan. 
Zes weken heb ik hier in het ziekenhuis gelegen 
en om bij te komen ging ik weer bij m’n ouders 
op de Sportlaan wonen. Vervolgens heb ik 
nog bij de VN in Genève en bij de Europese 
Gemeenschap in Brussel gewerkt.”

Waarom streek u uiteindelijk neer in 
het Benoordenhout?
,,Halverwege de jaren zestig had ik mijn jeugd-
vriend Albert Zorab weer ontmoet. Hij was 
van oorsprong een Armeniër en werkte toen 
bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 
1967 zijn we getrouwd en na enige tijd konden 
we in het huis gaan wonen dat van zijn ouders 
was geweest: dit huis, vlak bij de landgoederen 
Oostduin en Arendsdorp. Helaas heeft ons 
huwelijk niet lang mogen duren. Albert over-
leed in 1973 en ik bleef hier alleen achter. Een 
bittere ervaring.”
,,Teruggaan naar de Vogelwijk is er nooit meer 
van gekomen. Ik ben wel altijd nieuwsgierig 
naar de wijk gebleven. Ik bezocht mijn ouders 
nog vaak, ook toen ze later naar een flat aan 
de Segbroeklaan waren verhuisd, en ik ging 
geregeld langs bij vrienden en kennissen in de 
Vogelwijk of bij m’n broer die er ook woonde. 
Tot voor kort was ik zelfs nog geabonneerd 
op het wijkblad. Vooral de interviews vond ik 
prachtig!”
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Tekst en foto: Mischa Vos

,,Deze olijfolie nemen wij altijd zelf mee uit 
Italië, achterin de auto!”, zegt Ginny Mees en-
thousiast, wijzend op een fles met de bekende 
gouden culinaire olie. Ik ben bij Ginny in haar 
winkel La Buena Vida in de Fahrenheitstraat 
582. Ruim een jaar geleden, nadat zij vanuit de 
Verenigde Staten naar Nederland was verhuisd, 
opende zij deze knusse giftshop. ,,Wij hebben 
het zo ingericht, dat je je meteen thuis voelt. 
Echte Hollandse gezelligheid!” 

Danville – Den Haag
De van origine Amerikaanse Ginny is snel in-
geburgerd, want gezellig is het zeker. Tot eind 
2009 woonde zij met haar Nederlandse man 
Paul en hun zoon Bailey (nu 10 jaar) nog in San 
Francisco. Zij streken neer in de Vogelwijk, aan 
de Kwartellaan 35 om precies te zijn. Niet lang 
daarna begon voor Ginny nóg een avontuur: de 

opening van haar winkel La Buena Vida.
,,Het idee voor deze giftshop kwam toen ik een 
jaar of acht geleden met Paul naar Nederland 
kwam voor familiebezoek. We gingen shoppen 
en ik kwam voor het eerst in een winkel van 
Oil & Vinegar. Ik was werkzaam in marketing 
en vastgoed, maar zo’n winkel wilde ik ook 
graag, maar dan net iets anders. Niet alleen olie 
en azijn, maar ook andere producten die het 
goede leven symboliseren.” Terug in de States 
vertelde Ginny een vriendin over het concept. 
Die zag dat ook wel zitten en opende de eerste 
La Buena Vida in het Californische Danville.” 
En nu heeft ook Nederland een vestiging: die 
van Ginny in de Haagse Fahrenheitstraat.

Karaf
,,Wij verkopen producten waar je als mens blij 
van wordt. Leuke dingen voor het interieur, 

Het goede leven!
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geurkaarsen, olijfolie, wijnen, lekkernijen, zelfs 
flessen thee met bubbels!’’ Terwijl ze gepassio-
neerd vertelt, in een Nederlands-Engelse mix, 
pakt ze een grote glazen karaf, waar bijvoor-
beeld sangria in kan worden gedaan. ,,Dit was 
het afgelopen jaar een topper. Hij deed het 
super!” 
,,En kijk eens, hier achterin heb ik een kof-
fiecorner. Het is toch heerlijk om tijdens het 
boodschappen doen even lekker bij te komen 
met een heerlijke cappuccino en een echte New 
York Style cheesecake?” Inderdaad, het is een 
aangenaam zitje, daar achterin de winkel. In 
de zomer krijgt die plek nog een extra ‘touch’, 
want dan gaan de tuindeuren open en ontstaat 
er een ontmoetingsplek, waar intussen al heel 
wat Vogelwijkbewoners elkaar hebben getrof-
fen. ,,Eén van de leuke dingen van deze winkel 
is dat je hier altijd een mix hebt van mensen 
uit de buurt en tijdelijke buurtbewoners, de 
expats.”

Toekomst
Ginny ontmoette Paul in Florida toen zij daar 
beiden een MBA-studie deden. Na jaren samen 
in California te hebben gewoond, besloten 
zij voorgoed naar Nederland te verhuizen. 
Daar heeft Ginny nog geen seconde spijt van. 
,,Wij huren ons huis nu, maar we zijn abso-
luut van plan om in de Vogelwijk een huis te 
kopen, want dit is een ‘very charming quar-
ter’. Bovendien gaat onze zoon Bailey naar de 
International School bij Kijkduin en ik moet 
gewoon dichtbij het strand wonen. En vergeet 
niet dat de Vogelwijk natuurlijk ook lekker 
dichtbij La Buena Vida is!” 

Carrot cake
Wanneer ik de winkel verlaat, twee carrot cakes 
voorzichtig opgeborgen in mijn tas, waarschuw 
ik Ginny met een knipoog voor de te verwach-
ten toestroom van wijkgenoten: zowel locals 
als expats. Het wijkblad wordt immers goed 
gelezen!
Ginny is overigens niet de enige Vogelwijker 

die producten van het goede leven verkoopt. 
Vorige maand opende wijkgenoot Rob Hulst, 
onlangs in dit blad geportretteerd als ‘wijn-
makelaar’, een winkel vol kwaliteitswijn aan 
de Goudsbloemlaan 148. En al 35 jaar is ook 
wijnhandel Le Bouchon aan de Valeriusstraat 
51, geleid door Vogelwijkbewoner Gerard 
Keijzer, een vertrouwd adres voor wijnliefheb-
bers, waarvan velen zelfs ver buiten Den Haag 
wonen.   

Website
Meer weten over Ginny en haar winkel? Zij 
blogt, twittert en facebookt er lustig op los en 
heeft een eigen website:
www.livinglabuenavida.com. 
Maar het is uiteraard het leukst om gewoon 
eens in haar winkel binnen te lopen.

Ontmoetingsborrel 
met Vogelwijk Expats 
op donderdag 12 mei
Om als Vogelwijkbewoners de lente te vieren, 
wordt er op 12 mei aan de Rietzangerlaan 2A 
(bij het kerkje) een ontmoetingsborrel gehou-
den tussen de ‘Hollanders’ en de vele buiten-
landers uit onze wijk. Deze lenteparty begint 
om 19.30 uur en zal tot ongeveer 22.30 uur 
duren. Noteer dit alvast in uw agenda’s!   
Als het mooi weer is, kunnen we gezellig in 
de voortuin van de kerk het glas heffen, een 
snack verorberen, kennis maken en ervaringen 
uitwisselen.
Hebt u nog leuke ideeën voor deze borrel of 
wilt u meehelpen met het maken van hap-
jes? Kortom: wilt u de organisatoren Anke 
Lütkenhues en Carolyn Edgerton assisteren? 
Dat zou fantastisch zijn! Neem contact met 
hen op via expats@vogelwijkonline.nl of
bestuur@vogelwijkonline.nl
of via telefoon 06 818 79 177 (Anke) 
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Wie nu de naam Jan Peter Ligtenberg googlet, 
ziet veel links die naar hem verwijzen, waaron-
der een link naar www.atelierdehaagseschool.nl. 
Op de website hiervan zijn z’n kleurrijke schil-
derijen te zien. Daarnaast maakt Jan Peter ook 
animatiefilms en speelde hij in enkele toneel-
stukken, onder meer van Shakespeare. 
Sinds 2003 woont op Wildhoeflaan 5a de 19-ja-
rige Anthony Hanssens met zijn moeder, zusje 

en de man van zijn moeder. Ook Anthony wil 
graag een groot kunstenaar worden. Anthony 
is autistisch en zit op de Bernardusschool in 
het Benoordenhout (een school voor zeer 
moeilijk lerende kinderen), waar hij binnenkort 
afscheid moet nemen. Wat hij daarna zal gaan 
doen is nog niet bekend. In Nijmegen is wel een 
opleiding voor autistische kunstenaars, maar 
dat is wel erg ver van huis.

Anthony Hanssens: 
The Fairy-tale Artist
Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Dat er in de Vogelwijk veel schilders, schrijvers en musici woonden en wonen, is 
bekend, maar dat er op de Wildhoeflaan ook ooit een beroemd kunstenaar met 
een beperking (syndroom van Down) woonde, weten veel minder Vogelwijkers. 



De Vogelwijk april 2011   23

Tekenles
,,Op de Bernardusschool werd al snel duide-
lijk dat Anthony goed kon tekenen’’, vertelt 
zijn moeder Brigitte Thung. ,,Daarom kreeg 
hij op elfjarige leeftijd op school tekenles van 
een meisje dat Sophia heette en dat op de 
Amerikaanse school zat en hiermee ‘credits’ 
verdiende. Zij leerde hem om niet ‘plat’ te 
tekenen, maar driedimensionaal. Voor Anthony 
was dit een eye-opener.”
Bij het Koorenhuis aan de Prinsegracht leerde 
Anthony daarna nog meer technieken. Hij heeft 
er onder meer een prachtige sprookjesachtige 
schenkkan van aardewerk gemaakt en mooie 
schalen.
Op zijn kamer hangen zijn ingelijste tekenin-
gen aan de muur. ,,Ik wil de mensen met mijn 
tekeningen vrolijk maken”, zegt Anthony, die 
zichzelf graag The Fairy-tale Artist noemt. Wie 
z’n tekeningen ziet, weet meteen wie Anthony’s 
grote voorbeeld is: sprookjestekenaar en bijna-
naamgenoot Anton Pieck (1895-1987), tevens 
de geestelijke vader van pretpark De Efteling. 
Aan de muur hangt ook een batikdoek met een 
vis. ,,Die heb ik in Maleisië gemaakt”, zegt hij. 
Zijn moeder vult trots aan: ,,Daar zag hij hoe 
anderen dat deden en toen maakte hij, zonder 
er ooit les in te hebben gehad, deze batikvis.”

Exposities
Anthony heeft al verschillende prijzen gewon-
nen en na de aardbevingsramp in Haïti is via 
het Haagse huis-aan-huisblad De Posthoorn 

een tekening van hem geveild, die heel wat 
heeft opgebracht. 
Vorig jaar mocht hij exposeren in het Halo 
Wellness Center aan de Laan van Poot.  Voordat 
hij samen met manager Ingmar van Oeveren de 
tekeningen en schilderijen daar had opge-
hangen, was er al één verkocht. Uiteindelijk 
is bijna alles wat er hing van de hand gegaan. 
Binnenkort gaat Anthony ook op zijn eigen 
Bernardusschool exposeren.
Wellicht wordt hij ooit zo beroemd als Jan 
Peter Ligtenberg, die andere schilder die op de 
Wildhoeflaan woonde. ,,In Amerika moeten ze 
later ook mijn naam kennen”, zegt Anthony.
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

Bijna elke maand zijn er wel een paar dagen 
die nationaal of internationaal ergens aan zijn 
gewijd: de Dag van het Kind, de Vredesweek, 
de Internationale Gehandicaptendag, Moeder-
dag, de Dwaze dagen van de Bijenkorf, noem 
maar op.
Zo waren de weekenddagen van 11, 12 
en 13 maart uitgeroepen tot de nationale 
Sterrenkijkdagen. We wisten het niet, maar 
lazen het toevallig in de krant. Net op tijd om 
ons op vrijdag de 11de na de schemering te spoe-
den naar het duinveldje aan de Laan van Poot 
bij de uitmonding van de Kwartellaan, want 
volgens de krant zou je daar via telescopen een 
blik in het heelal kunnen werpen.
Inderdaad bleken enkele leden van de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- 
en Sterrenkunde, afdeling ‘s Gravenhage en om-
streken, zich met imposante sterrenkijkers op 
het bewuste veld te hebben geposteerd. Het was 

een heldere avond, dus de amateur-astrono-
men en de in bescheiden mate toegestroomde 
belangstellenden hadden mazzel. In eerste 
instantie werd er vooral veel gekeken naar de 
maan, die op weg was naar haar eerste kwar-
tier en zich dus slechts sikkelvormig vertoonde. 
Desondanks werden er alom enthousiaste 
kreten geslaakt, want dankzij de telescopen 
zagen diverse bezoekers - van jong tot oud - 
voor het eerst van hun leven glashelder het 
maanlandschap met z’n kraters voor zich. 
Allengs werden de sterrenkijkers op andere 
objecten gericht. De Orion-nevel bijvoorbeeld, 
met het blote oog niet zichtbaar maar met de 
professioneel aandoende kijkers wel. 
Volgend jaar toch eens beter in de gaten hou-
den, die sterrenkijkdagen. Want ook in maart 
2012 zal de Laan van Poot de observatielocatie 
zijn. Voor Vogelwijkbewoners een buitenkansje 
om vlak bij huis de ruimte te verkennen.

Een blik in de ruimte
vanaf de Laan van Poot
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Door Magda van Eijck en Dick van Rietschoten

Het was een groeizaam weertje op 
woensdagochtend 9 maart toen wet-
houder Sander Dekker (Financiën en 
Stadsbeheer) naar de Leeuweriklaan 
kwam om te helpen bij het planten 
van drie sier appelbomen. Kortom: het 
regende. Maar ‘t was een mild buitje en 
gelukkig stond de Vogelwijkse bomen-
commissie klaar met koffie en koek. 

De drie bomen die geplant werden, hadden 
een symbolische betekenis. Het waren de 
laatste drie van de in totaal 4400 bomen die de 
afgelopen jaren in Den Haag in de grond zijn 

gezet in het kader van een grote inhaalslag. 
Deze herbeplanting was nodig omdat er in 
het eerste decennium van deze eeuw heel wat 
bomen wegens ouderdom of ziekte (iepziekte, 
kastanjeziekte etc.) uit de stad moesten worden 
verwijderd. 
Elk jaar worden alle bomen in Den Haag ge-
keurd. Zieke en zwakke bomen worden gerooid 
en bomen die in de buurt staan van zieke 
bomen worden soms ‘ingeënt’ om uitbreiding 
van de ziekte te voorkomen.

Aanvalsplan
Dat de Vogelwijk was uitgekozen voor het ‘des-
sert’ van het uitgebreide Haagse boomplant-

Sierappels aan Leeuweriklaan als
sluitstuk van Haags boomplantproject
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menu, was een opsteker voor de bomen-
commissie, die zo’n tien jaar geleden werd 
opgericht om bij de gemeente aandacht te 
vragen voor het uitgedunde bomenbestand in 
de wijk, die toen nog bezaaid was met stron-
ken van gevelde zieke en dode bomen. 
In de loop der jaren heeft de Vogelwijk er 
enkele honderden extra bomen bij gekregen.
Het ‘Vogelwijkprobleem’ bleek zich echter 
in de hele stad voor te doen. Daarom werd 
ruim twee jaar geleden een ‘Aanvalsplan‘ 
opgesteld met als kern het herplanten van 
4400 bomen op tal van plekken: in straten en 
lanen, op kades en pleinen. De motor achter 
die inhaalslag was de leider van het project 
Jan Scholten. 
Ook op de Leeuweriklaan was deze project-
leider aanwezig en omdat deze enthousiaste 
ambtenaar op het punt stond met pensioen 
te gaan, zette Sander Dekker hem in het zon-
netje. ,,Niemand weet zo veel van bomen af 
als Jan Scholten."

Bij blijven
Na de loftrompet over hem te hebben gesto-
ken, nodigde de wethouder Jan Scholten uit 
om samen met hem de laatste drie bomen te 
planten. Ook Mirella Smal, die op de hoek 
van het Nachtegaalplein en de Leeuweriklaan 
woont, kreeg een schop in de hand om mee te 
helpen. Mirella had de gemeente vijf jaar met 
brieven bestookt omdat de bomen tegenover 
haar huis waren verdwenen, terwijl er niets 
voor terugkwam. De vierde spade was voor 
een vertegenwoordiger van de bomencom-
missie uit de Vogelwijk.
,,Zijn we er nu?’’ had de wethouder, terugblik-
kend op het succesvolle aanvalsplan, retorisch 
gevraagd. ,,Nee”, luidde het antwoord dat 
hij zelf gaf. ,,Den Haag telt om te beginnen 
meer dan 100.000 straatbomen, en er vallen 
door storm, ziekte en ouderdom voortdurend 
nieuwe gaten. Maar nu we de achterstand 
hebben ingehaald, gaan we ons uiterste best 
doen om bij te blijven.” 

Emma krijgt een nieuw zusje
Als Emma ruim twee-en-een-half jaar is en 
Emma’s mamma Cilly al een aardig dikke buik 
begint te krijgen, besluit Cilly haar te vertellen dat 
er een baby bij komt.
Emma heeft al een zusje, Cecile, dat 15 maanden 
jonger is dan Emma. Omdat moeder Cilly dankzij 
de zwangerschapsonderzoeken al weet dat ook 
het derde kind een meisje zal zijn, zegt ze tegen 
Emma: ,,Over een poosje krijg je een nieuw zusje.’’ 
Een nieuw zusje! Daar moet Emma even over 
nadenken. Waarop ze zegt: ,,Waar moet Cecieltje 
dan naartoe?”
Als Cilly haar vertelt dat Cecile gewoon blijft, zegt 
Emma – die er intussen al verder over nagedacht 
heeft: ,,Ze kan wel naar opa en oma.”
Opnieuw legt mamma uit dat Cecile ook gewoon 
bij hen blijft wonen, maar dat er nóg een zusje bij 
komt. Waarop Emma naar haar kleine zusje loopt 
en blij zegt: ,,Cieltje, je mag blijven!

                                                                 B&M

Belevenissen van een 
opa en oma
Voor talloze jonge werkende ouders met jonge kinde-
ren zijn dichtbij wonende grootouders een uitkomst. 
Het ideale kinderopvangadres. Logeren bij opa en 
oma is dan ook voor veel kinderen een geregeld terug-
kerend avontuur. De gastvrouw en gastheer genieten 
op hun beurt ook van hun rol, al zijgen ze soms na het 
vertrek van het jonge volk uitgeput op de bank neer. 
Een Vogelwijkse opa en oma die de afgelopen 9 
jaar één dag in de week kleinkinderen over de vloer 
hadden, hielden in die periode een dagboekje met 
anekdotes bij. De meest amusante belevenissen publi-
ceren we met ingang van deze maand onder de titel 
Kleinkinderen. De opa en oma blijven op hun verzoek 
anoniem. Ze ondertekenen hun stukjes met B & M. 

 KLeinKinDeren
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De Eerste Nederlandse Montessorischool, 
opgericht in 1916 en sinds 1937 gevestigd aan 
de Laan van Poot 353, is in gesprek met de 
stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar 
om een fusie te verkennen. De besprekingen 
vinden plaats op verzoek van het Rijnlands 
Lyceum, dat scholen voor voortgezet onderwijs 
heeft in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim 
en ook Nederlands onderwijs in het buitenland 
aanbiedt. 
Onder de paraplu van het Rijnlands Lyceum 
valt sinds 2002 ook de International School of 
The Hague in Kijkduin, met basis- en voort-
gezet onderwijs. Het Rijnlands Lyceum heeft 
vorig jaar van het ministerie van Onderwijs en 
de gemeente Den Haag het verzoek gekregen 
ook een Europese School voor basis- en voort-
gezet onderwijs op te richten. Deze school, die 
in augustus 2012 van start zou moeten gaan, is 
bedoeld voor kinderen van medewerkers van 
Europese instellingen in onze stad.

Licentie
Het is de bedoeling dat de Montessorischool 
aan de Laan van Poot als nieuwe partner bin-
nen de organisatie zijn licentie voor het geven 

van basisonderwijs aan de beide internationale 
scholen ter beschikking stelt. Nu nog biedt de 
Internationale School op Kijkduin basison-
derwijs aan via de Haagse Schoolvereeniging, 
maar daar komt een eind aan. Dankzij het 
nieuwe samenwerkingsverband zal op de 
Montessorischool de mogelijkheid ontstaan 
voor meertalig onderwijs en meer internatio-
nale projecten. 
De afgelopen maanden hebben de gesprek-
ken over de beoogde constellatie, waarbij 
Vogelwijkbewoners Wim Kuijken en Bibian 
Brugman als voorzitter en secretaris van de 
Vereniging voor Montessorionderwijs nauw 
betrokken zijn, al geleid tot een concept-fusie-
protocol. Op 21 maart j.l. heeft de algemene 
ledenvergadering van de ENMS het groene 
licht voor het fusietraject gegeven. Het karakter 
van de ENMS blijft overigens onveranderd: een 
Nederlandse basisschool, werkend volgens de 
Montessori-uitgangspunten.
In juni worden de formele besluiten verwacht, 
zodat per 1 augustus dit jaar de fusie een 
feit kan zijn. In het meinummer van dit blad 
volgt meer nieuws over de toekomst van de 
Montessorischool.

Montessorischool stuurt aan op
fusie met Rijnlands Lyceum
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De liefhebbers kijken er alweer reikhalzend 
naar uit: de jaarlijkse Vogelwijkrally. Deze au-
topuzzelrit met klassieke- en sportwagens die 
voor de zevende keer voor leden van wijkver-
eniging de Vogelwijk wordt georganiseerd, 
vindt dit jaar plaats op zondag 19 juni tussen 
10.30 en 19.00 uur. 

U kunt deelnemen in twee klassen:
- De Toerklasse, geschikt voor degenen met 
geen of weinig rally-ervaring, die graag willen 
genieten van een gezellige en mooie toertocht 
in hun klassieke auto.
- De Sportklasse, geschikt voor degenen die 
al eerder rally-ervaring hebben opgedaan en 
die graag wat meer uitdaging en competitie 
aangaan, natuurlijk ook in hun klassieker.
Beschikt u niet over een ‘classic of sports car’? 
Geen nood, u kunt er eentje huren bij het be-
drijf Chrome (informatie via info@chrome.nl)

Instructieavond
Nieuw is dit jaar dat voorafgaand aan de rally 
een instructieavond kaartlezen wordt geor-
ganiseerd voor degenen die wat meer willen 
leren over rallyrijden en verschillende kaart-
leessystemen. Deze gezellige avond met uitleg, 
‘droogrit’ en consumpties is gepland op dinsdag 
14 juni om 20.00 uur in de HALO-kantine. De 
kosten hiervoor bedragen 15 euro per persoon.

De kosten voor deelname aan de rally zelf be-
dragen 75 euro per equipe. Hiervoor ontvangt 
u koffie/thee, de rallybescheiden, een auto-
schildje, professionele begeleiding inclusief  
bezemwagen met monteur, een (eenvoudige) 
lunch en een borrel met hapjes bij de finish. 
Tevens zijn er prijzen beschikbaar voor de eer-
ste drie equipes per klasse.

Hoe inschrijven?
U kunt zich per equipe inschrijven via:
carine.smith@xs4all.nl 
Vermeld naam chauffeur, naam bijrijder, 
merk en type auto, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres en natuurlijk de klasse waarin 
u deelneemt. Na inschrijving ontvangt u een 
bevestiging met uw startnummer en vermel-
ding van het rekeningnummer waarop u het 
inschrijfgeld kunt overmaken.
Voor de instructieavond kaartlezen kunt u zich 
ook via dit e-mailadres opgegeven.

Bent u nog geen lid van de wijkvereniging? 
Dat is zo opgelost. Kijk op de website www.
vogelwijkonline.nl en klik op de bal rechts met 
de aanduiding ‘Wordt lid’.

Nadere informatie kunt u krijgen bij Eric van 
der Maarel (tel 06-28.22.80.98) en Carine 
Smith (06-51.15.23.73).

rijd zondag 19 juni 
mee in de Classic en 
Sports Car rally
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Concert blokfluitensemble
Op zondag 1 mei van 12.00 tot 12.30 zal blok-
fluitensemble Scarabee een concert geven in 
de Houtrustkerk, Beeklaan 535 Den Haag, bij 
de Ieplaan. Het ensemble bestaat uit Roberto 
Bando, Eva Harmuthová, Marieke Rigterink en 
Wendy Wouters.
Scarabee verkent de wereld van de liederen 
van de 15e en de 16e eeuw. Op het programma 
staan werken uit Frankrijk, Italië en Engeland, 
ieder met hun eigen sfeer: liefdevol, dromerig 
of eerder blijmoedig. De titels spreken haast 
voor zich: ‘Pastime with good company’, 
‘Helas madame’, ‘Madame d’amours’, ‘The Old 
Bachelor’, ‘A la dolc’ ombra’, ‘La lusignuola’ 
en ‘De tous bien plane’. Het ensemble speelt 
ook enkele werken uit de Barok, met compo-
sities van Henry Purcell en Joseph Bodin de 
Boismortier. 
De toegang tot het concert is vrij. Bij de uitgang 
wordt gecollecteerd.

Vogelwijk Paasbridgedrive
op vrijdag 15 april 
Wie snel is, kan zich nog opgeven voor de tra-
ditionele Vogelwijk-paasbridgedrive. Die wordt 
gehouden op vrijdagavond 15 april vanaf 19.30 
uur in het souterrain van de Bergkerk aan de 
Daal en Bergselaan.
Kosten 4 euro per persoon. Bridgeparen kun-
nen zich aanmelden bij Lucie Nijmeijer tel. 
3230181 of per e-mail:
lucienijmeijer@hotmail.com
 
Nieuwe leden Jeu de 
Boulesclub hartelijk welkom 
De Vogelwijk-Jeu de Boulesclub is een kleine 
maar gezellige club die al vele jaren het aloude 
pétanquespel beoefent. We spelen ‘s zomers en 
‘s winters (maar niet in sneeuw of harde regen) 
op dinsdag- en donderdagmiddagen van 14.00-

15.30 uur op de gravelbanen bij het trainings-
veld van de HALO aan de Laan van Poot. Na 
anderhalf uur spelen drinken we samen in de 
kantine thee of iets anders. 
Wij zouden graag een aantal nieuwe leden 
verwelkomen. De regels van het spel zijn een-
voudig en makkelijk te leren. Geïnteresseerden 
worden bij dezen van harte uitgenodigd om 
eens te komen kijken en misschien mee te 
doen. We hebben enkele reserve sets ballen 
klaarliggen.
Wilt zich opgeven of wenst u nog wat meer 
informatie, neem dan contact op met Liesbeth 
Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 3685892.
Hopelijk tot ziens of tot horens !

Plantjesmarkt Laan van Poot
op woensdag 20 april 
De Laan van Poot ter hoogte van nummer 
314 is op woensdag 20 april het decor voor 
een plantjesmarkt ten bate van de kankerbe-
strijding. Het wordt een mooie uitstalling van 
diverse zomerbloeiers, geschikt voor in de tuin 
of op het balkon. 
De opbrengst van deze plantjesmarkt, die voor 
de tweede maal wordt gehouden, gaat geheel 
naar Alpe d’HuZes: een actie waarbij fietsers 
uit Nederland op 9 juni in meer dan 600 teams 
geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen de gevolgen van 
kanker. Op één dag wordt de legendarische 
Franse wielrennersberg Alpe d’Huez minstens 
zes maal (vandaar de actienaam Alpe d’HuZes) 
beklommen.
In 2010 werd met deze actie een recordbedrag 
van 12 miljoen euro opgehaald! Maar dat kan 
natuurlijk nog hoger. Enkele Vogelwijkers fiet-
sen in juni ook mee! 
Plantenkwekerij Leo Ammerlaan uit Bleiswijk 
levert de planten voor de Vogelwijkmarkt van 
20 april. Kom gezellig langs! U bent welkom 

Kortom
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vanaf  ’s ochtends 9.00 uur  tot ’s avonds 20.00 
uur. Meer info over alle acties vindt u onder 
meer ook op www.teamoostland.nl en www.
opgevenisgeenoptie.nl  of bij de organisa-
trice van de markt, Sandra Korff de Gidts-
Ammerlaan (tel. 06 – 28878701).   

Nog plaatsen vrij voor
Residentie Orkest
Op donderdag 21 april krijgen ruim 30 
Vogelwijk-senioren de gelegenheid een bezoek 
te brengen aan de Anton Philipszaal aan het 
Spui, waar het Residentie Orkest onder leiding 
van de Duitse dirigent Reinhard Goebel de 
generale repetitie houdt voor de uitvoering van 
de Mattheüs Passion van J.S. Bach. Voor deze 
bijzondere excursie zijn nog enkele plaatsen 
open, dus als u nog mee wilt, reageer dan snel. 
Het bezoek duurt van 10.00 – 12.00 uur, met 
koffie na afloop.
Vanuit de Vogelwijk vertrekt die dag om 
09.15 uur een bus bij het kerkje aan de 
Rietzangerlaan 2A. Geef u op bij Mieke Douma 
(visserdouma@hetnet.nl) of Wil van Alphen 
(tel. 3602137).

Wijkverzorgenden zoeken 
collega’s
Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen 
huis blijven wonen, maar voor velen is dat niet 
mogelijk zonder hulp. Een groeiend aantal 
ouderen in de wijk doet dan ook een beroep op 
thuiszorg.
Het betreft bijvoorbeeld hulp bij de persoonlijke 
verzorging, het helpen met aan- en uitkleden, 
medicatie verstrekken, wondzorg, het geven 
van injecties, enzovoorts.
Om aan alle hulpvragen te kunnen blijven vol-
doen moet het Florence-team dat zorg levert in 
het gebied rond het Woonzorgcentrum Uitzicht 
aan de Zonnebloemstraat nodig worden 

uitgebreid. Er is dringend behoefte aan gediplo-
meerde hulpen op niveau 2 plus, verzorgenden 
op niveau 3 en eerstverantwoordelijke verzor-
genden.  
Wilt u verdere informatie? Bel naar Florence 
woonzorgcentrum Uitzicht: tel. 754 55 55 of 
kijk op de website:
www.werkenbijflorence.nl/uitzicht

Geniet van de Voorjaarsfair in
Ivy Lodge op 17 en 24 april
In en rond haar sfeervolle huis Ivy Lodge aan 
de Leeuweriklaan 13 houdt Grada Albregts al 
jarenlang succesvolle winter- en voorjaarsfairs. 
Nu de lente weer in de lucht hangt en het tuinle-
ven weer gaat beginnen, is het hoog tijd voor de 
Voorjaarsfair 2011. 
Ivy Lodge staat voor u open op de zondagen 17 
en 24 april (eerste paasdag) van 13.00 – 16.00 
uur. U vindt er van alles voor uw tuin, maar ook 
voor uw huisinterieur: planten, potten, gieters, 
vogelhuisjes, drinkbakjes, manden, etagères, 
diverse tuindecoraties, spiegels, schilderijtjes, 
meubeltjes, zilvertjes, tafelkleden, kussens, 
huisdecoraties en sieraden.

Bloedafname voor ziekenhuis
nu ook mogelijk in
woonzorgcentrum Uitzicht
Het Haga Ziekenhuis, met de vestigingen aan 
de Leyweg (Leyenburg) en op de Sportlaan 
(het voormalige Rode Kruisziekenhuis) 
heeft een nieuw bloedafnamepunt ge-
opend in Woonzorgcentrum Uitzicht aan de 
Zonnebloemstraat 383. Hier kunnen patiënten 
via de huisarts, het ziekenhuis, de verloskundige 
of andere zorgverleners bloed laten afnemen. 
Dat is handig voor Vogelwijkbewoners die niet 
zo dichtbij het ziekenhuis aan de Sportlaan 
wonen.
U kunt in Uitzicht voor bloedafname terecht 

Kortom
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op woensdagen van 9.30 tot 10.00 uur. Het is 
belangrijk dat u daarbij het aanvraagformulier, 
uw zorgpas en een geldig identiteitsbewijs 
meeneemt.  
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Bloedafname HagaZiekenhuis, locatie 
Sportlaan: tel. 210 6216

Wandeling door Archipelbuurt 
onder leiding van Gilde-gids
Op woensdag 20 april kunt u onder leiding 
van een gids van het Haagse Gilde een interes-
sante wandeling maken door de Archipelbuurt. 
Het is een prachtige wijk die tussen 1860 en 
1890 is aangelegd op het voormalige landgoed 
Duinweide, een wijk met fraaie architectuur in 
neorenaissance-stijl en een wijk met een rijke 
historie (vaak door schrijver Louis Couperus 
beschreven), waar vanouds veel Indische 
Nederlanders woonden.  
Verzamelen voor de wandeling: woensdag 20 
april om 13.45 uur voor Café Banka
aan de Bankastraat 91 (hoek Sumatrastraat). 
Vertrek: 14.00 uur. Einde: 16.00 uur.
Kosten: € 3,00 per persoon. Geef u op via tel. 
nr. 3600237 of in buurtcentrum De Lijsterbes, 
Lijsterbesstraat 61.
 

Afvalpas mede dankzij D66 
alsnog bezorgd
De Vogelwijkbewoners hebben met vertraging 
allemaal de gemeentelijke Afvalpas ontvangen 
waar ze recht op hebben. 
In het februarinummer van dit blad meldden 
wij dat dit pasje, dat de Hagenaars sinds 
1 januari nodig hebben om grofvuil en che-
misch afval in te mogen leveren bij een van de 
drie Haagse ‘afvalbrengstations’, in het over-
grote deel van de Vogelwijk niet was bezorgd. 
Naar aanleiding van dit bericht stelden de 
D66-gemeenteraadsleden Irene van Geest 

(Vogelwijkbewoonster) en Kim Waanders 
vragen aan het college van B en W. Enkele 
weken later erkende het college dat er bij de 
bezorging van de adresgebonden pasjes het 
een en ander mis was gegaan. Al degenen 
die de pas niet hadden ontvangen, zouden 
hem alsnog krijgen. Dat gebeurde na verloop 
van tijd inderdaad. 
Een aardige bijkomstigheid van deze 
actie is dat de wijkbewoners die op eigen ini-
tiatiatief al bij de gemeente aan de bel hadden 
getrokken om een pasje te bemachtigen nu in 
het rijke bezit zijn van twee Afvalpassen.

Baby Fair op 9 april
Vogelwijkbewoonster Vera van Waegeningh is 
een van de organisatioren van een grote Baby 
Fair (alles voor en over baby’s) op zaterdag 9 
april van 09.30 tot 13.00 uur in de Engelse Kerk 
(St. John & St. Philip Church) aan de Ary van 
der Spuyweg 1. Toegang gratis.

Kortom

”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62

Woensdag 13 april: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. een 
briefje met de naam van een overleden persoon. 
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door 
diverse magnetiseurs.
Woensdag 20 april: Fien verzorgt een avond 
met psychometrie a.d.h.v een foto of  voorwerp van 
een levend persoon en trekt een eenhoornkaart.
Woensdag 27 april: Rietje Schillemans verzorgt 
een avond met een bloemenséance; u mag een 
bloemetje of plantje meenemen.
Woensdag 11 mei: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
een nummer dat uitgedeeld wordt bij binnenkomst. 
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door 
diverse magnetiseurs.
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The Good Life!
Text and photo: Mischa Vos

,,We bring this olive oil ourselves from Italy 
- stowed in the back of our car!,” said Ginny 
Mees enthusiastically, pointing to a bottle of 
the famous golden oil. I was with Ginny in her 
shop La Buena Vida, at Fahrenheitstraat 582. 
Just over on year ago, after she and her family 
moved from the United States to make their 
home in the Netherlands, Ginny started this 
cosy gift shop. “We’ve tried to arrange it so that 
you feel right at home as soon as you walk in. 
Real Dutch hospitality! “

Danville - The Hague
Ginny’s story is fast, but - and fun! American 
by birth, Ginny lived in San Francisco with 
her Dutch husband and their son Paul Bailey 
(now 10 years old), until the end of 2009. 
Once in Holland, they settled in the Vogelwijk, 
Kwartellaan 35 to be exact. Not long after, 
Ginny began yet another life adventure: the 
opening of her shop La Buena Vida.
,,The idea for the gift shop came about eight 
years ago when Paul and I travelled to the 
Netherlands to visit family. We went shopping 
here and I came upon one of the Oil & Vinegar 
stores.  I had worked in marketing and prop-
erty, but the idea behind the shop intrigued 
me.  I thought: I might have a shop like this, but 
slightly different. Not just oil and vinegar, but 
also other products that symbolize the good 
life.” 
Back in the States Ginny told a friend about the 
concept, and the first La Buena Vida was
opened in Danville, California. And now La 

The Expat Pages     By Carolyn Edgerton

Buena Vida has a sister store in The Nether-
lands: Ginny’s in The Hague’s Fahrenheitstraat!

Carafe
,,We sell products which make people 
happy. Fun things for the interior, scented can-
dles, olive oil, wine, snacks, tea and even bottles 
of bubbles!’’ While we talked passionately in 
a Dutch-English mix, Ginny took down a glass 
carafe from her shelves to show me, perfect to 
mix up a jug of sangria. ,,This was a big seller 
last year. Very popular!”
,,And look, I have a coffee corner in the back. 
Isn’t it wonderful to be able to take a break 
from shopping and relax with a cappuccino 
and a slice of real New York style cheese-
cake?” Indeed, it’s a pleasant spot in the back of 
the store. In summer the place gets another an 
extra ‘touch’, because then the doors to the gar-
den open to an outdoor meeting place, where 
Vogelwijk residents have already been able to 
come together. ,,One of the nice things about 
this shop is that you always have a mix of local
visitors and expats who’ve come to make their 
homes in the area.”

The Future
Ginny met Paul in Florida when they were 
both doing an MBA. After years together 
in California, they decided to move perma-
nently to the Netherlands. Ginny has never 
even had a moment’s regret about this deci-
sion. ,,Right now we rent the house we’re 
living in, but we definitely have plans to buy 
a house in the Vogelwijk. It’s a very charming 
quarter. Moreover, our son Bailey goes to the 
International School, nearby in Kijkduin and 
I just have to live near the beach! And don’t 
forget: this neighbourhood is very close to 
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The Expat Pages     By Carolyn Edgerton

La Buena Vida!”
When I left the store, two pieces of carrot cakes 
were carefully stowed in my bag, and I warned 
Ginny with a wink of the expected influx from 
the ‘Bird Quarter’: both locals and expats, for 
our Vogelwijk Magazine is well read!

Vogelwijkers and The Good Life
Ginny is not the only Vogelwijker selling 
products for good living!  Last month Vogelwijk 
resident Rob Hulst, recently portrayed in this 
magazine as ‘The Wine Broker’ (Wijnmakelaar) 
opened his new quality wine shop at 
Goudsbloemlaan 148, just a stone’s throw away 
from the neighbourhood. And of course for the 
last 35 years the wine shop Le Bouchon, owned 
and operated by Vogelwijk resident Gerard 
Keijzer at Valeriustraat 51 has been a trusted 
address for wine lovers living in and even far 
outside The Hague!

Take a note: 
Classic Car Rally!
Preparations have begun for the 7th annual 
Vogelwijk Classic Car Rally on Sunday 19 
June. Anyone who owns a classic touring or 
sports car can take part (with an equipe of 2 
persons) You can even take part if you don’t 
have an old classic - thanks to the Chrome 
company (www.chrome.nl) owned by 
Vogelwijk resident Eric van der Maarel, who 
can rent you a classic car for a day! 
Learn more about the rally and how to 
enter elsewhere in this month’s magazine!

Website
Learn about Ginny and her shop? She blogs, 
twitters and facebooks up a storm and has her 
own website: www.livinglabuenavida.com.
But of course it’s most fun to just to walk into 
her shop for a coddle and a chat!



A Meet and Greet for Vogelwijk neighbours!
The Vogelwijk residents will welcome and celebrate spring on Thursday 12 May during an ‘interna-
tional meet and greet party’. Friends and neighbours, expats and repats from all around the world, 
everyone is welcome as long as the Vogelwijk is your home!
Join us on Thursday 12 May from 19:30 - 22:30 at Rietzangerlaan 2A (next to the small church).
Write this in your agendas and join us for a drink and a snack!
Would you like to bring along a snack to share with your neighbours for a friendly ‘pot-luck’? Can you 
help out by lending us (Carolyn Edgerton and Anke Lütkenhues) a hand to organise and bring your 
community together? 
Just write expats@vogelwijkonline.nl,or bestuur@vogelwijkonline.nl 
and tell us whether you’d like to come and maybe what you can do to help with the event!
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Enjoy the Spring Fair at
Ivy Lodge, April 17 and 24
Winter is over, spring is in the air. That 
means it’s time for Vogelwijk resident Grada 
Albregts to hold her annual Spring Fair. Come 
and visit her at her home called Ivy Lodge, 
Leeuweriklaan 13 on Sunday afternoon, April 
17 and April 24 from 13:00-16:00. You’ll find 
all sorts of treasures for your garden and home! 
Looking for a special gift for someone? Grada 
has plants, pots, watering cans, bird houses, 
drinking cups, baskets, etagères, many differ-
ent garden decorations, mirrors, paintings, 
furniture, table linens, cushions, home decora-
tions and jewelry.

Plant Market fund raiser 
at Laan van Poot 314 
Wednesday 20 April
Come and choose some summer flowers for 
your garden, window-boxes or balcony at 
the plant market at Laan van Poot 314 on 
Wednesday 20 April. The market will be open 
throughout the day, from 9 a.m. until 8 p.m.
It’s a fund raiser for a special cause - all profits 

from the plant sales will go directly to support 
cancer reseach and the organization of Alpe 
d’HuZes. This is an event which is set to take 
place on 9 June where cyclists - teams and indi-
viduals - from the Netherlands will ride up the 
famous French Alpe d’Huez six (zes) times dur-
ing the course of one day, all to raise money for 
cancer research. There will be some Vogelwijk 
cyclists taking part! 
So you’re welcome at the plant market - come 
do your bit for a really great cause!

Take part in the 
Vogelvrijmarkt
on Queen’s Day, 30 April
In just a few short weeks it’ll be time for the 
traditional Vogelvrijmarkt on Saturday 30 April 
30, Queen’s Day (Koninginnedag)! This is has 
been a neighbourhood festival for years, held at 
the corner of Sijzenlaan and Kwartellaan. Put 
it in your agenda! It’s an event for people of all 
ages!
The market will be held from 11.00 am to 14.00 
pm.
What is there to do? Besides the market (where 
everyone - especially children - can offer used 
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items for sale), younger kids can pony ride or 
jump in the bouncy castle. For others we’ll have 
a market garden with plants for sale, live music 
and plenty of food and drinks, fresh baked
cakes and and muffins.
The festival organisers Anja Nuijen, Erna 
Cornelissen and Jeannette Bekker are looking 
for help from volunteers of all ages! There’s 
a lot to do - before, during and after the 
event. You could help put up the party tent, 
bake and donate a cake, a quiche or a lemon 
pie, serve coffee, juice and wine, make some 
decorated cupcakes for and with the kids, help 
with the pony rides etcetera.
For more information or to register as a volun-
teer or sponsor for this year or brain-stormer 
for next year (there are plans to organise a 
big Queens Day Party in 2012), please contact 
Jeanette Bekker, Pauwenlaan 1, tel 
06-26523599, e-mail: wj.bekker@hetnet.nl
Don’t be shy. It’s a great fun day for everyone!

Get interested in your 
neighbourhood, join us!
Even if you live in this neighbourhood for only 
one or two years, you can join wijkvereni-
ging De Vogelwijk (Residents Society of the 
Vogelwijk). We all would appreciate that!  
Go to the comprehensive recently renewed 
website www.vogelwijkonline.nl (partly in 
English) and click the button on the right that 
says ‘Wordt nu lid!’ 
Don’t be shy – just do it. You’ll be directed to 
the membership form where you’ll be asked 
to fill in your name, address, phone num-
ber and email. Membership is only 15 euros 
per year. It’s also a nice opportunity to work 
with a friendly, dedicated group of people on 
neighbourhood activities throughout the year. 
Besides that you will get 11 times a year this 
beautiful ‘Bird Quarter Magazine’!

Useful Addresses and 
Telephone Numbers
Police
In case of emergencies, life-threatening 
situations or fire: 112

General Police Number: 0900-8844
Segbroek Police Station, Farenheitstraat 192.
Open from 08:00 until 18:00.
Wijkagent (Neighbourhood police officer): Wilfried 
van der Vorst, e-mail:
 wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Appointment hours: every Tuesday afternoon from 
14:00-14:30 in the Heldringschool, ground floor, 
Fazantplein entrance

Neighbourhood watch - Buurtpreventie
If you have information or would like to receive 
information about safety and security in the 
Vogelwijk, please make contact with the safety and 
security coordinators of the Resident’s Association, 
Victor Veenman and Pieter Zeestraten: 
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Fire
In case of fire: 112
In all other cases: 362.11.50

Doctor’s Night Service
Tel. 346 96 69

Duty Pharmacist weekends
Tel. 345 10 00

Segbroek District Office
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Opening hours (for matters such as passports, 
driver’s licenses, extracts from the civil registration, 
removals, etc): Wednesdays from 12:00-20:00, all 
other workdays from 08:00-14:00. 
Website municipality Den Haag
www.denhaag.nl (also in English)

Dierenambulance Den Haag 
Tel. 328 28 28

Telephone complaints for the municipality
Tel. 14070
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over 
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de 
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen, lessen, 
huishoudelijke hulp e.d.  
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl  

TE KOOP – Een niet-gebruikte postcodeloterij-
fiets, 180 euro. Tel 06 39794207.

GEVRAAGD - Een fiets voor ons kleinkind, leeftijd 
8-10 jaar. We hebben tevens een kinderfiets voor 4- 
tot 6-jarigen in de aanbieding. Tel. 3625909.

KLUSVROUW - Klusvrouw Monique kan verven, 
witten, boren, zagen, enz. enz. Tel.: 06-24647030.
Prijs n.o.t.k. Eventuele referenties zijn op te vragen 
via tel. 3604884.

SPORTIEVE DAMES GEZOCHT - 
Softbalvereniging Storks in Den Haag zoekt 
aanvulling voor haar gezellige dames-seniorenteam 
3 (leeftijd variërend van 20-45 jaar). Ervaring niet 
vereist. De competitie en trainingen zijn veelal op 
doordeweekse avonden. De competitie begint in 
april en duurt tot ongeveer begin oktober. Bent u ge-
interesseerd, bel dan met Marty Schuilenburg, één 
van de trainers/coaches. Tel. 06-53899119. Of mail 
naar martysch@kpnplanet.nl. Een keertje meetrai-
nen om te kijken of het u bevalt kan ook! 

AANGEBODEN - Jonge dame van 23 jaar zoekt 
leuke oppasadressen. Ik pas al op kinderen sinds m’n 
13e jaar. Daarnaast geef ik op zaterdagochtenden lei-
ding aan een scoutinggroep. Bel mij (Marieke) voor 
meer informatie: tel. 06 44302708.

COLLECTANTEN GEZOCHT - In de week van 9 
t.m.14 mei wordt er in de Vogelwijk gecollecteerd 
voor het Astmafonds om diverse wetenschappelijke 
onderzoeken te helpen financieren. Wilt u een 
avondje meedoen? Dat wordt zeer op prijs gesteld. 
Graag aanmelden bij Marja van Ede, tel. 3257612

TE KOOP - In Zuidwest-Frankrijk (Lot & Garonne): 
4 laags herenhuis met inpandige garage en atelier 
in kleine dorpskern (Monclar d’Agenais) met tuin 
en prachtig uitzicht op de vallei. Huis is zeer goed 
onderhouden; c.v. in alle sl.kmrs. en eigen douche of 
bad en toilet - event. geschikt voor B&B. 
Vr. pr.: 190.000 euro. Info: tel. 325 68 87.
 
TE KOOP - Voor starters: een leren bankstel van 
HF Style, kleur gebroken wit, 3-zitsbank van 2,16 m 
met hoofdsteunen, 2-zitsbank van 1,58 m, diepte 95 
cm. Weinig gebruikt, geen slijtage. Prijs € 200. Tel: 
0641313696 of 3253721 of mail naar 
pumyholper@hotmail.com.

TEHUIS GEZOCHT - Wegens verhuizing naar een 
appartement waar geen huisdieren zijn toegestaan 
zoek ik lieve mensen die voor de katers Pipi en Baby 
willen zorgen. Ze zijn beide 6 jaar oud en broertjes 
van elkaar. Het zijn echte gezelschapsdieren, zitten 
graag op schoot en doen geen vlieg kwaad. Pipi is 
grijs met witte pootjes, Baby heeft een perzische 
kleur. Voor verdere inlichtingen: bel met Lennard, 
tel. 06 28 61 47 48.
 
BIJLES SCHEIKUNDE – Scheikundeleraar Han 
Buwalda (Laan van Poot) kan enkele uren per week 
bijles geven. Geduldig en standvastig word je de 
scheikunde op het gewenste niveau bijgebracht. 
Speerpunt: handig leren en werken. Bel of sms 
0621260576. 

OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken een lieve betrouw-
bare oppasmoeder voor de naschoolse opvang (ma. 
en di.) van onze dochter Pien (4 jaar). Zij gaat half 
augustus naar de Heldringschool (Fazantplein). 
Locatie van de opvang in overleg. Fam. Tijsterman-
Veenbergen, tel. 06 22789064.

AANGEBODEN - Ervaren oppasmoeder/over-
blijfmoeder uit de Vogelwijk heeft in het nieuwe 
schooljaar na de zomer plaats om op uw zoon/doch-
ter te passen bij mij aan huis op loopafstand van de 
Heldringschool. Ook mogelijkheid voor voorschoolse 
opvang van 07.30 - 08.30 u. Tel. 06-51790507. 
 
TE KOOP – Een licht beuken ronde eettafel, door-
snede: 1.30 m. met tussenblad 1.80 m. en extra
tussenblad van 2.25 m. In prima staat! Past niet meer 
in ons interieur. U mag een aannemelijk bod doen 
(foto beschikbaar). Tel. 36 84 333.
mail: mhboutkan@planet.nl.
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail: 
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond, 
ingang Fazantplein.

Buurtpreventie
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan ook contact 
op met de veiligheidscoördinatoren van de wijk-
vereniging, Victor Veenman en Pieter Zeestraten:
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het ma-
ken van een afspraak op woensdag, donderdag 
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar-
straat 69, tel. nr.  346 95 43. 
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan 
verbonden

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel. 
Tel.  360 02 37.

Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent 
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoor-
beeld voor een praatje of om er eens op uit te 
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u. 
Tel. 360 02 37.

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot die thuis niet alleen kan worden gelaten, 
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een 
paar uur tussenuit wilt. 
Tel. 360 02 37.

Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht, 
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor 
informatie, bemiddeling en advies op het gebied 
van wonen, welzijn en zorgverlening. 
Tel. 754 55 55.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Frederique Paardekooper,
tel. 2201547, e-mail: activiteitencie@live.nl

Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl

Ouderenactiviteiten
W. van Alphen-Schröder, Sportlaan 998
tel. 360 21 37 of 06-51373635

Buurtpreventie
Victor Veenman, Pieter Zeestraten
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

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

Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: vogelverkeer@gmail.com

Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com

Tennisclub
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl

Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02

Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten, 
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92

Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, Heldringschool, Hans van Geest,  
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl

Speelplekken 
Job Heimerikx en Maurits Voncken: 
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl   of 
maurits.voncken@minvenw.nl 

Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl

Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl

Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com

Penningmeester
Rob Heidt
Mezenlaan 60, tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl

Overige bestuursleden
Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
Karin Donk (vicevoorzitter), 
Sijzenlaan 68, tel. 324 23 95

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een accept-
giro toegezonden. Gironummer wijkvereniging: 
1783722.

WIJKVERENIGING




