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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.

Jaargang 53, no. 12, december 2010

Weerkundigen hebben voor het tweede jaar op rij 
een strenge winter voorspeld. De eerste tekenen 
daarvan hebben we al gezien en gevoeld. Zo sluiten 
we een jaar af dat koud begon en koud eindigt.
In politiek opzicht was 2010 geen vrolijk jaar, maar 
als we kijken naar wat er op het niveau van onze 
wijkvereniging allemaal is gebeurd, kunnen we niet 
anders dan tevreden zijn. Tal van activiteiten met 
een hoge opkomst hebben bewezen dat er nog altijd 
behoefte is aan sociale verbondenheid en dat de 
evenementen – of het nu een autorally is of een puz-
zeltocht of een ruilbeurs – zeer worden gewaardeerd.
Voor veel mensen uit het middendeel van de wijk is 
2010 een jaar van overlast geweest omdat hun laan 
en de omgeving daarvan lange tijd opengebroken 
waren en dus moeilijk bereikbaar. Ook de bijbeho-
rende herrie en de troep van bouwmaterialen, zand 
en modder tastten de gebruikelijke serene sfeer 
aan. Toch hebben het wijkbestuur, de redactie van 
dit blad en de gemeente vanuit de wijk nauwelijks 
klachten over deze werkzaamheden gehad. De be-
woners droegen hun lot moedig en zagen het als een 
onontkoombare fact of life.
Als wijkbladredactie kunnen we met grote voldoe-
ning op 2010 terugblikken. Nooit hebben we gebrek 
aan kopij gehad en elke maand weer zijn we erin 
geslaagd een gevarieerd en voor velen aantrekkelijk 
nummer te maken.
We danken bij dezen de wijkbewoners die ons nu 
en dan van nuttige tips voorzien of zelf een artikel 
schrijven. Er zijn misschien lezers die vrezen dat er 
niets met hun tips wordt gedaan (bijvoorbeeld als ze 
namen hebben aangedragen van mensen die in aan-
merking komen voor een interview of voor portret-
tering in de serie ‘Waar zijn ze gebleven?’) maar we 
kunnen hen geruststellen: alles wordt genoteerd en 
te zijner tijd gebruikt. We zijn nu eenmaal geen dag- 
of weekblad dat vrij snel kan reageren. Bovendien 
heeft de actualiteit altijd voorrang, waardoor 
geplande ‘tijdloze’ verhalen soms opeens een maand 
- of langer - moeten wachten. Het kan trouwens ook 
gebeuren dat een tip onderop een stapeltje eerdere 
tips terecht komt. En als het een serie betreft: daar-
van kan nu eenmaal maar één aflevering per keer 
worden gepresenteerd, dus ‘slechts’ 11 per jaar. 
Toch willen we ook voor het nieuwe jaar vragen of u 
ons wilt blijven ‘voeden’, met  ideeën maar ook met 
simpelweg positieve reacties. Want daar krijgen we 
weer nieuwe energie van en zo blijft dit vrijwilligers-
werk leuk om te doen. 
                                                             DvR 

   Van
de Redactie
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Vernielingen Oud & Nieuw
Al vijf jaar lang heeft onze wijk de twijfelach-
tige eer om de Segbroek-ranglijst aan te voeren 
voor de meeste vernielingen met oud & nieuw. 
Opgeblazen postbussen, vernielde verlichting en 
kapotgebrand wegdek zijn een paar voorbeelden 
hiervan. Dat is onze wijk niet waardig! Ik wil u 
allen vragen om in de periode rond nieuwjaars-
dag een oogje in het zeil te houden. U kunt zelf 
wellicht ingrijpen als dit nodig is, maar de politie 
bellen kan natuurlijk ook. Zie ook het stuk elders 
in dit blad.

Informatieavond
Op 16 december organiseert de wijkver-
eniging een informatiebijeenkomst over 
de Noordwestelijke Hoofdroute en het 
Verversingskanaal. Zie ook de aankondiging 
verderop. De Noordwestelijke Hoofdroute is de 
weg vanaf het Hubertusviaduct tot aan Kijkduin, 
inclusief de Sportlaan en de Segbroeklaan. De 
avond zal informatie bevatten over de status van 
de plannen inzake dit traject.
Met betrekking tot het Verversingskanaal (langs 
de Houtrustweg, Kranenburgweg, Suezkade 
en Conradkade) betreft het een informatie- en 
samenspraaksessie onder leiding van een Haags 
architectenbureau dat voor de gemeente ideeën 
aandraagt over de toekomst van het kanaal. 
Beide onderwerpen zijn belangrijk voor onze 
leefomgeving, dus ik hoop u in groten getale op 
16 december te ontmoeten.

Een actieve wijk
November is voor onze actieve wijk een uiterst 
actieve maand geweest. We kunnen terugkijken 
op de volgende succesvolle evenementen, die 
voor elk wat wils boden:
•	 Voor de kinderen was er op 11 november 

Sint Maarten (erg nat dit jaar!) en op 13 
november het bezoek van Sinterklaas op 
het Mezenpleintje (met dank aan Bakkerij 
Driessen);

•	 Voor de volwassenen werd een boekenruil-
beurs en een kledingruilbeurs gehouden;

•	 Voor de ‘groenen’ onder ons, en dat worden er 
hopelijk steeds meer, was er een interessante 
workshopavond van Vogelwijk Energie(k);

•	 Voor de ouderen was er een geslaagde trip 
naar het Vredespaleis.

Ook deze maand laat onze wijkvereniging niet 
in stilte voorbijgaan. Op donderdag 9 decem-
ber is er een ‘meet and greet’ voor Vogelwik 
Expats in de vergaderzaal bij de kerk aan de 
Rietzangerlaan 2A. Ook zijn er alweer voorberei-
dingen getroffen voor de traditionele Vogelwijk-
kerstlunch, die dit keer gehouden wordt op 18 
december. Elders in dit blad leest u er meer over. 
Daar vindt u ook informatie over de pianoreci-
tals die Else Krijgsman op tweede kerstdag en 
nieuwjaarsdag in haar concertsalon aan de Laan 
van Poot geeft.

Tot slot: december is ook de maand van de 
koude dagen. Op dit soort dagen is het altijd 
extra genieten van een wandeling of hardloop 
over het strand. En er is nu nog een reden te 
meer: het strand is fors verbreed, vooral richting 
Kijkduin. Niet alleen veilig, maar ook gewoon 
mooi genieten!

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

Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...
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VOGELWIJKAGENDA 
Vrijdag 17 december 19.30 uur Kerstbridgedrive in Bergkerk

Thursday December 9, 20.00 hrs. Cosy meeting Vogelwijk Expats, next to church 
Rietzangerlaan 2A   

Woensdag 15 december 19.00 uur Kerstconcert koor Sangggoet in kerk Rietzangerlaan  

Donderdag 16 december 20.00 uur Discussieavond in Bergkerk over randweg en 
Verversingskanaal  

Zaterdag 18 december 12.00 uur Kerstlunch en kerststukjes maken in Woonzorgcentrum 
Duinhage 

Zondag 26 december 15.30 uur Schubert-pianoconcert door Else Krijgsman, Laan van 
Poot 298. Zie elders in dit blad.

Zaterdag 1 januari 15.30 uur Nieuwjaarsconcert pianiste Else Krijgsman  

Zondag 13 februari Jeugdsportdag in de HALO

De Bomencommissie Vogelwijk zoekt bijzondere bomen 
in de wijk en het aangrenzend groen. Als de betreffende 
bomen in uw tuin staan, moeten ze wel goed zichtbaar zijn 
vanaf de openbare weg.
De commissie is van plan om ter gelegenheid van haar 10-
jarig bestaan komen jaar een geïllustreerd boekje met een 
wandelroute samen te stellen langs allerlei bomen in en 
rond de Vogelwijk. Ook het eerste lustrum van de bomen-
commissie werd destijds op bijzondere wijze gevierd, met 
een manifestatie in het atrium van het stadhuis. 

De boom of bomengroep in uw tuin of directe omgeving moet wel noemenswaardig zijn.
Let u 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.
Wie weet, wordt uw groene ‘pronkjuweel’ met of zonder bijpassende tekst opgenomen in het boekje, 
dat de bomencommissie niet alleen aan de Vogelwijkbewoners wil aanbieden, maar ook te koop wil 
leggen in de boekhandel. Zo kunnen ook andere Hagenaars met deze prachtige groene wijk met haar 
tuinstadkarakter kennismaken.
U kunt uw bijdragen per telefoon of e-mail doorgeven aan een van de leden van de bomencommissie: 
• 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

Meld bijzondere 
bomen!
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Tekst en foto: Magda van Eijck

Het was een waar genoegen om op de 
Vogelwijk-boekenruilbeurs van zondag 31 
oktober  in de dozen met diverse opschriften 
zoals jeugd/kinderboeken, roman/literatuur, 
detective/thriller, te snuffelen naar boeken om 
mee naar huis te nemen. Niet alleen omdat 
zoeken naar boeken altijd leuk is, aar ook 
omdat te zien was dat de vorige eigenaren van 
boeken hielden: ze zagen er verzorgd, soms 
bijna nieuw uit. 
Ook tijdens deze tweede editie van de ruilbeurs 
waren weer veel wijkbewoners met hun boeken 
naar het zaaltje naast de Vrij-Katholieke kerk 
aan de Rietzangerlaan gekomen om (maxi-
maal) vijf boeken in te leveren en weer andere 
daarvoor in de plaats mee naar huis te nemen. 
De boeken moest men tussen half drie en drie 
uur ‘s middags zelf in de daarvoor bestemde 

Boekenruilbeurs boekt
opnieuw succes

dozen leggen en vanaf drie uur kon eenieder 
uit die dozen nieuwe boeken halen. Alles met 
gesloten beurs en in een gezellige sfeer.
De organisatoren Marette Wils, Henny Pasanea, 
Marjan Scheeres en Mileen Boutkan zorgden 
daarnaast ook nog voor koffie/thee, frisdrank, 
chocolade pepernoten en ander lekkers. En 
Marette had, evenals vorig jaar, haar schilde-
rijen ter verfraaiing opgehangen.

Gezellig
Veel mensen die zo tussen drie en vier uur 
binnen kwamen druppelen, bleven na het uit-
zoeken van de boeken nog even koffie of thee 
drinken. Hierdoor had het evenement vooral 
het karakter van een gezellige contactmiddag 
voor wijkbewoners. Ook werden er nieuwe 
initiatieven gelanceerd, zoals meer muziekac-
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tiviteiten in de wijk. Ook buiten de wijk is men 
enthousiast geraakt over het fenomeen boeken 
ruilen. Zo heeft inmiddels Mileen Boutkan de 
welzijnsstichting van Segbroek geholpen met 
het opzetten van een boekenruilbeurs in wijk-
centrum De Lijsterbes op 1 december. 
Daarnaast waren er ook contacten gelegd met 
vrijwilligsters van de bibliotheek van het Haga-
Rode Kruisziekenhuis: ook zij kwamen aan de 
Rietzangerlaan boeken ruilen..

Expats
Met de expatsgroep van de Vogelwijk is 
afgesproken dat er volgend jaar ook een 
hoekje voor hen zal worden ingeruimd. 

Ideeën voor volgend jaar zijn er volop!
De openstelling van de kerk en de rondleidin-
gen daarin waren ook een succes. Sommigen 
maakten alleen daar gebruik van en aan het 
einde van de middag liep er toch een groepje 
kerkbezoekers de zaal met de boekenruilbeurs 
binnen. Tot hun verrassing kregen allen een 
boek mee van de stapel die overgebleven was.
Organisatoren en bezoekers kunnen op een 
geslaagde en gezellige middag terugkijken. 
Jammer was alleen dat er niet zo veel kinderen 
waren. De wel aanwezige kinderen konden 
gelukkig allemaal hun slag slaan. Volgend jaar 
dus graag meer kinderen en meer kinderboe-
ken op de beurs!

By Carolyn Edgerton

Over the course of the last few years our neigh-
bourhood has seen many changes. Not only are 
we constantly welcoming new residents and 
families into our community from locations 
across Europe and around the world, but
we sometimes forget there are many expats and 
families with international connections who've 
made de Vogelwijk, our Bird Quarter, their 
home for years.
The Resident's Association (wijkvereniging) 
would like to end 2010 by taking the first
steps in a new direction - by building some 
bridges across the different cultures and natio-
nalities in de Vogelwijk!

Have a drink with us!
In the spirit of this holiday season we'd like you 
to join us on Thursday December 9 at 20.00 
hrs. at Rietzangerlaan 2a (a small meeting hall 
left of the church) to meet other Vogelwijk-
expats and members of the Resident's 

Association. There you can hear what the "wijk" 
has to offer and what we as Vogelwijk Expat 
Committee can do for you! Of course we'll have 
some refreshments as well!
There's an event-filled 2011 ahead, with all 
kinds of neighbourhood events and activities 
starting in January and running right through 
the calendar year. We'd love to help you learn 
more about them so that you and your families 
can take part and enjoy!
There are also local issues that interest many 
Vogelwijk residents - from street lighting to 
park benches to beach access to security and 
the future plans for the Westduin Park area. We 
want to know how we can help you
access and be informed about the Vogelwijk 
news that you need to know.

So come and join us. We want to extend a 
warm neighbourhood welcome and
hope to see you there!

Gathering for Vogelwijk-Expats on 
Thursday December 9 
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Pieten worden steeds extravaganter
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Sinterklaas was vroeg dit jaar: op 
zaterdag 13 november maakte hij in 
Nederland al z’n entree. ‘Als dat maar 
goed gaat’, dacht menigeen in de 
stormachtige dagen daaraan vooraf-
gaand. Velen zagen al voor zich hoe 
de Sint met wapperende mantel en de 
hand stevig aan de mijter de kinderen 
tegemoet zou treden. 

Maar als bij toverslag ging die zaterdag de wind 
liggen, zodat de bisschop relaxed aan wal kon 
stappen en een uur later al - o wonder! - zijn 

entree op het Mezenpleintje kon maken. 
In afwachting van de komst van de hoogbe-
jaarde gaven enkele zeer kleurig uitgedoste 
Pieten op het podium een routineuze warming 
up ten beste, zodat de massaal samenge-
stroomde kinderen en ouders al lekker in de 
stemming kwamen. 

Primeur
Plotseling was hij er. Terwijl vrijwel alle ogen 
nog op het podium waren gericht, kwam 
Sinterklaas met zijn Opperpiet vanuit de 
Zwaluwlaan kalmpjes aangewandeld. Een jon-
getje in een blauw jack had hem het eerst in de 
gaten, zodat hij de primeur had om als eerste 
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Pieten worden steeds extravaganter

wijkgenoot de Sint te begroeten. Gelukkig wist 
uw alerte fotograaf dit historische beeld vast te 
leggen.
Toen de goedheilige eenmaal zijn zetel had 
ingenomen en alle kinderen had toegesproken, 
volgde een wervelende muzikale show van 
allerhande Pieten, die in uitdossing elk jaar ex-
travaganter lijken te worden. Rond het podium 
wandelde zelfs een bejaarde Rollatorpiet rond.
Overigens zijn de moderne Sinterklaasliedjes 
met nieuwe teksten en melodieën best leuk. 
Een verfrissend alternatief voor het  afgezaagde 
Sinterklaas Kapoentje of Zie de Maan schijnt 
door de Bomen.
De Vogelwijkjeugd had het bezoek van 
Sinterklaas niet alleen te danken aan bak-
kerij Driessen - die uiteraard opnieuw hulde 
toekomt voor het initiatief - maar ook aan de 
wijkvereniging, die voor het festijn een gulle 
geldgift had gedoneerd.
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Op vrijdag 5 november heeft wethouder 
Karsten Klein (Welzijn) het nieuwe woon-
zorgcentrum Uitzicht van Florence in de 
Zonnebloemstraat officieel geopend. Op het 
terras verrichtte hij de opening op ludieke 
wijze, samen met twee jongleurs en een aantal 
samenwerkingspartners van Uitzicht. 
Het thema van de opening was ‘Samen met’. 
Uitzicht werkt namelijk met verschillende 
organisaties samen om de bewoners en wijk-
bewoners zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn. 
Zo werken er via de Haagse 
instellingen van Steinmetz/De 
Compaan medewerkers met 
een verstandelijke beperking 
in het restaurant van Uitzicht, 
zijn er stagiaires van de 
Mondriaan Hogeschool op een 
verpleegafdeling en worden 
er met de welzijnsorganisatie 
van Segbroek cursussen zoals 

bijvoorbeeld Tai Chi georganiseerd. Ook ver-
zorgen leerlingen van het Segbroek College er 
nu en dan optredens. Bovendien werken er di-
verse vrijwilligers uit de omgeving in Uitzicht.
Tijdens de openingsact lieten de twee jongleurs 
letterlijk zien wat samenwerken is. 
Twee medewerkers van Steinmetz/de 
Compaan hielden daarbij een rood lint vast dat 
gezamenlijk door de wethouder, de aanwezige 
samenwerkingspartners en de locatiemanager 
van Uitzicht, Martin Jansen, werd doorgeknipt. 
Met een ferme knal gingen er vervolgens slier-

ten serpentine de lucht in.
’s Middags was er voor de 
bewoners en vrijwilligers een 
optreden van Wieteke van 
Dort met aansluitend een 
hapje en een drankje. Tot slot 
van de dag was er voor de 
medewerkers een feestelijk 
buffet in het restaurant.

Met vragen over Uitzicht kunt u 
bellen met het Wijkservicepunt 
Uitzicht/Dekkersduin, telefoon  
754 55 66.

U bent ook van harte welkom in 
het restaurant en grand café van 
Uitzicht.

Feestelijke opening Uitzicht
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Op zaterdag 6 november ging de eerste 
Vogelwijk-kledingbeurs van start. Om kwart 
voor tien stonden er al minstens dertig mensen 
te wachten tot de deur van de oude buurtsuper 
aan het Mezenpleintje open ging. In de uren 
daarna was het een heerlijk gestruin en gesnuf-
fel bij de dames- en de kinderkleren. 
Eigenlijk was het boven alle verwachtingen dat 
er zoveel mensen op deze eerste beurs af kwa-
men. Er ontstond dan ook een enorme rij voor 
de ‘kassa’. Na een tijdje zijn de organiserende 
dames op een andere manier af gaan rekenen 

Heerlijk gestruin 
en gesnuffel op 

Vogelwijk
kledingbeurs

Tekst en foto’s: Eva Kraus

en was de rij gelukkig snel verholpen.  
Alle ouders die kinderen hadden meegenomen, 
konden ongestoord shoppen terwijl de kinde-
ren zich heerlijk vermaakten aan de lange tafel 
waar met snoep werd geknutseld. Ook een 
initiatief van een Vogelwijker.

Kleine prijsjes
Er waren in totaal ongeveer 75 verschillende 
mensen die kleding hadden ingebracht voor de 
verkoop, bijna allemaal uit de wijk. Over het 
algemeen stonden er hele kleine prijsjes op de 

Beste bewoner van stadsdeel Segbroek,

Zoals ieder jaar werken heel veel mensen weer 
hard om van de jaarwisseling een echt feest te 
maken. Zo maken we onder andere  papier- en 
glasbakken dicht, sluiten we ongeveer 300 
afvalbakken af en worden eventuele autowrak-
ken van straat gehaald. 
Helaas moeten wij toch elk jaar na nieuw-
jaarsdag weer veel reparaties in de openbare 
ruimte verrichten. Kapotte afvalbakken, asfalt 
met gaten en andere vernielingen kosten ons 
allen telkens weer tientallen duizenden euro’s. 
Gelukkig merk ik dat de bereidheid van bewo-

Vier met oud & nieuw lekker feest,  maar houd het netjes
ners in de wijken van Segbroek om te helpen de 
jaarwisseling rustig te laten verlopen steeds groter 
wordt. Met dank aan onder anderen de laan- en 
straatcoördinatoren. Daarnaast krijgen we dankzij 
de oplettendheid van velen veel meldingen van 
gevaarlijke situaties. Doordat wij die tijdig kunnen 
oplossen, kunnen we vaak erger voorkomen. 
Zo kunnen we met de inzet van ons allen een leuk 
en gezellig uiteinde beleven. 
Hieronder geef ik u nog wat nuttige tips.
Alvast een goede jaarwisseling gewenst!

Annita de Bruijne,
Stadsdeeldirecteur Segbroek
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kleren en hebben veel mensen echt hun slag 
kunnen slaan. Het was grappig om te constate-
ren dat de maat die hoort bij de leeftijd waarop 
alle kinderen gaten in hun broeken vallen ook 
de maat was waar het meest van verkocht 
werd, maar waar helaas ook het minst van bin-
nen was gekomen. 
Vaak zag je mensen met meerdere items van 
dezelfde verkoper de deur uit gaan. Duidelijk 
een geval van dezelfde smaak hebben en een 
net iets jonger kind hebben rondlopen van 
hetzelfde geslacht. Een groot succes was ook 

het ‘Kerst-rek’ waar alles glitterde en glom met 
mooie cocktailjurkjes en feestrokjes. 
De drie dames van de organisatie zijn ontzet-
tend blij met de hoeveelheid mensen die er op 
de beurs zijn afgekomen en ook enorm tevre-
den over alle mooie aankopen die er zijn ge-
daan. Het is natuurlijk vooral aan de inbrengers 
te danken dat er zulke mooie spullen waren!

Dorcas
Alle kleding die niet verkocht is en die de 
inbrengers niet terug wilden hebben, gaat naar 
liefdadigheidsinstelling Dorcas. Zo’n dertig 
vuilniszakken vol met nog prima kleding zijn 
daar inmiddels gearriveerd.
Deze beurs zal komend jaar beslist een vervolg 
krijgen. Iedereen die op de hoogte wil blijven 
van de ontwikkelingen en dus niet wil missen 
wanneer de volgende verkoop er aan komt, 
moet uiteraard het wijkblad in de gaten houden 
en kan voor de zekerheid ook onder vermel-
ding van ‘mailinglist kledingbeurs’ een mailtje 
sturen naar 
devogelwijkbeurs@gmail.com 

Vier met oud & nieuw lekker feest,  maar houd het netjes

!
U moet 112 bellen, als er spoedige hulp nodig is, bijvoorbeeld als u getuige of slacht-
offer bent van een misdaad of ongeluk.

Weet u dat bijv. jongeren ergens kerstbomen en andere brandbare spullen hebben 
opgeslagen of ziet u tijdens de jaarwisseling gevaarlijke situaties, bel dan 
0900-8844

Wilt u voorafgaand aan de jaarwisseling troep op straat melden? Neem dan contact 
op met de gemeente via telefoonnummer 14070 (op 31 december bereikbaar van 
08.00 - 20.00 uur)

Vuurwerk kopen mag op: 29, 30 en 31 december (je moet wel minimaal 16 jaar zijn).

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 10 uur 's ochtends tot 2 uur 
’s nachts. 

Vuurwerk afsteken vóór oudejaarsdag is dus verboden!
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Tekst en foto's: Dick van Rietschoten

,,Sint Maarten op een mooie zwoele septem-
beravond, zou dat niet wat zijn?" zei een met 
paraplu gewapende vrouw op donderdagavond 
11 november, wijzend op haar steeds natter 
wordende kinderen die met verlepte lampion-
nen het zoveelste tuinpad op liepen. ,,Nee joh, 
dan is het nog niet donker genoeg. Dan heb 
je niks aan die lampionnen,'' reageerde een 
andere moeder. ,,Daar heb je gelijk in,'' corri-
geerde de eerste spreekster zichzelf, ,,maar dit 
is wel afzien!''
De Sint Maartensviering van afgelopen maand 
was er inderdaad niet eentje die als knus en 
gezellig in de Vogelwijkgeschiedenis zal wor-
den opgenomen. De jaarlijkse lampionoptocht 
annex snoep-inzameling stierf dit keer voor-
tijdig, en niet in schoonheid maar in een gure 
natte kledderboel. 

Afzien met Sint Maarten

Tijdens de gebruikelijke consumptie van gratis 
oliebollen bij de startplaatsen (met opnieuw 
dank aan bakker Driessen) zag het er nog 
aardig uit. De opkomst was opnieuw hoog en 
gelukkig hadden de meeste deelnemers de 
weersverwachting goed in hun oren geknoopt 
en dus niet iets luchtigs aangetrokken. Er was 
immers storm voorspeld en de kans op regen 
was zeer groot.
Maar ziedaar: het bleek droog. ,,We hebben 
mazzel!'' riep menige ouder. Dat geluksgevoel 
duurde echter maar een half uur, want toen 
begonnen de eerste druppels te vallen en nam 
de wind in kracht toe. Er klonk zelfs een aantal 
donderslagen.
De meeste kinderen stapten eerst nog dapper 
door, want er stonden vast nog  talloze 
snoepmanden en -schalen op hen te wachten. 
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Maar na zachte aandrang van de ouders ver-
trokken de plukjes zingende bedelaartjes toch 
veel eerder richting eigen huis en haard dan 
was gepland.

Chocolademelk
Enkele natte groepjes konden nog even op 
verhaal komen in basisschool De Parkiet aan de 
gelijknamige laan, want al sinds enkele jaren 
wordt daar op Sint Maartensavond warme cho-
colademelk uitgedeeld. Velen weten dat niet, 
dus het is goed om daaraan volgend jaar wat 
meer ruchtbaarheid te geven. Dit keer vingen 
schooldirecteur Peter-Paul Akkermans en juf 
Maria de druipende kinderen en hun begelei-
ders liefdevol op. Dankzij de warme chocomel 
verzamelden velen weer moed om toch nog 
maar een paar huizen met brandende kaarsen 
langs te gaan.  
Ook dit jaar was er weer een lampionnen-
wedstrijd. De foto's van de winnaars drukken 
we op de volgende pagina af. Zij (of hun ou-

ders) kunnen zich in verbinding stellen met de 
activiteitencommissie (activiteitencie@live.nl), 
die er dan voor zorgt dat ze een prijsje krijgen.
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Winnaars  lampionnenwedstrijd
Meld je aan bij activiteitencie@live.nl
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Door Han Buwalda

In de Bosjes van Poot 
kom je veel vogels tegen. 
Koolmeesjes, halsband-
parkieten, kauwen, spech-
ten enzovoorts. Maar ook 
menselijke vogels van al-
lerlei pluimage. Sommige 

vogels zeggen wat terug als je ze groet of ze 
maken zelfs een praatje. Enkelen vliegen weg, 
snel achter hun hond aan. 
De bosjes zijn niet alleen goed vanwege de 
gezonde lucht, maar ook voor de sociale 
contacten die je er opdoet. Kleine mensenvo-
gels zijn meestal het leukst. Die gaan tegen je 
bal schoppen of willen de hond aaien. ‘Mag ik 
de hond aaien?’ hoor je dan. ‘Natuurlijk, mijn 
hond is lief en hij wil iedereen gedag zeggen, 
dus jou ook. Kijk eens, ik denk dat hij vindt dat 
je lekker ruikt’.

Raden
Bij het zien van volwassen vogels is het een 
leuk spel om iemands achtergrond of beroep 
te raden. Bijna altijd heb ik het mis. Twee 
voorbeelden.
Nu en dan zit er een witte vogel op een bank. 
Een statige, zonaanbiddende vogel met wit 
opgestoken haar, die de voorbijganger statig 
sprekend groet. Bij wijze van  contrast draagt 
ze een spijkerbroek en rookt ze met plezier een 
sigaret. Als ik haar zag, kwamen in gedachten 
in sneltreinvaart ideeën en verwachtingen 
langs die bij mijn oogbeelden zouden kunnen 
passen. Allemaal mis.
Ze blijkt docente Frans te zijn geweest. 
Gewerkt op een meisjesschool. Die had je toen 
nog. Ze woont al jaren in de buurt, maar ik 

had haar nog niet eerder gezien. Als deze juf 
sprak, zullen de kinderen vast goed geluisterd 
hebben en meegeschreven. Sommige docen-
ten hebben een natuurlijke autoriteit.

Robuust
Een andere vogel gaat altijd vergezeld van 
vier drukke hondvogeltjes. Rare vogels. 
‘Ja, ze komen allemaal uit het asiel.’
Ook bij haar had ik me van alles voorgesteld. 
Robuust bovenlijf, benen daarbij vergeleken 
ietwat ondermaats, ontspannen gezicht, gulle 
glimlach en mooi commentaar op onze opmer-
kingen over de vrolijke bastaarden die om haar 
heen scharrelden. Korte haren, fris gewassen, 
genietend van de wandeling. Bij onze eerste 
ontmoeting probeerde een van haar viertal 
zich achter haar standbeen te verstoppen, 
want de ontmoeting vond plaats aan de trap 
met de schelpen en de paaltjes. Dat standbeen 
stond zeer stabiel.
‘Die zal wel in de zorg werken’, dacht ik. 
‘Welnee, ik werk bij een autosleepbedrijf!’ 
zei ze. Ze noemde een naam die ik alweer 
vergeten ben. Een paar dagen later had ze een 
werkbroek aan en een trui met epauletjes, een 
embleem met de gemeente-ooievaar en de 
kreet ’wegsleepdienst’. Ze moest glimlachen 
toen ik zei dat epauletjes meer autoriteit geven 
vanwege het accent op de brede schouders.
Kortom, een geregeld wandelingetje in het bos 
is vaak leuk en leerzaam. En je ontmoet er nog 
eens gewone mensen zoals u en ik.

Bedankt trouwens voor de leuke reacties op 
mijn vorige column over de slakken in het bos.
han.buwalda@xs4all.nl

Boswandeling altijd goed
voor sociale contacten
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Tekst en foto: Willem Minderhoud

Op donderdagavond 4 november bezochten 
zo’n zeventig wijkgenoten het gebouw ‘Groen 
Licht’ aan het Esperantoplein voor een infor-
matie- en discussiebijeenkomst georganiseerd 
door Vogelwijk Energie(k). Doel van de avond 
was om – na het succesvol afgesloten wind-
molenproject – gezamenlijk na te denken over 
zinvolle en kansrijke nieuwe activiteiten voor 
onze coöperatieve vereniging.
Voormalig minister van VROM en hoogleraar 
duurzaamheid Jacqueline Cramer opende de 
avond met een inspirerende en hoopgevende 
speech. Zij vond het prachtig dat wijkbewoners 
zelf het initiatief hadden genomen om iets aan 
duurzaamheid te gaan doen. ,,Er is geen reden 
om bij de pakken neer te zitten. Mensen kun-
nen zelf het verschil maken,’’ zei ze.

Enthousiasmerend
Vervolgens was het woord aan Maarten 
Hajer, Vogelwijkbewoner en directeur van het 
Planbureau van de Leefomgeving. Hij gaf een 
paar mooie voorbeelden van pogingen om 
ingewikkelde zaken centraal op te lossen en die 
daardoor juist aan complexiteit hadden gewon-
nen. De overheid blijft uiteraard verantwoorde-
lijk voor een goede infrastructuur, maar zou de-

     Inspirerende avond met

centrale oplossingen juist moeten stimuleren, 
stelde de spreker. Hij benadrukte het belang 
van ,,overtuigende en enthousiasmerende ver-
halen.’’ Windmolen ‘De Duinvogel’ vindt hij een 
goed voorbeeld van zo’n verhaal. Het is niet de 
ultieme oplossing voor de verduurzaming van 
de wijk, maar er gaat een grote inspirerende 
werking van uit, ook ver buiten de wijk.
Wethouder Rabin Baldewsingh prees Vogelwijk 
Energie(k) voor de praktische aanpak. Hij 
zei te willen breken met ’symboolbeleid’ en 
zich te willen concentreren op ,,projecten en 
maatregelen die daadwerkelijk zoden aan de 
dijk zetten.’’ Hij noemde daarbij met name het 
aardwarmteproject in Den Haag-Zuidwest en 
de aanpak van Vogelwijk Energie(k).

Discussiegroepen
Vervolgens gingen wij als buurtbewoners in 
vier werkgroepen aan de slag, gesteund door 
de duurzame ondernemers Ardo de Graaf en 
Philip Boswinkel, de Haagse gemeentelijke be-
leidsmedewerker duurzaamheid Henk Heijkers 
en emeritus hoogleraar duurzaam bouwen en 
voorzitter van het Haags Milieucentrum Kees 
Duijvestein.
De vier groepen kwamen vanuit verschillende 
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invalshoeken tot vrij eensluidende conclu-
sies. Informatie-uitwisseling en voorlichting 
(bijvoorbeeld over de beste manier om ons type 
woningen te verduurzamen) scoorden hoog. 
Ook initiatieven voor gezamenlijke inkoop en 
energieopwekking bleken de moeite waard 
gevonden te worden. Met name zonne-energie 
kan perspectieven bieden! Verder is het idee 
geopperd aan een ‘energieroute’ door de wijk 
langs goede voorbeelden. 
Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) zal alle 

ideeën proberen om te smeden tot nieuwe 
projectvoorstellen die aan de bewoners kunnen 
worden voorgelegd. 
Het allerbelangrijkste is dat we er in slagen 
onszelf en onze mede-wijkbewoners blijvend 
te enthousiasmeren om op de ingeslagen weg 
door te gaan. Deze inspirerende en ook gezel-
lige avond was daarin in ieder geval geslaagd. 
De enige ‘klacht’ die geuit werd was dat de 
avond te kort was. Een goede indicatie dat zo’n 
bijeenkomst voor herhaling vatbaar is!

De belangrijkste actiepunten die uit de werkgroepen kwamen:

A. Draagvlak en enthousiasme:
1. Ontwikkelen van een energieroute door de wijk
2. Speciale Energie-uitgave van het Wijkblad
3. Acties bij scholen m.b.t. energiebesparing

B. Opwekken van duurzame energie:
1. Plaatsing zonnepanelen
2. Warmtepompen i.s.m. isoleren huizen

C. Duurzaam inkopen:
1. Informatievoorziening over isolatie van woonhuizen
2. Digitale kaart van de wijk ontwikkelen met informatie over 

isolatie en energieverbruik.
D. Besparen met plezier:

1. Toepassen Led-verlichting
2. Isoleren gebouwen
3. Toepassen zonnepanelen
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Waar zijn ze gebleven? 
                       Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu 

Naam              Siri Olesen
Leeftijd 47 jaar

Gezinssamenstelling Gescheiden, drie kinderen
In de Vogelwijk gewoond In de jaren ‘70 en ‘90

Vroeger adres Koetlaan 3
Huidig adres Sneeuwbalstraat 95

Door Madelon Kranenburg

�

Je hebt van die mensen, die in hun buurt of 
wijk een begrip zijn. Siri Olesen was voor ou-
ders met kleine kinderen in de jaren negentig 
een begrip in de Vogelwijk. Als drijvende kracht 
achter de Vogelwijk-oppascentrale heeft ze 
menig ouder van een geschikte oppas voorzien.
,,Het was een serieuze zaak hoor, zegt Siri. 
Tieners die zich hadden aangemeld bij de op-
pascentrale, moesten eerst bij mij op gesprek 
komen. Ik bekeek dan of ze geschikt waren 
voor dit werk. Ouders vertrouwen immers hun 
kostbaarste bezit aan een oppas toe. Die moet 
dan wel betrouwbaar en geschikt zijn.”   . 

Ook toen ze de Vogelwijk inmiddels had 
verlaten, bleef Siri deze functie nog enige tijd 
belangeloos uitoefenen. ,,Maar toen op een dag 
een meisje langskwam om zich op te geven als 
oppas, terwijl haar moeder destijds nog via mij 
een oppas voor haar had geregeld, dacht ik: 
nu is het mooi geweest, de cirkel is rond”, zegt 
Siri. Op haar oproep of een vrijwilliger dit werk 
van haar wilde overnemen heeft ze nooit een 
reactie ontvangen.
Inmiddels woont Siri met haar twee jongste 
kinderen al elf  jaar naar volle tevredenheid in 
de Sneeuwbalstraat. Haar zoon is het huis uit 
en woont met zijn vriendin in de Klimopstraat.
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Walhalla
Siri heeft zoals ze het zelf zegt, een ,,Europese 
achtergrond’’. Als dochter van een Noorse 
vader en een Zwitserse moeder bracht ze in 
beiden landen een deel van haar jeugd door. 
Vanwege het Noorse aspect dient haar achter-
naam als ‘Oelesen’ te worden uitgesproken. 
,,Ik was negen jaar, toen ons gezin in 
de Vogelwijk kwam wonen. Eerst op de 
Kruisbeklaan en later zijn we verhuisd naar 
de Mezenlaan. ,,Het eerste huis was voor mijn 
oudste broertje, mijn oudere zus en mij een 
Walhalla’’, herinnert Siri zich. ,,Het huis had al-
lemaal hoekjes en gaatjes, waar we ons konden 
verstoppen.    Bovendien had de woning een 
groot trappenhuis en in het trapgat slingerden 
we aan touwen. Mijn broer, zus en ik speelden 
niet met speelgoed, want het huis was ons 
speelterrein. Een permanente filmset in de 
sfeer van Robin Hood. Mijn jongste broertje 
was helaas nog te jong om aan die spelletjes 
mee te doen”
,,Voordat ik het ouderlijk huis uit ging, heb ik 
ook nog twee jaar op de Mezenlaan gewoond, 
in het huis dat later in de buurt ‘de Mosterdpot’ 
is gaan heten omdat de latere bewoners de 
buitenboel in een mosterdkleur hadden laten 
verven. Inmiddels is de kleur van dat huis weer 
wat neutraler.”

Koetlaan
Siri heeft na het behalen van haar vwo-diploma 
op verschillende plekken gewoond. Toen ze 
haar voormalige echtgenoot leerde kennen, 
streken ze neer in een bescheiden behuizing in 
het chique Van Stolkpark. ,,Maar die woning 
bleek al snel te klein, zegt Siri. Onze zoon 
was inmiddels geboren en dat was voor ons 
aanleiding om iets ruimers te zoeken. Het was 
mijn wens om terug te keren naar de Vogelwijk, 
omdat ik daar zelf zo’n geweldige jeugd had 
gehad. Zo’n jeugd gunde ik mijn eigen kinderen 
ook.’’ Maar het was in die jaren niet makkelijk 
een huis in deze contreien te bemachtigen, 
herinnert Siri zich. We hebben een aantal keren 

meegemaakt dat we voor een huis stonden voor 
een bezichtiging en dat het dan net bleek te zijn 
verkocht. De huizen in de Vogelwijk gingen in 
die tijd weg als warme broodjes. Uiteindelijk 
zagen we een huis aan de Koetlaan en dat was 
gewoon goed voor die fase in mijn leven. Ik heb 
nooit gedacht ‘op dit adres word ik oud’, maar 
dat wil niet wil zeggen dat ik er niet met veel 
plezier heb gewoond.”

Buren
Siri kon het goed vinden met haar buren en 
spreekt nog vol warmte over haar naaste buur-
vrouw van destijds, mevrouw Van der Helm. 
,,Dat was toch zo’n lieve vrouw. Ze heeft tot ver 
in de negentig zelfstandig gewoond. Daarna is 
ze naar Limburg verhuisd, in de buurt van haar 
kinderen. Ooit had mevrouw Van der Helm 
samen met haar man een groot aantal huizen 
aan de Koetlaan in bezit. In de jaren twintig 
gekocht voor bedragen tussen de vijfduizend 
en zevenduizend gulden. Kun je het je voorstel-
len?’’  
,,Toen wij ons huis kochten, stond de rente op 
negen procent. Dat was toen heel normaal. 
Later zakte het percentage naar 7,2 en toen 
hadden we helemaal party-time’’, vervolgt Siri 
haar verhaal. ,,In vergelijking met die percenta-
ges stelt de huidige rente echt niets voor.”
,,Maar om nog even op de buren terug te 
komen: Het leuke van de Vogelwijk is dat je 
op veel plekken zo bij je buren achterom kunt 
lopen. Al weet ik natuurlijk niet of dat met 
de huidige inbraakgolf nog zo is. Het gaf het 
wonen in die buurt een dorps karakter. Dat is 
een aspect wat ik in de Sneeuwbalstraat wel 
mis, evenals kleinschalige buurtactiviteiten 
voor kinderen.”

Kinderen
In het leven van Siri hebben kinderen altijd een 
belangrijke rol gespeeld. ,,Ik ben gek op kinde-
ren. Zelf ben ik moeder van drie kinderen en 
ze komen bij mij altijd op de eerste plaats, daar 
richt ik mijn leven op in.” 



20   De Vogelwijk december 2010

Haar passie voor kinderen blijft ook buiten het 
gezin niet onopgemerkt. ,,Mij werd gevraagd 
de Stichting Jeugd Vakantie Activiteiten nieuw 
leven in te blazen en dat is gelukt”, zegt ze niet 
zonder trots. Deze stichting organiseert voor de 
Haagse jeugd van 4 t/m 13 jaar vakantieacti-
viteiten in de eerste weken van de basisschool-
vakantie.  Met de bus vertrekken de kinderen 
vanaf twintig opstapplaatsen dagelijks naar 
Duinrell en daar worden dan allerlei activitei-
ten georganiseerd. ,,De stichting draait nu goed 
en ik kon het werk na veertien jaar actief te zijn 
geweest met een gerust hart overdragen aan 
een opvolger.”

Opvang
Maar kinderen zijn nog zeker niet uit het leven 
van Siri verdwenen. ,,Ik heb altijd al kinder-
opvang aan huis gehad en doe dit werk nu 
weer fulltime. Ik zorg momenteel voor negen 
kindertjes, al komen ze natuurlijk niet allemaal 

tegelijk.” Siri haalt een foto tevoorschijn van 
één van haar eerste opvanggroepjes, toen nog 
aan de Koetlaan. Het zijn kinderen die inmid-
dels in of zelfs al voorbij de puberteit zijn. Het 
weerzien met de foto ontroert haar zichtbaar. 
,,Het is leuk om deze foto weer te zien. Met een 
aantal kinderen uit dit groepje heb ik ook nu 
nog contact.”

Sfeer
In de Vogelwijk komt Siri nauwelijks meer. 
,,Ik fiets alleen nog door de wijk als ik bij het 
HALO-Wellness Center aan de Laan van Poot 
ga sporten. Want zo’n goede sportschool is er in 
mijn huidige wijk niet.”
,,Ik vind het jammer dat de sfeer in de 
Vogelwijk door de jaren heen is veranderd’’, 
vervolgt Siri ernstig. ,,In mijn jeugd speelden 
afkomst, status, geld en uiterlijk vertoon hele-
maal geen rol in de wijk. Nu is dat volgens mij 
wel het geval en dat vind ik jammer.”

Zoals in oktober bekend werd, heeft de 
gemeente vanwege de noodzakelijk geachte be-
zuinigingen voorlopig een streep gehaald door 
het plan een tunnel aan te leggen tussen de 
Scheveningseweg en het Gemeentemuseum/
Museon. Niettemin blijft het de bedoeling dat 
de ontbrekende schakel in de ringweg rond 
Den Haag  - de NWH dus – het karakter van 
een efficiënte doorgaande autoroute krijgt. 
Tunnel(s) of niet, de planvorming gaat dus 
gewoon door. 
Sinds het afgelopen voorjaar functioneert een 

16 december: Discussieavond over 
Randweg en Verversingskanaal
De toekomst van de Noordwestelijke Hoofdroute (de stedelijke randweg tussen de 
Hubertustunnel en Kijkduin) en van het Verversingskanaal staan centraal tijdens een 
informatie- en discussieavond op donderdag 16 december. 
Locatie: het souterrain van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan. 
Aanvang: 20.00 uur. Beoogde sluiting: 22.00 uur.

door de gemeente ingestelde Klankbordgroep 
met vertegenwoordigers van wijken die aan de 
NWH grenzen. 
Uiteraard is ook wijkvereniging De Vogelwijk 
daarin vertegenwoordigd. Inmiddels komen 
de eerste varianten in beeld, die elk hun eigen, 
verschillende uitwerking zullen hebben op 
uiteenlopende aspecten als verkeersdoorstro-
ming, geluid, luchtkwaliteit, bereikbaarheid 
tussen wijken, behoud van groen, effecten 
op fietsverkeer en openbaar vervoer etcetera. 
Tijdens de informatieavond wordt u namens de 
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wijkvereniging en de klankbordgroep over de 
stand van zaken bijgepraat.

Kanaal
De discussie over het Verversingskanaal wordt 
geleid door Jeroen Trimbos van het Haagse 
architectenbureau Queeste Architecten en een 
vertegenwoordiger van het landelijk opere-
rende adviesbureau InnovatieNetwerk, dat zich 
onder meer bezig houdt met herinrichting van 
groene ruimten.
Het Verversingskanaal is ruim 120 jaar oud. 
Het is in de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw gegraven als verbinding tussen het 
Haagse grachtenstelsel en de zee. Het had twee 
functies: verversing van het vuile grachtenwa-
ter uit Den Haag (waar ook riolen op werden 
geloosd) en een makkelijke binnenscheepvaart-
route naar Scheveningen. Tot ongeveer 1975 
konden schepen bijvoorbeeld vanaf Delft, het 
Laakhavengebied of de Haagse binnenstad via 
het Verversingskanaal de zee bereiken, iets wat 
nu niet meer mogelijk is. 

Veranderingen
In zijn bestaan heeft het kanaal voortdurend 
veranderingen in functie, uiterlijk en omgeving 

gekend. Zo is enkele jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog een rioolpersleiding in het 
kanaal aangebracht die het Haagse rioolafval 
ver in zee loosde. Het kanaal zelfs werd toen 
steeds schoner. Ter hoogte van de monding in 
zee werd na de oorlog zelfs volop in het kanaal 
gezwommen of pootje gebaad.
Ook in de toekomst zal de omgeving van het 
kanaal, dat aan de ‘stadskant’ van de Hout-
rustbrug nog een mooi oud sluiscomplex 
heeft, opnieuw veranderen. Men denke aan de 
bebouwing van het voormalige Norfolk-terrein, 
het nieuwbouwproject De Verademing bij de 
plek waar vroeger de gemeentelijke vuilver-
branding was en diverse andere bouwprojecten 
in de directe omgeving van het kanaal.
Om op deze veranderingen in te spelen gaan 
Queeste en InnovatieNetwerk bij omwonen-
den van het kanaal te rade over hun ideeën en 
wensen ten aanzien van de groene omzoming 
van deze Haagse waterweg, de omringende 
bebouwing en verschillende mogelijkheden 
voor het gebruik van het kanaal. Die ideeën en 
wensen worden binnenkort aan de gemeente 
Den Haag gepresenteerd. 
Enkele andere wijken langs het kanaal hebben 
inmiddels al een discussieavond achter de rug.

Op het Verversingskanaal ter hoogte van Houtrust werden in de jaren vijftig op Koninginnedag altijd sloepenraces 
gehouden. De deelnemende teams kwamen van de acht zeevaartscholen die Nederland toen nog telde. Op deze foto uit het 
Gemeentearchief wordt de finale gevaren tussen de teams van Scheveningen en Rotterdam. De Rotterdammers lagen hier 
- roeiend in de richting van de oude Houtrustbrug - al op voorsprong en zouden ook winnen.    
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De dienstverlening van wat eens De Posterijen 
of simpelweg de PTT heette, is in het afgelo-
pen decennium danig verminderd. Begin deze 
eeuw werd het aantal postkantoren drastisch 
teruggebracht omdat de mensen door de 
opkomst van e-mail steeds minder brieven en 
kaarten gingen verzenden, minder postzegels 
kochten en hun geld vooral uit automaten haal-
den. Voor een echt postkantoor waar je nog alle 
klassieke lokethandelingen kunt verrichten, 
moet je tegenwoordig een behoorlijk stukje 
reizen, naar de Fahrenheitstraat bijvoorbeeld. 
Vertrouwde namen sneuvelden ook. In 1996 
nam Koninklijke PTT Nederland (KPN) dat 
sinds 1989 geen staatsbedrijf meer was, het 
internationaal opererende Australische postbe-

TNT Post snoeit flink in het 
aantal brievenbussen
Door Dick van Rietschoten - foto: A.L.C. Furnée

zorgingsbedrijf 'Thomas Nationwide Transport' 
(TNT) over. PTT Post werd daardoor TPG, een 
afkorting van TNT Post Groep. Inmiddels was 
de ‘telefoonpoot’ van KPN verder gegaan als 
KPN Telecom. 

Oranje
In 2006 veranderde TPG Post haar naam in 
TNT Post omdat de naam TNT lekkerder bekt 
en internationaal al bekend was. Dat leidde 
vervolgens tot de geldverslindende operatie 
om alle knalrode brievenbussen in Nederland 
te vervangen door oranje exemplaren, de huis-
kleur van TNT. Nog een wonder dat de postta-
rieven toen niet omhoog vlogen.
Toch ging het financieel allesbehalve gesmeerd 
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met TNT Post. Er waren concurrenten bijgeko-
men, zoals Sandd en Selekt Mail, en de oranje 
brievenbussen werden in steeds mindere mate 
gevuld. Vorig jaar besloot TNT Post daarom 
dat er rigoureus moest worden gesnoeid in 
het aantal brievenbussen. Dat zou een flinke 
bezuiniging opleveren, want voor het legen van 
de brievenbussen zouden aanzienlijk minder 
postauto’s en personeelsleden nodig zijn.
Aldus geschiedde. De nieuwe norm werd dat 
elke Nederlander in een stedelijke bebouwing 
binnen een straal van 500 meter een brievenbus 
tot z’n beschikking moest hebben. Dit betekende 
dat duizenden brievenbussen konden verdwij-
nen.

Leeuwerikplein
Inmiddels heeft die snoeioperatie ook Den 
Haag bereikt, en daarmee ook de Vogelwijk, 
waar onder meer op de Laan van Poot en de 
Sportlaan brievenbussen zijn verwijderd.
Mevrouw A.L.C. Furnée, bewoonster van een 
van de Sportlaanflats, schuin tegenover het 
Shell-benzinestation, zag toevallig in de tweede 
week van november hoe ‘haar’ vaste brievenbus 
vlak bij haar flat uit de grond werd gehaald. Ze 
zocht snel haar camera en maakte er een foto 
van.
,,De dichtstbijzijnde brievenbus is nu op het 
Leeuwerikplein’’, zegt ze. ,,Dat is vanuit mijn flat 
ongeveer 600 meter lopen. Voor mij is dat nog 
niet zo’n probleem, maar ik heb een buurvrouw 
die slecht ter been is en dat echt niet haalt. Ze 
stuurt geregeld kaarten naar haar kleinkinderen 
en daarvoor is ze nu afhankelijk van anderen. 
We wonen wel in de Vogelwijk, maar we zijn 
toch geen vogels die snel even naar een brieven-
bus vliegen?’’
De nieuwe bewoners die binnenkort hun intrek 
nemen in de flats op Houtrust, zullen ook van 
de brievenbus op het Leeuwerikplein gebruik 
moeten maken. ,,Die mensen moeten daarvan 
op de hoogte worden gesteld, anders zoeken ze 
zich suf naar de dichtstbijzijnde brievenbus,’’ 
aldus mevrouw Furnée.

Het gebaar
Er is een groep mensen die, als ze praten 
over iets waar ze last van hebben, bijvoor-
beeld hun rug, arm, borst of wat dan ook, 
daar naar grijpen.
Nou, ik hoor ook bij die groep. Ik gesticuleer 
heel wat af tijdens mijn verhaal.
Kaat roept altijd als ik weer de aandacht 
vestig op borst, buik of billen: ,,Goed dat je 
het aanwijst.”
Ach ja, we hebben allemaal onze eigenaar-
digheden maar het is wel komisch om te 
zien hoe mensen reageren, want ik gebruik 
inmiddels ook de zinsnede ,,goed dat je het 
aanwijst”. Daar moet men over het algemeen 
hartelijk om lachen.
Je bent je er absoluut niet van bewust als je 
met je handen praat, maar met zo’n opmer-
king word je dat wel! En zo leer je jezelf 
kennen, tenminste een facetje ervan.
Soms stijgt het rood me nog naar de kaken 
als ik denk aan de flaters die ik in mijn leven 
heb geslagen.
Af en toe is er ook grover geschut nodig 
om iemand op een hebbelijkheid te wijzen. 
Maar er zijn mensen die, al houd je ze een 
levensgrote spiegel voor, zichzelf nóg niet 
herkennen.
Ach, wie ben ik… We kennen immers alle-
maal het bekende gezegde van de splinter in 
andermans oog en de balk in eigen oog.
Toch is het best leuk om nog wat te leren op 
je ouwe dag en inzicht te krijgen in eigen 
functioneren en gedragingen.
Ik wens iedereen in onze wijk een goede 
decembermaand en heerlijke feestdagen toe.
Tot volgend jaar… Deo volente.
                  

    Lorre
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Met een groep van maar liefst 47 wijkbewoners 
hebben we op donderdag 18 november een 
boeiend bezoek gebracht aan het Vredespaleis, 
de zetel van het Internationaal Gerechtshof 
en het Permanente Hof van Arbitrage van de 
Verenigde Naties. Voorafgaande aan deze 
excursie genoot de groep van een voortreffelijk 
lunch in het nabijgelegen restaurant Booming 
op de hoek van de Laan van Meerdervoort en 
de Anna Paulownastraat.

Na de lunch was het nog maar een paar minu-
ten wandelen naar het Vredespaleis. Iedere be-
zoeker diende een legitimatiebewijs bij zich te 
hebben, maar gezien de omvang van de groep 
heb ik me bij binnenkomst garant gesteld voor 
het feit dat iedereen een geldige legitimatie op 
zak had, zodat alleen nog een tassencontrole 
hoefde plaats te vinden.
Voor de rondleiding, onder aanvoering van 
twee zeer deskundige gidsen, werden we in 
twee groepen gesplitst. Niet alleen het in 1913 
gereedgekomen gebouw is prachtig, maar ook 
wat er verder nog te zien is, zoals de geschen-

ken die het Vredespaleis heeft gekregen van 
allerlei landen. We mochten ook een kijkje 
nemen in de rechtszaal, waar kwesties wor-
den behandeld als de Israëlisch-Palestijnse 
geschillen rond de Gaza-strook en we werden 
goed voorgelicht over de werkwijze van het 
internationaal gerechtshof, het aantal rechters 
enzovoorts.

Reacties
De reacties van onze bezoekersgroep over 
dit dagje uit waren onverdeeld enthousi-
ast. Achteraf kreeg ik nog een veelzeggende 
schriftelijke reactie van Elise Cortlever en haar 
moeder Johanna, die beiden op de Sportlaan 
wonen. ,,Mijn moeder en ik hebben genoten 
van de rondleiding in het Vredespaleis,’’ aldus 
Elise. ,,Wij willen u alsnog bedanken voor de 
voortreffelijke organisatie. Na afloop waren we  
niet meer in de gelegenheid u te spreken, dus 
brengen wij onze complimenten via deze weg 
aan u over. Heel, heel hartelijk dank! Volgend 
voorjaar zullen wij uitkijken naar het voorjaars-
uitje en zullen we weer van de partij zijn.’’

Boeiend bezoek aan Vredespaleis
Door Wil van Alphen - Foto: Peter van Oosterom
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Kerstbridgedrive 17 december
Voor de Vogelwijk-kerstbridgedrive op vrijdag 
17 december kunnen zich nog enkele paren 
opgeven. 
De drive wordt gehouden in het souterrain 
van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan, 
aanvang 19.30 uur. U kunt zich opgeven bij 
Lucie Nijmeijer, tel. 3230181 of e-mail 
lucienijmeijer@hotmail.com 
De kosten bedragen slechts 4 euro per per-
soon, oftewel 8 euro per bridgepaar.

Vogelwijk Kerstlunch
zaterdag 18 december

De jaarlijkse kerstlunch voor Vogelwijk-
bewoners wordt deze maand gehouden 
op zaterdag 18 december vanaf 12.00 uur 
in woonzorgcentrum Duinhage aan de De 
Savornin Lohmanlaan 202.
De lunch begint om 12.30. 
Na afloop van de maaltijd kunnen de deelne-
mers kerststukjes maken. 
Dit middagprogramma duurt tot ongeveer 
17.00 uur. 
De kosten van de lunch, inclusief drankjes en 
materiaal voor de kerststukjes, bedragen 15 
euro per persoon. 
U dient zich vóór 16 december voor deze 
middag in kerstsfeer op te geven bij Wil van 
Alphen. 
U kunt haar bellen, bij voorkeur tussen 09.00 
en 10.00 uur op maandagen, dinsdagen en 
woensdagen, op nummer 360 21 37.

Piano-Schubertiades van
Else Krijgsman op 26 dec.
en Nieuwjaarsdag  
Al jarenlang geeft pianiste Else Krijgsman op 
tweede kerstdag en nieuwjaarsdag in haar 
huiskamer op de Laan van Poot 298 op haar 
vleugel een Schubert-concert van ongeveer een 
uur. Terwijl u nipt aan een glas wijn, speelt Else 
haar stukken, die telkens worden voorafgegaan 
door een mondelinge uitleg. Haar saloncon-
certen zijn een aangenaam intermezzo tijdens 
de kerstdagen en een welluidend begin van het 
nieuwe jaar. 
Zowel op zondag 26 december als op zaterdag 
1 januari begint de ‘Schubertiade’ om 15.30 
uur. De bezoekers dienen wel vooraf te reser-
veren, hetzij via e-mail else@elsekrijgsman.
com of via ) of via tel. nr. 323 09 58. Voor haar 
concerten vraag de pianiste 12 euro ten bate van 
Artsen zonder Grenzen.

Uitbundig slot van de 
Winter Sale in Ivy Lodge, 
Leeuweriklaan 13

De traditionele Winter Sale van Grada Albregts 
in haar huis Ivy Lodge aan de Leeuweriklaan 
13, is nog op de zondagmiddagen 12 en 19 
december te bezoeken.  
Zoals gewoonlijk heeft de laatste zondag voor 
kerst - dit keer dus 19 december – een extra 
feestelijk karakter omdat het dan ‘lichtjes-
zondag’ is. Vele tientallen kaarsen en lampjes 
geven Ivy Lodge en haar tuin, tuinhuis en serre 
dan een sprookjesachtig aanzien.
Een bezoek op zondag de 19e is dit jaar temeer 
aan te raden omdat ook Yvonne Brouwer van 

Kortom
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de Papegaailaan (die eind november altijd in 
eigen huis een Winter Fair organiseert) en Ria 
van den Akker (eveneens van de Papegaailaan) 
ook met allerhande artikelen present zullen 
zijn. Bovendien zal Ivy Lodge dan geopend zijn 
tot 19.00 uur!
Een kleine opsomming van wat u zoal op die 
laatste dag kunt verwachten aan te treffen: 
huis- en tuindecoraties, brocante, lampen, 
art deco-voorwerpen, tafelkleden, kussens, 
schilderijtjes, kleine meubeltjes, tassen, shawls, 
sieraden en diverse originele cadeaus. En 
natuurlijk kunt u er ook wat lekkers drinken. 
Een groot deel van de opbrengst gaat naar een 
goed doel.

Jeugdsportdag op
zondag 13 februari
Op zondag 13 februari wordt in het gebouw 
van de sportacademie HALO aan de Laan van 
Poot weer de traditionele Vogelwijk-sportdag 
voor de jeugd gehouden. Dit evenement wordt 
georganiseerd door de Activiteitencommissie 
en een groep studenten van de HALO.
De sportdag is bedoeld voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd die in de wijk wonen of in de 
wijk naar school gaan. In het januarinummer 
van dit blad volgt uitgebreidere informatie.

Kerstconcert koor Sanggoet
op woensdag 15 december 
in kerkje Rietzangerlaan
Het twaalfkoppig gemengd koor Sanggoet 
onder leiding van Vogelwijkbewoonster 
Gertrude van Everdingen geeft op woens-
dagavond 15 december om 19.00 uur een 
kerstconcert in de Vrij-Katholieke kerk aan de 
Rietzangerlaan, samen met een kinderkoor 
(kinderen van Sanggoet-leden) waarvan 
Gertrude eveneens de dirigente is.

Het hoofdbestanddeel van het concert, dat 
een klein uur duurt, bestaat uit bekende 
Christmas Carols, met o.a. ook enkele ar-
rangementen van Philip Lawson van de 
beroemde Britse a-capellagroep The Kings 
Singers. Daarnaast worden werken van John 
Tavener, John Rutter en Karl Jenkins ten 
gehore gebracht.

Na de muziek zijn er hapjes en drankjes. Voor 
de drank wordt 0,50 cent per consumptie 
gevraagd. U kunt als bezoeker ook iets lekkers 
meenemen, bijv. cake of kerstkrans.
Om het openstellen van de kerk rendabel 
te houden en het mogelijk te blijven maken 
dit soort evenementen te organiseren, staat 
er achter in de kerk een schaal waar het pu-
bliek een bijdrage in kan leggen. 

Sanggoet vind zijn oorsprong op de Haagse 
Vrije School. Het koor is zeven jaar geleden 
door pianiste en schoolmusicus Gertrude van 
Everdingen opgericht. De repetities zijn bij 
haar thuis op de Laan van Poot. In juni dit jaar 
trad het koor met het programma ‘Sanggoet 
zingt Frans’ voor het eerst in het kerkje aan de 
Rietzangerlaan op.

Kortom
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Gertrude van Everdingen geeft ook ‘zang-
workshops’ waarbij samenzang en het zingen 
van mantra’s centraal staat. Wie daar een 
voorproefje van wil meemaken, kan op dins-
dagavond 7 december van 20.00 – 21.30 in 
bovengenoemd kerkje terecht.

Expositie over schrijver en 
oud-Vogelwijkbewoner 
Leonard Roggeveen

Nog tot 14 januari is in het Haags gemeentear-
chief  in het stadhuis aan het Spui een expositie 
gewijd aan het werk van Leonard Roggeveen 
(1898 -1959), die in de eerste helft van de 
vorige eeuw furore maakte met een groot 
aantal kinderboeken. Hij maakte ook radiopro-
gramma’s voor de jeugd. Roggeveen was tussen 
1923 en 1952 onderwijzer en later schoolhoofd 
op diverse scholen in Den Haag. Hij woonde in 
die periode aan de Mezenlaan 17.
In 1927 kreeg Roggeveen landelijke bekend-
heid als schrijver door de uitgave van zijn 
jongensboek De Ongelooflijke Avonturen van 
Bram Vingerling, een verhaal over een Haagse 
jongen die een drankje brouwde dat hem 
onzichtbaar maakte. De onlangs overleden 
schrijver Harry Mulisch en ook de inmiddels 
gepensioneerde auteur en voormalige tv-ko-
miek Kees van Kooten hebben altijd gezegd dat 
dit hun favoriete jeugdboek was.

    

Zoek en vind vrijwilligerswerk 
op Talentenbeurs in Museon 
Coach, maatje, redacteur van een wijkblad, 
medewerker in een zorginstelling of rondleider 
in een museum. Vrijwilligerswerk is heel breed 

en er is voor elk wat wils. Dat zult u merken als 
u op donderdag 9 november de Gouden Jaren 
Talentenbeurs voor bewoners van de stadsde-
len Segbroek en Scheveningen bezoekt. 
Van 17.00 tot 20.00 uur kunnen vijftigplussers 
in het Museon (naast het Gemeentemuseum) 
terecht voor allerhande informatie over allerlei 
soorten vrijwilligerswerk. 
Laat u inspireren door de organisaties op de 
Gouden Jaren Talentenbeurs en ontdek de 
kansen en mogelijkheden voor u. 
Laat u uitnodigen voor een kennismakings-
bezoek en kijk vervolgens hoe u uw talenten 
kunt inzetten.

Graag vooraf aanmelden via 
bureau@hofnet.nl of via tel. 302 44 44. 
Meer informatie vindt u ook op 
www.hofnet.nl/goudenjaren.

Kortom

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

Woensdag 8 december: Brigitte 
Goudsmith verzorgt een avond met  psycho-
metrie a.d.h.v. foto’s en voorwerpen.
Woensdag 15 december: KERSTVIERING 
Rietje Schillemans, verzorgt een avond 
met psychometrie a.d.h.v. een foto van een 
overleden persoon. U kunt zelf kerststukjes 
meenemen.
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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 - Twee antieke hoge leunstoelen, 150,- 
p stuk, een  2-zits bankje:100,-.
Ameliek van Es, tel. 06-51358747.

AANGEBODEN – Mooie babykamer in White Wash, 
compleet. Hang/legkast 100 br. 135 h. 45 diep. 
Commode: 100 br. 90 h. 60 diep. Bedje is in hoogte 
verstelbaar en compleet met matrasje, hoeslakentjes, 
veiligheidsonderlegger en hemeltje met toebehoren. 
Afmetingen: 44 h. 14 diep, 77 lang. Rekje voor aan de 
muur: 44 h. 14 diep, 77 lang. Het geheel voor 
€ 395,00. In z g st..Ook bieden wij een babyweegschaal 
en een Maxi-Cosi met EasyBase 
te koop aan. Tel. 06 24890255.

TE HUUR - Ons heerlijke vakantiehuis “La Coquille” 
in de Dordogne is te huur voor 2 - 10 personen. Er zijn 
nog verschillende weken in voor- hoog- en naseizoen be-
schikbaar. Kijk voor meer informatie en beschikbaarheid 
op onze website www.lacoquille.nl. Arjan Lagerwaard, 
alagerwaard@ziggo.nl.
 
AANGEBODEN - 12 puntgave porseleinen Beswick 
honden voor verzamelaars, t.e.a.b. Tel.
3658 728.

 TE HUUR - Vierkamer appartement, in perfecte staat 
van onderhoud, aan de prachtige Valkenboskade,
tussen Sneeuwbalstraat en Thomsonlaan. Ruim 
zonneterras, moderne keuken, nieuwe badkamer 
en nieuw toilet. Huurprijs € 995.00 per maand. 
Wilhelminameijer@casema.nl

TE KOOP AANGEBODEN - Moderne blanke eiken 
eettafel (143x83), een Venetiaanse spiegeltafel met facet 
(118x38), een side-table (120x40), plm. 140 LP’s met 
veel jazz, klassiek en pop. Alles t.e.a.b.
Tel.  06 44656806.

HONDENUITLAATRUIL -  Wie heeft net als wij een 
hond en wil eens een dagje weg zonder hond? 
We zouden in goed overleg elkaars honden uit kun-
nen laten. Wij hebben een lieve gehoorzame zwarte 
Lakeland Terrier. U kunt ons bellen op 06 21 850472.

TE KOOP - Fietsstoeltje Bobike voor achterop € 30 
(crème met lichtgroen), babykussen € 15 en fietsmand € 
7,50. Bel naar 3468385 of mail soutendijk@xs4all.nl.

HUISH. HULP AANGEBODEN - Mijn hulp in 
huishouding heeft nog enkele uren beschikbaar. Ze 
heet Latifa en is te bereiken op nr. 06-57479445. Voor 
referenties: tel 3239770.

HUIS GEZOCHT - Voor ons gezin met jonge kinderen 
zijn we op zoek naar een huis in de Vogelwijk. Graag 
willen we onze drie kinderen (4, 2 en 0 jaar) een eigen 
kamer geven, dus ons ideale huis heeft ten minste 6 
kamers. En ook graag een tuin. Heeft u een droomhuis 
en bent u van plan het te koop te zetten, neem dan svp 
contact met ons op. Met of zonder makelaar, beide 
mogelijkheden bespreekbaar. Reacties naar: paulham-
berg@yahoo.com 

TE HUUR IN ZWITSERLAND - Vrijstaand vakantie-
huis voor max 6 pers. in dorpje nabij Flims/Laax. Ruime 
living met open haard, 3 slaapkmrs en 2 badkmrs, terras 
op het zuiden. Skigebied tot 3000 m. en mogelijkheden 
tot wandelen en langlaufen in directe omgeving, Nog 
vrij van 19 febr. tot 5 mrt. en na 12 maart. Ook in voor-
jaar/zomer. Huurprijs: 70 euro p.d.( 2-4 pers.) of 80 
euro p.d. (4-6 pers.) Huis te zien op website: www.trin.
come2me.nl. E-mail: h.petri@ziggo.nl. Tel.: 3630032.

BRIDGELESSEN - Voor beginners. Aanvang januari 
2011. Ook lesmogelijkheid voor zelf samengestelde 
groepjes van elk niveau. Gediplomeerde docent. Hetty 
Maywald, Roodborstlaan. 
Mail met maywald44@zonnet.nl of bel 
365 60 18.

TE KOOP -  Een speeltoestel bestaande uit een huisje 
(hoogte 2.80 m) met glijbaan en daaronder een zand-
bak. Aan het huisje zit ook een klimrek, met schommel 
en twee touwen (totale breedte 4,04 m). Het is helemaal 
compleet en in goede conditie. Alleen te koop als geheel, 
zelf komen ophalen en afbreken. Prijs: 250 euro. Tel. 
3936082 of  ad.lexis@inter.nl.net

TE KOOP - Paar dames-ski’s Nordica 155 cm. lang, zil-
vergrijs: € 50. Ook een kinderdriewieler met duwstang 
(€15), een autobabyzit Maxi Cosi, 2 stuks donkerblauw 
(€ 25 per stuk).  Tel. 32 57612.

ANTIEK TE KOOP – (wegens plaatsgebrek) Een ovale 
tafel (h.70, br. 73, l.110 cm.), een stoel met rieten rug, 
een krukje met rieten zitting en een tafelkapspiegel, 
alles mahoniehout. Prijs n.o.t k. 
Uw reacties naar fokker-wils@scarlet.nl  tel. 323 89 10.
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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@vogelwijk.org

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

CDierenambulance Den Haag
tel. 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
tel. 353 30 00 (vragen naar Contactcentrum)

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

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

Verkeerscommissie
Herman Boutkan, Pauwenlaan 99
Frans Dietz, Pauwenlaan 49
e-mail: vogelverkeer@gmail.com

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

Tennisclub
Zomer: di/do-morgen ,Hanenburg
Winter: zaterdag van 10-12 uur, De Rhijenhof
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl

Damesgymnastiek
Houtrustschool, Nachtegaalplein 19, 
woensdag 20.00-21.00 uur. Ineke Spaanbroek, 
Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02

Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Theo Mulder, tel. 352 27 97, 
e-mail: mulder.araya@tiscali.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. avond 20.00-22.00 uur in de Heldringschool 
(gymzaal). Contact: 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

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
Coby Kervezee (wijkactiviteiten en ouderenwerk)
   Spotvogellaan 14, tel. 323 98 74
Arthur Wiggers (infrastructuur)
   Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
Karin Donk (vicevoorzitter), Sijzenlaan 68, 
tel. 324 23 95

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Mevr.  P.  Leenards-Keuzenkamp
Sportlaan 1160, 2566 NL  Den Haag, tel. 360 77 97
e-mail: leenards.ac@casema.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


