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Het was een keurig briefje dat Ziggo had gestuurd. 
In de nacht van 13 op 14 juni zou het bedrijf onder-
houd plegen aan het netwerk in onze buurt, opdat 
de Ziggo-diensten daarna met minder storing en een 
hogere kwaliteit tot onze beschikking zouden komen. 
Tot zo ver geen probleem. Maar toen op 14 juni des 
ochtends het dagelijks leven weer begon, bleek er 
geen internetverbinding te zijn en ook geen tv-signaal 
en evenmin een wifi-connectie. Er was dus kennelijk 
bij de onderhoudswerkzaamheden iets misgegaan. 
Ziggo zegt altijd dat je bij storingen op de Ziggo-
website moet kijken, maar dat is klinkklare kletskoek, 
want als je geen internetverbinding hebt, kun je het 
bekijken van die website ook wel schudden. Al snel 
bleek dat een aantal woonblokken in het oudste stuk 
van onze wijk en ook een deel van de Fahrenheitstraat 
met aangrenzende zijstraten door de storing waren 
getroffen. Alleen mensen die hun digitale heil hadden 
gezocht bij xs4all of een andere Ziggo-concurrent 
verklaarden triomfantelijk dat ze nergens last van 
hadden. 
Een wandeling met de mobiele telefoon in de hand 
leerde ons dat op de Laan van Poot in zuidelijke 
richting alles koek en ei was. Daar kon dus even de 
Ziggo-website worden geraadpleegd. Inderdaad: een 
storing had het netwerk in enkele postcodegebieden 
in de omgeving lamgelegd. We lossen het voor je op! 
stond er vrolijk-geruststellend te lezen. Rond 12.00 
uur zou alles weer werken. Die belofte werd echter 
niet ingelost. We moesten een paar belangrijke 
e-mails versturen en zaten ook op enkele mails te 
wachten, maar daar kwam allemaal niks van terecht. 
Jammer. Ook voor de scholieren die net te horen 
hadden gekregen dat ze geslaagd waren, maar 
hun ei via de sociale media moeilijk kwijt konden. 
De uitgestoken vlaggen met schooltassen spraken 
gelukkig boekdelen.
Uiteindelijk was het euvel pas ’s avonds tegen achten 
verholpen. De totstandkoming van dit zomernum-
mer heeft er niet onder te lijden gehad, zoals u ziet. 
We wensen u allen een ontspannen vakantietijd toe. 
Begin september melden we ons weer. Misschien 
wel met een paar foto’s van uw straatfeest. Maak een 
aantal leuke sfeerplaatjes en stuur die met een bege-
leidende tekst per mail naar ons toe. Als u tenminste 
een werkende internetverbinding hebt. 

P.S. In dit nummer staan twee verschillende verha-
len waarin wijkgenoten vertellen te zijn geboren op 
Borneo. Geen opzet, maar puur toeval!

                                                                             DvR        

   Van
de Redactie
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De wijk
in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Deeleconomie ‘old school’
Als ik Wikipedia mag geloven is de 
‘deeleconomie’  een socio-economisch systeem 
waarin delen en consumeren centraal staan. 
Het gaat om gezamenlijke creatie, productie, 
distributie en consumptie van goederen 
en diensten. Informatietechnologie speelt 
vaak een centrale rol bij het uitwisselen 
van informatie die het delen en hergebruik 
van overcapaciteit mogelijk maakt. Denk 
bijvoorbeeld aan platforms zoals Uber en 
Airbnb. Maar ook de ‘old school’ deeleconomie 
leeft nog volop, met een mooi voorbeeld van 
dit ‘delen’ in onze wijk. Daar wil ik u graag 
deelgenoot van maken.
Op een van de zomerse junidagen liep ik 
’s avonds met mijn echtgenote naar het 
strand voor koffie/thee. Wandelend naar ons 
stam-strandpaviljoen passeerden we enkele 
vuilcontainers die al op de stoep waren 
gezet, in afwachting van de vuilniswagen 
die de volgende ochtend zou passeren. In 
mijn ooghoek zag ik tegen een container 
iets bruins staan met nog wat rommel erop. 
Het was klaarblijkelijk de bedoeling dat de 
vuilnisman dat morgen ook zou meenemen. 
Wij besteedden er verder geen aandacht aan.
Op onze terugweg bekeken wij het geheel 
wat beter. Het genoemde ‘iets bruins’ bleek 
een ouderwets schooltafeltje, compleet met 
een schuin oplopend schrijfblad (dat ook nog 
keurig openklapte) en uitsparing voor een 
inktpot. We raakten allebei enthousiast over 
dit blijkbaar niet meer gewenste meubelstuk, 
want het object was nog in prima staat. We 

smoesden wat en trokken uiteindelijk de stoute 
schoenen aan: het tafeltje ging mee naar huis.

Participeren of graaien?
En daar staat het nu. En daar zit ik nu aan 
terwijl ik dit voorwoord schrijf. Hij staat prima 
hier zo voor het raam... Toch zit de wijze 
waarop ik dit kleinood heb verkregen mij 
niet helemaal lekker. Natuurlijk, ik heb actief 
geparticipeerd in de deeleconomie, maar dat 
zou je ook kunnen omschrijven als het graaien 
in andermans afval. Dat laatste heeft mij altijd 
hogelijk verbaasd. En nu deed ik het zelf! Enfin, 
je bent nooit te oud om van het rechte pad af te 
raken.
Maar goed. Ik hoop dat de rechtmatige 
eigenaar van het tafeltje dit leest. Als het 
tafeltje geen grofvuil was, kom ik het natuurlijk 
met schaamrood op mijn kaken direct weer 
terugbrengen. Maar graag bied ik in ruil voor 
het tafeltje een mooie fles rode wijn aan. Ik 
hoor het graag waar ik deze kan afgeven (ik 
kan hem ook voor de deur zetten hoor). Zit ik 
ook weer wat rustiger...

Afscheid van een vaste waarde
Over blijven zitten gesproken... Ik neem 
aan dat ons kascommissielid Jaap Medik 
van de Tortellaan, die in mei zijn taak heeft 
neergelegd, vroeger als schooljongen ook 
wel achter zo’n tafeltje heeft gezeten. Maar 
liefst vijfendertig jaar heeft Jaap in onze 
kascommissie gezeten! Al die tijd heeft hij voor 
de wijkvereniging paraat gestaan en zijn beste 
krachten gegeven. Nogmaals veel dank!
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Maar als je niet achter je tafeltje wilt blijven 
zitten, wat kun je nog meer doen in je vrije uren 
op deze lange dagen rond de zonnewende? 
Een fietstochtje maken is wellicht een idee. 
Bijvoorbeeld over het nieuwe glooiende 
fietspad door de duinen naar de haven. Dat 
is werkelijk erg mooi geworden. Bijkomende 
voordelen: de Strandpaviljoens De Staat 
en Zuid zijn nu veel makkelijker bereikbaar 
en u kunt meteen zien hoe de bouw op het 
voormalige Norfolkterrein vordert.

Vakantie in het vooruitzicht?
Waar deze zomer u ook brengen moge, ik 
wens u een fijne vakantie en een behouden 
thuiskomst in onze wijk. Maar u kunt natuurlijk 
ook thuis blijven en genieten van al het moois 

wat Den Haag te bieden heeft. Zeker niet in de 
laatste plaats de zee, of om met dichter Willem 
Kloos te spreken:

De Zee, de Zee klotst voort in eindeloze deining,
De Zee, waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld ziet
De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,
Zij is een levend schoon en kent zichzelve niet.

Een ‘old school’ gedicht, passend bij mijn 
onlangs op dubieuze wijze verworven 
schrijfmeubel, maar niet minder actueel...

Redmar Wolf
(ook namens de medebestuurleden Ilonka Sillevis 
Smitt, Hans van Nieuwkerk, Christian Pick en 
Dick Nell)

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 
10 juli

10.00 – 12.00 uur: Houtrust 
Koffie, een ongedwongen 
ontmoeting van wijkbewoners 
in het paviljoen van tennispark 
Houtrust. Wees welkom! 

Maandag 
24 juli

10.00 – 12.00 uur: Houtrust 
Koffie, paviljoen tennispark 
Houtrust (zie hierboven). Ook 
op 14 en 28 augustus!

Maandag 
31 juli

Vanaf 17.30: Borrel en 
driegangendiner van De Vrije 
Vogels in Brasserij De Laer, 
Van Boetzelaerlaan (langs de 
trambaan tegenover nr. 13)  
Aanmelden bij Bernadette van 
Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl  
Telefoon 06-51120615.

Maandag 
28 augustus

Vanaf 17.30 uur: Borrel en 
driegangendiner van De Vrije 
Vogels. Locatie nog niet bekend. 
Informatie bij Bernadette van 
Gigch (zie boven)

Vrijdag 
8 september

14.00 uur: Vogelwijk 
Golftoernooi op golfbaan 
Ockenburgh.

                          Straatfeestje  
                          bouwen?
    
Laat ons de foto’s zien!
Hebt u binnenkort een straatfeest, 
laanparty, pleinborrel of wat voor zomerse 
buurtactiviteit dan ook? Houd die 
beleving dan niet voor uzelf en de andere 
deelnemers, maar maak een paar sfeervolle 
plaatjes en stuur die – voorzien van enkele 
gegevens over de datum, de organisatoren 
en het feestprogramma – naar
redactie@vogelwijkdenhaag.nl
en webmaster@vogelwijkdenhaag.nl

Wij zorgen er dan voor dat de leukste 
foto’s op de website van de wijkvereniging 
worden gezet en na de zomer in 
het wijkblad te zien zijn. Het staat u 
uiteraard vrij de foto’s ook te delen op de 
Facebookpagina van wijkvereniging de 
Vogelwijk.
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Door Dick van Rietschoten

De verwachtingen voor de algemene leden-
vergadering van de wijkvereniging op 31 mei 
waren bij de organisatoren hooggespannen. 
In de hal van de Heldringschool aan het 
IJsvogelplein waren zelfs extra stoelen 
neergezet, want doordat het onderwerp 
´wijkveiligheid´ als centraal thema op de 
agenda stond, beloofde het knap druk te 
worden.
Tegen achten keken de bestuursleden van de 
wijkvereniging en mensen zoals Dick Wijsman 
en Han Mulder, die zich al maanden druk 
hadden gemaakt om het (on)veiligheidsbesef 
in de wijk te versterken, echter sip in het rond. 
Er waren nog niet eens dertig leden op de 
bijeenkomst af gekomen. Niettemin opende 
voorzitter en eeuwig optimist Redmar Wolf 
welgemoed de vergadering en werd de agenda 
netjes afgewerkt. Unaniem benoemden de 
aanwezigen Hans van Nieuwkerk tot nieuwe 
secretaris (nadat diens voorganger Henk 
Eleveld uitbundig voor zijn bewezen diensten 
was bedankt) en werden de financiën van 
de vereniging en het jaarplan voor 2017 
doorgenomen.

Auto-inbraken
Vervolgens was het woord aan waarnemend 
wijkagent Kristian Harmelink, die het nut van 
een goed whatsapp-buurtnetwerk uiteenzette 
en onderstreepte, en aan Dick Wijsman, die 
beeldend vertelde over zijn ervaringen van de 
afgelopen maanden. Nadat hij in april naar 
aanleiding van de vele auto-inbraken huis aan 
huis in de wijk een brief had bezorgd namens 
het bestuur van de wijkvereniging en enkele 
betrokken wijkbewoners (onder wie hijzelf), 

‘Ondanks geringe interesse
in veiligheid gaan we door’

had hij niet bepaald 
stil gezeten. Hij sprak 
over de veiligheid in 
de wijk met vertegen-
woordigers van de po-
litie en de gemeente, 
verdiepte zich in de 
mogelijkheden om hier en daar camera’s op te 
hangen, testte een aantal camera’s, ging een 
paar keer ’s nachts in z’n eentje op patrouille en 
stond op Koningsdag met een kraampje op het 
IJsvogelplein om uit te dragen dat we met z’n 
allen alerter moeten zijn.

Teleurstelling
Vanwege het geringe aantal bezoekers ontstond 
er na de presentatie van de wijkagent en Dick 
Wijsman nauwelijks discussie en werden er ook 
geen besluiten omtrent de veiligheidssituatie 
genomen.
De teleurstelling na afloop was groot. Zelfs de 
verwachting dat er toch op z’n minst een flink 
aantal gedupeerde bezitters van opengebroken 
auto’s in de zaal zouden zitten, bleek niet te 
zijn bewaarheid. Alsof deze slachtoffers het zelf 
achteraf niet zo schokkend meer vonden en 
alsof het overgrote deel van de wijkbewoners 
simpelweg had gedacht: er is hier nauwelijks 
criminaliteit; je moet alleen geen BMW of 
andere dure Duitse wagen aanschaffen.

Wijkplatform
,,Misschien is de Vogelwijk wel een van de 
veiligste wijken van Nederland en jaag ik spoken 
na’’, aldus Dick Wijsman een week later. ,,Maar 
ik weet zeker dat tientallen mensen weer moord 
en brand roepen zodra er weer een aantal 
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inbraken of autokraken heeft plaatsgevonden. 
We gaan daarom gewoon door. Inderdaad 
‘we’, want via het mailadres 112vogelwijk@
gmail.com heeft zich inmiddels toch wel een 
aantal mensen gemeld die mee willen denken 
over vergroting van de veiligheid in de wijk. 
En ik hoop nog steeds op meer reacties naar 
dit ‘112-wijkplatform’, want dat mailadres 
is speciaal in het leven geroepen voor het 
uitwisselen van ideeën en informatie over 
allerlei veiligheidsaspecten. Zie je iets verdachts 
of ben je slachtoffer van criminaliteit, dan bel je 
natuurlijk direct 112, maar heb je een idee om 
de wijk leefbaarder of weerbaarder te maken en 
wil je er verder binnen de wijk over praten, dan 
mail je naar 112vogelwijk. Kortom: ondanks 
die schijnbare desinteresse ga ik gewoon door, 
en niet in m’n eentje maar met wijkgenoten die 
zich ook betrokken voelen. En met het bestuur 
van de wijkvereniging uiteraard. Het is immers 
zonde om alles wat er inmiddels aan kennis 
en ervaring is opgebouwd weer overboord te 
gooien.’’ 

Whatsapp
Een dezer dagen heeft 
Dick Wijsman met 
een groepje bewo-
ners overleg over het 
opzetten van een 
beter gestructureerd 
buurtwachtsysteem in 

de wijk, gebaseerd op de mogelijkheden die het 
mobiele telefoonnetwerk Whatsapp biedt. Ook 
zullen de gebruiksmogelijkheden van camera’s 
nader worden onderzocht. Een stimulans om 
door te gaan op de ingeslagen weg kregen de 
nu al actieve ‘buurtwachters’ in de kortste nacht 
van het jaar, want bij het ochtendkrieken van 
21 juni werd uit de Pauwenlaan een Landrover 
Discovery gestolen. 

Laancoördinatoren
Op 30 mei heeft een twintigtal laan-
coördinatoren uit de wijk met een delegatie van 

het bestuur van de wijkvereniging gedineerd 
in de kantine van Quick. Het was een 
geanimeerde bijeenkomst, waarbij voorzitter 
Redmar Wolf in heldere taal het ‘takenpakket’ 
van een laancoördinator uiteenzette. 
,,Een laancoördinator is de vertegenwoordiger, 
of beter nog: de ambassadeur, van de 
wijkvereniging in een bepaalde laan of gedeelte 
van een laan. Hij of zij heeft de mailadressen 
en telefoonnummers van de buurtgenoten, is 
aanspreekpunt voor de omwonenden én voor 
de wijkvereniging, legt contact met nieuwe 
bewoners en wijst hen op het bestaan van de 
wijkvereniging en het wijkblad. Ook attendeert 
een laancoördinator de wijkvereniging op 
situaties die aandacht behoeven. Dat kan 
van alles zijn, variërend van losliggende 
stoeptegels tot het vragen van aandacht voor 
vereenzaamde buurtgenoten. Dit geldt ook 
voor veiligheidsaangelegenheden, waarbij de 
laancoördinator de rol van ‘spin in het web’ kan 
vervullen. De laancoördinatoren worden dan 
ook nadrukkelijk betrokken bij de vorming van 
een netwerk van whatsapp-groepen in de wijk.’’
,,Overigens is iedere laancoördinator vrij in de 
precieze invulling van zijn of haar takenpakket. 
Het gaat er in eerste instantie om dat we met 
zijn allen onze wijk prettig leefbaar houden 
en dat er ‘sociaal cement’ blijft bestaan. Dat 
laatste kan bijvoorbeeld ook worden versterkt 
door eens per jaar met een groepje mensen een 
straatborrel te organiseren.’’

Witte vlekken
Het bestuur is van plan voortaan enkele 
malen per jaar een ontmoetingsavond voor 
laancoördinatoren te organiseren, waar 
ervaringen worden uitgewisseld. In totaal 
heeft de wijk bijna vijftig laancoördinatoren, 
maar er zijn nog altijd witte vlekken zonder 
coördinator. 
Woont u in zo’n ‘witte vlek’, schroom dan niet 
de handschoen op te nemen en u aan te melden 
bij Redmar Wolf via het mailadres 
voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
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Door Marjet Steenhuisen

Na een verblijf van ruim tachtig jaar neemt de 
sportacademie HALO dezer dagen afscheid 
van de Vogelwijk. De verhuisoperatie is in 
volle gang. Voortaan zal de HALO gevestigd 
zijn in het indrukwekkende nieuwe complex 
van Sportcampus Zuiderpark, dat op 14 juni 
officieel door burgemeester Pauline Krikke 
werd geopend. Ondanks de stevige historische 
band tussen de HALO en de Vogelwijk voltrekt 
de scheiding zich met stille trom. Een knallend 
afscheidsfeest van studenten en docenten zit er 
niet in. 

Een stukje geschiedenis
De HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding) leidt sinds 1912 gym- en sportlera-
ren op voor de Haagse regio. In dat jaar richtte 

de Haagse arts J.H.O. Reys de Kweekschool 
voor Gymnastiek en Heilgymnastiek op, die 
al spoedig werd omgedoopt tot Kweekschool, 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, afgekort 
tot KILO. De lessen werden in diverse bestaande 
schoolgebouwen gegeven.
Voor de oorlog was ‘gymleraar’ een rol die je er 
als leraar van het lager- of voortgezet onderwijs 
bij deed. De studenten van toen waren docenten 
die overdag voor hun klas stonden en in de 
namiddag en avond zelf in de schoolbanken of 
gymlokalen plaats namen om zich de functie 
van sportleraar eigen te maken.
Vanaf 1932 mocht de ‘sportkweekschool’ z’n 
intrek nemen op de bovenverdieping van de 
net gebouwde lagere Daltonschool (vanaf 
1937 Montessorischool) aan de Laan van 

Dag HALO, 
succes in het Zuiderpark!

Luchtopname uit 1963 van het eerste HALO-gebouw (toen net een jaar oud) en de oude atletiekbaan. 
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Poot. Na de ontruiming van de Vogelwijk 
door de Duitse bezetters, begin 1943, raakte 
de opleiding verstrooid over de stad. Er werd 
lesgegeven aan onder meer de Beeklaan, de 
Bezuidenhoutseweg, de Vermeerstraat en de 
Achter Raamstraat. 
Een jaar na de bevrijding fuseerde de KILO 
met het Christelijk Instituut voor Lichamelijke 
Opvoeding, waarna de naam HALO werd 
geboren. Groot feest was het in 1962, toen de 
HALO aan de Laan van Poot eindelijk een eigen 
gebouw kreeg. Doordat het aantal studenten 
bleef groeien, werd het pand in 1984 opge-
knapt en fors uitgebreid. Vijf jaar later kwam 
de academie onder de paraplu van de Haagse 
Hogeschool. Ook het opleidingsaanbod werd 
sindsdien verder uitgebreid, met studies als 
sportmanagement en sportkunde. Vanaf 
komend studiejaar (eind augustus) begint op 
de nieuwe locatie in het Zuiderpark ook een 
Engelstalige opleiding International Sport 
Management.

Verhuizing
Inmiddels zijn de ict-voorzieningen in het 
nieuwe gebouw aangelegd en staat de ver-
huizing van het archief en de inventaris die 
meegaat gepland rond 1 augustus. ,,Maar 
lang niet alles gaat over hoor”, zegt Christiaan 
Wesselius, teamleider Dienst Facilitaire Zaken 
& IT van De Haagse Hogeschool. ,,Het meubi-

lair was behoorlijk verouderd en toe aan vervan-
ging”, licht hij toe. De komende tijd staat voor 
zijn team in het teken van oplevering van het 
oude Vogelwijk-complex aan de gemeente Den 
Haag. De overdracht hiervan is voorzien op 10 
oktober. Daarna volgt sloop van de gebouwen, 
die zoals bekend plaats zullen maken voor het 
wooncomplex Hellasduin. 

‘HALO’er ben je voor het leven’ 
Het einde van de HALO aan de Laan van Poot 
lijkt niet het einde te betekenen voor het HALO-
netwerk van mensen die er ooit studeerden 
of werkten. Want HALO’er ben je voor het 
leven, zo heet het. Op 10 juni organiseerde de 
Stichting Vrienden van de HALO de laatste 
reünie aan de Laan van Poot, met onder meer 
een fietstocht naar de Sportcampus. Maar wie 
de agenda op de website bekijkt vindt voor het 
najaar van 2017 al twee nieuwe data. ‘Locatie 
onbekend’, dat wel.

Wie met lijn 12 naar het Hollands Spoor wil, zal 
voorlopig wegens werkzaamheden niet meer 
voor de hoofdingang aan het Stationsplein 
kunnen uitstappen. De tram wordt vanaf de 
Parallelweg omgeleid via het Laakkwartier en 
rijdt dan over de Rijswijkseweg richting Centraal 
Station, waarna op de Kalvermarkt achter het 
stadhuis wordt gekeerd voor de terugtocht. 
Tot enkele dagen voor Kerst is het Stationsplein 

wegens vernieuwing van de tramrails, de 
bovenleidingen en het rioolsysteem voor alle 
trams en bussen onbereikbaar. Na 18 augustus 
zullen er wel weer auto’s over het Stationsplein 
kunnen rijden. 
De alternatieve tramhaltes die het dichtst bij 
het Hollands Spoor liggen, bevinden zich op 
het Leeghwaterplein bij de Haagse Hogeschool 
en op de Rijswijkseweg, hoek Waldorpstraat.

Lijn 12 stopt tot Kerst niet bij Hollands Spoor
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Als je geluk hebt, kun je op zondagochtenden bij mooi weer in de Vogelwijkse 
lanen een idyllisch schouwspel waarnemen. Stapvoets rijdt een glanzend 
zwartbruin paard voorbij dat een elegant wagentje voortrekt met op de bok een 
vrouw en een man. Het is het echtpaar Raymund en Chantal de Ceuninck van 
Capelle-Willems. Ze wonen op de Rietzangerlaan en trekken er geregeld met 
hun chique paard-en-wagen op uit. Het paard, Phantom geheten, is eigendom 
van Chantal, die ook vaak als amazone op de rug van Phantom plaatsneemt. 
Een nadere kennismaking met Raymund en Chantal brengt een symbiose aan 
het licht tussen de Koninklijke Marine en de klassieke cavalarie.

De hippische hobby van Chantal en Raymund

Idyllische tochtjes met een raspaard
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Pinksterrit
In het pinksterweekend besluiten Raymund 
en Chantal voor de verandering eens niet op 
zondag met de ‘menwagen’ te gaan rijden, 
maar op maandag, tweede pinksterdag dus. 
Tegen half elf komen ze aan bij manege 
De Wildhoef in de Bosjes van Pex, die als 
paardenpension voor Phantom fungeert. 
Terwijl Raymund de wagen uit de stalling 
haalt, ontfermt Chantal zich over de 19-jarige 
Phantom, met wie ze een paar dagen eerder 
nog enkele ritten over de Noord-Veluwe bij Epe 
heeft gemaakt. ,,We kunnen ook makkelijk een 
paardentrailer huren die we achter de auto 
koppelen, dus ik kan overal met hem gaan 
rijden waar ik maar wil’’, zegt ze.

Bekijks
Het inspannen van Phantom voor de men-
wagen is voor het paar langzamerhand een 
fluitje van een cent geworden. ,,Soms is-ie wat 
bokkig, maar meestal is hij heel rustig’’, zegt 
Raymund. Een klein kwartier later neem hij 
plaats op de bok, de lange rijzweep in de hand - 
,,ik heb een cursus mennen gevolgd, dus ik ben 
een gediplomeerd koetsier ’’ – en rijdt na een 
kort commando en een rukje aan de leidsels 
naar de uitgang van de manege. Daar klimt ook 
Chantal op de wagen en gaat naast Raymund 
zitten. 
Via de Daal en Bergselaan komen Phantom en 
zijn gevolg bij de kruising met de Sportlaan, 
die ze recht oversteken naar de Wildhoeflaan. 
Nog geen honderd meter verder, bij het 
Eiberplein, hebben ze al bekijks van een 
drietal wandelende vrouwen, die enthousiast 
commentaar leveren. ,,Dat maken we 
natuurlijk vaak mee’’, zegt Raymund. ,,En soms 
stoppen we gewoon even voor een praatje.’’

Zuiderkruis
Thuis aan de Rietzangerlaan 28, waar 
Raymund en Chantal in 2006 vanuit de 
Paramaribostraat in de Archipelbuurt 
naartoe verhuisden, vertellen ze ontspannen 
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over hun beider levenspaden. Raymund is 
gepensioneerd marineofficier (kapitein ter 
zee) en Chantal werkt als officier van justitie 
in het arrondissement Den Haag, speciaal 
belast met zedenzaken. Ook zij heeft echter 
een officiersloopbaan bij de Koninklijke Marine 
achter de rug. Begin jaren negentig ontmoette 
ze Raymund op het bevoorradingsschip 
Zuiderkruis. Ze had daar een functie bij 
de logistieke dienst en Raymund was haar 
meerdere, want hij was hoofd van deze dienst. 
De relatie ontstond overigens pas een jaar nadat 
Raymund van boord was.

Borneo
Eerst nog even wat verder terug in de tijd. 
Raymund: ,,Ik ben geboren op Borneo, dat 
nu Kalimantan heet, als kind van Nederlands-
Indische ouders. M’n vader werkte er voor Shell. 
In 1961, toen ik acht jaar was, moesten we terug 
naar Nederland omdat de Shell-vestigingen 
daar toen werden overgedragen aan de 
Indonesische staatsoliemaatschappij Pertamina. 
Ik ben in Den Haag opgegroeid en na de 
middelbare school naar het Koninklijk Instituut 
voor de Marine in Den Helder gegaan. Ja, dan 
word je adelborst , en uiteindelijk officier. Ik 
heb veel gevaren, in totaal dertien jaar. Vooral 
op fregatten, zoals de Tromp, maar ook zoals 
gezegd op het bevoorradingsschip Zuiderkruis. 
En tussendoor had ik staffuncties op de wal, 
onder meer bij het ministerie van Defensie.’’

Haïti
Chantal kwam zo’n tien jaar na Raymund op 
de ‘marine-universiteit’ in Den Helder terecht, 
waar ze zich onder meer specialiseerde op 
juridisch gebied. ,,Mijn vader was directeur-
psycholoog van een kliniek. Hij was erg 
marine-minded en heeft mij gestimuleerd om 
naar de marine te gaan’’, zegt ze. Ze is geboren 
en getogen in de Achterhoek, maar haar 
middelbareschooltijd bracht ze in Venray door. 
Een van haar eerste zeereizen als marineofficier 
was een missie naar de Arabische Golf, als 

ondersteuning van de internationale coalitie 
tegen Irak tijdens de Golfoorlog van 1990/1991.
,,Later, in 1995, ben ik uitgezonden geweest 
voor een VN-missie op Haïti’’, vertelt ze. ,,Daar 
werden na het verdrijven van de dictatuur de 
eerste vrije verkiezingen gehouden. Raymund 
en ik waren toen net een jaar getrouwd.’’ 
Raymund: ,,Het was wel vervelend dat we in 
die periode weinig contact hadden. Er waren 
nog geen mobieltjes en je had nog geen e-mail. 
Vrijwel alle communicatie ging per post. Of 
Chantal moest net de mazzel hebben dat ze 
me via een telefooncel in Port-au-Prince kon 
bereiken.’’

Washington
In 1996 kregen Raymund en Chantal een 
dochter, Charlotte, en in 1999 werd zoon Maxx 
geboren. Dat laatste gebeurde in Washington, 
waar Raymund drie jaar als marine-attaché 
op de Nederlandse ambassade werkte. ,,Een 
fantastische tijd hebben we daar gehad,’’ 
zeggen ze bijna tegelijkertijd. Na terugkeer 
kreeg Raymund een functie bij Defensie en ging 
Chantal werken op de Haagse Frederikkazerne. 
In 2009 maakte zij de overstap naar het 
Openbaar Ministerie.

Welsh Cob
Nu dan de hamvraag: ‘Hoe kwam het paard in 
hun leven?’ Chantal neemt meteen de leidsels 
ter hand. ,,Ik ben m’n hele leven al gek met 
paarden. Tijdens mijn vroege jeugd in de 
Achterhoek, in het dorp Wehl, groeide ik al op 
te midden van paarden. Mijn ouders hadden ze 
ook. Als klein meisje had ik al paardrijles. Ik ben 
altijd blijven rijden, ook tijdens m’n puberteit 
in Venray en zelfs tijdens de marineopleiding 
in Den Helder. Dan huurde ik in m’n vrije tijd 
een paard en ging ermee de duinen in. Toen 
we terug waren gekomen uit Washington, zei 
ik: ‘Nu wil ik een eigen paard kopen’. Dat werd 
Phantom, een ruin van het ras Welsh Cob. Vier 
jaar was hij destijds. Je zou kunnen zeggen 
dat-ie ons derde kind is.’’
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Eigenlijk is het wel geestig: vertegenwoordigers 
van de zeestrijdkrachten te paard. Navy meets 
cavalry. Maar voor Raymund verliep die 
symbiose zo makkelijk niet. ,,Eerlijk gezegd 
had ik nooit iets met paarden’’, bekent hij. 
,,Uiteraard gunde ik Chantal haar hobby, maar 
ik zag mezelf niet op een paard zitten. Tot ik op 
een dag in aanraking kwam met het fenomeen 
‘mennen’. Dat leek me wel leuk, om op de 
bok van zo’n marathonwagentje een paard 
te besturen. Ik ben toen in Zoetermeer een 
koetsiersopleiding gaan volgen en zo kreeg ik 
er steeds meer lol in.’’

In de wei
Chantal klimt wekelijks enkele malen in het 
zadel om een poosje door de duinen of op 
het strand te gaan rijden en als ze tijd vrij kan 
maken ook elders in het land. En bijna elke 
zondag loopt Phantom dus een paar uurtjes 
voor de wagen, met Raymund als koetsier. 
,,Van half juli tot begin september logeert 
Phantom trouwens niet bij de manege’’, voegt 
Chantal toe, ,,want dan verhuist hij naar een 
wei bij Maasland, waar hij alle ruimte heeft om 
te bewegen. En het mes snijdt aan twee kanten, 

want wij hebben dan ook de ruimte om op 
vakantie te gaan.’’
,,Vaak is het op de bok knap fris hoor, zelfs als 
het lente of zomer is’’, wil Raymund nog kwijt. 
,,Daarom zijn we meestal stevig gekleed, dus 
dat is geen probleem. Daarnaast is het verkeer 
op de Daal en Bergselaan en Sportlaan vrij 
heftig, dus daar moeten we altijd goed opletten. 
Maar het mennen samen is heel leuk, vooral in 
onze eigen wijk.”

Wederom heb ik met veel plezier de laatste uitgave van 
De Vogelwijk gelezen, zij het met uitzondering van een 
artikeltje over hondenpoep in de rubriek Kortom. Ik hoop dat 
de mening van de twee bezoekers uit onze wijk die op het 
‘hondenpoepspreekuur’ van stadsdeel Segbroek kwamen niet 
als representatief voor onze wijk gezien wordt. Nog meer of nog 
grotere borden bij de ingangen van het Westduinpark zullen 
niet bijdragen aan minder hondenpoep op de paden in de 
duinen. De regels hoe men zich dient te gedragen in de duinen 
met betrekking tot honden, open vuur, overlast enzovoort zijn al 
meer dan duidelijk weergegeven.
Naleving is het probleem, wat begint bij fatsoenlijk gedrag en 
eindigt bij controle.
Persoonlijk erger ik mij aan alle feestjes die sinds het voorjaar 
op zand- en grasvlakten in de duinen worden gehouden, met 
kampvuren waarvoor takken worden afgebroken of afge-
zaagd en een enorme troep in de vorm van flessen, blikjes en 

In de brievenbus

etensresten die na afloop achterblijft. Ik zag onlangs zelfs een 
pizzakoerier de duinen in rijden. Dit alles stoort mij meer nog 
dan de hondendrollen, paardenvijgen, koeienvlaaien, konijnen-
keutels en niet te vergeten kattenuitwerpselen.
Het voorstel om het zogeheten uitrengebied in de Bosje van 
Poot nog verder te beperken getuigt van weinig realiteitszin. 
Doordat de uitrengebieden in Den Haag in omvang en aantal 
blijven afnemen, wordt de druk op de Bosjes van Poot steeds 
groter. Zie het aantal uitlaatservicebedrijven waarvan de busjes 
door de week op de Laan van Poot geparkeerd staan. Wanneer 
het uitlaatgebied in de Bosjes van Poot nog kleiner wordt, zal 
ook hier als gevolg van overbevolking de natuur nog meer in de 
verdrukking komen of nog erger: zullen de uitlaatgroepen naar 
het aangrenzende duingebied in het Westduinpark uitwijken.

Met vriendelijke groet,
Feico Alkemade, Zwanenlaan
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Wie?
Ruud en Alison van den Berkel

Waar?
Roodborstlaan 1

     BLIJ
    met mijn tuin

De meeste Vogelwijkbewoners zijn in het rijke bezit van een tuin, in veel gevallen zelfs voor en 
achter het huis. Hoewel de stijlen en smaken enorm uiteenlopen – variërend van nauwelijks 
verzorgde jungles tot strak aangelegde verblijfsgebiedjes met veel bestrating – zijn velen trots op 
hun tuin. In deze rubriek kan iedereen die dat wil de lofzang over z’n tuin zingen. 
Wilt u meedoen en anderen inspireren? Stuur een mailtje naar
redactie@vogelwijkdenhaag.nl en natuurnetwerk@vogelwijkdenhaag.nl

Heeft u mooie kleurenfoto’s van uw tuin die u trots aan anderen wilt laten zien? Deel ze op de 
Facebookpagina van de Vogelwijk! Zie een link daarnaar o.a. op de website van de wijkvereniging 
www.vogelwijkdenhaag.nl
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Sinds wanneer wonen jullie er en hoe zag de 
tuin eruit toen jullie er kwamen?
Wij wonen hier sinds juni 2009. Toen we er 
kwamen, was de basis voor onze huidige  
tuin al gelegd. De tuin was omgeven door 
coniferen en groenblijvende struiken. De 
vorige bewoner was mevrouw Burger, die 
er decennia heeft gewoond en 98 jaar is 
geworden. De tuin was de laatste jaren niet 
‘gebruikt’, maar wel met liefde onderhouden 
door een tuinman. Inmiddels biedt onze tuin 
voor iedereen wat. Gedurende de zomer zijn 
wij zelf en onze hond er zowat dagelijks te 
vinden en onze kinderen en kleinkinderen 
maken er ook veel gebruik van. Er wordt dan 
ook geen drama van gemaakt als er eens een 
bloemetje of plantje omvergelopen wordt.

7

Hebben jullie de huidige tuin zelf 
aangelegd?
Ja, bijna al het werk aan de tuin doen wij zelf. 
Omdat tuinieren Ruuds grote hobby is, doet 
hij het meeste werk. Eén keer per jaar komt 
onze hovenier de bomen en hoge coniferen 
snoeien. De tuin staat nu overvol met planten, 
waardoor er vanaf het vroege voorjaar tot 
de herfst altijd bloemen zijn. Als er een plant 
spontaan opkomt, proberen wij die zo veel 
mogelijk te laten staan omdat hij het daar 
blijkbaar naar zijn zin heeft. Ook proberen we 
tijdens vakanties stekjes te bemachtigen, die 
dan bij ons een plekje krijgen. Toen Alisons 
ouders in Engeland naar een verzorgingshuis 
gingen – Alison is een geboren en getogen 
Engelse - hebben wij uit hun schitterende tuin 
een paar vogelbadjes, een zonnewijzer en een 
bankje meegenomen. Ze passen prima in de 
Engelse sfeer van onze tuin.
Toen we hier kwamen wonen, was er een 
kleine vijver. In 2013 hebben onze kinderen 
als verrassing een beekloop en een tweede 
vijver aangelegd. Het water loopt nu via de 
beekloop in de bovenste vijver en van daaruit 
in de laaggelegen vijver. Die waterpartijen 
trekken erg veel vogels, vlinders en kikkers 

aan. Momenteel zijn de vijvers nog afgezet 
met een hek om te voorkomen dat onze 
kleinkinderen een duik nemen. Verstopt in 
een hoekje achterin heeft onze schoonzoon 
met een neef een prachtige hut met glijbaan 
gebouwd. Voor de kleintjes een heerlijke plek 
om te klimmen en klauteren.

7

Waarover zijn jullie het meest tevreden? 
Wij zijn heel blij met de ligging van de 
tuin. Op diverse plaatsen is er een terras 
waar wij van de zon kunnen genieten. De 
Roodborstlaan is een hele rustige laan, 
zodat wij geen last hebben van veel verkeer. 
Verrassenderwijs kom je via een klein poortje 
op een afgeschermd terras, van waaruit we 
uitzicht hebben op de bomen in de bosjes van 
Poot. Door het vele groen hebben we ieder 
voorjaar een groot aantal vogels dat hier 
komt nestelen. Dit jaar hebben met succes 
pimpelmezen, koolmezen, heggenmussen en 
merels in onze tuin gebroed. Het is leuk om 
te zien dat wij in onze opzet zijn geslaagd om 
een tuin te creëren waar mens en dier met 
respect voor elkaar gebruik van maken.

7

Is er nog iets te wensen?
Wij zouden heel graag het pad van gewassen 
grindtegels, dat van voor naar achter loopt, 
vervangen door een meer natuurlijk pad. 
Dat is een behoorlijke klus en betekent dat 
een groot deel van de tuin overhoop gehaald 
moet worden. Omdat wij dit jaar weer 
meedoen aan ‘Struinen in Haagse tuinen’ 
hebben wij dit idee nog maar even op de 
lange baan geschoven. Alison zou heel graag 
het grasveld nog wat verder uitbreiden, maar 
die strijd wint ze tot nu toe niet.

7

Zijn er bepaalde problemen of beperkingen? 
Van ’s morgens vroeg tot een uur of zes ’s 
avonds schijnt in de tuin altijd wel ergens 
de zon. Uiteraard zou het heel plezierig zijn 
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om ook gebruik te kunnen maken van het 
avondzonnetje, maar dat kan nu eenmaal 
niet. Wij zijn ons er echter voor de volle 
100% van bewust hoe bevoorrecht wij zijn 
om hier te mogen wonen, dus eigenlijk is van 
problemen of beperkingen geen sprake.

7

Waar halen jullie tuininformatie vandaan? 
Sinds enkele jaren zijn wij geabonneerd op 
Groei & Bloei. Hieruit is leuke informatie te 
halen. Als de hovenier komt snoeien, doen 
we altijd een ‘rondje tuin’ om de planten te 
bespreken, maar in hoofdzaak gaan we uit 
van ons gevoel. Als we een plant mooi vinden, 
zoeken we er een plekje voor. Meestal lukt 
het, maar soms is het een verkeerde plek en 
slaat de plant niet aan. Dan proberen we een 
beter plekje te vinden. We zijn wel jaloers 
op mensen die van alle planten de namen 
weten, want als je de naam kent, is het zoveel 
makkelijker om meer informatie op te zoeken.

7

Zitten jullie er veel?
Voor ons is de tuin heel belangrijk. Wij 
verbazen ons er over dat er zo veel tuinen 
in de wijk zijn die niet gebruikt worden, 
al weten we natuurlijk niet wat zich in 
achtertuinen afspeelt die van de straat af 
niet te zien zijn. Zodra het enigszins redelijk 
weer is, zijn wij - vaak met de kleinkinderen 
- in de tuin te vinden. Onze hond Schnooky 
struint van het vroege voorjaar tot in de 
herfst een groot deel van de dag tussen 
de planten en struiken door en laat iedere 
voorbijganger met een kort blafje weten dat 
zij er is. Wij zelf genieten zo veel mogelijk 
van de diverse terrassen, waar we heerlijk 
kunnen ontbijten, lunchen en barbecuen. 
Natuurlijk moet er geregeld onderhoud 
worden gepleegd. Van onze hovenier 
hebben wij geleerd, dat je nooit door je tuin 
kunt lopen zonder snoeischaar bij de hand. 
Voor ons ligt er dus altijd een snoeimes voor 
het grijpen. Kortom: wij genieten!

Door Paul Lohman, voorzitter Hellasduin

De bouwplannen voor het terrein van de af te 
breken HALO krijgen steeds vastere vorm. De 
Kopersvereniging Hellasduin heeft onlangs met 
overgrote meerderheid besloten dat het in hun 
opdracht te bouwen appartementencomplex 
zal bestaan uit twee afzonderlijke woonblokjes 
(zie bijgaande tekening). 
 
Plafondhoogte
In juni heeft de Kopersvereniging enkele 
extra ledenvergaderingen gehouden omdat 
er ten behoeve van het ontwerpproces enkele 

Kopersvereniging Hellasduin
kiest voor twee woonblokjes

belangrijke keuzes nodig waren. Allereerst ging 
het om de hoogte van de plafonds in de nieuwe 
appartementen. Die hoogte wordt mede 
bepaald door wat in het bestemmingsplan is 
vastgelegd, namelijk dat de totale bouwhoogte 
van het nieuwe complex beperkt blijft tot 
maximaal 16 meter, hetgeen 4 bouwlagen 
met op de top nog een vijfde terugliggende 
bouwlaag toestaat. 
De afgelopen maanden hebben architecten-
bureau IAA en een groepje vertegenwoordigers 
van de toekomstige kopers/bewoners 
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overwogen de hoogte van de plafonds op 3 
meter te stellen, waarmee de appartementen 
een forse kwaliteitsimpuls zouden krijgen. 
Alles afwegende is evenwel besloten aan te 
haken bij een - voor de Vogelwijk gebruikelijke - 
bouwhoogte van 2.75 meter, zijnde de hoogte 
van de woonkamer van ons bestuurslid 
Irene van Geest, alwaar het bestuur zijn 
vergaderingen pleegt te houden. Daarmee 
werd in het ontwerpproces een nieuwe term 
geboren: de Van Geest-norm. 

Geen halve maan
Op twee vergaderingen stond de vorm van 
het complex zelf ter discussie. De leden van 
Hellasduin hadden de keuze tussen één 
complex in de vorm van een halve maan 
(Model Crescent geheten) of twee afzonderlijke 
blokjes, die de naam Urban Villas mee hadden 
kregen. Uiteindelijk kozen de veertig leden 
bijna unaniem voor de Urban Villas. 
Elk van de twee woonblokjes krijgt tussen de 18 
en 22 appartementen. We gaan ervan uit dat er 

in totaal 40 appartementen gebouwd kunnen 
worden met daaronder een parkeergarage. De 
oppervlakten van de diverse appartementen 
zullen naar alle waarschijnlijkheid komen te 
liggen tussen de 60 en 180 m2, uiteraard mede 
afhankelijk van de individuele wensen van elk 
lid van de vereniging. 
De komende maanden wordt de structuur-
schets doorvertaald naar een voorlopig 
ontwerp. Daarbij schuift tevens een 
landschapsarchitect aan om alvast voorstellen 
te doen voor de inpassing van het gehele 
complex in de omgeving. Ook wordt de 
komende maanden overleg gevoerd met de 
omliggende bewoners en belanghebbenden 
teneinde hen bij het ontwerpproces betrokken 
te houden. 
Wordt dus vervolgd!

NB: Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd 
via www.hellasduin.nl aanmelden. Men komt 
dan op de reservelijst, waarbij de datum van 
aanmelding bepalend is voor de volgorde.
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Door Dick van Rietschoten

Op het hoogtepunt van de dag tikte de 
thermometer 27 graden aan. Lekker zomers 
dus. Maar eigenlijk was die hele zondag 11 
juni een hoogtepunt, althans voor het gros van 
de ruim zestig deelnemende equipes aan de 
dertiende editie van de Vogelwijk Classic Car 
Rally. Niet voor alle puzzelende bestuurders 
en navigators, want sommigen beschouwden 
hun deelname juist als een dieptepunt: 
motorpech gekregen, de weg kwijtgeraakt, 

Vogelwijkrally 
2017

nodeloos omgereden, bordjes met letters langs 
de weg gemist of aanwijzingen in het routeboek 
verkeerd geïnterpreteerd. Gelukkig maakte het 
mooie weer veel goed.

Startboog
De tocht, opnieuw subliem georganiseerd door 
Carine Smith-Dubois en Eric van der Maarel, 
voerde ditmaal naar het Zuid-Hollandse eiland 
Voorne-Putten, een groene verademing ten 
zuiden van het Botlekgebied, waar de dijkjes, 
watertjes en landweggetjes een indringend 

 (Ver)Dwalen op  Voorne-Putten
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 (Ver)Dwalen op  Voorne-Putten
contrast vormen met de vaak aan de horizon 
nog zichtbare raffinaderijen en havenkranen. 
Met gehuchten als Biert en Tinte, dorpjes 
als Abbenbroek, Zuidland en Vierpolders en 
uiteraard het prachtige vestingstadje Brielle, 
waar de rally jammergenoeg niet doorheen 
voerde.
De start van de puzzeltocht was die zondag-
ochtend voor het eerst niet bij de HALO voor de 
deur, maar aan het begin van de Laan van Poot, 
op het grote parkeerterrein ter hoogte van disco-
theek Westwood en de squash- en sporthal. Om 

het feest een nog wat officiëler tintje te geven, 
hadden de organisatoren zelfs een opblaasbare 
‘startboog’ laten aanrukken. Indrukwekkend.

Lunch
Zowel de deelnemers in de Toerklasse als de 
Sportklasse kregen via hun routeboek weer 
een ruime hoeveelheid opgaven te verwerken 
waarbij het hoofd koel en de blik helder diende 
te worden gehouden. Voor een enkeling ging 
het in het Westland ter hoogte van het schilder-
achtige Schipluiden al enigszins mis (hier moest 
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aan de hand van foto’s de juiste weg worden 
gevonden) maar echte problemen ontstonden 
voor sommige deelnemers pas op Voorne-Putten, 
waar met behulp van detailkaartjes de kortste 
route tussen een aantal aangegeven punten 
moest worden bereden. Zo kon het dwalen door 
de polders gemakkelijk tot ver-dwalen leiden. 
Daardoor lag in restaurant De Duinrand in 
Oostvoorne, waar de lunch klaarstond, urenlang 
een  aantal broodjes kroket te verpieteren, wach-
tend op gretige monden. 

Pont
Op de terugweg vanuit Oostvoorne werden 
de deelnemers geacht koers te zetten naar 
Rozenburg om daar de pont naar Maassluis 
te nemen. Voor die overtocht moet niet meer 
zoals vroeger aan dek worden betaald, maar 
met een pinpas bij een automaat die vlak voor 
een slagboom een meter of tachtig van de 
aanlegplaats staat. Toen bij het gebruikelijke 
eindpunt in de Bosjes van Pex (bij restaurant 
Pex) om zes uur in de namiddag al heel wat 
liters bier en wijn hadden gevloeid, vernamen de 
organisatoren dat er nog een paar deelnemende 
auto’s op de pont stonden. ,,We zijn vandaag met 
opzet een uur vroeger begonnen dan normaal 
om te voorkomen dat het een latertje wordt, 
maar nu is het toch weer enorm uitgelopen’’, 
aldus Carine Smith. ,,Gelukkig hebben deze 
laatkomers ons telefonisch een fotootje van hun 
wedstrijdformulieren gestuurd, zodat we die 
alvast konden nakijken.’’  

Geen poedelprijs
De wisselbeker voor de beste prestatie ging 
ditmaal naar Frans de Boer en Nanette Unger 
(Toerklase) die in het verleden al eerder in 
de prijzen waren gevallen. In de Sportklasse 
scoorden vader en zoon Raymond en Lucas 
Steenvoorden, die voor het eerste meededen, de 
meeste punten. De poedelprijs werd dit jaar niet 
uitgereikt omdat drie deelnemende teams met 
flinke pech waren geconfronteerd, waardoor 
het moeilijk was ‘de grootste pechvogels’ aan 
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te wijzen. Bij toeval hadden in beide klassen de 
nummers 2 en 3 hetzelfde aantal strafpunten. 
Door middel van beslissende extra vragen werd 
uiteindelijk het pleit beslecht.
Tijdens de borrel was er voor alle deelnemers 
nog een verrassing. Richard van Gessel van 
fotowinkel Focus aan de Thomsonlaan stond 
klaar met zijn magische Eventbox, een kast met 
ingebouwde camera – te huur bij allerlei feesten 
- waarmee mensen kunnen worden gefotogra-
feerd tegen verschillende (niet zichtbare) achter-
gronden. Alle deelnemers konden individueel of 
als duo poseren met een los stuur in de hand. Op 
de foto die enkele seconden later als cadeautje 
uit het apparaat rolde, leek het dan net of ze in 
een sportwagen door een bos reden.

Top-5 Toerklasse
1. Frans de Boer + Nanette Unger  (Volkswagen 

Karmann Ghia 1967) 
2. Remco Edelman + Dick Nell (Volkswagen T1, 

1962)
3. Christian + Mayke Pilon (Porsche 911, 1988)
4. Alexandra vd Bos + Karin Priem (Mercedes 220 

SE cabrio, 1962)
5. Jan + Addie Pols (TVR S1, 1989)
 Peter Bloemsma + Esther Roos (Citroën DS23 

Pallas, 1973)
 Tom Verhaar + Peter Schwarz (Saab 900 cabrio, 

1993)
 Aldo Buikema + Reinout Rietveld (BMW 330i, 

ca. 2005)  

Top-5 Sportklasse
1. Raymond + Lucas Steenvoorden (Austin Healy 

MK II, 1962)
2. Volkert den Bakker + Olivier Monod de 

Froideville (Alfa Romeo 1750 GTV, 1971)
3. Heim Slis + Fleur van Raamt (MG B, 1972)
4. Boudewijn van Nuland + Susan Swarte (MG A, 

ca. 1961)
Jan-Willem Swets + Floris v. Silfhout (DAF 55 

combi, 1970) 
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Carine Smith te midden van leden van de prijswinnende teams.
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Door Magda van Eijck

In de Bilderdijkstraat 35, in het gebouw van 
de vroegere openbare bibliotheek , zit al vele 
jaren jeugdtheaterschool Rabarber. Ruim 
duizend leerlingen volgen hier theaterlessen. 
Sommige landelijk bekende sterren zoals 
Georgina Verbaan, Barry Atsma en Frank 
Evenblij begonnen hun carrière ooit bij 
Rabarber. Ook voor jongeren die later geen 
acteur of actrice willen worden, maar het wel 
leuk vinden om af en toe op het toneel te staan 
is dit een heel leuke vrijetijdsbesteding. Er zijn 
groepen voor diverse leeftijden. Vanaf 6 jaar 
kun je al toneellessen krijgen, vanaf 10 jaar 
musicallessen en er is ook een ‘drama class’ in 
English.

Theaterklas
Op Kraaienlaan 9 woont de vijftienjarige 
Rosa van Look. Ze is leerlinge van het 
Haags Montessori Lyceum (HML) in het 
Benoordenhout, waar ze gedurende de eerste 
drie leerjaren in een theaterklas zat. Na de 
zomervakantie gaat ze naar de vierde klas. 
Rosa vertelt dat je in de theaterklas van het 
HML met elkaar een toneelstuk maakt, maar 
dat je ook kunt ook kiezen voor het instuderen 
van een bestaand stuk. De uitvoering is altijd 
in april. Elke dinsdag van 14.00 tot 15.45 had 

Rosa theaterlessen in Prins 27 (Het Koorenhuis 
aan de Prinsegracht) of in Theater aan het Spui. 

Werkplaats
Daarnaast volgt Rosa toneellessen bij Rabarber. 
Al op de basisschool wilde ze naar Rabarber, 
maar toen ze in groep 7 zat, stond in de krant 
dat kinderen zich op konden geven voor de 
musical Mary Poppins. Dat wilde Rosa wel. 
Ze werd toegelaten en elke donderdag ging ze 
naar de gymzaal van de Zonnebloemschool om 
te oefenen. ,,Het was superleuk, vooral omdat 
er dans, zang én acteren in zat’’, zegt Rosa. 
Later ging ze wel naar Rabarber. ,,Je kunt daar 
beginnen op de zogeheten Werkplaats,  waar 
iedereen naartoe kan. Als je in de Productieklas 

      JONGE
  VOGElS

Ook wijkbewoners in de tienerleeftijd lezen en/of bladeren vaak 
in dit blad. Daarom willen we hen op gezette tijden ook aan het 
woord laten. In bijgaand verhaal vertelt Rosa van Look over haar 
ervaringen bij de Haagse jeugdtheaterschool Rabarber. 

Wil je ook in het wijkblad over je hobby of je sport praten? 
Stuur dan een mailtje naar redactrice Magda van Eijck: 
magda.van.eijck@gmail.com 

Rosa speelt toneel bij Rabarber
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wilt komen, moet je wel eerst auditie doen. 
Bij de Werkplaats heb je een gevarieerd 
programma dat bij jouw leeftijd past. Je hebt 
dan een vaste speldocent en gedurende acht 
weken doe je verschillende aspecten van het 
theater. Daarna krijg je les in stemvorming 
en dans. De laatste tien weken van dat jaar 
werk je samen met de regisseur aan een korte 
voorstelling. Toneeluitvoeringen van de 
Werkplaats zijn alleen op zaterdag en zondag 
en de stukken zijn niet zo lang, meestal maar 
30 minuten.’’
 
Jongerenfestival
De toneel- en filmproducties van de 
Productieklassen worden gespeeld tijdens het 
Studio 33 jongerenfestival in juni. Als je in de 
Productieklas zit, werk je onder leiding van een 
regisseur, choreograaf en/of zangdocent. 
Rosa vertelt: ,,Een toneelstuk maak je ook hier 
met elkaar. Je verzint samen een onderwerp 
en meestal helpt de toneeldocent daarbij. 
Doorgaans begint de docent ook met het 
eerste deel. Daarna maak je samen met de 
groep het toneelstuk af. Soms zijn het kleine 
stukken van niet veel langer dan vijftien of 
twintig minuten, maar we maken met elkaar 
ook toneelstukken van meer dan een uur. In 
een hartslag is een lang toneelstuk dat we dit 
seizoen gemaakt hebben. Een kleiner stuk waar 
we mee bezig zijn heet Picture Perfect. Dat gaat 
over familiefoto’s waar iedereen vriendelijk en 
netjes op staat, maar waar veel meer achter 
schuil gaat, want die mensen zijn niet altijd 
even netjes en lief. Dat wordt vast ook een 
mooi stuk. Als je auditie doet voor een rol in 
een bepaald toneelstuk en je wordt afgewezen, 
dan betekent dat trouwens niet altijd dat je het 
niet goed gedaan hebt. Het kan ook zijn dat je 
eenvoudigweg niet in het stuk past.” 
Rosa krijgt les van docente en regisseur Nina 
Sondagh, die soms ook meewerkt aan het 
jaarlijkse theaterfestival Parade. Onthoud de 
naam Rosa van Look maar. We horen later vast 
nog meer van haar.

Vogelwijk 
Golftoernooi 2017

U kunt nog meedoen! 
Op vrijdag 8 september wordt op de Golfbaan 
Ockenburgh (Wijndaelerweg 125) voor leden van 
onze wijkvereniging weer het jaarlijkse Vogelwijk 
Golftoernooi gehouden. Aardig wat liefhebbers 
hebben zich al aangemeld, maar de inschrijving 
staat nog steeds open. Wacht niet te lang en geef 
u zo snel mogelijk op! 

De wedstrijd begint om ca. 14.00 uur met de 
eerste start. Er wordt gespeeld over 18 holes. De 
spelvorm is strokeplay met handicapverrekening.
Alle spelers nemen ook deel aan een 
puttwedstrijd. Na afloop is er weer een 
gezamenlijke maaltijd, waarbij ook partners en 
familieleden welkom zijn.
De deelnemerskosten van deze toernooidag 
bedragen: 
€  10 voor leden van Golfvereniging Ockenburgh
€  25 voor overige deelnemers
€  20 p.p. voor de maaltijd (incl. een glas wijn)

Het zal ook mogelijk zijn om tegen een 
gereduceerd tarief aan een wedstrijd over 9 holes 
deel te nemen. Deze groep start vanaf ca. 16.00 
uur.

Hebt u er zin in? 
Meld u per e-mail aan bij Chris van Ede via:
cwvanede@gmail.com

Vermeld hierbij uw naam, eventueel lidmaatschap 
van de golfclub, uw golfhandicap en of u 
deelneemt aan de gezamenlijke maaltijd en 
met hoeveel personen. Hierna ontvangt u een 
bevestiging van uw inschrijving.

Het wedstrijdcomité, bestaande uit Hanneke 
Bremer, Liesbeth Frequin, Chris van Ede en Bert 
Bruning, hoopt op een grote deelname en een 
gezellig golffeest. 
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Door Magda van Eijck

Er zijn niet veel wijkgenoten meer die zich 
de allereerste bewoner van hun huis kunnen 
noemen. Waarschijnlijk zijn ze op de vingers 
van één hand te tellen. In elk geval is er op de 
De Savornin Lohmanlaan 517A zo’n bijzonder 
persoon te vinden: mevrouw H.A. Lange. ,,Zeg 
maar Gon”, klinkt het als ze begint te praten 
over haar levensgeschiedenis die inmiddels al 
88 jaar beslaat. Ze woont in haar duplexhuis 
vanaf de oplevering ervan in 1952 (,,Ik heb 
het nog zien bouwen’’), maar er valt nog veel 

meer te vertellen: over haar jeugd in voormalig 
Nederlands-Indië en natuurlijk over de 43 jaar 
waarin ze als onderwijzeres voor de klas heeft 
gestaan, waarvan het overgrote deel op een 
school in Spoorwijk. 

Borneo en Java 
,,Mijn ouders zijn direct nadat zij getrouwd 
zijn in 1927 naar Indië vertrokken. Op een 
school in Bandjermasin, aan de zuidkust van 
Borneo, kon mijn vader onderwijzer worden. 

Gon Lange woont al 65 jaar op de De Savornin Lohmanlaan 

Van Indië naar de Vogelwijk
en nooit meer weggegaan
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In Nederland was veel werkloosheid en er was 
geen baan voor hem te vinden. In 1929 werd ik 
daar, in Bandjermasin, geboren.’’
,,Na zes jaar kreeg mijn vader een vol jaar 
verlof om met z’n gezin naar Nederland te 
gaan. Toen we in 1934 met de boot weer 
terugkeerden naar Indië, was ik een kleuter 
van vijf. We gingen niet meer op Borneo 
wonen, want mijn vader werd hoofd van de 
Hollands-Chinese School in Djember, in de 
oosthoek van Java. Op die school zaten alleen 
Chinese kinderen, maar verder was het gewoon 
een Nederlandse lagere school waar in het 
Nederlands les werd gegeven. Ik ging naar de 
Europese lagere school. Later werd mijn vader 
overgeplaatst naar midden Java, waar hij les 
ging geven op een mulo.’’
,,Toen de Japanners in de jaren veertig 
Indië hadden bezet, werd mijn vader als 
krijgsgevangene onder andere naar het 
eiland Flores gebracht. Gelukkig heeft-ie 
het overleefd. Mijn moeder en ik moesten 
in Jappenkampen wonen, eerst in Bandung 
en later in het Tjidengkamp in Batavia. Die 
ervaringen ben ik nooit meer vergeten. Iedere 
ochtend moesten we voor ons verblijf gaan 
staan. Dan telden de Japanners of iedereen 
er nog was. We zaten met ongeveer tachtig 
vrouwen en kinderen in één huis. Eerst kwam 
er iemand langs die riep dat het ‘koempoelan-
tijd’ was. Dan moest je naar buiten gaan, in 
de houding gaan staan en buigen als een 
van de Japanners kwam tellen. De Japanse 
kampcommandant in Tjideng was een rotzak 
en bij volle maan was hij extra gek. Letterlijk 
maanziek.’’

Sneeuw
,,Omdat ik na de bevrijding een bekkenfractuur 
had opgelopen, kon ik eind 1945 met het 
hospitaalschip Oranje naar Nederland varen. 
Mijn ouders gingen niet mee, die kwamen later. 
Toen ik begin 1946 in Nederland aankwam, 
lag er sneeuw. Voor mij als tropenbewoonster 
iets heel bijzonders! Later kwamen m’n ouders, 

maar we hebben maar kort met z’n drieën in 
Den Haag gewoond omdat mijn vader weer 
terug naar Indië ging om les te gaan geven 
op het Molukse eiland Ternate. Een vriend 
wist na enige tijd een baan in Batavia voor 
hem te regelen, waar mijn moeder zich bij 
hem voegde. Mijn vader werd hoofd van het 
bestuur van het NIOG, het Nederlands-Indisch 
Onderwijsgenootschap.’’
,,In die tijd kon ik inwonen bij de familie Ravoo 
op de Spreeuwenlaan. Van daar uit ging ik naar 
de MMS, de Middelbare Meisjesschool, van de 
Haagse Schoolvereniging aan de Nassaulaan. 
Na mijn eindexamen mocht ik instromen in 
de derde klas van de kweekschool van het 
Haagsch Genootschap in het Statenkwartier. 
In twee jaar haalde ik alle benodigde diploma’s 
– je moest toen ook nog apart examen doen in 
handwerken, handenarbeid en gymnastiek – en 
in 1951 ging ik les geven op de Houtrustschool, 
voor mij lekker dichtbij. Toch heb ik daar maar 
een jaar voor de klas gestaan, want in 1952 
kon ik een aantrekkelijke baan krijgen op de 

Gon Lange is al jaren een geregelde deelneemster 
aan activiteiten voor senioren in de wijk, zoals de 
traditionele voorjaarslunch.
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Capadoseschool in de Capadosestraat bij de 
Goeverneurlaan. Op die school, die later werd 
omgedoopt in de dr. Willem Dreesschool, heb 
ik 42 jaar gewerkt, tot aan mijn pensioen in 
1994.’’

Tennissen en fietsen 
,,In het jaar waarin ik naar de Capadoseschool 
ging, waren mijn ouders ook teruggekomen 
naar Nederland. Samen met hen ging ik 
hier wonen, in dit huis op de De Savornin 
Lohmanlaan, dat toen nog splinternieuw was. 
Het bijzondere aan dit huis is dat we het tijdens 
de bouw konden laten indelen zoals wij dat 
wilden. Na de dood van mijn ouders ben ik hier 
blijven wonen. Aan alle kanten is het uitzicht 
prachtig en ook het grote terras is een prima 
plek.’’
,,Ik heb in mijn leven veel aan sport gedaan. 
Vooral tennissen deed ik graag: single, 
maar ook dubbel met een vaste partner. 
Ook deed ik jarenlang mee aan de Drentse 
Rijwielvierdaagse. Ik overnachtte dan meestal 
in een hotel in Zeegse in Noord- Drenthe. Eerst 
ging mijn eigen fiets mee, maar dat was een 
heel gedoe, dus later huurde ik daar een fiets. 

Jarenlang ben ik ook actief geweest binnen de 
Nederlandse Protestantenbond, zeg maar de 
organisatie van vrijzinnig protestanten. Ik zat 
daar in de Reiscommissie die - zoals het woord 
al zegt - allerlei reizen organiseerde.’’ 

Atlassen en fotoalbums
Na haar verhaal te hebben gedaan, wijst 
Gon Lange in een oude atlas van ‘ons Indië’ 
de plaatsen aan waar zij en haar ouders in 
Indonesië hebben gewoond. Ze heeft meer 
oude atlassen bewaard, maar ook albums met 
foto’s van haar leerlingen. Onder elke foto 
staat de naam van het kind. Het zijn voor haar 
allemaal nog bekende gezichtjes.   
Elk jaar gaat bij Gon Lange op 15 augustus, 
de dag van de bevrijding van de Japanse 
overheersing van Indië, de vlag uit. Daarna 
vertrekt ze naar de herdenking bij het 
Indisch Monument naast de Waterpartij in de 
Scheveningse Bosjes en soms ontmoet ze daar 
bekenden. Na afloop is er altijd een maaltijd, 
waarbij je kunt kiezen tussen Nasi Rames en 
Gado Gado. Of ze van Indisch eten houdt is 
natuurlijk geen vraag. ,,Eet smakelijk!” roept ze 
spontaan.

Door Ine Essing,Commissie Ouderenactiviteiten

Op 31 mei hebben we met een groepje van 
dertien wijkbewoners onder begeleiding van 
tuinontwerpster - en wijkgenote - Lydia Conens 
door een stukje van onze wijk gewandeld. Op 
inspirerende wijze vertelde Lydia over alle 
bijzondere bomen en planten die er groeien en 
bloeien. We liepen nog langs het huis van een 
van de deelnemers, die met trots liet zien hoe 
zij haar tuin heeft aangelegd en tot een waar 

Gezellige en interessante uitjes 
met wijksenioren
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bloemenparadijsje heeft gemaakt. Het was 
een prachtig zonnige middag, waardoor we 
de wandeling op het terras bij Quick konden 
afsluiten met een koel drankje.

Meer wandelingen
Een aantal deelnemers vond het de moeite 
waard om een dergelijke wandeling nog eens 
te herhalen. Lydia toonde zich bereid dan nog 
eens onze gids te zijn, bijvoorbeeld in oktober, 
vlak voordat de blaadjes vallen en we alles in 
prachtige herfsttooi kunnen zien.
Er bleek ook veel belangstelling om wandelend 
te genieten van andere mooie plekjes in de 
stad. Te denken valt aan onder andere de tuin 
van het Vredespaleis, park Sorghvliet (rond het 
Catshuis), Ockenburgh, de begraafplaatsen 
Oud Eik en Duinen en Ter Navolging met hun 
bijzondere grafmonumenten, enzovoorts. 
Allengs werd het idee geboren om een groepje 
te vormen dat bijvoorbeeld eens per twee 
maanden dergelijke mooie plekken gaat 
bezoeken, zo mogelijk onder begeleiding van 
een gids. 
Ik doe hierbij dan ook een oproep aan degenen 
die hiervoor belangstelling hebben, zich bij mij 
te melden. En als iemand bereid is te helpen 
met de organisatie hiervan, hoor ik dat ook 
graag! Laat s.v.p. iets horen via ine.essing@
me.com of tel. (070) 3460604.

Bezoek aan het IJspaleis
Op 21 juni brachten we een bezoek aan het 
stadhuis en bezochten we in de onlangs 
vernieuwde raadzaal een vergadering van 
de Commissie Samenleving. We werden 
ontvangen door Monique Vermin van de 
gemeenteraadsgriffie. Jeroen van Dijken, 
fractievoorzitter van de VVD, liet ons de 
raadzaal zien en vertelde hoe het er tijdens de 
vergaderingen aan toe gaat. Daarna dronken 
we in de foyer een kopje koffie met een 
stukje Haagsche Kakker en was er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen aan Monique 
Vermin en haar collega.

Na afloop hiervan gingen we terug naar de 
raadzaal om de Commissievergadering bij te 
wonen. Het debat ging over leerlingenvervoer. 
De commissieleden namen uitgebreid te tijd om 
anderen te overtuigen van hun standpunten. 
We hebben dan ook de besluitvorming niet 
meer meegemaakt. 

Als extraatje nam Monique ons in de supersnelle 
lift mee naar de 11e etage van het stadhuis en het 
bedrijfsrestaurant, waar we een prachtig uitzicht 
hadden op het atrium en de skyline van Den 
Haag. Daar werd alweer inspiratie gevonden voor 
nieuwe activiteiten van de Ouderencommissie.
We verlieten het stadhuis niet zonder nog 
een bezoekje te hebben gebracht aan de 
foto-expositie in het Atrium van voormalig 
Journaalpresentatrice Sacha de Boer. De 
tentoongestelde fotoreportage gaat over albino-
kinderen in Tanzania. Bij café Pavlov tegenover 
het stadhuis praatten we na over alle indrukken 
van deze gezellige en leerzame middag en 
werden weer nieuwe contacten gelegd.
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Nieuwe leden welkom
voor ‘huiskamerbridge’
Al vele jaren spelen bewoners van lanen 
rond de Nieboerweg jaarlijks een huiskamer-
bridge-competitie, waarbij aan de hand van 
een schema elk bridgepaar maandelijks bij een 
tegenstander of bij zichzelf thuis een wedstrijd 
speelt. De leden spelen op onderling af te 
spreken data en tijdstippen. De tas met kaar-
ten, in totaal 20 spellen, reist een maand mee 
zodat alle ingeschreven paren dezelfde spellen 
kunnen spelen. De Huiskamerbridgeclub heeft 
nog plaats voor enkele nieuwe paren, dus als u 
het leuk lijkt mee te doen, meld u dan aan bij 
een van de onderstaande personen. 
Het bridgeseizoen loopt van 1 september tot 
1 mei. De resultaten worden geboekt in een 
ladder, zodat de eindscore in mei bekend 
wordt. Het gaat echter niet alleen om het spel. 
Het is net zo belangrijk dat contacten met an-
dere wijkgenoten worden gelegd en versterkt.
Vele jaren lang hebben Paula en Paul Strik van 
de Roodborstlaan de huiskamercompetitie ge-
organiseerd. Onlangs hebben zij de organisatie 
overgedragen aan Elline van Dijk (Haviklaan 
20, tel. 3659257, 
ehvandijk@hotmail.com) en 
Wil Mallens (Sportlaan 253, tel. 3684132, 
wilmallens@hotmail.com)

Wijkdiner 31 juli
Brasserij De Laer
Voor degenen die een keer niet willen koken 
én het leuk vinden wijkbewoners te ontmoeten 
onder het genot van een heerlijk maaltijd is het 
maandelijkse wijkdiner ‘the place to be’. Iedere 
laatste maandag van de maand strijkt een 
gezelschap van zo’n 25 Vogelwijkers met de 
geuzennaam De Vrije Vogels neer bij een van 

Kortom

de eetgelegenheden in de nabije omgeving. Na 
een apéritief vanaf 17.30 gaat men rond 18.15 
uur aan tafel. De prijzen variëren afhankelijk 
van de locatie en zijn schappelijk. 
Op maandag 31 juli komen de Vrije Vogels 
bijeen op een locatie waar ze nog niet eerder 
geweest zijn: in Brasserij De Laer, het voorma-
lige koffiehuis langs de tramrails aan de Van 
Boetzelaerlaan, vlakbij de Houtrustbrug. Je 
kunt daar tegenwoordig lekker lunchen en zelfs 
dineren. Het aantal plaatsen is beperkt, dus 
geef u snel als deelnemer op bij Bernadette van 
Gigch (06-51120615) of
b.vangigch@kpnmail.nl 
Op maandag 28 augustus is er opnieuw een 
etentje. De locatie daarvan is nog niet bekend, 
maar wie alvast aan Bernadette kenbaar maakt 
dat hij/zij daar ook graag bij wil zijn, krijgt van-
zelf te horen waar het eind augustus heengaat.

Houtrustkoffie
ook in de zomer
Op elke 2e en 4e maandag van de maand zijn 
leden van wijkvereniging De Vogelwijk tussen 
10.00 en 12.00 uur hartelijk welkom voor koffie 
en een versnapering in het paviljoen van ten-
nispark Houtrust, Laan van Poot 38. Het is een 
‘open bijeenkomst’ om er even gezellig uit te zijn 
en met wijkgenoten van gedachten te wisselen 
over alles wat je op dat moment bezig houdt. 
Je hoeft je niet op te geven en er is geen vaste 
tijd om te komen of te gaan. Wie weet, kun je er 
weer nieuwe contacten leggen. Deze Houtrust-
koffieochtenden gaan ook in de zomer gewoon 
door, dus op de maandagen 10 en 24 juli, 14 en 
28 augustus en 11 en 25 september.  
Het is er altijd gezellig en er is steevast iets lek-
kers bij de koffie.
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Kortom
Concert met liederen
uit Duitse Romantiek
Zanger Bas Maassen en pianiste Annelies 
Dieudonné geven op zondag 30 juli om  12.00 
uur een koffieconcert in de Houtrustkerk, 
Beeklaan 535. De toegang is vrij, met een col-
lecte na afloop.
Bas en Annelies brengen romantische 
liederen ten gehore van Schumann, Schubert, 
Fauré en Mahler. Centraal staat het thema 
reizen en de zoektocht naar ruimte en een-
zaamheid, of juist het ontsnappen aan een-
zaamheid. Onder meer zal een aantal liede-
ren uit ‘Dichterliebe’ van Schumann te horen 
zijn, naast werk uit ‘Lieder eines fahrenden 
Gesellen’ van Mahler. 
Bas studeerde Theater in Maastricht 
en Muziektheater aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en volgde daar 
ook zanglessen. Hij is werkzaam als zang-
docent en performer. Annelies studeerde 
Piano en Schoolmuziek aan het Koninklijk 
Conservatorium en behaalde haar doctoraal 
Kunstgeschiedenis in Leiden. Zij was onder 
meer muziekdocent aan een aantal Haagse 
scholen. Geregeld geeft zij recitals in samen-
werking met zangers.

Eind oktober weer
een Running Dinner
We moeten er nu nog niet aan denken, maar 
zaterdag 28 oktober is de laatste dag van dit 
jaar waarop we nog leven volgens de zomertijd-
regeling. In de nacht daarna doet de wintertijd 
zijn intrede. Nog net in de zomertijd, dus op 
28 oktober, is de derde editie gepland van het 
Vogelwijk Running Dinner. Het festijn, waarbij 
de deelnemers op verschillende adressen een 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert krijgen 

voorgeschoteld, begint om 17.30 uur met een 
gezamenlijke borrel.
Wie verzekerd wil zijn van deelname, kan zich 
nu al aanmelden bij Karen Sjouke: 
karensjouke@gmail.com
Lijkt het u wat? Bedenk dan deze zomer alvast 
een paar ideeën om uw buurtgenoten culinair 
te verrassen. Nadere informatie volgt in het 
wijkblad van september en op de website www.
vogelwijkdenhaag.nl
De organisatoren Karen Sjouke en Bernadette 
van Gigch wensen u een mooie zomer toe. 
 

Expositie met foto’s van
Vogelwijkbewoonster
Van 12 augustus tot 4 september is in biblio-
theek Nieuw Waldeck aan de Rossinilaan 
144 de expositie Als het licht schrijft te zien. 
Centraal in deze tentoonstelling staan foto’s 
van Vogelwijkbewoonster Astrid Vrijland 
(Kruisbeklaan) en teksten van dichteres Lily 
Touwen. De vrouwen hebben zich wederzijds 
door hun werk laten inspireren: Astrid door ge-
dichten van Lily en Lily door foto’s van Astrid. 
In een ander deel van de tentoonstelling zijn 
foto’s van Astrid te zien die zijn geïnspireerd 
door literaire teksten uit bepaalde boeken. Wie 
die boeken nog niet heeft gelezen, zal in de 
foto’s wellicht een aansporing zien om dat wel 
te doen.

‘Klimaatpact’ verenigt
Haagse raadspartijen
Na bijna een jaar discussiëren en onderhande-
len hebben acht partijen in de Haagse gemeen-
teraad – VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, 
Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Haagse 
Stadspartij – een klimaatpact gesloten. Op 13 
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juni presenteerden zij gezamenlijk een plan om 
Den Haag ‘Parijsproof’ te maken en een stevige 
bijdrage te leveren om de komende jaren de 
doelstellingen te verwezenlijken  uit het inter-
nationale klimaatakkoord van Parijs (waaruit 
Trump de VS onlangs heeft teruggetrokken).
Het Haagse akkoord bevat tientallen punten ter 
vermindering van de CO2-uitstoot in de stad. 
Duurzaamheid moet een ‘sturende factor’ wor-
den in het beleid van de gemeente, bijv. op het 
gebied van inkoop, aanbestedingen en beheer 
van gebouwen en voertuigen. 
De vereniging Vogelwijk Energie(k), die al 
jaren aanstuurt op een zo duurzaam moge-
lijke wijk, reageerde verheugd op het Haagse 

Kortom

Moord en bevruchting

Bloemen dagen uit 

met bedwelmende geuren 

met kleuren die betoveren

bodes laten stuifmeel achter

op stampers: gehoorzaam aan 

wetten van wederdienst

maar sommige bijten een gat  

in de bloemenwand en stelen  

als bij een ramkraak

de nectar van buitenaf

klimaatpact. ,,We zijn blij dat gemeentelijke po-
litici zich realiseren dat er op duurzaamheids-
gebied een tandje bijgeschakeld moet worden. 
We hopen en verwachten dat het akkoord de 
komende jaren een merkbaar effect zal hebben 
op de energiehuishouding van de stad, ook op 
individueel- en wijkniveau’’, aldus woordvoer-
der Guus Meijer. ,,Het Haags klimaatpact is 
een extra stimulans ons te blijven inzetten om 
op wijkniveau en voor alle Vogelwijkbewoners 
individueel naar een CO2-vrije energiehuis-
houding toe te werken en zo ons steentje bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de Parijse – 
en nu dus ook Haagse – klimaatdoelstellingen.’’ 
Zie ook: www.vogelwijkenergiek.nl 

Olga Millenaar

omgekeerd vangen bloemen de koeriers 

in kantelbare tralies, hongeren hun arrestant 

jammerlijk uit en laten heel bijdehand

de drenkeling elegant verdrinken 

Ach, de natuur staat nergens voor garant

braafheid wordt ontmanteld 

wederdienst aangerand 

voor je het weet, lopen moord en bevruchting 

zomaar hand in hand 

niets dierlijks is ons vreemd
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YOGA - In de Vogelwijk, Rietzangerlaan 2a, op 
vrijdagochtenden van 10.00-11.30 en 11.15-
12.30. Informatie bij Karin, tel. 34 50 594 - 
06 260 487 42, of kerndans@outlook.com

VAKANTIEWONING SPANJE – Te huur 
aangeboden: vakantiehuis in Sotogrande, 
Andalusië, Costa del Sol. Mooie villa met privé-
zwembad, veel privacy en volop mogelijkheden 
voor golf, strand, cultuur, kinderattracties & 
gezellige marktjes. Zie www.villalirena.com 
Meer informatie: I. Pril, tel. 06-39 14 9121 of 
stuur een mail naar mail@villalirena.com 

PROJECTKOORLEDEN GEZOCHT -  In 
ons koor Cantamus Alati zingen meerdere  
Vogelwijkers met veel plezier. Voor ons concert 
op zaterdag 16 december in de Agneskerk 
aan de Beeklaan hebben we weer plek voor 
projectkoorleden.
We zoeken met name bassen en tenoren, 
maar ook sopranen en alten zijn van harte 
welkom. Wij zingen delen uit de Messiah van 
Händel, het Pater Noster van Vasks en het 
Magnificat van de Amerikaan Alan Hovhaness. 
Er zijn tien repetitieavonden (20.00-22.00) 
in de Vrije School aan de Abbenbroekweg 
7. De eerste repetitie is op donderdag 5 
oktober. Projectkoorleden zijn ook welkom 

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. 
Aanbevelingen  voor huishoudelijke hulp mogen wel, 
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnum-
mer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden 
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke 
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

op onze studiedag op het eiland Kaag op 
zaterdag 26 augustus. De kosten van het 
projectlidmaatschap zijn € 75 (exclusief 
bladmuziek). Zie ook www.cantamusalati.nl
Aanmelden kan via info@cantamusalati.nl of 
tel. 06-15060956.

OPPASSEN EN HOND UITLATEN - Mijn 
naam is Lilly Tours, ik ben 15 jaar en ik wil 
graag voor u oppassen of uw hond uitlaten. Ik 
heb oppaservaring met kinderen vanaf vijf jaar. 
Ik houD ook erg van dieren en kan goed met 
ze omgaan. Ik kan uw hond uitlaten als u niet 
meer goed ter been bent of als u moet werken. 
In de zomervakantie heb ik veel tijd overdag 
en in de avond. Eventueel kan ik een referentie 
opgeven. Reacties naar Lilly.tours1@gmail.com 
of 06 22 66 4355.

OPPAS AAN HUIS GEZOCHT - Voor 
onze drie kinderen (7, 4 en 1) zoeken wij 
voor ongeveer drie dagen in de week een 
lieve en betrouwbare oppas (uiteraard tegen 
vergoeding), die naast dagopvang en afhalen 
uit school ook brengt en haalt naar activiteiten 
dan wel speelafspraken. Koken is een pré. 
Reacties graag naar marjolijndk@hotmail.com

MEISJESFIETS GEZOCHT - Voor onze 
kleindochter van 12 die hier vaak logeert, 
zoeken we een meisjesfiets. Eventueel ook een 
damesfiets waar een zitje op kan voor onze 
kleinzoon. Graag reacties naar Marja van Ede 
van Heel, tel. (070)32 57 612. 

OPPAS GEZOCHT - Voor onze zoon en 
dochter (9 en 7 jaar) zoeken we vanaf het 
nieuwe schooljaar een leuke oppas die op 
maandag, dinsdag en donderdag onze 
kinderen uit school haalt (Bomenbuurt) en 
de middagen gezellig met ze doorbrengt (evt. 
kleine uitstapjes of naar de hobby’s van de 
kinderen). Geïnteresseerd? Neem dan contact 
op via 06-28074638 of e-mail: 
saamft@gmail.com
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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: Kristian Harmelink. Tel. 0900-8844.e-
mail: wijkagenten.segbroek@politie.nl of
kristian.harmelink@politie.nl

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk. 
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.): 
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van 
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak. 
Verder liefst altijd een afspraak maken via web-
site www.denhaag.nl onder ‘Loket’. 

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Informatie over het duingebied 
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.

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

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met (070) 368 50 70.

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.  (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.

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. (070) 205 24 80.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 383, kunt u terecht voor alle informatie 
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00 
Website: www.hwwzorg.nl

Evita Zorg Den Haag 
(ook voor personenalarmering en spreekuren 
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Ine Essing en Ilonka Sillevis Smitt
Tel. Ine:  346 06 04
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl

Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

Verkeerscommissie
Stef Tours, verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Eelco de Jongh, edejongh@xs4all.nl

Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl

Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, tel. 356 20 31, e-mail: clavi@hetnet.nl

Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl

Cultuurcommissie 
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
e-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO. 
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, ehvandijk@hotmail.com

Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl

Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
  Papegaailaan 32, 
  e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664
e-mail: infopia@ziggo.nl

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Paul Raasveldt, Patrijslaan 6, 
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkdenhaag.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een factuur 
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging: 
IBAN: NL61 INGB 0001783722




