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Jaargang 56, no. 6, juni 2013

Nog maar vijftien jaar geleden maakte driekwart 
van de Nederlanders nog altijd gebruik van foto-
toestellen met een filmrolletje erin. Dat lijkt veel 
langer geleden, vindt u niet? De digitale camera 
heeft sindsdien zo’n razendsnelle opmars gemaakt 
en is zo’n algemeen gebruiksvoorwerp geworden, 
dat we er nauwelijks nog bij stilstaan hoe de foto-
grafie er het er in het voorgaande tijdperk uitzag. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de vanzelfsprekend-
heid waarmee je dankzij de mobiele telefoon bijna 
overal en altijd bereikbaar bent. Wie beseft nog 
wat voor revolutie dat midden jaren negentig was? 
En denk eens aan de gelijktijdige opkomst van 
het fenomeen e-mail. Pubers van nu, die met al 
die technische verworvenheden zijn opgegroeid, 
weten niet beter dan dat die al sinds jaar en dag be-
staan. De periode rond vijftien à twintig jaar gele-
den is voor hen zowat gelijk aan de Middeleeuwen.    
Met een fotorolletje in je camera moest je altijd 
voorzichtig en zuinig omspringen, want je kon 
maar in beperkte mate foto’s schieten, bijvoorbeeld 
24 of 36 keer. Bovendien moest je maar afwach-
ten hoe de resultaten eruit zagen: onderbelicht, 
overbelicht, bewogen, te ver af… allemaal zonde 
van het geld. De digitale camera heeft de moge-
lijkheden enorm opgerekt. Je kunt naar hartenlust 
de ene na de andere shoot maken en onmiddellijk 
het resultaat zien. En als dat niet bevalt, gooi je 
het onwelgevallige of mislukte plaatje direct op de 
digitale vuilnisbelt.
Toch kleeft hier ook een nadeel aan, name-
lijk dat de oogst overdadig is. Neem nou de 
Koninginnedagviering in onze wijk op 30 april 
jongstleden, met de traditionele VogelVrijmarkt. 
Ondergetekende liep er met zijn 14-jarige klein-
zoon plaatjes schietend rond, elk met een eigen 
camera. Onderweg kwamen we wijkbladredactrice 
Magda van Eijck tegen, eveneens gewapend met 
een camera. Het gevolg van dit alles was dat er van 
deze festiviteit bijna 250 foto’s voorhanden waren 
en dat we er ruim een uur mee zoet zijn geweest 
om daar de leukste en beste uit te kiezen en die te 
bewerken voor de beloofde sfeerreportage in dit 
juninummer. Sla maar een paar bladzijden om en 
u ziet ze. Wel in zwart-wit, want we houden het 
graag nog een béétje middeleeuws.
                                                                             DvR

   Van
de Redactie
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Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...
Hoewel het niet te doen gebruikelijk is, maak 
ik toch graag éénmalig een uitzondering om 
een 60-jarige inwoner van onze wijk van harte 
te feliciteren. Dit jaar bestaat de Vogelwijk 
Volleybalclub 60 jaar. Eind mei werd dit heug-
lijke feit gevierd. Grappig idee dat al sinds 1953 
een clubje wijkbewoners gezamenlijk volleybal-
len. Op naar de 100 jaar! En lijkt een wekelijks 
partijtje volleybal dicht bij huis u ook wel wat, 
raadpleeg dan eens de gegevens achterin dit 
blad in de kolom Activiteiten&Clubs.

Ledenvergadering
Op donderdag 16 mei vond de voorjaarseditie 
van de Algemene Ledenvergadering van onze 
vereniging plaats. U treft er elders in dit num-
mer een impressie van aan. Er was een goede 
opkomst, ondanks het barre weer, wellicht 
mede positief beïnvloedt door het trio make-
laars dat ons wijzer maakte over de vastgoedsi-
tuatie in de Vogelwijk en daarbuiten.
Voor ons als bestuur leverde de ALV een aantal 
formele besluiten op: de verkiezing van een 
nieuwe penningmeester (Peter Arends), een 
akkoord ten aanzien van jaarverslag en jaarafre-
kening over 2012 en support voor het 10-pun-
tenplan waarmee wij – samen met andere 
wijkorganisaties in Segbroek – ons richten tot 
de lokale politiek. Verder kwamen er allerlei 
grotere en kleinere issues aan de orde, die de 
ALV tot een ALV maken. Vermeldenswaardig 
detail: dankzij één van onze Vogelwijk-
ondernemers kon er een fatsoenlijke bak koffie 
worden geschonken!

 Noordwestelijke Hoofdroute
Zoals hierboven al gememoreerd: tijdens de 
ledenvergadering werd een 10-punten-plan gepre-
senteerd met het oog op de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2014. Mijn inschatting is dat het thema 
Noordwestelijke Hoofdroute, het onderdeel van 
de ‘Internationale Ring’ rond Den Haag dat langs 
onze wijk leidt, een belangrijke rol gaat spelen. De 
gemeente lijkt aan te koersen op een tracé waarin 
bestaande knelpunten bovengronds worden 
opgelost. Niet alleen de financiële omstandighe-
den, maar ook verkeerskundige overwegingen 
worden hierbij als argument gebruikt. Samen 
met andere bewonersorganisaties langs de route 
Madurodam-Kijkduin staan wij als wijkvereniging 
De Vogelwijk op het standpunt dat op essentiële 
punten een ondergrondse oplossing moet worden 
gevonden. We denken daarbij in het bijzonder aan 
het stuk Sportlaan tussen de Kwartellaan en de De 
Savornin Lohmanlaan.

Doorstroming
Rond de Noordwestelijke Hoofdroute spelen ver-
schillende belangen: doorstroming, verkeersvei-
ligheid, kosten/baten en (sociale) verbindingen 
binnen de stad. Een thema als doorstroming is al 
multi-interpretabel: doorstroming bij het stoplicht 
bij jou voor de deur, of de tijd die nodig is om van-
uit de Vogelwijk op de Utrechtse Baan te komen? 
In de komende periode zullen de verschillende 
oplossingen gewogen worden op de weegschaal 
van de lokale politiek, waarbij allerlei belangen 
als gewichten in de schaal worden geworpen. We 
zullen alle mogelijkheden benutten om aan dat 
proces mee te doen.
Maar ook hier geldt: samen maken we de stad. 
Gezamenlijk zullen we in deze stad tot een oplos-
sing van dit infrastructurele probleem moeten 
komen, want niets doen is uiteindelijk geen optie. 
Er zijn trouwens gevaarlijke (oversteek)plekken 
die eigenlijk al op korte termijn zouden moeten 
worden opgelost!

Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter Arends, 
Marianne Moor, Arthur Wiggers)
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Met uitbundig klaterend applaus is tijdens de 
algemene ledenvergadering van de wijkver-
eniging op 16 mei afscheid genomen van de 
bestuursleden Rob Heidt en Anke Lütkenhues. 
Beiden hebben zich ruim zeven jaar voor de 
wijkvereniging ingezet, Rob Heidt als penning-
meester en Anke als secretaris en activiteiten-
coördinator.
Voorzitter Chris van Dam stak de loftrompet 
over het tweetal. Hij riep in herinnering dat 
Anke Lütkenhues ruim een half jaar voor ze 
bestuurslid werd nog in haar geboorteland 
Duitsland woonde en dat ze op wonderbaarlijk 
rappe wijze als ingezetene van Nederland en de 
Vogelwijk was ingeburgerd. ,,Dat ze de spelling 
van onze taal niet zo snel onder de knie kreeg, 
is heel begrijpelijk. En het is te betreuren dat 
desondanks sommige mensen daaraan de afge-
lopen jaren aanstoot hebben genomen.’’

Verrijkend
De bescheiden en ingetogen, maar op finan-
cieel gebied flamboyante Rob Heidt, werd 
door Chris van Dam aangeduid als ,,op en top 
gentleman, die gewoon voor ons doorwerkte, 
ook toen hij anderhalf jaar geleden buiten de 
Vogelwijk ging wonen.’’ Enkele minuten eerder 
was Rob vanuit een andere hoek van de verga-
derzaal eveneens geprezen. Kees van Gils, die 
al sinds mensenheugenis met een wijkgenoot 
de kascontrolecommissie vormt die de financi-
ele jaarstukken tegen het licht houdt, noemde 
Rob ,,de meest professionele penningmeester 
die ik ooit heb meegemaakt.’’ In zijn dank-
woord vatte de aftredende penningmeester zijn 
bestuurslidmaatschap samen tot ,,een verrij-
kende levenservaring.’’
Met algemene stemmen bekrachtigde de 

ledenvergadering de benoeming van Robs 
opvolger Peter Arends. Ook verwelkomden de 
aanwezigen met applaus de nieuwe ledenad-
ministrateur Paul Raasveldt en de net aange-
treden geheel ververste Activiteitencommissie, 
namens welke Alphons Jacobs een geestdriftige 
introductiespeech hield. 
Een opvolger voor Anke Lütkenhues is er nog 
niet, maar volgens Chris van Dam zal de vervul-
ling van die vacature niet lang meer op zich 
laten wachten. 

Tienpuntenplan
Bestuurslid Arthur Wiggers legde de zaal het 
ontwerp voor van een tienpuntenplan dat 
de bewonersorganisaties uit het stadsdeel 
Segbroek hebben opgesteld voor de fracties in 
de gemeenteraad met het oog op de gemeen-
teraadsverkiezingen van volgend voorjaar. 

Rob Heidt en Anke Lütkenhues
als bestuursleden uitgeluid

Anke en Rob zij aan zij
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,,We hopen dat de partijen daar rekening mee 
houden bij het opstellen van de lokale verkie-
zingsprogramma’s. Vier jaar geleden hebben 
we ook iets dergelijks gedaan en dat heeft naar 
onze mening zeker vruchten afgeworpen’’, 
aldus Arthur.
In het tienpuntenplan (binnenkort te zien op 
de website www.vogelwijkonline.nl)  staat 
onder meer een pleidooi voor behoud van het 
bestaande karakter van de wijken. Dit bete-
kent onder meer dat straten met een geva-
rieerd kleinschalig winkelbestand zoals de 
Fahrenheitstraat en de Goudsbloemlaan in ere 
moeten worden gehouden en dat er bij nieuw-
bouw op openvallende plekken geen bouw-
werken mogen verrijzen die ‘vloeken’ met de 
omgeving. Vanzelfsprekend bevat het tienpun-
tenplan ook de bekende wensen met betrekking 
tot de Noordwestelijke Hoofdroute (zie verder 
de column van de voorzitter op pagina 2) en de 
al veelvuldig geuite bezwaren tegen de extreme 
hoogbouw rond de Scheveningse haven en het 
aanleggen van een kabelbaan over de haven-
monding en langs de boulevard.

Huizenmarkt
Na de officiële afsluiting van de ledenvergade-
ring en een pauze (waarin de zojuist afgetre-
den Anke Lüthenhues en Rob Heidt nog even 
dienstbaar als voorheen wijn en frisdrank 
schonken) kregen de ongeveer zeventig aanwe-
zigen een interessant hoorcollege over de hui-
dige woningmarkt voorgeschoteld. Drie make-
laars die veelvuldig in de Vogelwijk actief zijn, 
te weten Wim Korff de Gidts, Harold Belderbos 
en Jan Hillenaar, gaven op heldere wijze weer 
hoe de huizenmarkt zich sinds het begin van de 
economische crisis in 2008 in Nederland - en in 
de Vogelwijk - heeft ontwikkeld. Ze waagden 
zich zelfs aan een toekomstvoorspelling.
Om met dat laatste te beginnen: de daling van 
de huizenprijzen én van de huizenverkoop zet 
nog wel door, maar begint af te vlakken, con-
stateerde Wim Korff de Gidts. Waarschijnlijk 
beleven we in 2014 het omslagpunt, waarbij de 

daling stopt en weer een voorzichtig omhoog 
kruipende lijn zichtbaar wordt.

Effecten
Tekenend voor de effecten van de crisis zijn 
onder meer de volgende statistische gegevens: 
er staan in Nederland momenteel twee keer zo 
veel huizen te koop als vijf jaar geleden en het 
aantal verkopen is in vergelijking met 2008 met 
de helft afgenomen. Alleen al in 2012 zijn de 
huizenprijzen met ongeveer 25 procent gedaald. 
Begin 2007 stonden in de Vogelwijk twaalf 
huizen te koop en aan het begin van dit jaar 54. 
De gemiddelde duur van de periode waarin een 
huis te koop staat was in 2008 nog 80 dagen en 
nu 157 dagen; in de Vogelwijk zelfs 200 dagen. 
Toch kampt ondanks de crisis slechts 2 procent 
van alle Nederlandse huizenbezitters met ern-
stige betalingsproblemen. 

Luchtbel
Door de crisis is de luchtbel van de torenhoog 
gestegen huizenprijzen doorgeprikt, luidde een 
van de conclusies van Jan Hillenaar, werkzaam 
bij makelaardij Joost van Vliet. Voor bepaalde 
groepen mensen was dat niet leuk, maar voor 
anderen juist een zegen. Wim Korff de Gidts: 
,,Veel woningen, ook in onze wijk, zijn aanzien-
lijk beter betaalbaar geworden en mede dankzij 
de lage rente vallen de maandlasten relatief 
mee. Maar daar staat tegenover dat je tegen-
woordig een koophuis niet zo makkelijk meer 
gefinancierd krijgt als voorheen. De banken zijn 

Het makelaarstrio: v.l.n.r. Hillenaar, Belderbos en 
Korff de Gidts.
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immers veel voorzichtiger geworden.’’
Harold Belderbos: ,,Als u in het naoorlogse 
deel van de Vogelwijk woont en u overweegt 
uw huis te verkopen, zorg dan dat uw erfpacht 
eeuwigdurend is afgekocht. Dan verkoopt het 
huis veel gemakkelijker. En voor iedere huisei-
genaar geldt: denk erom dat woningen met veel 
achterstallig onderhoud al jaren het sterkst in 
prijs dalen.’’ 
Een handige tip is ook dat de gemeentelijke 
WOZ-aanslag die aan het begin van het jaar 
in de bus valt goed moet worden bestudeerd. 
Belderbos: ,,Vaak is het huis veel te hoog ge-
taxeerd, zeker gezien de algemene prijsdaling 
vanwege de crisis. Met het indienen van een 
bezwaarschrift kun je veel geld verdienen.’’
Jan Hillenaar, die het laatste woord had, 
stuurde de toehoorders als een ware dagsluiter 
met een optimistische boodschap huiswaarts: 
,,Bij de waardebepaling van een huis is de staat 
van onderhoud zeer belangrijk, maar de allerbe-
langrijkste factor is en blijft de locatie. En die is 
natuurlijk hier in de Vogelwijk helemaal top.’’

VOGELWIJKAGENDA
Weekend 
8/9 juni

Middaguren: Kunstexpositie 
Rietzangerlaan 2A

Zondag 
9 juni

Vanaf 14.00 uur: Woordkunst 
in de Vogelwijk, Eendenlaan 6

Zondag 
16 juni

Vanaf 10.00 uur: Vogelwijk-
rally voor klassieke- en sport-
wagens

Woensdag 
19 juni

Vanaf 17.00 uur: Borrel Vogel-
Netwerk voor ondernemers uit 
de wijk, Papegaailaan 7

Zondag
30 juni

13.00-17.00 uur: Sport- en 
speldag voor de jeugd, Hellas-
sporthal, Laan van Poot

Zondag 
30 juni

Vanaf 14.00 uur: Vogelwijk-
lanenloop. Start op atletiek-
baan, Laan van Poot 353A

Vrijdag 
13 september

15.00 uur: Vogelwijk 
Golftoernooi, golfbaan 
Ockenburgh

De Vogelwijk Huiskamerbridge-competitie 
sluit het seizoen 2012/2013 af met een naar we 
hopen zonnige borrel op 9 juni a.s. om 17.00 uur 
op het terras van tennisclub Berg en Dal. Heeft 
u zin om vanaf september mee te bridgen, dan 
bent u daar van harte welkom om met andere 
deelnemende paren kennis te maken. Wij blijven 
daarna met elkaar nog op Berg en Dal voor de 
prijsuitreiking op ons jaarlijkse etentje.
Wij spelen één keer per maand een uit- of thuis-
wedstrijd in de Vogelwijk. Uit of thuis, datum en 
tijd zijn onderling af te spreken met de tegen-
standers. Overdag of ’s avonds, in het weekend 
of doordeweeks, het is net wat je samen af-

spreekt.Thuis is dan ook echt thuis aan de eigen 
huiskamertafel. Uit is altijd weer een verrassing 
om aan een andere tafel ergens in de wijk aan te 
schuiven. De gezelligheid en het sociale contact 
staan voorop, maar we spelen wel serieus een 
laddercompetitie van september t/m april.

Wil je graag meespelen of ben je beschikbaar als 
invaller, bel ons dan op (070) 3220757 of mail 
naar: paul.nld@gmail.com.

Tot ziens aan de bridgetafels! 
Paula Otten en Paul Strik, Roodborstlaan 7, 
competitiecoördinatoren. 

Speel gezellig mee met de
huiskamerbridge-competitie
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten 

In het eerste weekend van mei bevatte het 
vermaarde wekelijkse cryptogram van NRC-
Handelsblad de opgave: Haagse attractie waar 
je kunt rondkijken. Het antwoord moest bestaan 
uit twee woorden van respectievelijk 8 en 6 
letters. Voor de doorgewinterde puzzelaar een 
makkie. Dat was natuurlijk Panorama Mesdag!
En wat een toeval: op de redactie-agenda stond 
voor enkele dagen later zowaar een afspraak 
bij het panorama genoteerd. Een ontmoeting 
met Vogelwijkgenote Monique van Nieuwkerk, 
die al tien jaar lang enkele dagen per week als 

gastvrouw en gids bij dit altijd weer indruk-
wekkende en fascinerende schouwspel aan de 
Zeestraat werkt.

Advertentie
Monique woont met echtgenoot Hans aan 
de Laan van Poot ter hoogte van de dr. Van 
Welylaan. Ze doorliep de Hogere Hotelschool, 
studeerde Nederlands en Engels en was een 
aantal jaren lerares. Ruim tien jaar geleden re-
ageerde ze op een advertentie - ,,ik denk dat-ie 
in De Posthoorn stond‘’ – waarin het Panorama 

Nederlands grootste schilderij 
blijft een fascinerende attractie  
Gids Monique: ‘Het is een eer hier te mogen werken’
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Mesdag om medewerkers met talenkennis 
vroeg. ,,Zo rolde ik erin,’’ vat ze haar sollicitatie 
samen. ,,In het begin was het best een beetje 
eng. Ik had natuurlijk van de ervaren medewer-
kers al heel wat meegekregen, maar daarnaast 
had ik van alles en nog wat over Mesdag gele-
zen. Er zat zo veel informatie in m’n hoofd, dat 
ik dacht: je zult zien dat ik bij de eerste de beste 
rondleiding opeens allerlei dingen vergeet. 
Maar geleidelijk groei je erin.’’        

Rollators
Op de afgesproken ochtend staat Monique 
achter de balie bij de kassa van het museum. 
Zojuist is er een buslading bejaarde toeristen 
langs haar naar binnen gegolfd, op weg naar 
een kop koffie in het gloednieuwe grand café 
van het panoramagebouw, in afwachting van 
een rondleiding. ,,Oei! Er zitten aardig wat 
mensen met rollators bij,’’ constateert Monique. 
,,Mensen die slecht ter been zijn, kunnen vaak 
die smalle wenteltrap naar het panorama niet 
op en af. We hebben wel een trapliftje met een 
zitje, maar uit veiligheidsoverwegingen mogen 
er maar maximaal twee mensen met loopmoei-
lijkheden naar boven. Pas als die twee weer 
beneden zijn, kunnen anderen van het liftje 
gebruik maken. Dat levert dus wachttijden op.’’

Verbouwing
Het panoramagebouw heeft zojuist een ingrij-
pende verbouwing achter de rug, die drieën-
half jaar heeft geduurd. Het monumentale 
originele gebouw is fraai gerestaureerd en door 
de aankoop van een belendend pand, dat er nu 
naadloos bij is getrokken, heeft het museum 
een aanzienlijk ruimere jas gekregen. ,,Kijk 
maar: we hebben meer plaats voor tijdelijke 
exposities, er is een winkeltje gekomen plus 
een educatieve ruimte voor kinderen en ook de 
horecavoorzieningen zijn uitgebreid,’’ vertelt 
Monique, terwijl ze de Vogelwijkbezoeker 
rondleidt.
,,Je kunt nu ook diverse ruimten afhuren voor 
feesten, recepties of vergaderingen. Die extra 

inkomsten zijn hard nodig, want het museum is 
nog steeds in particuliere handen. De eige-
naren zijn nazaten van de schilder Hendrik 
Willem Mesdag en diens echtgenote Sientje van 
Houten. Voor de verbouwing hebben het rijk en 
de gemeente wel geld bijgedragen, evenals de 
Postcodeloterij en een aantal bedrijven, maar in 
principe moet het museum zichzelf bedruipen.’’

Schildersvrienden
Het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar 
de fraaie expositieruimten en andere vertrek-
ken op de begane grond zijn eigenlijk slechts 
bijzaak. Want het draait in het gebouw natuur-
lijk allemaal om het meesterstuk onder de grote 
glazen koepel: het geschilderde panorama van 
Scheveningen rond 1880, gezien vanaf het 
Seinpostduin, vastgelegd op een doek van bijna 
120 meter lang en 14 meter hoog. Het grootste 
schilderij van Nederland. ,,Mesdag heeft het 
niet allemaal in z’n eentje gedaan hoor,’’ zegt 
Monique. ,,Hij had hulp van zijn schildersvrien-
den Breitner, De Bock en Blommers én van zijn 
vrouw Sientje.’’
,,Panoramaschilderijen waren in de negen-

Monique onderaan het doek, onzichtbaar voor het 
‘gewone’ publiek.
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tiende eeuw in Europa zeer populair. Er waren 
er minstens honderd,’’ vervolgt Monique. ,,En 
vele daarvan reisden ook rond. Die werden 
voor het transport in stukken geknipt en later 
weer aan elkaar genaaid. De meeste pano-
rama’s zijn inmiddels vergaan of door brand 
verwoest. Er zijn in Europa nog maar een stuk 
of toen oude exemplaren over. In België heb 
je bijvoorbeeld nog een groot panorama van 
de Slag bij Waterloo. Gelukkig is dit werk van 
Mesdag goed geconserveerd gebleven. Bijna 
dertig jaar geleden is het nog uitgebreid geres-
taureerd en er is een nylon steundoek aan de 
achterkant aangebracht.’’

Belgen
,,Het idee voor het panorama kwam trouwens 
niet van Mesdag zelf, maar van een groep 
Belgische liefhebbers van maritieme schilde-
rijen. Mesdag had met zijn zeegezichten al 
bekendheid verworven en aangezien hij in 
Den Haag woonde, vonden de Belgen dat het 
panorama hier moest worden geschilderd en 
tentoongesteld. Het ronde bouwsel met de 
glazen koepel is er speciaal voor neergezet. 

De Zeestraat was toen nog maar een simpel 
laantje dat vanuit het Noordeinde naar de 
Scheveningseweg liep. Het doek voor het pano-
rama kwam trouwens van Vlaamse wevers, want 
die golden destijds als de besten van Europa.’’
In 1881 werd het Panorama feestelijk geopend. 
,,Vincent van Gogh, die toen in Den Haag 
woonde, was er ook bij’’, weet Monique. ,,In het 
begin sloeg de attractie enorm aan, maar de 
belangstelling verflauwde gaandeweg en vijf jaar 
later was het panoramamuseum failliet. Toen 
hebben Mesdag en z’n vrouw het gebouw met 
alles erop en eraan zelf gekocht. Nee, Mesdag 
was niet het prototype van de arme kunstenaar. 
Hij en Sientje kwamen allebei uit vermogende 
families. Mesdags vader was bankier en Sientjes 
vader groothandelaar in hout.’’

Onderkant
Terwijl we door het gebouw zwerven, komen 
we nóg een Vogelwijkbewoonster tegen. Het is 
Helma Doorman van de Ooievaarlaan, sinds 
twee jaar een collega van Monique. Zij begeleidt 
nu de eerdergenoemde bezoekersgroep met 
de vele rollators. Intussen heeft Monique een 

Groepsrondleiding bij het doek. Rechts Helma Doorman, collega en wijkgenote van Monique.
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deur geopend die leidt naar de onderkant van 
het reusachtige doek. ,,Als gewone bezoeker 
krijg je dat niet te zien’’, zegt ze, ,,maar als je 
een officiële rondleiding neemt, mag je als het 
ware ook in het schilderij stappen. Dat is een 
opzienbarende belevenis en voor veel mensen 
ook een beetje een deceptie omdat je hier ziet 
hoe slordig op veel plekken de verflaag aan de 
onderkant is afgewerkt.’’
Voor degenen die geen rondleiding kiezen, 
maar gewoon een kaartje van 8,50 euro kopen 
en zelfstandig de trap naar het platform met 
het panorama opklimmen, klinkt er vanuit 
luidsprekers op summiere wijze tekst en 
uitleg. Monique: ,,We hebben dat beschikbaar 
in twintig talen, dus als er bijvoorbeeld een 
groepje Japanners naar boven gaat, zetten we 
de Japanse versie aan. Er komen hier de laatste 
jaren opmerkelijk veel Scandinaviërs en je ziet 
ook in toenemende mate het toerisme vanuit 
Turkije opkomen. Amerikanen zien we haast 
niet meer en Duitsers komen nauwelijks meer 
in groepen, maar vooral individueel. Toch is het 
overgrote deel van de bezoekers Nederlands, 
want als Nederlander moet je dit toch minstens 
één keer in je leven hebben gezien.’’

Voorrecht
Het panorama heeft in totaal ongeveer twintig 
medewerkers, die afwisselend rondleidingen 
geven of achter de kassa staan. ,,Tot voor kort 
deden we van tijd tot tijd ook kantinedienst, 
maar sinds de grote verbouwing is het hele 
horecagedeelte uitbesteed aan een cateringbe-
drijf,’’ zegt Monique.
Ze beschouwt het nog steeds als een voorrecht 
en een eer om in dit unieke museum te werken. 
,,Voor het geld hoef je het niet te doen, want we 
krijgen een geringe vergoeding, gebaseerd op 
het minimumloon. Rondleidingen geven vind 
ik ook na tien jaar nog altijd harstikke leuk. 
Veel mensen reageren er ook enthousiast op. 
Laatst vroeg een groepje mensen: ‘Bent u soms 
een nazaat van Hendrik Willem of Sientje? U 
vertelt het allemaal zo vol vuur!’ Ja, dan voel je 
je natuurlijk wel gevleid.’’

Zondag 9 juni:
‘Woordkunst in 
de Vogelwijk’
Op zondag 9 juni bent u om 15.00 uur hartelijk 
welkom aan de Eendenlaan 6, waar onder het 
motto Uit de Kunst in de Vogelwijk de themamid-
dag ‘Woordkunst’ van start zal gaan.
Op het genoemde adres en daarna ook in enkele 
andere huizen kunnen de bezoekers tot 17.00 
uur genieten van de (Nederlandse) taal in drie 
gedaanten: het gesproken woord, het gezongen 
woord en het geschreven woord

U kunt onder meer het volgende verwachten:
- Gedichten en verhalen, voorgelezen door de 

auteurs zelf (o.a. Mary Offerhaus, Lia Schade 
van Westrum en Olga Millenaar).

- Presentatie over de natuur in de Vogelwijk 
n.a.v. het boek van de bomencommissie, door 
Clara Visser.

- Workshop ‘Stemgebruik bij spreken in het 
openbaar’ door Annelies Schorsij, logopediste.

- Korte presentatie over de geschiedenis van het 
Vogelwijkblad: ‘Van stencil tot magazine’ door 
Dick van Rietschoten.

- Optreden van Western Union Revived, coun-
try & western trio van wijkbewoner Wim van 
de Zandt.

- Kalligrafie, letterontwerp en grafisch ontwerp, 
tentoonstelling & workshop door Astrid van 
Rhijn, grafisch ontwerper.

- Voor kinderen is er een workshop, waarin zij 
lekker kunnen knutselen en spelen met letters 
en woorden.

 
Een drankje en hapje zullen deze middag verder 
veraangenamen. 
Geef uw zondagmiddag eens een verrassende 
invulling en kom kijken en luisteren! 
Tot ziens op 9 juni.

De organisatoren
Simone Kappeyne (06-3814 9134) 
Mieke Douma
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Zondag 30 juni
Sport- & speldag voor de jeugd

en
Vogelwijk Lanenloop

Zondag 30 juni belooft voor veel Vogelwijkbewoners een sportieve dag te worden.

De activiteitencommissie van de wijkvereniging heeft in samenwerking met Triodus 
Kindercentrum Reuzenperzik een sport- & spelmiddag georganiseerd voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Deze duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Het terrein bij de Hellas Sporthal aan de Laan van Poot, grenzend aan de atletiekbaan. 

Diezelfde middag begint op de atletiekbaan bij de kantine van Haag Atletiek vanaf 14.00 uur de 
traditionele Vogelwijk-lanenloop over een parcours van 5 kilometer. Lopers van verschillende 
lanen nemen het daarbij tegen elkaar op. De opbrengst van deze loop gaat naar een goed doel.

Voor de kinderen van de sportdag en de deelnemers aan de lanenloop zijn drankjes beschikbaar.

Schrijf je snel in voor de sport- & speldag!  
Ben je niet ouder dan 12, woon je in de Vogelwijk of zit je in de wijk op school? 
Kom dan op 30 juni om 13.00 uur naar de sport- & speldag bij de Hellas-kantine!
Er zijn verschillende sportieve en creatieve activiteiten te doen, zoals een survivalbaan, knots-
hockey en een estafetterace. Maar je kunt bijvoorbeeld ook je eigen T-shirt ontwerpen.

Mis het niet! Schrijf je in via dit mailadres: activiteiten@vogelwijkonline.nl
De deelnemerskosten bedragen slechts € 2,50 per kind (ter plekke te voldoen)

Schrijf je alvast in voor de Lanenloop! 
De naam ‘Lanenloop’ heeft een dubbele betekenis: het 5 kilometer lange parcours voert door 
diverse Vogelwijklanen en tegelijkertijd vertegenwoordigen de lopers elk hun eigen laan.
De kosten van deelneming bedragen € 10 voor volwassenen en € 5 voor lopers tot 18 jaar. 
Wie zich wil opgeven, individueel of met een groepje buren van dezelfde laan, moet dat doen via 
het mailadres vogelwijkloop@gmail.com
Vermeld daarbij uiteraard de namen en adressen.

Het deelnemersgeld wordt op 30 juni voorafgaand aan de loop geïnd.

                               Tot ziens op zondag 30 juni !
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

Creatieve mensen willen van tijd tot tijd graag 
aan de buitenwereld laten zien wat ze ge-
schapen hebben. En liefst horen ze dan van 
anderen dat het mooi is. Dan weten ze dat ze 
het niet voor niets hebben gedaan en worden 
ze gestimuleerd om op de ingeslagen weg voort 
te gaan. En of kunstenaars prof zijn of amateur, 
exposeren doen ze allemaal graag. Want expo-
seren is gezien worden en – hopelijk - waarde-
ring krijgen. 
Dat geldt ook voor de creatieve geesten uit 
de Vogelwijk en omgeving die hun scheppin-
gen sinds zaterdag 11 mei gedurende enkele 
weekends in de vergaderruimte naast de kerk 
aan de Rietzangerlaan tentoonstellen. Chris 
van Dam, voorzitter van de wijkvereniging, 
mocht de expositie van onder meer prachtige 
quilts, levendig borduurwerk, schilderijen en 
handgemaakte tassen van een openingswoord 
voorzien en dat deed hij met verve. Daarbij 
prees hij de organisatoren Marette Wils en 
Simone Kappeyne voor hun niet-aflatende ijver 
om amateurkunst voor het voetlicht te brengen, 
nu al voor het vijfde achtereenvolgende jaar.
In het weekend van 8 en 9 juni is de expositie-
ruimte opnieuw geopend, ditmaal met ander 

Kunstexposities Rietzangerlaan
ook nog in juni en augustus

werk van andere makers: kunstfoto’s, schil-
derijen, sieraden en keramiek. Op 10 en 11 
augustus en 17 en 18 augustus staan de deuren 
wederom open. Dan zijn naast schilderijen ook 
grafisch werk, weefwerk, papiermachéwerk en 
opnieuw tassen te zien. Bezoekers kunnen ook 
een kijkje nemen in de belendende vrij-katho-
lieke St. Albaanskerk.
Nadere informatie bij Marette Wils, Peter van 
Kessel en Hans Kruger via tel. (070) 323 89 10.

Borrel VogelNetwerk op woensdag 19 juni
Op woensdag 19 juni wordt voor de vijfde maal sinds het afgelopen najaar aan de Papegaailaan 7 de 
VogelNetwerkborrel gehouden. Deze infor mele bijeenkomsten van kleine en grote ondernemers uit de 
wijk (van zzp’er tot ‘bovenbaas’) beginnen steeds meer aan populariteit te winnen.
U betaalt een tientje en krijg daarvoor drank en hapjes in overvloed. Het begint om 17.00 uur, iedereen 
stelt zich voor en wie nieuw is mag iets uitgebreider over zijn of haar bedrijf vertellen. De moeite waard 
om eens mee te maken en een prima gelegenheid om te ‘netwerken’. 
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Vorig jaar bracht tot twee keer toe een ambte-
lijke delegatie van het stadsdeel Segbroek een 
werkbezoek aan de Vogelwijk. In het gezel-
schap van een aantal wijkbewoners namen de 
gemeentelijke vertegenwoordigers een aantal 
knelpunten onder de loep. De wegbeheerders 
Ron Siliakus en Ed Lemckert knoopten daarbij 
een aantal geuite wensen goed in hun oren. 
En toen er eind vorig jaar dankzij een VVD-
voorstel in de gemeenteraad opeens wat extra 
geld vrijkwam voor verkeersmaatregelen in de 
Vogelwijk en het Statenkwartier duurde het 
niet lang of er werden daadwerkelijk enkele 
bewonerswensen ingewilligd. 

Sportlaan-Wildhoeflaan
Eenzelfde soort opstelstrook is gecreëerd op de 
Sportlaan, richting Kijkduin, bij het kruispunt 
met de Wildhoeflaan. Ook hier kwamen fietsers 
voor de stoplichten vaak met het autoverkeer in 
de knel.
Verder is vorige maand op de hoek van de 
Sportlaan en de Kruisbeklaan het plaveisel bij 
de bushalte gerenoveerd. Omdat de bestrating 
was beschadigd, ontstonden er in toenemende 
mate trillingen in met name één van de aan-
grenzende woningen. Dat euvel is nu verleden 
tijd. 
Ten slotte is gehoor gegeven aan de wens van 
een aantal wijkbewoners om voetgangers bij de 
verkeerslichten op het kruispunt Sportlaan-De 
Savornin Lohmanlaan meer oversteektijd te 
gunnen.

Aanpassingen wegprofiel bieden
meer bescherming aan fietsers 

Zo werd er in het kleine stukje Fahrenheitstraat 
tussen de Sportlaan en de Segbroeklaan bij het 
stoplicht voor de kruising met de Segbroeklaan 
een opstelstrook voor fietsers aangelegd. Dat 
ging een koste van een aantal autoparkeer-
plaatsen. Tot dan toe stonden de auto’s meestal 
tot aan de hoek van de straat geparkeerd, waar-
door het voor de diverse verkeersdeelnemers 
bij het stoplicht vaak dringen was.
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De deelnemers kunnen inschrijven in:
- DE TOERkLASSE: geschikt voor degenen 

met geen of weinig rally-ervaring, die graag 
willen genieten van een gezellige en mooie 
toertocht in hun klassieke auto. 

- DE SpORTkLASSE: geschikt voor degenen 
die al eerder rally-ervaring hebben opgedaan 
en graag wat meer uitdaging en competitie 
aangaan, natuurlijk ook in hun klassieker.

De start vindt wederom plaats op het parkeer-
terrein van de HALO, Laan van Poot 363. Houd 
er rekening mee dat het dagprogramma om 
10.00 uur begint en om plm. 19.00 uur eindigt.
Het evenement wordt zoals gewoonlijk geor-
ganiseerd door de Vogelwijkbewoners Eric van 
der Maarel, eigenaar van CHROME, the exclu-
sive driving experience, en Carine Smith.

De kosten voor deelname bedragen 80 euro 
per equipe van twee personen. Hiervoor ont-
vangt u koffie/thee, de rally-bescheiden, een 
autoschildje, professionele begeleiding, een 
bezemwagen met monteur, een (eenvoudige) 

lunch onderweg en een borrel met hapjes bij de 
finish. Tevens zijn er prijzen beschikbaar voor 
de eerste drie équipes per klasse.

Voor diegenen die wel graag mee willen doen, 
maar niet zelf beschikken over een geschikte 
auto, biedt CHROME een keuze uit verschil-
lende klassieke huurauto’s aan:
zie www.chrome.nl

Schrijf u nog deze maand per e-mail in bij:
carine.smith@xs4all.nl 
Vermeld naam chauffeur, naam bijrijder, 
merk en type auto, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres en natuurlijk de klasse waarin u 
deelneemt.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging 
met uw startnummer en vermelding van het 
rekeningnummer waarop u het inschrijfgeld 
kunt overmaken.

Voor nadere inlichtingen/vragen: 
Carine Smith 06-51.15.23.73 of 
Eric van der Maarel: 06-28.22.80.98.

9 e Vogelwijk Classic Car Rally op zondag 16 juni

Op zondagmorgen 16 juni staan tientallen klassieke automobielen en sportwagens 
weer gretig brommend en pruttelend aan de Laan van Poot bij de Tortellaan klaar 
om de jaarlijkse Vogelwijkrally te gaan rijden. Dit jaar wordt het al de negende op rij.
Er hebben zich al aardig wat equipes ingeschreven, maar er kunnen er nog meer bij. 
Geef u dus nog snel op!  
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De voorlopig laatste Koninginnedagviering 
in de Vogelwijk, met in het vooruitzicht de 
Koningsdag die ons volgend jaar wacht, was er 
eentje om niet gauw te vergeten. Wijkvoorzitter 
Chris van Dam en actrice Linda Møller traden in 
de gedaanten van Willem-Alexander en Máxima 
op als gastheer en gastvrouw, de lente deed z’n 
uiterste best, het was aangenaam druk, op het 
open podium vertoonden veel jeugdige wijkbe-
woners hun kunsten, er was eten en drinken in 
overvloed (vooral veel zelfgemaakte cakejes en 
koekjes), men kon diverse spelletjes doen en het 
leek wel of er meer verkopers van tweedehands 
spullen waren dan ooit.
De aanduiding ‘tweedehands’ kon trouwens 
ruim worden geïnterpreteerd, want wie 
goed rondkeek, kon ook nieuwe of althans 
ongebruikte objecten ontwaren, waaronder 
een complete nieuwe pannenset en ver-
schillende elektronische apparaten. Enkele 
Vogelvrijmarktbezoekers maakten gebruik van 
de door Vogelwijk Energie(k) geboden mogelijk-

Vrolijke Vrijmarkt bij koninklijke kroning
Foto’s: Dick van Rietschoten, Tristan van Rietschoten, Magda van Eijck
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Vrolijke Vrijmarkt bij koninklijke kroning
Foto’s: Dick van Rietschoten, Tristan van Rietschoten, Magda van Eijck

heid om een proefrit te maken in een elektrische 
auto en de jongste feestgangers reden rond op 
een pony of vermaakten zich in het luchtkasteel.
Het speciaal voor deze bijzondere dag neerge-
zette tv-scherm met beelden van de ‘kronings-
festiviteiten’ in Amsterdam trok – de goede 
bedoelingen ten spijt - geen enkele kijker. Niet 
vanwege desinteresse, maar omdat het weer-
kaatsende zonlicht het zicht op de uitgezonden 
reportage onmogelijk maakte. Maar dat was 
dan ook de enige pech waarmee de organisato-
ren van de VogelVrijmarkt 2013 kampten.
De wijkvereniging en alle bezoekers zijn veel 
dank verschuldigd aan al degenen die het tradi-
tionele straatfeest dit jaar mogelijk hebben ge-
maakt. Wilt u hieraan volgend jaar een steentje 
bijdragen (ook in de voorbereidende fase vanaf 
februari), bel of mail dan even met bestuurslid 
Marianne Moor. Haar gegevens staan achterin 
dit blad. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld! 
Hoe meer vrijwilligers, hoe beter, want vele 
handen maken nu eenmaal licht werk.
Bijgaand een serie sfeerbeelden van de ge-
slaagde 30 april-viering.  
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Door Magda van Eijck

Veel mensen die zijn opgegroeid in de 
Vogelwijk, zijn jaren nadat zij hun ouderlijk 
huis hadden verlaten weer met veel plezier 
daarheen teruggekeerd om er met hun eigen 
gezin te gaan wonen. Dat Hilde Moor-Hof 
in 1968 haar intrek nam in het huis aan het 
Leeuwerikplein 13 waarin zij haar jeugd had 
doorgebracht, was echter om een wel heel 
dramatische reden. Zij woont er nog steeds en 
laat haar geschiedenis herleven.

Huurhuizen
,,De eerste woonblokken in de wijk, waartoe 

ook het Leeuwerikplein behoort, zijn in 1918 
en 1919 als huurhuizen gebouwd. De huizen 
zijn gesplitst in boven- en benedenwoningen en 
de benedenwoningen hebben een tuin,” vertelt 
Hilde. Ze laat haar mooie tuin aan de achter-
kant van het huis zien. ,,Dit huis was eigendom 
van het pensioenfonds voor slagerijen en mijn 
ouders huurden het van de beheerder van 
het huis, makelaardij en vastgoedbeheerder 
Nadorp.’’
Hilde: ,,Ik ben in 1946 geboren en was in 1968 
nog het enige kind in dit huis. Mijn oudere 
zus Trinette woonde al op kamers en mijn 
jongere broer Jan ging in Amsterdam studeren 
en ook daar wonen. Ik werkte destijds bij de 

Het ouderlijk huis van 
Hilde Moor-Hof
‘Met een korte onderbreking woon ik er al sinds 1946’
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Gemeentelijke Dienst voor de Volkshuisvesting 
en ook ik wilde op kamers. Na enige zoeken 
verhuisde ik naar een zolderverdieping aan de 
Waalsdorperweg. ‘’

Ongeluk
,,Korte tijd later vertelde iemand op mijn werk 
dat in de krant stond dat er een Nederlands 
echtpaar met de naam Hof in Italië was omge-
komen. Op een tweebaansweg was de bestuur-
der van de auto een bus aan het inhalen toen 
een vrachtwagen van de andere kant kwam. 
De bestuurder remde om weer achter de bus 
aan te sluiten, maar ook de chauffeur van de 
bus remde omdat die snel de auto voor wilde 
laten gaan. Daardoor botste de personenauto 
frontaal op de vrachtwagen. Het echtpaar was 
op slag dood.’’ 
,,Ik schrok er wel van, maar realiseerde me ook 
dat mijn ouders niet in Italië konden zijn. Ze 
waren met vakantie naar Oostenrijk gegaan. 
Bovendien staat zoiets toch niet in de krant 
voordat het aan de familie gemeld is? Maar het 
bleek wél om mijn ouders te gaan.”

Woningnood
Hilde knikt en wacht even voordat zij verder 
vertelt. ,,Mijn zus, broer en ik zouden na de 
dood van onze ouders het huis moeten leegma-
ken voor nieuwe huurders. Ik moet erbij vertel-
len dat er in die jaren een enorme woningnood 
was. Je kreeg alleen een huis met drie kamers 
als je minstens één kind had. Voor een huis met 
vier kamers moest je twee kinderen hebben en 
waren dat dan twee meisjes, dan had je pech, 
want die konden wel samen op één kamer. Dit 
huis heeft zelfs vijf kamers. 
Voor ons drieën, maar vooral voor mij, was het 
heel moeilijk om, zo vlak na de tragische dood 
van mijn ouders, ook van het ouderlijk huis 
afscheid te moeten nemen. ‘’
,,Er kwam redding via mijn werk bij de 
Gemeentelijke Dienst voor de Volkshuisvesting. 
Een collega kende een medewerker van Nadorp 
en zij heeft toen voor mij een goed woordje 

gedaan. Dat hielp. Op voorwaarde dat ook mijn 
zus en broer de huurakte zouden ondertekenen, 
kon ik in het huis van onze ouders gaan wonen. 
Zo keerde ik al vrij jong terug in het huis waar ik 
was grootgebracht.’’ 

kameroen
Later kwam mijn broer met zijn gezin in de 
zomer vaak hier logeren. Hij werkte toen voor 
de VN-organisatie FAO in Kameroen en is daar 
getrouwd met een Kameroense vrouw, die 
twee dochtertjes had. Mijn broer heeft hen 
geadopteerd. Eén van deze nichtjes, Bernadette, 
vond het hier zo leuk dat ze in Nederland wilde 
wonen. Ze is toen hier ingetrokken, bij mijn man 
en mij, en naar de internationale school gegaan. 
Later is mijn broer overgeplaatst naar Liberia, 
maar toen daar oorlog uitbrak moest hij vluch-
ten en zo keerde ook hij voor een jaar terug 
in het ouderlijk huis. Ook het andere nichtje, 
Celine, kwam erbij.”

Oorlog
,,Mijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk 
uit Den Haag, maar toen mijn vader na hun 
huwelijk een baan kreeg in Amsterdam, zijn ze 
daarheen verhuisd. Snel daarna brak de oorlog 
uit en ons gezin verhuisde naar Amstelveen. Ik 
was toen een baby. Ook al was ik nog heel klein, 
ik herinner me toch de voedseldropping aan 
het eind van de oorlog. We gingen kijken in de 



De Vogelwijk juni 2013   25

buurt van Schiphol. Heerlijk Zweeds witte-
brood kregen we.’’ 
,,Na de oorlog wilden mijn ouders weer terug 
naar Den Haag en zo kwamen wij in 1946 op 
het Leeuwerikplein terecht. Ik was toen vijf 
jaar. Mijn ouders wilden mij opgeven voor de 
Heldringschool maar omdat ik op 5 oktober 
geboren ben en kinderen in die tijd alleen naar 
de eerste klas mochten als ze vóór 1 oktober 
zes jaar waren geworden, mocht ik nog niet 
naar school. Mijn vader heeft mij toen een jaar 
lang zelf les gegeven en zo mocht ik in 1947 wel 
rechtstreeks naar de tweede klas. Juffrouw Van 
Dam werd mijn juf en ook in de derde klas was 
dat zo, maar in de vierde klas kreeg ik juffrouw 
Pauw en die was heel streng!’’

plantsoen
Ik heb hier in de wijk een mooie jeugd gehad. 
Rond het plantsoen op het Leeuwerikplein 
stond in die tijd een laag heggetje. Je mocht er 
niet overheen stappen en op het gras lopen. Wij 
kinderen deden dat natuurlijk toch en renden 
dan zo hard mogelijk naar de andere kant. 
Buurtgenoten dreigden er dan mee dat ze de 
politie zouden bellen en inderdaad kwam er 
een keer politie aan. Daar schrokken wij toen 
wel van. Er wonen hier in de buurt trouwens 
een stuk of vijf, zes mensen die in die tijd ook 
als kind hier woonden.’’ 
,,We speelden ook graag in de voormalige tank-
gracht, die door de Duitsers in de oorlog ge-
graven was als onderdeel van de Atlantikwall. 
En bij de Haagse Beek, die parallel aan de 
Sportlaan liep. Op Houtrust voetbalde in die 
tijd HBS en op een belendend veld werd ge-
cricket. Bij de ingang stond de portier, de heer 
Boon, een heel vriendelijke man die je wel eens 
stiekem naar binnen liet. In de Houtrusthallen 
gebeurde toen van alles en ’s winters was er 
een ijsbaan waar Joan Haanappel en Sjoukje 
Dijkstra oefenden.”

pauluskerk
,,Na de Heldringschool ging ik naar de chris-

telijke MMS ‘Juliana van Stolberg’. Ik had rood 
haar en daar werd ik soms mee geplaagd, maar 
nooit op school.” Hilde haalt een pakje uit de 
kast en haalt daaruit een prachtige rode vlecht 
tevoorschijn. ,,Dat was mijn haar vroeger. Nu 
ben ik grijs,” zegt ze, waarna ze oude zwartwit-
schoolfoto’s laat zien. ,,In die tijd waren mijn 
ouders ook heel actief voor de Pauluskerk. Mijn 
vader was jarenlang ouderling en ook secretaris 
van de kerkenraad. We brachten met het gezin 
geregeld kerkblaadjes rond.”

Au pair
Na de MMS wilde ik in het buitenland als au 
pair gaan werken. Ik ging naar een gezin met 
vier kinderen in Genève, maar daar werd ik vol-
ledig uitgebuit. Na een maand hield ik het voor 
gezien en ging ik terug naar Nederland, waar 
ik een kantoorbaan kreeg. Na een poosje ben ik 
met een collega als au pair naar Parijs vertrok-
ken. Daar was het wel leuk. We bleven er een 
jaar.’’
,,In 1976 ben ik met Jan Moor getrouwd, maar 
helaas is hij al in 1988 aan kanker overleden. 
Ik heb nu wel een heel lieve vriend, maar we 
wonen ieder op ons zelf.’’

Vrijwilligerswerk
Toen ik met werken stopte, heb ik veel vrijwil-
ligerswerk gedaan. Zo heb ik twaalf jaar in een 
dagactiviteitencentrum voor ex-psychiatrische 
patiënten gewerkt, in de Wagenstraat. Eén maal 
in de week kookte ik daar. Ook deed ik bood-
schappen voor mensen in de wijk en na afloop 
dronk ik daar dan een kopje koffie. Voor het 
wijkcentrum van het stadsdeel Segbroek – het 
Lindenkwadrant in de 2e Braamstraat - zit ik in 
de organisatie van een wandelclub. ’s Winters 
wandelen we twee keer in de maand en ’s zo-
mers één keer, want in die periode wordt er ook 
gefietst. Samen zorgen we voor mooie wandel- 
of fietsroutes. De wandelgroep bestaat meestal 
uit 18 personen en met de fietstocht gaan er 
ongeveer twaalf mensen mee. We genieten er 
allemaal van.”
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 Door Lydia Conens e.a.
 
Als leden van de Bomencommissie zijn we erg 
blij met de verspreiding van het boek ‘Natuur 
in en rond een tuinstad’, waarin we de lezers 
de natuur in de Vogelwijk laten (her)ontdek-
ken. Op 2 september vorig jaar vierden we ons 

lustrumfeest op 
het drukbezochte 
Nachtegaalplein en 
sindsdien zijn er al 
veel boeken over de 
toonbank gegaan. 
Wij zijn blij en trots 
dat dit boek zo 
positief is ontvan-
gen. Het heeft een 
brede
Verspreiding, zelfs 
tot in het buiten-
land. De reacties 
zijn zeer positief, 
zowel van de leek 

en als van de kenner.
De opmerkingen die wij krijgen zijn zeer divers. 

Enkele voorbeelden:
- Wat een prachtige amberboom. Nooit geweten 
dat die in de tuin van mijn buren staat.
- Voor de eerste keer in mijn leven zie ik nu dat 
alle bomen bloeien
- Altijd geboeid geweest door de Chinese moe-
rascipres, zo kaarsrecht, hoog en mooi in alle 
seizoenen. Sinds er een tegel bij ligt, weet ik hem 
te benoemen en kijk ik met andere ogen.
- Jong kind vraagt aan oma: waarom heeft die 
oude boom een rokje aan?
Het gaat over de entplaats op de iepen.
- Jammer dat er niet meer tegels bij de andere 
bijzondere bomen liggen.

- Het begrip ‘tuinstad’ is voor veel mensen nieuw 
en interessant.
- Negen varianten op o.a. de esdoorn in de 
Vogelwijk, geweldig!

Kortom: er is oprechte verbazing over de vele 
verschillende bomen in de Vogelwijk.
Met (hopelijk) het mooie weer in het vooruit-
zicht kunt u met boek in de hand alle kanten 
op. Verken de prachtige natuur rondom de wijk 
of juist in de wijk en verwonder u over het vele 
schoons, van Verversingskanaal tot Kijkduin.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 
mei hebben de Bomencommissieleden weer 
wat boeken mogen verkopen. Verder zijn ze 
natuurlijk te koop bij de boekhandels, zoals 
Bruna, Paagman, Selexyz en De Vulpen, maar 
ook bij de VVV en zelfs in Naturalis in Leiden en 
bij de leden thuis. Overal voor 12,50 euro.

In een kalender van Romke van de Kaa las ik 
het treffende gedichtje ‘Bomen’:

Wie kapt er toch die bomen?
Is ‘t voor een beter licht?
Er wordt ons iets ontnomen,
men maakt verlies tot plicht.

Mocht u twijfelen of een boom of heester in uw 
tuin behouden kan blijven of niet, laat u dan 
adviseren door een boomdeskundige. Voor 
nieuwkomers in de wijk geldt het volgende ad-
vies: leef minimaal één jaar in en rond uw huis, 
alvorens tot ingrijpende veranderingen in het 
groen over te gaan. Volg de tuin gedurende vier 
seizoenen, schrijf eventueel op wat er gaande is 
en bekijk vervolgens rustig wat de mogelijkhe-
den zijn. Verwijderen kan altijd nog.
Wij wensen u van harte veel kijk- en wandel-
plezier.

Vier voorjaar en zomer in het 
groen van de Vogelwijk
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Door Mirjam van Dam 
 
Ik vind de Vogelwijk een leuke wijk omdat 
er zoveel kinderen zijn met wie je kunt spe-
len. En veel leuke plekken. Mijn vriendinnen 
vinden dat ook. Samen met Sophie, Carlotta 
en Romy gaan we vaak naar het poepveldje. 
U zegt misschien: pardon, wat bedoel je? Het 
poepveldje ligt aan de Laan van Poot, vlakbij 
de Kwartellaan. Je moet goed uitkijken naar 
hondenpoep, want niet iedereen die een hond 
uitlaat, ruimt de poep op. 
We zijn alle vier 10 of bijna 10 jaar en zitten 
in groep 6b van de OG Heldringschool. Dat 
betekent dat we tegenwoordig met de bus naar 
onze tijdelijke school in Scheveningen gaan, 
want de Heldringschool op het IJsvogelplein is 
afgebroken en daar komt een nieuw gebouw.

Speelplekken 
We zwerven vaak door de wijk. Bijvoorbeeld 
naar het Eiberplein, waar je een leuke ver-
stopplek hebt. Of naar het speeltuintje op de 
Kwartellaan.  Maar dat is wel een beetje te klein 
voor ons, dat is voor kleuters. Maar je kunt er 
wel leuk hangen.
In Duindorp heb je leuke speelplekken voor 
kinderen als wij. In de duinen vlakbij de keerlus 

In de boomhut bij het poepveldje

Van links naar rechts: Mirjam van Dam, Romy Triep, 
Sophie Jacobs en Carlotta Oyevaar

en nog een nieuwe vlakbij Hoogvliet. Die is vet. 
Daar kun je zelfs fitness doen.
Bij het poepveldje langs de bosrand is een boom-
hut. Daar kun je heel goed chillen. Niemand 
weet dat het daar is. Je moet even klimmen en 
dan zit je 2 meter boven de grond. Misschien zijn 
er nog meer kinderen in de wijk die een speciale 
plek in de wijk hebben. Schrijf er maar een stukje 
over en stuur dat naar dit blad of doe het bij 
iemand van de redactie in de bus! 

Laat u voorlezen
Bent u slechtziend of hebt u door andere omstandigheden geen goede mogelijkheden meer om te 
lezen, laat u dan eens voorlezen door Elizabeth Muilwijk. Zij komt bij mensen thuis om kranten, 
tijdschrifen of boeken voor te lezen. U kunt daarbij ook speciale verzoeken indienen, bijvoorbeeld een 
klassiek boek dat u altijd al eens had willen lezen, een bepaalde biografie, een ongelezen boek uit uw 
boekenkast of misschien wel poëzie.
U bepaalt dus wat er gelezen wordt en zo nodig zorgt Elizabeth voor het boek. 
De locatie: bij u thuis, maar desgewenst bij Elizabeth thuis (Druivenstraat). 
De prijs bedraagt € 10 voor 1 uur voorlezen (in principe gaat het om 1 uur per keer). In overleg 
kunnen frequentie en duur worden besproken. 
Bent u geïnteresseerd, wilt u er meer over weten of kent u iemand die graag voorgelezen wil worden, 
neem dan contact op: tel. 070 3235385 of  06 22126290, e-mail: emuilwijk@online.nl
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Op vrijdag 13 september zal er weer een 
golfwedstrijd voor leden van de wijkvereniging 
worden georganiseerd. Na het succes van vorig 
jaar zullen er zeker nog meer enthousiaste 
wijkbewoners klaar staan om mee te doen. 
De inschrijving voor dit toernooi is nu geopend. 
Wacht dus niet langer en geef u alvast op.  
De wedstrijd wordt gehouden op de fraaie baan 
van de Golfclub Ockenburgh en vindt plaats 
onder de vlag van de Vogelwijkvereniging, die 
deze wedstrijd ook ondersteunt. Deelname is 
mogelijk voor maximaal 44 spelers. 

Het programma begint om 15.00 uur in het 
clubhuis voor de registratie en het afhalen van 
de scorekaarten. Om 15.30 gaat men naar de 
diverse afslagplaatsen voor een shotgunstart 
om 15.45 uur. Er wordt gespeeld over 18 holes.
Als spelvorm is gekozen voor strokeplay met 
handicapverrekening, waardoor iedere golfer 
een reële kans krijgt die dag mee te dingen 
naar de hoogste eer. Er zullen prijzen zijn voor 
dames en heren. Na afloop kan worden deelge-
nomen aan een gezamenlijke maaltijd, waarbij 
ook partners en familieleden welkom zijn.

Voor deelname moet u wel aan een aantal 
vereisten voldoen:

1. Lid zijn van de wijkvereniging
2. In het bezit zijn van een golfhandicap of een 

golfvaardigheidsbewijs
3. Na een bevestiging van uw inschrijving, 

dient u uiterlijk op 3 september te hebben 
betaald.

Door een financiële ondersteuning van de 
wijkvereniging zijn de kosten bescheiden geble-
ven. Deze bedragen een tientje voor leden van 
Golfclub Ockenburgh, 20 euro voor de overige 
deelnemers en 25 euro voor de gezamenlijke 
maaltijd (incl. een glas wijn en koffie).

Aanmelden doet u per email via: vanede@wxs.
nl
Vermeld uw naam, evt. lidmaatschap van de 
golfclub, uw golfhandicap en met hoeveel 
personen u wilt deelnemen aan de maaltijd. 
Hierna ontvangt u een bevestiging van uw 
inschrijving. Wij hopen weer op een gezellig 
golffeest.

Het wedstrijdcomité: 
Els Risselada, Chris van Ede, Andy van der Rijt en 
Bert Bruning. 

Voor nadere inlichtingen: mail naar
hjj.bruning@casema.nl 

Schrijf u alvast in voor het
Vogelwijk Golftoernooi



De Vogelwijk juni 2013   29

Jonge huizenkopers kiezen
vooral voor duurzaamheid
Jonge mensen die een huis zoeken in de 
Vogelwijk blijken duurzaamheid hoog in het 
vaandel en bovenaan hun verlanglijstje te 
hebben. Dat was een van de constateringen 
die de drie makelaars van de kantoren Korff 
de Gidts, Joost van Vliet en Belderbos tijdens 
de ledenvergadering van de wijkvereniging 
op 16 mei eensgezind aan hun toehoorders 
presenteerden. Geen dubbel isolatieglas? Geen 
vloerisolatie? Hoge energierekening? Dan 
gaan we eerst elders kijken. Zijn er ook huizen 
met zonnepanelen? Of een groen dak? Graag!

Hot item
Met die duurzaamheidswens geven jonge hui-
zenkopers niet alleen hun emoties een stem, ze 
spelen ook in op een maatschappelijke trend. 
Duurzaamheid is een ‘hot item’ geworden. 
De rijksoverheid broedt al enige tijd samen 
met allerlei maatschappelijke organisaties op 
een ‘nationaal energieakkoord’ om duurzame 
groei te bewerkstelligen. Nieuwe regelgeving 
voor bestaande huizen zal daarin een belang-
rijke plaats innemen.

Energielabel
Het beleid zal de komende jaren verschuiven 
van motiveren (met subsidies voor bijv. zonne-
panelen) naar reguleren. Denk bij dat laatste 
onder meer aan een gedifferentieerd WOZ-
tarief (‘groene’ huizen betalen dan minder) 
en een verplicht minimum-energielabel voor 

Nieuwsflitsen 
van

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

woningen. Daar zal nog wel wat tijd overheen 
gaan, maar zodra het beleid is uitgestippeld, 
zullen onze huizen in de Vogelwijk ongetwij-
feld flink hard afgerekend worden op hun hoge 
energieverbruik. Veel woningen in de wijk zijn 
namelijk bijzonder slecht geïsoleerd, want bij de 
bouw in de jaren dertig maakte men zich daar 
nog niet zo druk om. Een extra reden voor de 
vereniging Vogelwijk Energie(k) om de schou-
ders eronder te zetten en onze ambitie waar te 
maken: in 2040 moet de Vogelwijk een duur-
zame en CO2-neutrale wijk zijn.
  
Ledental
Vogelwijk Energie(k) heeft op dit moment zo’n 
250 leden, onder wie 110 leden van het allereer-
ste uur die enkele jaren geleden een aandeel in 
windmolen De Duinvogel namen. Velen hebben 
inmiddels ook zonnepanelen laten aanleggen, 
bij 70 leden zijn gratis ‘slimme energiemeters’ 
geïnstalleerd en diverse leden doen actief mee 
aan de Haagse Duurzame Open Huizendagen, 
waarbij ze aan anderen laten zien welke suc-
cesvolle duurzame investeringen ze al hebben 
gedaan.

Zonne-energie van andermans dak 
Onze volgende uitdaging is ‘de tweede golf’ te 
motiveren: mensen die tot nu toe geen reden 
zagen om hun huis te verduurzamen of voor 
wie de technische of financiële barrières te 
groot waren. Wij gaan dus aan de slag met meer 
laagdrempelige projecten. Zo willen we zonne-
panelen gaan neerzetten op grote platte daken 
van flats of scholen ten behoeve van mensen die 
zelf geen geschikt dak daarvoor hebben of die 
opzien tegen de rompslomp. 
De tijd begint te dringen: alles wijst erop dat de 
subsidiepot gaat opdrogen en de overheid met 
verplichtende maatregelen komt. Wilt u er ook 
klaar voor zijn? Kijk op de website van Vogelwijk 
Energie(k) en meld u aan als lid. Of stuur een 
mailtje naar info@vogelwijkenergiek.nl 
Het lidmaatschap kost maar € 25 per jaar en 
levert veel energie op!
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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. Een advertentie mag 
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl  

THEATRE SHOW - Suitcases & Sacrifices 
(English spoken) on Thursday June 13, 19.30 
hrs at Carlton Ambassador Hotel, corner 
Zeestraat-Sophialaan (City Center). Entrance 15 
€. Reservations: theatergroep-plankgas.nl 
Theatre dinner possible (25 €), please reserve: 
070 - 3630363. Bring all your friends!

BRUGkLASCURSUS - Op naar de brugklas! 
Voorbereidende  cursus voor kinderen die naar 
het voortgezet onderwijs gaan: vier bijeenkom-
sten in juni. Onderwerpen die o.a. aan bod 
komen: agendagebruik, computervaardigheden 
en tips voor het plannen van huiswerk. Ook aan-
dacht voor sociale vaardigheden, waardoor het 
contact met nieuwe klasgenoten makkelijker zal 
verlopen. Inlichtingen: 06-51342160 of (070)-
7370940

OppAS AANGEBODEN - Oppas (60+), al ruim 
13 jaar werkzaam in de Vogelwijk. Enkele hele 
dagen per week beschikbaar. Goede referenties. 
Tel: 06 23 411 670.

HULp IN DE HUISHOUDING - Bent u op zoek 
naar een betrouwbare huishoudelijke hulp? Ik heb 
8 jaar ervaring in de Vogelwijk. Ik ben zelfstan-
dig, flexibel en heb goede referenties. U kunt mij 
bellen: Agnes 0626971045. Voor referenties tel. 
06-28675847.

TE HUUR - Multifunctionele ruimte te huur 
op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de 
Appelstraat. Inlichtingen: (070) 737 09 40/06 
513 421 60

HULp IN DE HUISHOUDING – Mijn lieve 
betrouwbare en hard werkende hulp heeft nog 
tijd en ruimte over. Ze is heel punctueel en goed in 
haar werk. Zij is te bereiken op tel. 06 17 93 64 26. 
Voor referenties kunt u bellen tel. 365 69 61.

TE kOOp -  Golftas met 13 stokken waaronder 4 
houten, merk Lynx uit USA. Prijs: € 150. Golftas 
met 10 stokken, merk Ben Sayers inclusief golf 
retriever. Prijs: € 175. Elektrische golftrolley merk 
Hill Billy. Prijs € 75. Tel. 070 3259568.

BRIL VERLOREN– Wie heeft mijn bril (met 
mosgroene pootjes) gevonden? Ik ben hem verlo-
ren op 4 mei in de ochtend voor Nachtegaallaan 
16, in de grasstrook of op de stoep. 
Graag bellen naar 36 50 633.

GEVONDEN -  Op 11 april op Oude Buizerdlaan–
hoek Kraaienlaan gevonden: Rood lichtgewicht 
Runningjack, merk Nike. De eigenaar kan bellen 
met (070) 3682562.  

TE kOOp -  Schimmel- piano. Voor 750 euro 
mag hij worden afgehaald op de hoek van de 
Spotvogellaan en de Oude Buizerdlaan (garage 
Oude Buizerdlaan 17) Tel. 0654761794.

GEZOCHT - (Kinder)opvang voor onze labrador-
pup, tegen reële vergoeding. Per 1 september op 
maandag en/of dinsdag tussen 08.30 en 15.00 
uur. Alles in overleg. Bij voorkeur omgeving 
Nieboerweg. Familie Van Dam. 
Mail naar: cjlvandam@hetnet.nl  

GEZOCHT - In de nacht van donderdag 25 op 
vrijdag 26 april is van mijn tuinmuurtje een ijze-
ren sierbloempot met oranje viooltjes weggeno-
men. Is deze beland in uw tuin of op uw terras? Ik 
wil ‘m graag terug! Tel. 3652352 of 0621506915.

GRATIS AF TE HALEN - Biezen matten, onge-
veer 35 m². Tel. 36 20 866.
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GEVRAAGD - Wie kan ons helpen aan een een-
persoons logeerbed, liefst met onderschuifbed? 
Tel. 36 20 866.

TE kOOp - Opgelet surfliefhebbers: 2 Bic-
surfplanken (7’3” en7’9 “) en wetsuits (maten 
140, 164, 176 en damesmaat 40) te koop. Amper 
gebruikt en in goede staat. Prijs nader overeen te 
komen. Mariëtte Vrijenhoek, tel: 06 25206140

AANGEBODEN – Andrew Clarke, 
Vogelwijkbewoner, Britse nationaliteit,  Ned. 
sprekend, gediplomeerd sportmasseur en bijna 
derdejaars HBO-student fysiotherapie wil ruime 
ervaring opdoen en zoekt suggesties voor een 
stageplek per januari 2014. Ook sport- en/of 
ontspanningsmassages bij u thuis mogelijk. Tel: 
06-19458935 of e-mail adclarkey@hotmail.com

AANGEBODEN – Jonge man (28 jaar) opge-
groeid in de Vogelwijk biedt zich aan voor het 
opruimen en verkopen van uw (evt. waardevolle) 
spullen, bijv. uit uw zolder, garage, schuur, kelder. 
Tel.: 06-28614748
Mail: smitlennard@gmail.com

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

Woensdag  5 juni: Rietje Schillemans verzorgt 
een avond met psychometrie a.d.h.v. een bloemen-
séance. U mag een bloemetje of  plantje meenemen.
Woensdag 12 juni: Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen  a.d.h.v. 
nummers die uitgedeeld worden bij binnenkomst.
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door 
diverse magnetiseurs.
Woensdag 19 juni: Fien verzorgt een avond met 
psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een 
overleden persoon.
Woensdag 26 juni: AFSLUITING VAN HET 
SEIZOEN.
Ton Bons  verzorgt een avond met psychometrie 
a.d.h.v een  foto of voorwerp van een levend per-
soon. Na de avond geeft Ton een bloemengroet.

Uitslag rioolenquête op 
website: tevredenheid 
bewoners gegroeid
Het resultaat van de enquête over het verloop van 
fase III van het rioolvernieuwingsproject is sinds 
kort te lezen op www.vogelwijkonline.nl 
De enquête werd door 85 bewoners (huishou-
dens) uit het gebied tussen de Kwartellaan en 
de Oude Buizerdlaan ingevuld. Uit de resultaten 
blijkt dat het merendeel van de bewoners tevre-
den is over het verloop van fase III. De tevreden-
heid is duidelijk groter dan bij fase I en II. Destijds 
werden de algemene aspecten van het project, 
zoals berichtgeving, afhandeling van vragen, 
snelheid van de werkzaamheden, kwaliteit van 
de bestrating etc. met een cijfer tussen de 5 en 
6 gewaardeerd. Voor fase III ligt dat een cijfer 
tussen 7 en 8. Alleen de snelheid van de werk-
zaamheden scoort een 6,5, maar daarbij speelden 
weersomstandigheden een belangrijke rol.
Veel van de deelnemers aan de enquête vin-

den dat de straat voor hun deur te lang heeft 
opengelegen nádat de riolering was gelegd. 
Bovendien heeft meer dan een kwart van de 
respondenten ten gevolge van de werkzaamhe-
den schade ondervonden. Van die bewoners is 
85 procent ontevreden over de afhandeling van 
hun schadeclaim.
Deze en andere resultaten van de enquête 
zullen binnenkort met de verantwoordelijke 
ambtenaren en de projectleider worden bespro-
ken. Over de resultaten van dit gesprek volgt in 
dit blad een verslag.
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Fotoproject ‘New Horizons’
bij kappersgalerie Leon
De Haagse kunstenaar Bruno van den Elshout 
zette begin vorig jaar een camera op het dak van 
het Atlantic Hotel in Kijkduin en richtte de lens op 
de zee. Vervolgens zorgde hij ervoor dat de cam-
era elk uur een foto nam. Eind vorig jaar had hij 
voor dit project New Horizons in totaal ruim 8700 
foto’s tot zijn beschikking, waaronder vele ver-
rassend mooie. Met een selectie uit de fotoreeks 
heeft hij al op diverse plaatsen geëxposeerd en er 
komt ook een boek van het project.
Binnenkort is in de kapsalon annex kunstgalerie 
van Leon van der Zijden aan de Mezenlaan 48 ook 
een reeks van Bruno’s bijzondere zeegezichten 
te zien. Op zondagmiddag 30 juni om 16.00 uur 
wordt de expositie geopend (u bent welkom!). De 
foto’s, die ook te koop zullen zijn, blijven tot begin 
september hangen.
 

Concert piano en cello
in Houtrustkerk
Op zondag 16 juni van 12.00 tot 12.30 geven 
pianist Duco Burgers en cellist Patrick Karten een 
koffieconcert in de Houtrustkerk, Beeklaan 535, 
hoek Houtrustweg. Op het programma staan de 
vierde cellosonate van Beethoven en de Elegie van 
Fauré. De toegang is gratis, met een collecte na 
afloop.
De vaste organiste van de kerk, Marieke Stoel, ver-
zorgt op zondag 21 juli van 12.00 tot 12.30 een 
zomers orgelconcert met drie prachtige compo-
sities van J.S. Bach: BWV 573 (de ‘onvoltooide’), 
662 (Allein Gott) en 582 (Passacaglia en fuga). 
Ook hier geldt: toegang gratis, collecte na afloop.

Ruim 20 reacties na oproep
melding natte kelders  
De eerder dit voorjaar gedane oproep van een 
bewoner van de Kwikstaartlaan om melding te 
maken van extreem vochtige of ondergelopen 

kelders – mogelijk als gevolg van de riolerings-
werkzaamheden – heeft ruim twintig reacties 
opgeleverd. Inmiddels is uit contacten met de 
gemeente echter gebleken dat de gemeente geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor grondwa-
ter dat in kelders omhoog komt. Enerzijds wijt de 
gemeente het euvel aan het zeer natte herfst-  en 
winterseizoen en anderzijds aan de ouderdom 
van de kelders. Onder anderen bewoners van de 
Pauwenlaan en de Tuinfluiterlaan, die klachten bij 
de gemeente hadden ingediend  en een vergoeding 
hadden gevraagd voor het waterdicht laten maken 
van hun kelder, vingen bot.
In heel Den Haag zitten op tal van plaatsen peilbui-
zen in de grond waarmee de grondwaterstand in 
de gaten wordt gehouden. De gemeente controleert 
iedere zes weken alle peilbuizen en meet de hoogte 
van de grondwaterstand in de buis. Een overzicht 
van alle recente metingen is te vinden op de website
www.grondwaterindenhaag.nl

Workshops zakelijk gebruik
van Facebook en LinkedIn
Op donderdag 20 juni van 09.30 tot 14.00 uur 
kunt u aan de Papegaailaan 7 een workshop volgen 
over het zakelijk gebruik van Facebook. De work-
shop wordt gegeven door Hildo Göbel, social media 
trainer (zie ook www.aandachtkrijgen.nl)
De deelnamekosten  bedragen € 139,- inclusief 
koffie met iets lekkers en een vers bereide lunch. 
Minimum aantal deelnemers 4 en maximaal 6.
De deelnemers leren o.a. een zakelijke fanpage op 
Facebook te maken, evenals een ‘Like-gate’, plus 
een aantal ‘apps’ (buttons bovenaan de pagina) met 
bijvoorbeeld je ‘twitterfeed’ of youtube-filmpjes. 
Ook wordt geleerd hoe je van tevoren berichten 
inplant.
Bijna een week later, op woensdag 26 juni, 
wordt op hetzelfde adres van 09.30 tot 14.00 uur 
een workshop gegeven over het thema ‘Werk vin-
den via LinkedIn’. U leert in korte tijd van alles over 
dit sociale medium en krijgt na afloop eveneens een 
lunch voorgeschteld. Totale kosten: € 99 p.p.  

Kortom
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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 basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1.

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereni-
ging, Victor Veenman via
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Meldpunt m.b.t. duingebied 
hht_boswachters@denhaag.nl of 
tel (070)  353.85.11

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 308 39 54.

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het 
maken van een afspraak op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt-
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6, 
tel. (070) 308 39 54. Huisbezoek is mogelijk. 

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) 308 39 54. Lizeth Kastelein.

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. (070) 308 39 54 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) 308 39 54.

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. (070) 754 55 66.
Email: wspuitzicht@florence.nl

Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar 
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeg-
huis en een seniorencomplex.  
Tel. (070) 306 10 20 
E-mail: info@rzgs.nl  Website: www.rzgs.nl

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJkOUDERENWERk

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

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

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

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

Verkeerscommissie
Herman Boutkan, Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl

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

Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com

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

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

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

Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, HALO. Contact: Willem 
Korteweg, tel. 06-11928401
mail: volleybal@vogelwijkonline.nl

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

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

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

postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam
tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl

Secretaris
Vacant

penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26
tel. 06 53 18 27 30
e-mail: pcarends@xs4all.nl

Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
  Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
  arthur.wiggers@planet.nl
- Marianne Moor
  Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
  e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6, tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een accept giro 
toegezonden. 
Gironummer wijkvereniging: 1783722.

WIjKVeReNIGING




