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Jaargang 57, no. 3, maart 2014

Niet gehinderd door de winter zijn we geruisloos van 
de herfst het voorjaar ingegleden. Om in de juiste 
stemming te komen, vindt u alvast een uitbundige 
uiting van de lente op het omslag van dit blad. 
Normaal gesproken zie je dit boterbloemenveld langs 
de Haagse Beek ter hoogte van de Goudenregenstraat 
pas in mei ontstaan, maar omdat de natuur door de 
zachte wintermaanden toch al van slag is, zal dit 
plaatje waarschijnlijk al eerder te bewonderen zijn.
Op de achtergrond van de omslagfoto is de toren 
van de voormalige Sacramentskerk aan de Sportlaan 
te zien. In dit nummer speelt die op verschillende 
plekken een rol, onder meer in een verhaal over de 
asielzoekers die al ruim een jaar in die kerk verblijven. 
Er staat trouwens – louter toevallig - nog een ander 
artikel over vluchtelingen in deze editie, in dit geval 
over slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië.     
De toekomst van het vroegere godshuis aan de 
Sportlaan is nog altijd ongewis. In zijn column op de 
pagina hierachter schrijft Chris van Dam, voorzitter 
van de wijkvereniging, dat hij onlangs samen met 
collega-bestuurslid Arthur Wiggers een onderhoud 
had met de bijna uitgeregeerde wethouder Norder 
(Bouwen en Wonen). Daarbij heeft het Vogelwijk-duo 
te horen gekregen dat het plan om twee apparte-
mentenflats op de plek van de kerk te bouwen zeer 
weinig kans van slagen maakt. Dit betekent dat de 
toekomstige bebouwing van de kerkelijke grond weer 
alle kanten op kan. De vraag is echter of Norder hier 
niet bezig was over zijn eigen politieke graf heen te 
regeren.
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen van 19 maart, waarbij zoals velen vrezen de PVV 
de grootste fractie dreigt te worden, vond op 4 maart 
in de Acaciastraat een lokaal-politieke discussieavond 
plaats, georganiseerd door onze wijkvereniging in 
samenwerking met de bewonersorganisatie uit de 
Bomenbuurt. Daarbij stonden vooral onderwer-
pen centraal die binnen ons blikveld vallen, zoals 
de toekomst van de Sportlaan en Segbroeklaan als 
verkeersaders. U zult vergeefs zoeken naar een verslag 
daarvan, want dit blad werd al in de laatste week van 
februari gedrukt. Wellicht kunen we er in het april-
nummer nog even op terugkomen, hoewel er dan 
ongetwijfeld meer aandacht zal worden besteed aan 
de uitslag van de raadsverkiezingen.

                                                                  DvR

   Van
de Redactie
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Welkom in onze wijk
Het bestuur van de wijkvereniging meent dat 
nieuwkomers beter welkom geheten kunnen 
worden in onze wijk. Op ons netvlies komt dan 
onder meer een aantrekkelijke folder, te vinden 
bij de bakker, de apotheek, de tandarts of uit te 
reiken door de makelaar als je in de Vogelwijk 
een huis koopt. Of twee maal per jaar een wel-
komstbijeenkomst voor nieuwkomers.
Wij zoeken wijkbewoners die er – vrijwillig of 
professioneel – een uitdaging in zien om dit 
goed op poten te zetten. En wel op een zodanige 
manier dat we er als bestuur en vereniging zelf 
verder mee kunnen. Reacties graag naar onze 
secretaris Henk Eleveld. Zie z’n gegevens op de 
laatste pagina van dit blad. 

Sacramentskerk
De voormalige Sacramentskerk aan de 
Sportlaan is en blijft een blikvanger in onze 
wijk: ook voor het bestuur. Na enkele maanden 
aandringen voerden Arthur Wiggers (mijn col-
lega met aandachtsgebied ‘ruimtelijke orde-
ning’) en ondergetekende eind januari overleg 
met wethouder Norder over het plan voor de 
bouw van twee appartementenflats op de plek 
van de kerk. De wethouder deed de toezegging 
dat er een gesprek zou komen tussen de Dienst  
Stedelijke  Ontwikkeling (DSO) en vertegen-
woordigers van de wijk over de criteria waaraan 
de gemeente eventuele nieuwbouwplannen zou 
toetsen. Ongebruikelijk, zo’n gesprek, omdat in 
de visie van de gemeente de verantwoordelijk-
heid voor overleg met de wijk bij de projectont-
wikkelaar ligt. Maar de wethouder wilde voor 
dit speciale project een uitzondering maken. 

Mooi!
Inmiddels heeft genoemd gesprek plaatsgevon-
den. Eén ding werd helder: het bouwplan zoals 
eerder ingediend door Kavel Vastgoed zal nooit 
tot stand komen.  De verdere consequenties zul-
len worden besproken in de werkgroep die zich 
onder de paraplu van de wijkvereniging met 
de bouwkundige toekomst van de kerk bezig 
houdt. Spannend! Later meer!

Asielzoekers
Ook ten aanzien van de huisvesting van de 
asielzoekers die in de kerk verblijven is er bewe-
ging. Begin februari voerden medebestuurslid 
Christian Pick en ondergetekende over deze 
kwestie een gesprek met burgemeester van 
Aartsen. Deze is bezig een alternatieve op-
vanglocatie te zoeken, iets waarover in februari 
ook in AD Haagsche Courant verslag werd 
gedaan.Veel stille diplomatie, deels achter de 
schermen: het is onze burgervader wel toever-
trouwd. Wij hopen dat het voor alle betrok-
kenen zal leiden tot een oplossing voor deze 
schrijnende situatie.

Overlast grondwater
In de Vogelwijk is grondwater voor veel bewo-
ners al jaren een bekend fenomeen. De laatste 
maanden is het aantal klachten bij de wijkver-
eniging over natte kelders explosief toegeno-
men. Wijkbewoners die jarenlang – al dan niet 
na het treffen van enkele maatregelen – een 
droge kelder of kruipruimte hadden, moesten 
de laatste tijd fors aan de bak om die ruimten 
droog te houden. Is er een verband tussen deze 
lekkages en het nieuwe rioolsysteem met infil-

De wijk
in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk



De Vogelwijk maart 2014   3

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag 
19 maart Gemeenteraadsverkiezingen

Vrijdag 21 
maart

12.00 uur: Lentebrunch voor 
Vogelwijksenioren, Eendenlaan 6 
(zie elders in dit nummer)

Zondag 6, 
13 en 20 
april

13.00-16.00 uur: Voorjaarsfair in 
Ivy Lodge, Leeuweriklaan 13

Maandag 
21 april

10.30 uur: Paaspuzzeltocht voor 
de jeugd. Geef je alvast op via 
activiteiten@vogelwijkonline.nl

tratiebekkens her en der in de wijk of is 
dat verband er helemaal niet?
Het bestuur van de wijkvereniging heeft beslo-
ten om door middel van een enquête te inven-
tariseren wat nu precies de aard en omvang van 
dit probleem is. Dit wil niet zeggen dat we direct 
een actieve rol op ons zullen nemen, maar we 
willen graag wijkbewoners helpen om goed 
gedocumenteerd aan de slag te kunnen. Hebt u 
last van dit probleem: ga naar de website van de 
wijkvereniging (www.vogelwijkonline.nl), print 
het formulier, vul het in en bezorg het op Laan 
van Poot 300 bij onze secretaris Henk Eleveld. 
Heeft u geen internet, dan kunt u bellen met 
Henk Eleveld (06 164 78 764) en krijgt u van 
hem een formulier.

Flirt met de Heldringschool
In het vorige nummer hebben we aangegeven 
interesse te hebben in een meer vaste rela-
tie met een locatie in onze wijk: de nieuwe 
Heldringschool. Op onze oproep om in contact 
te komen met mensen of instanties die hier ook 
interesse in hebben, hebben wij twee reacties 
binnengekregen. Met deze mensen zijn we in 
gesprek. Al met al lijkt het er op dat we daad-
werkelijk met de Heldringschool specifieke 
afspraken kunnen gaan maken. Meer hierover 
in een volgende editie van dit magazine!

Chris van Dam
Voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

P.S. Heeft u uw contributie al overgemaakt?

Voorjaarsbrunch 
voor senioren op 
vrijdagmiddag 
21 maart
Zestigplussers uit de wijk worden bij dezen 
van harte uitgenodigd deel te nemen aan 
de voorjaarsbrunch op de eerste lentedag, 
vrijdag 21 maart. Deze maaltijd vindt net als 
vorig jaar plaats van 12.00 tot 15.00 uur aan de 
Eendenlaan 6, ten huize van Mieke Douma 
die samen met Ria Zonneveld deze brunch 
organiseert.

De kosten van de brunch bedragen € 15 per 
persoon, ter plekke te voldoen. Wilt u dit gezel-
lige evenement meemaken, dan dient u zich wel 
van tevoren aan te melden. Dat kan telefonisch 
in de week van 11 tot en met 13 maart bij Ria 
Zonneveld (tel. 070-345.22.68), bij voorkeur 
tussen 10 en 12 uur in de ochtend.
Wanneer u problemen heeft met het vervoer 
naar de Eendenlaan en terug, dan kunt u dat 
bij uw aanmelding aangeven. Ria Zonneveld en 
Mieke Douma zorgen er dan voor dat u wordt 
opgehaald en weer thuisgebracht.
Tijdens de brunch zal Clara Visser, lid van de bo-
mencommissie en mede-auteur van het boekje 
Vogelwijk Den Haag, Natuur in en rond een 
tuinstad iets komen vertellen over de bijzonder-
heden die onze groene wijk biedt. Haar verhaal 
vormt de opmaat naar de volgende seniorenac-
tiviteit, te weten een zomerwandeling door de 
Vogelwijk die medio juni haar beslag zal krijgen. 
Deze wandeling zal worden gehouden onder 
leiding van de andere auteur van eerderge-
noemd boekje, Lydia Conens.
Om de voorjaarsbrunch nog extra luister bij 
te zetten, zou het leuk zijn als enkele deelne-
mers een gedicht voordragen, een kort verhaal 
voorlezen of iets muzikaals laten horen. Voel u 
echter niet verplicht. Het is geheel aan u!

http://www.vogelwijkonline.nl
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Een zeskoppig rechercheteam van het 
politiebureau Segbroek is al wekenlang 
bezig getuigenverklaringen en bewij-
zen te verzamelen tegen de 42-jarige 
Haagse vrouw ‘Daisy’ die op zaterdag 
18 januari in de Vogelwijk is gearres-
teerd op verdenking van grootschalige 
diefstal.  Zij nam de afgelopen vier jaar 
tal van waardevolle voorwerpen weg 
uit woningen waar zij als hulp in de 
huishouding werkte, voor 90 procent 
in de Vogelwijk, maar ook op enkele 
plekken in de Bomen- en Bloemen-
buurt. In het huis aan de Laan van Poot 
waar de vrouw tegen de lamp liep, 
waren camera’s aangebracht die haar 
praktijken hadden geregistreerd.  

Gedupeerden
De afgelopen weken heeft de recherche al con-
tact gehad met een aantal gedupeerden in de 
wijk die de huishoudelijke hulp in dienst had-
den. ,,De zaak bleek een beerput te zijn,’’ aldus 

wijkagent Wilfried van der Vorst. ,,Er kwamen 
steeds meer verbazingwekkende feiten naar 
boven. Vooral oudere mensen zijn slachtoffer 
van haar geworden. Ze wist met mooie praat-
jes altijd vrij snel het vertrouwen van haar 
klanten te winnen. Zo verzamelde zij van heel 
wat huizen de sleutels. Maar niet iedereen 
vertrouwde haar blindelings. We hebben ook 
een getuigeverklaring van een hoogbejaarde 
vrouw op de Haviklaan die Daisy twee jaar 
geleden de deur heeft gewezen na te hebben 
ontdekt dat ze wijn had gestolen.’’
Kort na de arrestatie van Daisy deed de politie 
huiszoeking in haar eigen woning in de buurt 
rond de Leyweg, waar zij samenwoont met 
een zoon. De politie trof een grote hoeveel-
heid gestolen goederen aan, zoals zilverwerk 
en antiek, sieraden, klokken en zelfs schilde-
rijen. Bovendien stal de werkster ook geregeld 
contant geld. ,,Veel mensen hadden nooit of 
misschien pas maanden later in de gaten dat er 
iets miste,’’ aldus de wijkagent. ,,Als ze bijvoor-
beeld een zilveren vaasje had weggenomen, 
zette ze er iets anders voor in de plaats.’’ 

Sleutel
De tengere vrouw van Surinaams-hindoe-
staanse origine, die vooral opviel door haar 
kleine gestalte en grote ogen, heeft zichzelf 
de afgelopen vier jaar vele malen via de kleine 
advertenties in het wijkblad (de Kwettertjes) 
aangeboden als hulp. Ook wist ze enkele klan-
ten van haar zo ver te krijgen dat zij haar in het 
wijkblad aanprezen.
Bij het onderzoek naar Daisy’s handel en wan-
del kwam aan het licht dat ze sinds het voor-
jaar van 2010 twintig maal met verschillende 
telefoonnummers in de rubriek Kwettertjes 

Hoe een stelende huishoudelijke hulp
na vier jaar tegen de lamp liep
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Ruud van der Hoofd
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heeft gestaan. Altijd stond er een referentie-
telefoonummer bij van een ‘werkgever’ die ze 
al had. De meeste advertenties leverde ze zelf 
aan. Daarbij kwam het voor dat mensen die als 
referentie werden genoemd geen idee hadden 
dat Daisy hun nummer in de advertentie had 
gezet. Omdat er telkens een referentie werd 
vermeld en de werkster niet steeds hetzelfde 
mobiele nummer van zichzelf opgaf, kreeg 
Mileen Boutkan die al vele jaren de Kwettertjes 
voor het wijkblad verzamelt geen argwaan. 

Vele klanten
Niettemin waren eind 2011 tegenover de politie 
al verdenkingen jegens Daisy geuit. Een onder-
zoek, waarbij ook twee aan het wijkblad ge-
richte e-mails tegen het licht werden gehouden, 
liep echter stuk omdat er geen harde bewijzen 
konden worden gevonden.
Volgens wijkagent Wilfried van der Vorst had 
Daisy in de loop der tijd zoveel klanten verza-
meld dat het praktisch onmogelijk was overal 
echt schoon te maken. ,,Ze had er bijvoorbeeld 
op een bepaalde dag vier op een ochtend, al-
lemaal voor twee of drie uur. Dat waren dan 
meestal huizen waarvan ze de sleutel had. Dan 
streek ze het geld op dat klaar lag en werkte 
ongeveer drie kwartier, zodat het enigszins leek 
dat er was schoongemaakt. Vervolgens reed ze, 
al dan niet met gestolen spulletjes bij zich, naar 
het volgende adres.’’

Martha
Doorgaans bediende de huishoudhulp, die 
rondreed in een kleine grijze Suzuki, zich van 
de naam Daisy. Een wijkbewoonster die ook 
met haar te maken heeft gehad, leerde haar 
echter kennen als Martha. De betreffende 
bewoonster werd in 2012 op straat door Daisy 
aangesproken met de vraag of ze huishoude-
lijke hulp nodig had of wellicht andere mensen 
in de wijk kende die een schoonmaakhulp kon-
den gebruiken. De aangesprokene antwoordde 
op beide vragen ontkennend. Door toevallige 
omstandigheden kwam ze daarna nog een paar 

keer met de zich Martha noemende vrouw in 
contact, waarbij ‘Martha’ haar ook een keer 
vroeg of ze het wijkblad mocht inzien. ,,Ze 
was heel opdringerig en dwingend,’’ aldus de 
wijkbewoonster.

Harde eisen
Daisy liep op zaterdagmiddag 18 januari tegen 
de lamp in een huis aan de Laan van Poot ter 
hoogte van de Kwartellaan. De alleenstaande 
bewoner van 87 jaar, die al z’n hele leven op 
verschillende adressen in de Vogelwijk heeft 
gewoond, had haar begin vorig jaar in dienst 
genomen. Dankzij de oplettendheid van zijn 
dochter Loulou en schoonzoon René, die op 
de Patrijslaan wonen, kwam de zaak aan het 
rollen.   
Loulou: ,,Het begon ermee dat we vorig 
voorjaar van vrienden op het Fazantplein 
hoorden dat ze een kennismakingsgesprek 
hadden gehad met een werkster van wie ze het 
telefoonnummer in het wijkblad hadden zien 
staan. Ze hadden haar niet aangenomen, want 
volgens onze vrienden wekte de vrouw geen 
sympathie omdat ze een hele reeks harde eisen 
stelde, zoals doorbetaling tijdens vakantieperi-
oden. Toen ze de vrouw in kwestie beschreven, 
zei ik: O, die ken ik! Die werkt bij mijn vader!’’

Kwettertje
Nadat begin juni 2013 het nieuwe wijkblad in 
de brievenbus was gevallen, stuitte LouLou bij 
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het doornemen van de Kwettertjes op de tekst 
‘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 06…… 
en voor referenties kunt u bellen…’. Loulou was 
hoogst verbaasd. ,,Dat referentie-telefoonnum-
mer was van mijn vader! Ik wist zeker dat hij 
die advertentie niet had geplaatst. Dat was zijn 
stijl niet. Zoiets zou hij nooit doen. Toen we 
hem ermee confronteerden, zei hij inderdaad 
van niets te weten. Maar hij zat er niet zo mee 
dat zijn werkster dit zelf had geregeld. Hij was 
niet ontevreden over haar, zei hij.’’

Schilderij
Op een dag in de herfst ontdekte Loulou’s 
echtgenoot René tijdens een bezoek aan zijn 
schoonvader iets merkwaardigs. René: ,,Op een 
plek waar altijd een schilderij had gehangen, 
hing nu opeens een Afrikaans masker. Ik vroeg 
waar het schilderij was gebleven, maar m’n 
schoonvader wist het niet. Ik ging met Loulou 
verder op onderzoek en zo kwamen we er ach-
ter dat uit andere kamers nog twee schilderijen 
waren verdwenen. Bovendien was uit een klein 
kamertje dat altijd met een sleutel was afge-
sloten een antieke stolpklok weggehaald. De 
huishoudelijke hulp was volgens ons de enige 
die dat allemaal kon hebben gedaan, maar 
we vroegen ons af hoe ze aan de sleutel van 
het kleine kamertje kon zijn gekomen. Toen 
we zochten naar een reservesleutel die altijd 
in een kast lag, bleek die foetsie te zijn. Om te 
controleren of Daisy inderdaad in het  kamertje 
kwam, legden we in een geldkistje dat daar ook 
stond twee briefjes van 50 neer. Kort na haar 
bezoek was één van die briefjes weg.’’

Camera’s
Loulou en René namen contact op met de 
politie en uitten hun vermoedens. Ze hadden al 
een keer een kleine filmcamera - een handycam 
- verdekt in de woonkamer opgesteld en die 
kort voordat Daisy zou arriveren aangezet. Op 
de filmbeelden zag je haar heen en weer lopen 

en hoorde je haar langdurig met een bekende 
telefoneren, waarbij ook het stelen van geld 
aan de orde kwam. Dit was het eerste belang-
rijke bewijsmateriaal. Ook had René een keer 
als Sherlock Holmes bij het huis aan de Laan 
van Poot staan posten toen Daisy er binnen 
was. Hij zag toen dat ze met een grote gevulde 
tas het huis verliet en in haar auto stapte. 
René: ,,Met m’n eigen auto ben ik haar toen 
gevolgd, maar omdat het druk was, raakte ik 

haar helaas bij de Soestdijksekade kwijt.’’
In overleg met de politie installeerden René 
en Loulou in januari twee kleine onopvallende 
cameraatjes in huis: één in de woonkamer en 
één in het eerder genoemde kleine kamertje.  
Het waren zogeheten dashboardcamera’s die 
door automobilisten worden gebruikt om 
bepaalde routes te filmen. Uiteindelijk bleek op 
beide camera’s duidelijk te zien dat Daisy geld 
en spullen meenam. 

Arrestatie
Op zaterdagmiddag 18 januari sloot het net 
zich rond Daisy. Ze had afgesproken rond 15.00 
uur naar de Laan van Poot te zullen komen 
en ze wist dat de heer des huizes niet thuis 
zou zijn. Opnieuw snorden de camera’s. Als 
extra lokaas was in het geldkistje in het kleine 
afgesloten vertrek een flinke stapel gemerkte 
en geregistreerde bankbiljetten neergelegd. 

Hier werd Daisy op 18 januari gearresteerd.
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Buiten hielden vier rechercheurs haar in de 
gaten. Loulou: ,,We mochten er niet bij zijn, 
dus we zaten in spanning thuis te wachten. 
Tegen half vijf kregen we een telefoontje van 
de politie dat ze om vijf over vier was gearres-
teerd zodra ze het huis had verlaten.’’

Meld u bij de politie
Gezien de omvang van de diefstallen en van 
het onderzoek zit Daisy nog steeds in voor-
lopige hechtenis.
Wijkagent Wilfried van der Vorst doet namens 
de recherche een dringende oproep aan alle 
Vogelwijkbewoners die ervaringen met Daisy 
hebben om via telefoonnummer 0900-8844 
contact op te nemen met het ‘rechercheteam-
Daisy’ van bureau Segbroek. Wie Daisy in huis 
heeft gehad en spullen mist, kan bij de politie 
foto’s bekijken van voorwerpen die in het huis 
van de vrouw zijn aangetroffen.

Naar aanleiding van berichten in de media en 
oproepen die laancoördinatoren uit de wijk 
in hun omgeving hebben verspreid, meldden 
zich vorige maand bij de politie al zeventien 
mensen die ervaringen met Daisy hebben 
gehad.

Tips
De wijkagent waarschuwt om niet te snel 
met onbekende huishoudelijke hulpen in 
zee te gaan. In het algemeen kan men het 
best deze tips volgen:

Vraag een kopie van een identiteitsbewijs 
van de hulp en ook een adres en telefoon-
nummer.

Ga goed na of een door de hulp opgegeven 
referentie klopt.

Geef geen huissleutel aan de hulp als u haar 
nog niet of nauwelijks kent.

Maak foto’s van waardevolle goederen 
in huis en zet een beschrijving ervan op 
schrift, zodat bij vermissing kan worden be-
wezen dat het om uw eigendom(men) gaat.

Laat nooit geld of waardepapieren in huis 
slingeren, anders dan het geld dat klaar 
wordt gelegd voor de hulp.

Neem bij serieuze vermoedens van diefstal 
contact op met de politie.

Open dag in Uitzicht zaterdag 15 maart
Tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn is er op zaterdag 15 maart van 11.00 tot 
16.00 uur weer Open Dag in woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383.

Een goede gelegenheid om de verschillende zorgarrangementen en andere faciliteiten te 
verkennen die Uitzicht kan bieden. Buurtbewoners, mantelzorgers, belangstellenden voor de 
dagbehandeling, geïnteresseerden in het nieuwe wooncentrum Dekkersduin, potentiële 
vrijwilligers, iedereen is van harte welkom. 
Er zijn informatiestands, er worden rondleidingen verzorgd en er zijn muziekoptredens. 
Ook voor koffie, een drankje of hapje in het café-restaurant van Uitzicht bent u van harte 
uitgenodigd. 
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Door Dick van Rietschoten

,,Kijk uit waar je loopt. Het is hier nat!,’’ zegt 
Lize den Oudsten, wijzend op de tegelvloer in 
een zijbeuk van de voormalige Sacramentskerk 
aan de Sportlaan. ,,We hebben een lekkage 
vanuit het dak, die niet zo makkelijk te verhel-
pen is.’’
Even later staan we – gelukkig op droge tegels 
- midden in het kerkschip. Het lijkt er wel een 
bedoeïnenkamp. Rondom zijn met behulp van 
planken, stukken karton, plastic, oude lappen 
en dekens tal van ‘hutten’gebouwd. Ze dienen 
als slaapkamertjes voor de uitgeprocedeerde 

asielzoekers die al sinds januari 2013 in het 
kerkgebouw verblijven. ,,Zo hebben ze het ’s 
nachts nog wat warmer,’’ verklaart Lize. ,,We 
mogen trouwens blij zijn met deze extreem 
zachte winter. Het had allemaal nog veel erger 
gekund. Toch blijft de binnentemperatuur een 
probleem, want de oliegestookte kachels die 
we hadden, mogen we van de brandweer niet 
meer gebruiken.’’

Wisselende samenstelling
Lize den Oudsten, wonend aan de Kramsvogel-
laan, is een van de Vogelwijkbewoners die 
geregeld in de kerk te vinden zijn. Ze verricht 

‘Verplichte smeltkroes’ in kil 
kerkgebouw aan Sportlaan
Lize den Oudsten houdt bij uitgeprocedeerde 
asielzoekers de moed erin

Foto: Frans Ohm
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daar allerlei hand- en spandiensten voor de 
circa zestig bewoners, die om verschillende re-
denen niet terug kunnen naar hun moederland, 
onder meer omdat ze er gevaar lopen of geen 
identiteitspapieren meer hebben.
,,Ik ben er hier vanaf het begin bij betrok-
ken,’’ vertelt Lize. ,,In eerste instantie ging het 
voornamelijk om Irakezen, een dertigtal. Die 
vormen nog wel de hoofdmoot, maar in de loop 
van het jaar zijn er ook Afghanen bij gekomen 
en mensen uit Tadzjikistan, Dagestan en Iran. 
De groep bestaat nu uit zo’n zestig personen, 
maar wisselt geregeld van samenstelling. Er is 
een harde kern van twintig tot veertig man-
nen. Soms zie je bepaalde personen opeens een 
paar dagen of weken niet meer. Dan logeren ze 
bij vrienden of bekenden om even op verhaal 
te komen of om elders in het land overleg te 
voeren met hun eigen advocaat.’’

Spanningen
Op verhaal komen is nu en dan wel nodig, want 
het is geen pretje te leven zoals de kerkbewo-
ners doen. ,,De omstandigheden zijn beroerd, 
het is er altijd vrij kil, er is al sinds oktober 
geen warm water om te douchen en verve-
ling en frustratie vieren hoogtij,’’ schetst Lize. 
,,Bovendien is de bewonersgroep een ver-
plichte smeltkroes van verschillende religies 
en etnische achtergronden. Logisch dat er wel 
eens spanningen opborrelen als je zo op elkaars 
lip zit. Maar mede dankzij een aantal strakke 
huisregels blijft het redelijk harmonisch. Het 
is een wonder dat er in een jaar tijd maar twee 
keer een vechtpartijtje is geweest, dat ze ovei-
gens zelf hebben opgelost.’’

Steungroep
De vaste ‘steungroep’ rond de kerkvluchte-
lingen telt in totaal ongeveer twintig perso-
nen, onder wie leden van de Houtrustkerk, 
Bergkerk, Maranathakerk en Noorderkerk 
die geregeld warme maaltijden verzorgen, 
de Rotterdamse interculturele vrouwengroep 
Salaam, die ook vaak heeft gekookt en de 

jurist Frans Ohm, die zich op verzoek van de 
vluchtelingen beijvert voor het vinden van een 
meer geschikte opvanglocatie. Dat laatste doet 
overigens het bestuur van wijkvereniging De 
Vogelwijk onder leiding van Chris van Dam 
eveneens. Al enkele malen is er overleg geweest 
met onder anderen burgemeester Van Aartsen.
,,Er zit beweging in,’’ aldus Van Dam diploma-
tiek. ,,Men is naarstig op zoek naar een betere 
locatie in de stad. Maar die moet wel aan 
een aantal eisen voldoen. Ten eerste wil de 
gemeente per se een rijkslocatie omdat het in 
feite om een rijksprobleem gaat. En ten tweede 
moet de behuizing geschikt zijn of geschikt 
kunnen worden gemaakt om te dienen als een 
menswaardig en veilig onderkomen.’’

Brood
Naast de genoemde voedselleveranciers moet 
ook Vogelwijk-bakker Victor Driessen worden 
genoemd, die – inmiddels samen met andere 
bakkers uit de omgeving – zorgt voor een 
continue stroom van onverkocht brood uit de 
diverse filialen. Eervolle vermeldingen verdie-
nen trouwens ook de tientallen Hagenaars, 

Lize in het kerkgebouw
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geplaatst. Lize: ,,Dat trokken de stoppen in de 
meterkast niet. Pats! Om de haverklap kortslui-
ting. Al snel waren hulpvaardige mensen bereid 
een extra stroomgroep in de meterkast aan te 
brengen, maar die kast zit in de oude pastorie 
naast de kerk en daar mogen we van het bisdom 
Rotterdam niet in. Heel flauw!’’
,,Op 12 februari stuurde het bisdom, dat nog 
steeds eigenaar van de grond en de gebouwen 
is, ons een brief,’’ gaat Lize verder. ,,Daarin 
wordt geschermd met woorden als zorg, betrok-
kenheid en menswaardigheid, maar er staat ook 
dat het verblijf van de asielzoekers in de kerk 
niet meer aanvaardbaar is als het kerkgebouw 
‘tekortschiet waar het gaat om het welbevinden 
van de asielzoekers’. Hoe verzin je het!’’

Kerstboom
Lize den Oudsten en de andere steungroepleden 
kunnen er met hun verstand niet bij. ,,Het bis-
dom kan het welbevinden juist bevorderen door 
toestemming te geven die groepenkast uit te 
breiden. Maar dat wordt geweigerd. Ik denk dat 
men er op deze manier op aanstuurt de groep 
zo snel mogelijk te laten verhuizen.’’
Behalve de douche-uitjes wist Lize nog meer 
vreugde onder de bewoners van de kerk te 
brengen. Zo wist ze in december van kerstbo-
menverkoper Gerard Cools op de Nieboerweg 
een kerstboom te krijgen, die vervolgens in de 
kerk werd neergezet en gezellig werd opge-
tuigd. Maar ook heeft ze er onder meer samen 
met een collega-therapeut voor gezorgd dat een 
voormalige Afghaanse kickbokser drie keer per 
week naar een boksschool in de Newtonstraat 
kan, dat een muzikale kerkbewoner een viool 
kreeg, dat er schilderspullen kwamen voor een 
kunstenaar, dat iemand een cursus boekbinden 
kon gaan doen en dat tien mensen wekelijks een 
cursus Nederlands volgen. ,,Al die mensen zijn 
er enorm van opgeleefd. Dat is zo mooi om te 
zien. Apathie verdrijven, jezelf blijven ontwik-
kelen en contact blijven houden met de maat-
schappij, dat is voor deze mensen ontzettend 
belangrijk!’’

ook uit de Vogelwijk, die de kerkbewoners het 
afgelopen jaar hebben voorzien van aller-
hande nuttige spullen, variërend van fietsen 
tot fitness-apparatuur en van meubilair tot een 
tafeltennistafel. ,,Dan is er nog de Stichting 
Stad en Kerk, afgekort STEK. Die vangt op 
andere locaties ook vrouwelijke vluchtelin-
gen op. O ja: de organisatie Medicor doet ook 
prachtig werk,’’ voegt Lize den Oudsten nog 
aan de opsomming toe. ,,Medicor bestaat uit 
enkele Haagse huisartsen die mensen zonder 
documenten helpen. Ze zorgen voor benodigde 
medicijnen en werken ook samen met het 
Westeindeziekenhuis. ‘’

Douchen   
Lize is kunstzinnig therapeute. Momenteel 
is ze werkzaam als activiteitenbegeleidster 
voor Korsakov-patiënten en in haar vrije tijd 
is ze al jaren als vrijwilligster in de weer bij 
Vluchtelingenwerk Rijswijk. Over haar rol in de 
voormalige Sacramentskerk praat ze beschei-
den, maar ze toont zich wel trots op wat ze 
heeft kunnen bereiken. ,,Ik heb een paar keer 
met de sportvereniging Haag Atletiek kunnen 
regelen dat mensen uit de kerk bij de kleedka-
mers naast de atletiekbaan aan de Laan van 
Poot een warme douche konden nemen. In 
groepjes gingen we daar op de fiets naartoe. 
Echt een uitje. En blij dat die mannen waren!’’
De doucheproblemen in de kerk ontstonden 
vorig najaar nadat er een grote boiler was 

Lize met groepscoördinator Abdullah
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De steungroep is blij met elke gift die gebruikt 
kan worden voor het bereiden van warme 
maaltijden. Neem contact op met de ‘kook-
groep’ via mevrouw Dicky Huizinga: tel. 
(070)3460116. 
Ook mensen die een feestje hebben gehad en 
lekkernijen (maar geen vlees) over hebben, 
kunnen in de kerk terecht. Daarnaast is er nog 
behoefte aan extra fietsen en aan mensen die 

fietsen kunnen repareren. Wie spullen in de 
aanbieding heeft, kan het best eerst bellen met 
Abdullah, de (goed Nederlandse sprekende) 
coördinator van de ‘woongroep’: 06-85404236. 
Of met Lize den Oudsten: (070) 3255562. 
E-mail: lizeoud@hetnet.nl
Voor nadere informatie over financiële donaties 
kan worden gemaild met Henk Baars van de 
organisatie STEK: hbaars@stekdenhaag.nl 

Vogelwijkbewoonster en kunsthistorica 
Saskia Gras verzorgt sinds half januari aan 
de Rietzangerlaan elke maandag twee druk-
bezochte lezingen over de architectuur van 
de twintigste eeuw. De bijeenkomsten maken 
onderdeel uit van een tiendelige cursus. 
Vanzelfsprekend kwam daarbij ook de architec-
tuur uit de Vogelwijk aan de orde, gebaseerd 
op het uit Engeland overgewaaide idee van 
de ‘tuinstad’. De bebouwing van de wijk werd 
ingevuld door een gevarieerd gezelschap van 
architecten, enerzijds behorend tot de zoge-
heten Nieuwe Haagse School en anderzijds 
door traditionalisten zoals Kropholler en meer 
modernistische bouwheren.
Vorig najaar gingen twee geplande architec-
tuurwandelingen door de wijk helaas de mist 
in, eerst door geringe belangstelling en daarna 
door slecht weer. Er komen nu echter twee 
herkansingen. 

Van noord naar zuid
Onder leiding van architectuurhistoricus 
Marcel Teunissen en met medewerking van 
Saskia Gras worden twee wandeltochten van 
drie uur van noord naar zuid door de wijk 
gehouden, met een tussenstop in het vergader-
zaaltje bij de kerk aan de Rietzangerlaan, waar 
iets kan worden gedronken. 

De wandelingen zijn op de volgende data:
- Zondag 16 maart 14.00 – 17.00 uur
- Zondag 30 maart 14.00 – 17.00 uur 

Op beide dagen begint de tocht op het Mezen- 
plein, het plantsoen waar Mezenlaan, Hout-
rustlaan en Sportlaan elkaar ontmoeten (dus 
niet het winkelpleintje bij de bakker, groente-
man en kapper). Verzamelen om 13.45 uur!  

De excursies hebben een ‘breed’ karakter dus 
tal van bouwstijlen en architecten komen aan 
bod: de eerste Vogelwijkhuizen uit 1918 aan 
de Houtrustlaan (van de architecten Hoek 
en Verschoor), de robuuste woningen rond 
de Spreeuwenlaan van architect Rutgers, de 
scheppingen van Lelie, Buijs, Greve en Van 
Leeuwen en de sierlijke werken van Alexander 
Kropholler en Koos Fels. Over laatstge-
noemde verschijnt zoals bekend dit jaar een 
boek, vervaardigd door Marcel Teunissen en 
Vogelwijkbewoner Rob Fels, kleinzoon van de 
architect.
 
De kosten van de wandelexcursies bedragen 
€15 per persoon, te voldoen bij aanvang.
Graag aanmelden bij Rob Fels via e-mail:
rob.fels@casema.nl of bij Saskia Gras:
saskiagras@hccnet.nl

Architectuurwandelingen in Vogelwijk 
op 16 en 30 maart
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Van Wind naar Zon:
Wijkproject ZonneVogel
De vereniging Vogelwijk Energie(k) nodigt u uit 
om deel te nemen aan ZonneVogel, een nieuw 
project voor gezamenlijke stroomopwekking 
in de wijk. In dit project worden zonnepanelen 
geplaatst op de daken van de Montessorischool 
aan de Laan van Poot en de Europese School 
tussen de Segbroeklaan en Beeklaan. Daar 
kunnen uw eigen zonnepanelen bij zitten, die 
speciaal voor u stroom leveren! Dit is een ideale 
manier om duurzame energie op te wekken als 
je zelf geen zonnepanelen op je dak kunt of wilt 
plaatsen. 
De ZonneVogel komt in de plaats van het project 
rond de Duinvogel, de oude Eneco-windmolen 
bij de haven die dankzij ruim honderd aandeel-
houders uit de Vogelwijk in 2010 nieuw leven 
werd ingeblazen. Helaas is de Duinvogel nu 
uitgedraaid.

Scholen pikken graantje mee
Via ZonneVogel kunt u dus zonnepanelen 
aanschaffen die niet op uw eigen dak komen te 
staan. De scholen waarop de panelen worden 
aangebracht, pikken trouwens ook een graantje 
mee van het project. In samenwerking met de 
gemeente en de Stichting Rijnlands Lyceum 
(waar de Montessorischool en Europese School 
onder vallen) worden de scholen bij het project 
betrokken, onder meer door ze te voorzien van 
aansprekend lesmateriaal over zonne-energie.
Dankzij recente overheidsregelingen zijn zon-
nepanelen op andermans dak nu een interes-
sante en rendabele optie. Het uiteindelijk 
gerealiseerde rendement hangt weliswaar af 
van de hoeveelheid zon en het verloop van de 

Nieuwsflitsen 
van

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

stroomprijs, maar wij becijferen op dit moment 
een rendement van 7% op uw investering. 

ZonneVogel in het kort 
• Aanvragen voor deelname worden in volg-

orde van binnenkomst behandeld. Leden van 
Vogelwijk Energie(k) en ouders met kinderen 
op een van de scholen hebben in de maand 
maart voorrang met maximaal 5 panelen. 

• De definitieve investeringsbeslissing wordt 
genomen zodra voldoende deelnemers zich 
hebben aangemeld.

• Vogelwijk Energie(k) richt een Coöperatie 
ZonneVogel op

• U wordt lid van ZonneVogel voor één of meer 
zonnepanelen. U betaalt eenmalig € 400 per 
paneel van 250 Wattpiek. Dat is inclusief instal-
latie en onderhoud. 

• ZonneVogel koopt de panelen en zorgt voor 
installatie op de scholen. 

• ZonneVogel verkoopt de geproduceerde stroom 
aan Eneco. U hoeft geen klant te zijn bij Eneco 
om mee te doen.

• De opbrengst van uw panelen ontvangt u jaar-
lijks op uw bankrekening. Geïnteresseerden 
ontvangen schriftelijk nadere informatie over 
het project. Deze komt ook op de website www.
vogelwijkenergiek.nl

• Vogelwijk Energie(k) becijfert een rendement 
van ongeveer 7% en een stroomprijs van 7 
cent per kWh bij de start conform de gunstige 
aanbieding van Eneco, geïndexeerd met 2% 
per jaar.

• Voor alle geïnteresseerden wordt dit voorjaar 
een informatiebijeenkomst belegd.  

Heeft u belangstelling, vragen, wilt u meer 
weten? Laat het ons, geheel vrijblijvend, weten 
via info@vogelwijkenergiek.nl of neem contact 
op met een van de bestuursleden - zie onze 
website.

Gezocht: Bestuurslid voor Vogelwijk Energie(k)
Vogelwijk Energie(k) zoekt een nieuw bestuurslid. Als je het 
bestuur kunt versterken met enthousiasme en energie (!) en 
daarnaast specifiek organisatorische ervaring hebt en/of erva-
ring met financiële administratie en/of technische kennis bezit 
over duurzaamheid, dan ontvangen we graag een bericht op 
info@vogelwijkenergiek.nl  Je kunt ook contact opnemen met 
een van de huidige bestuursleden: zie www.vogelwijkenergiek.
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Door Dick van Rietschoten 

De Sportlaan vormt samen met de Houtrust-
weg  het oudste stratenduo van de Vogelwijk. 
In 1910 werd op het terrein van het vroegere 
landgoed Houtrust een groot complex van 
sportvelden aangelegd, zelfs voorzien van 
een voetbalveld met tribune. De ingang ervan 
lag aan de Houtrustweg, die evenwijdig aan 
het Verversingskanaal liep (en loopt). Aan de 
oostkant liep langs de velden een eenvoudig 
weggetje dat richting Segbroekpolder ging. 
Van dat laantje maakte de gemeente in 1915, 
drie jaar voordat de eerste huizen van de latere 
Vogelwijk verrezen, een officiële weg met klin-
kerbestrating.
Om voor de hand liggende redenen kreeg de 
nieuwe weg de naam Sportlaan. Zo goed als 
zeker werd destijds bij het uitspreken van die 
naam het accent op Sport gelegd, zoals het ook 
was bedoeld. In de loop der jaren maakte de 
Haagse volksmond er Sportláán van. Eenzelfde 
lot onderging de Beeklaan en zo zijn er nog wel 
meer voorbeelden te noemen.  

Tramlijn
Het eerste bestrate stuk van de Sportlaan 
reikte nog niet zo ver, ongeveer tot waar nu 
de Nieboerweg loopt. Maar toen in 1918 de 
bouw van de nieuwe ‘Tuinstadwijk Houtrust’ 
begon, werd de laan doorgetrokken tot waar nu 
de Kwartellaan ligt. Destijds was dat nog echt 
poldergebied. In 1922 werd langs de Sportlaan 
een tramlijn aangelegd, evenwijdig aan de 
voortkabbelende Haagse Beek die aan de ‘stad-
kant’ van de Sportlaan een soort natuurlijke 
grens vormde.
De eerste huizenblokken langs de ‘duinkant’ 
van de Sportlaan waren gelegen rond de 
Spreeuwenlaan en de Nachtegaallaan. Het 
begin van de laan, bij de sportvelden van 
Houtrust, bleef nog tot 1924 onbebouwd. In de 

jaren daarna werden de Sacramentskerk en de 
huizen daaromheen opgetrokken en vanaf 1928 
ging de bebouwing verder richting Kwartellaan. 
Tegelijkertijd schoof ook het eind van de 
Sportlaan steeds verder op.

Groene zone
Er bestonden geen plannen om ook de andere 
kant van de Sportlaan te bebouwen. Daar lag 
een mooie groene zone met als glinsterend lint 
de Haagse Beek en als middelpunt sinds 1925 
het robuuste maar tegelijk speels opgezette 
Rode Kruisziekenhuis, dat helaas in de oorlogs-
jaren moest worden afgebroken. Dat zieken-
huis had z’n hoofdingang overigens niet aan 
de Sportlaan, maar aan de parallel daarachter 
gelegen Segbroeklaan. 
Omdat geen sterveling bij de gemeente had 
bedacht dat er ooit woningen aan de ‘stadzijde’ 
van de Sportlaan zouden kunnen komen, kreeg 
de bebouwde kant van de laan een doorgaande 
nummering: 1,2,3,4,5 enzovoorts. Pas na de 
oorlog, toen er een plan werd gemaakt om de 
wonden van de Atlantikwall bij de Sportlaan 
en Segbroeklaan toe te dekken en te helen, 
ontstond het voornemen om aan de ‘stadkant’ 
van de Sportlaan flats neer te zetten. Dat idee 
kwam zowaar uit het brein van architect Willem 
Dudok, die de gemeente adviseerde bij het 
maken van wederopbouwplannen. En zo schoot 
vanaf 1952 aan de ooit zo landelijke kant van de 
Sportlaan een serie flats de lucht in.

Nummering      
Dat had uiteraard consequenties voor de num-
mering van de Sportlaanbebouwing. En zo 
geschiedde het dat de flats de even nummers 
kregen en de oudere huizen aan de overkant 
het voortaan alleen met de oneven nummers 
moesten doen. 

Herinneringen aan de oude Sportlaan
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Dit is echter niet het einde van het verhaal. 
Want er zijn nog altijd herinneringen te zien 
aan de oude nummering van de Sportlaan. 
Wie vanaf de Kwartellaan richting Oude 
Buizerdlaan loopt en goed naar de huisdeuren 
kijkt, ziet dat nummer 265 nog wordt vergezeld 
door het vooroorlogse bordje met nummer 154. 
En even verderop heeft het huisnummer 295 
ook nog een ouder broertje erboven hangen, 
namelijk 169.

Wie deze cijfers gaat analyseren, ontdekt al 
snel dat er iets niet lijkt te kloppen. Het zou lo-
gisch zijn als bijvoorbeeld het huidige nummer 
295 vroeger 147 of 148 was geweest: ongeveer 
de helft van 295. Maar het werkelijke originele 
nummer was dus 169.

Spooknummers
Enig zoekwerk leverde als resultaat op dat 
de Sportlaan altijd een aantal ‘spooknum-
mers’ heeft gehad. De eerste bebouwing 
kwam in 1921 op gang tussen het Mezenplein 
en de Spreeuwenlaan, met de opvallende 
woonblokken van architect H. Rutgers. 
Voorzichtigheidshalve liet de gemeente de huis-
nummering daar beginnen met 58. Men hield 
er dus rekening mee dat er langs de voetbalvel-
den aan het begin ook nog wel huizen zouden 
komen. Die kwamen er inderdaad, maar dat 
werden slechts 36 woningen. Er zat dus een gat 
in de nummering.
Momenteel is Sportlaan 1 het benzinestation 
en de eerste rij woningen daarna is genum-
merd van 3 tot en met 73. Na enkele tiental-
len meters, die de zijwegen Houtrustlaan en 
Mezenplein overspannen, gaat het dan verder 
met Sportlaan 79. Er zijn dus nog altijd twee 
niet-bestaande nummers: 75 en 77.

Vooroorlogs
De heer B. J. Haga, bewoner van Sportlaan 
295, is geenszins van plan het oude huisnum-
mer van zijn gevel te verwijderen. ,,Toen we 
in 2006 hier gingen wonen, was ik blij verrast 
dat dat oude nummer er nog hing,’’ zegt hij. 
,,Mijn vrouw en ik zijn allebei in de Vogelwijk 
opgegroeid, zij op de Laan van Poot en ik op de 
Papegaailaan, en in de jaren negentig had-
den we een huis aan de Kruisbeklaan, dus we 
waarderen het zeer dat ons huis nog een leuk 
stukje Vogelwijkgeschiedenis bevat. Toen we 
dit huis kochten, hing er trouwens nog groten-
deels een volstrekt vooroorlogse sfeer, dus het 
was achteraf gezien eigenlijk niet zo gek dat dat 
oude huisnummer nog aan de muur zat.’’
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,,Uit de binnengekomen reacties spreekt een 
grote mate van betrokkenheid uit de buurt. 
Velen lieten zelfs weten niet alleen aandeel-
houder te willen worden maar zich ook actief 
te willen inzetten voor het park,’’ aldus Paul 
Lohmann. ,,Natuurlijk zijn we er nog niet, maar 
we hebben goede hoop dat we half maart op 
z’n minst al 120.000 euro aan toezeggingen 
binnen hebben. Dat is de minimum-investering 
die de gemeente als pachtgever zou moeten 
doen om het forse achterstallige onderhoud 
weg te werken. Inmiddels is er ook een inten-
sieve wervingsactie op gang gekomen binnen 
de tennisvereniging Never Out, de thuisclub 
van Tennispark Houtrust. We blijven mikken op 
500.000 euro in totaal, want daarmee kan een 
enorme kwaliteitsslag worden gemaakt. Het is 
overigens nog steeds de bedoeling dat de ge-
meente het eigendom overdraagt aan de nieuw 
te vormen BV die bestaat uit de groep aandeel-
houders. Daarover zijn we nog in gesprek. We 
hebben in februari samen met Chris van Dam, 
de voorzitter van wijkvereniging De Vogelwijk, 
ook overleg gehad met het bestuur van de 
aanpalende voetbalclub SVV Scheveningen. 
Een samenwerking tussen het tennispark en de 
voetbalvereniging belooft ook goede vruchten 
af te werpen.’’
Belangstellenden die aandeelhouder willen 
worden of op andere wijze willen helpen het 
tennispark op te knappen, kunnen zich nog 
steeds bij Paul Lohmann aanmelden:
E-mail: pag.lohmann@gmail.com

Open Dag Never Out Houtrust
Tennisvereniging Never Out Houtrust houdt 
op zondag 6 april een Open Dag. De nog altijd 
vitale, goed georganiseerde en gezellige ten-
nisvereniging is al zestig jaar op Tennispark 
Houtrust aan het begin van de Laan van Poot 
actief. Jong en oud kunnen hier zowel recrea-
tief als in competitieverband tennissen.
De vereniging wil blijven groeien en bloeien en 
ziet u graag als gast en wellicht als toekomstig 
lid van de tennisvereniging. Iedereen die eens 
gratis en geheel vrijblijvend een balletje wil 
slaan, is op 6 april van harte welkom!
Profiteer op deze dagen ook van de leuke 
introductieaanbiedingen. 
Alle informatie over de Open Dag is te vinden 
op de verenigingswebsite www.tennispark-
houtrust.nl 
In de ochtenduren en aan het begin van de 
middag staat het park ter beschikking van bas-
sischolieren (11.00 tot 12.00) en middelbare 
scholieren (12.00 – 13.00). Tennismateriaal is 
beschikbaar. Wil je graag tennissen, kom het 
dan doen! 
Tussen 13.00 uur en 17.00 uur kunnen volwas-
snen in het park terecht.

Veel animo voor reddingsplan
Tennispark Houtrust 
Het in februari gelanceerde plan voor een grootscheepse opknapbeurt van het 
noodlijdende (maar nog niet failliete) Tennispark Houtrust heeft veel positieve 
reacties teweeggebracht. Eind februari hadden al ruim 50 mensen zich bij initia-
tiefnemer Paul Lohmann aangemeld om één of meer aandelen van 1000 euro per 
stuk te kopen teneinde de noodzakelijke ‘upgrade’ van het park mogelijk te maken.

CLUBACTIE: 
bij inschrijving als lid op dezelfde dag, krijg je 10% korting op het lidmaatschap. Nieuwe volwassen leden krijgen bovendien een tennisracket 

cadeau.
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Door Mischa Vos

Hoewel de media recentelijk berichtten over een 
daling in het gebruik van het wereldwijde ‘soci-
ale netwerk’ Facebook op internet - veel jonge 
Facebookers zouden overstappen op andere 
digitale uitwisselmogelijkheden en platforms - is 
Facebook voor velen een vast onderdeel van het 
dagelijks bestaan. Facebook bestaat momenteel 
tien jaar en telt over de hele aardbol maar liefst 
1,23 miljard actieve gebruikers. Dat is een vijfde 
van het totale aantal wereldbewoners. 

Wijkvereniging
Tijdens de laatstgehouden algemene ledenver-
gadering van de wijkvereniging in november 
vorig jaar werd geopperd dat ook de Vogelwijk, 
en meer specifiek de wijkvereniging, maar eens 
‘op Facebook’ moest gaan. Dat zou ook de jeugd 
meer betrekken bij alles wat zich in de wijk 
afspeelt. 
Wat velen (nog) niet wisten, net zo min als de 
spreker die het onderwerp aan de orde stelde, 
was dat de Vogelwijk allang een plekje op het 
Facebook-netwerk had ingenomen. Sterker 
nog: er waren inmiddels al twee Vogelwijk-
Facebookpagina’s, te weten eentje van de wijk-
vereniging zelf, gelieerd aan de website 
www.vogelwijkonline.nl, én een pagina 
die was gecreëerd door de enthousiaste 
Activiteitencommissie van de wijkvereniging.

Do you like it?
Hoog tijd om in dit veelgelezen wijkblad eens 
aandacht te vragen voor de Facebookpagina’s 
met nieuwtjes over onze eigen woonomge-
ving. Ik zou zeggen: ga ze ‘liken’! Omdat deze 
term u misschien niets zegt een korte uitleg. 
Als u een profiel heeft op Facebook, zoek 
dan op ‘Wijkvereniging De Vogelwijk’ of op 
‘Activiteitencommissie Vogelwijk’, bekijk de 
betreffende pagina’s en druk op de knop Vind ik 
leuk (‘liken’ dus). Dan krijgt u voortaan op uw 
eigen Facebookpagina een seintje als er nieuwe 

berichten op de Vogelwijkpagina’s staan.
De twee genoemde pagina’s hadden begin 
februari respectievelijk slechts 13 en 104 ‘likes’. 
Daar kunnen dus best wat positieve reacties van 
wijkbewoners bij. Het kost niets en u zult dan 
meer en meer op de hoogte zijn van nieuw-
tjes in de wijk of van de evenementen die de 
Activiteitencommissie organiseert. Ook zult u in 
de toekomst op deze pagina’s steeds meer foto’s 
vinden. Misschien wel uw eigen foto’s, want die 
kunnen per slot van rekening door eenieder erop 
worden gezet!

Vogelwijk – Vogel-like

De Vogelwijk op Facebook
- Wijkvereniging De Vogelwijk
- Activiteitencommissie Vogelwijk
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Partytent
Eerst maar eens even een kijkje nemen bij de 
partytent die de organiserende Activiteiten-
commissie bij wijze van eindpunt had opgezet 
aan de zuidrand van het jachtgebied, op het 
middenterrein van de Kwartellaan. De zeilen 
klapperden onheilspellend, maar het bouwsel 
hield dankzij een aantal extra haringen goed 
stand. 
Er stonden al tientallen pakjes limonade en 
dozen met zakjes chips klaar en achter een ge-
improviseerde bar opende Myra Bruijnis van de 
Activiteitencommissie alvast een paar flessen 
wijn, waarvan de inhoud later per glas, fles of 
doos zou worden verkocht, deels ten bate van 
het Juliana Kinderziekenhuis. ,,Het is goed te 
doen hoor,’’ zei ze. ,,Anderhalf uur geleden was 
het heftiger. De storm zwakt al wat af.’’
Op een steenworpje afstand van de tent had 
zich intussen al de laatste vos geposteerd die 

de jagers moest voorzien van het twaalfde let-
terstempeltje op hun deelnameformulier. Hij 
was verkleed als chirurg. Z’n operatiejas woei 
flink op, maar eigenlijk al niet eens meer door 
windkracht zeven. Nee, dit was Onder ’t mes bij 
windkracht zes.

Inbreker
Tijd voor een rondje fietsen in het vossenveld. 
We vonden ze alle twaalf, in prachtige uitdos-
singen: behalve de eerdergenoemde arts trof-
fen we een motorrijder, een kikvorsman, een 
Neptunus, een piloot, een bouwvakker, een in-
breker – die van dichtbij verdacht veel weg had 
van de voorzitter van de wijkvereniging - maar 
ook paashazen, een fotograaf met reclame-
model (die alle kinderen digitaal vastlegde), 
een krokodil en een goed verscholen dame met 
een vossenmasker.

Succesvolle vossenjacht: het liep  storm
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Tristan van Rietschoten

Omdat voor het kustgebied op zaterdag 15 februari een harde storm was voorspeld, 
leek de kop boven het verslag van de te houden Vogelwijk-Vossenjacht bij voorbaat 
al vast te staan: Vossenjacht bij windkracht acht. Maar tja… toen het die middag 
eenmaal tegen vijven liep en de ruim 120 deelnemende kinderen zich met hun ouders 
of andere begeleiders bij het startpunt aan de Sijzenlaan (Kinderdagverblijf Zo) 
hadden gemeld, woei het weliswaar hard, maar wel een tandje minder dan 8 Beaufort. 
Geen probleem. De kop zou ook kunnen luiden: Plezier beleven bij windkracht zeven.
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De letters van alle 12 vossen tezamen dienden 
zodanig door elkaar te worden gehusseld dat 
er een goed Nederlands woord ontstond. In dit 
geval was de uitkomst: SNEEUWKLOKJE. 

Nakijkwerk
Vanwege de enorme stapel deelnemersfor-
mulieren besloot de jury het nakijkwerk en 
de onvermijdelijk lijkende loting niet onder 
deze winderige omstandigheden uit te voeren. 
Er werd een datum geprikt om zich er in een 
windstille huiskamer rustig over te buigen. Een 
paar dagen later werd de officiële uitslag naar 
de wijkbladredactie gemaild.

Winnaars
De winnaars zijn: Jay Lubaczewski (5 jaar), 
Olivia Lea (4 jaar), Lotte de Hoogh (5 jaar) 
en Anthony Hoffman (10 jaar). En dankzij de 
wijnliefhebbers uit de partytent is er € 200 
opgehaald voor de Vrienden van het Juliana 
Kinderziekenhuis.

Succesvolle vossenjacht: het liep  storm
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Tristan van Rietschoten

Omdat voor het kustgebied op zaterdag 15 februari een harde storm was voorspeld, 
leek de kop boven het verslag van de te houden Vogelwijk-Vossenjacht bij voorbaat 
al vast te staan: Vossenjacht bij windkracht acht. Maar tja… toen het die middag 
eenmaal tegen vijven liep en de ruim 120 deelnemende kinderen zich met hun ouders 
of andere begeleiders bij het startpunt aan de Sijzenlaan (Kinderdagverblijf Zo) 
hadden gemeld, woei het weliswaar hard, maar wel een tandje minder dan 8 Beaufort. 
Geen probleem. De kop zou ook kunnen luiden: Plezier beleven bij windkracht zeven.
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Door Magda van Eijck

‘Ach, Syrië! ’t Is triest voor de mensen, 
maar hoe kunnen we daar nu helpen? 
Laat ze het onderling maar uitvechten.’ 
Deze opmerking hoor je helaas vaak. 
En het is ook moeilijk om te begrijpen 
waarom alawieten, sjiieten, soennieten 
en extremisten van Al Qaida tegen elkaar 
vechten. Is het alleen omdat de familie 
Assad lang genoeg aan de macht is of 
is dit ook een soort Arabische lente? 
Of gaat het misschien om heel andere 
zaken? ,,Het is zo ingewikkeld dat we 
geneigd zijn onze schouders op te halen 
en daarbij vergeten om wie het echt gaat: 
mensen zoals wij!’’, zegt Vogelwijkbe-
woonster Esseline van de Sande.

,,Ontelbaar velen zijn nu op de vlucht voor het 
geweld, vaak met achterlating van een ge-
bombardeerd huis. Syriërs zijn buitengewoon 
gastvrij. Tijdens de recente burgeroorlog in 
Irak namen Syriërs in totaal anderhalf miljoen 
vluchtelingen uit buurland Irak in hun mid-
den op. Er waren geen vluchtelingenkampen. 
Binnen Syrië zijn nu zo’n 4,5 miljoen Syriërs op 
de vlucht. De meesten worden door landge-
noten opgevangen, een teken van de grote 
onderlinge solidariteit en gastvrijheid. Naar 
schatting twee miljoen Syriërs verblijven in 
en rond de vluchtelingenkampen in de omlig-
gende landen.’’

Nour: Licht
Esseline van de Sande woont nu op de 
Fuutlaan, maar ze heeft met haar gezin van 
1999 tot 2005 in Syrië gewoond. Een van de 

kinderen is in Damascus geboren en kreeg 
de namen Nikita-Nour. Nour betekent ‘licht’. 
,,Licht is een belangrijk begrip in Syrië, ook in 
deze donkere tijden”, zegt Esseline, die vorige 
jaar meerdere malen gevluchte Syriërs in en 
rond de vluchtelingenkampen in Jordanië 
opzocht.
Ze voelt zich sterk verbonden met de Syrische 
mensen. Niet alleen omdat ze er gewoond heeft 
en de warmte en gastvrijheid van de bevolking 
aan den lijve heeft ondervonden, maar ook 
omdat het land ,,een mozaïek van culturen, 
religies en etniciteiten is.’’ Het christendom 
is er ontstaan en er wonen zelfs mensen die 
nog steeds Aramees spreken, de taal uit de tijd 
van Jezus. ,,Syrië ligt trouwens niet ver van 
ons bed,’’ zegt Esseline. ,,Het behoort tot de 
bakermat van onze beschaving: het land waar 
de Eufraat door stroomt. Ik heb zelfs met een 
vriendin een 450 kilometer lange kajaktocht 
over de Eufraat gemaakt.’’
Voor de toekomst van het land heeft Esseline 
vooral vertrouwen in de Syrische vrouwengroe-
pering ‘Women of Syria’. Tijdens een door de 
VN en de Nederlandse regering georganiseerde 
conferentie in januari spraken de Vrouwen van 
Syrië zich uit voor vergeving: elkaar vergeven, 
alle buitenlandse inmenging terugdringen en 
in vrede verder leven. ,,Dit is het begin van een 
oplossing in Syrië,’’ denkt ook Esseline, die de 
conferentie in Genève bijwoonde.

Zonne-energie
Kunnen wij in Nederland behalve het stor-
ten van een geldelijke gift nog meer voor de 
bevolking van Syrië doen? ,,Ja’’, zegt Esseline, 
,,wij kunnen de Syriërs licht brengen. Licht 
van de zon, niet van gevaarlijke en ongezonde 

Met WakaWaka-lamp breng je 
licht in de Syrische duisternis 
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lampen met kerosine-olie die ze nu veelal 
gebruiken. We kunnen hen een WakaWaka-
lamp geven, die werkt op zonne-energie. Het is 
een Nederlands ontwerp dat al een paar jaar de 
hele wereld over gaat en diverse prijzen heeft 
gewonnen. Je kunt ze via internet kopen ‘voor 
het goede doel’. Esseline gaf zo’n lamp vorig 
jaar augustus aan gevluchte Syrische vrienden 
in Jordanië cadeau (zie foto). Bij thuiskomst 
sloot ze zich als ‘verhalenverteller’ over Syrië bij 
de Stichting WakaWaka aan om met persoon-
lijke verhalen en foto’s de campagne Solar for 
Syria tot een succes te maken.
Het wereldwijde WakaWaka-project behelst 
een nieuw concept: wie een lamp koopt, geeft 
er een en krijgt er een. Je koopt ze dus altijd 
met twee tegelijk. Eentje gaat naar Syrische 
vluchtelingen en eentje is voor jezelf of voor 
iemand aan wie je de lamp cadeau wilt doen. 
In Jordanië zag Esseline hoe de vluchtelingen 
de lamp in hun tent ophangen voor gratis licht. 
Ze laden ook hun mobieltje ermee op en kun-
nen zo hun dierbaren bereiken of noodsignalen 
uitzenden. Wij Nederlanders kunnen zo’n lamp 

goed gebruiken als we bijvoorbeeld in het don-
ker door de duinen lopen, als we kamperen of 
een lege mobiele telefoon hebben.“

Twee uitvoeringen
Er zijn twee uitvoeringen, legt Esseline uit. De 
eenvoudige WakaWaka Light levert meer dan 
40 uur aan milieuvriendelijk licht. Hij laadt 
zich binnen één dag volledig op en doet dat 
zelfs op bewolkte of regenachtige dagen. Voor 
maar 35 euro koop je er één voor jezelf én één 
voor een Syrisch gezin. 
De WakaWaka Power is de meest efficiënte 
lamp op zonne-energie. Dit apparaat laadt niet 
alleen zichzelf op en levert maar liefst 60 uur 
licht, maar is ook in staat een mobiele telefoon 
of een ander klein elektronisch apparaat in en-
kele uren op te laden. Deze superlamp kost 69 
euro, maar ook hier geldt: voor deze prijs is er 
één voor jezelf en één voor een familie die het 
slachtoffer is van de Syrische burgeroorlog. 
,,Iedere keer als je de lamp gebruikt, weet je 
dat dankzij jou ook een Syrische familie zo’n 
licht heeft gekregen. In het Arabisch noemen 

Esseline heeft zojuist een WakaWaka-lamp overhandigd aan vrouwen in een vluchtelingenkamp in Jordanië.
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ze dat Nour ala Nour, licht op licht,’’ benadrukt 
Esseline. Waka is trouwens een woord uit het 
Swahili, dat vrij vertaald ‘helder licht’ betekent. 

Survival Kit
Voor wie op WakaWaka-gebied nog meer wil 
is er ook nog voor 125 euro een Solar Survival 
Kit verkrijgbaar. Dat is een rugtas gevuld met 
een WakaWaka Light, WakaWaka Power, USB-
batterijoplader, USB-noodradio, waterdichte 
draagzak en een universele mobiele oplaadkit. 
Natuurlijk is er voor die 125 euro één survival 
kit voor jezelf en één voor een Syrische familie.
De afgelopen drie jaar zijn er al vele duizenden 
WakaWaka-lampen naar mensen in ramp-
gebieden gegaan, onder meer in Haïti en de 
Filippijnen. Nu staat dus Syrië centraal. ,,Vorig 
jaar zijn al enkele tienduizenden WakaWaka-
lampen in en rond  Syrië uitgedeeld,’’ zegt 
Esseline. ,,Het zijn de meest gewaardeerde 
hulpgoederen, want uit onderzoek is gebleken 
dat 96% van de lampen nog steeds in handen is 
van de eerste eigenaar. Kofi Annan, voormalig 
topman van de VN, is een warm pleitbezorger 

De gemeente Den Haag kent sinds enige jaren 
een Stadspanel, bestaande uit een groep 
inwoners die een dwarsdoorsnede van de be-
volking vormen. Geregeld vraagt de gemeente 
via een onafhankelijk onderzoeksbureau het 
Stadspanel om een mening over allerlei onder-
werpen die in de stad spelen. Daarbij wordt 
gebruikt gemaakt van internet. 

De gemeente wil graag dat nog meer bewoners 
lid worden van het Stadspanel. De beleidsma-
kers zijn dan met genoeg mensen in contact om 
over de stad als geheel en de directe leefomge-

van de WakaWaka-projecten. Laten we dus zijn 
advies opvolgen en het licht onder de Syriërs 
verspreiden.’’ 

Meer informatie
Wilt u meer weten? 
Kijk op www.SolarForSyria.org of mail naar 
info@solarforsyria.org als je WakaWaka-
lampen voor Syrië wilt kopen.
Wie wil weten hoe gastvrij de Syriërs zijn moet 
Esseline’s boek Vaartocht over de Eufraat lezen. 
Ze geeft geregeld lezingen. 
Wil u haar bereiken, neemt dan een kijkje op 
haar website: www.theroomoflistening.com

ving van de bewoners te 
kunnen nadenken. Wat gaat goed en wat gaat 
niet goed in de stad en in uw buurt? 
Uw meningen helpen bij het bepalen van wat 
er in de stad gedaan of verbeterd moet wor-
den. Daarom is meedoen belangrijk. Aan het 
Stadspanel wordt zes tot acht keer per jaar een 
vragenlijst voorgelegd. Als u internet heeft, 
kunt u meedoen.

Wilt u zich aanmelden als lid van het 
Stadspanel?
Ga naar www.stadspaneldenhaag.nl

Gemeente Den Haag zoekt meer
deelnemers aan het Stadspanel
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Door Loes Meijer

Het afgelopen jaar heb ik vanuit mijn boven-
etage op de Pauwenlaan aan de rand van het 
Fazantplein een grandioos uitzicht gehad. De 
Heldringschool was afgebroken en opeens kon ik 
veel verder de wijk in kijken. Nooit gedacht dat ik 
ooit nog eens tramlijn 12 en het autoverkeer op 
de Nieboerweg voorbij zou zien rijden. Ook het 
IJsvogelplein en Distelvinkenplein lagen opeens 
in mijn blikveld en ik zag nu ook meer dan alleen 
het puntje van de toren van de Sportlaankerk.

Vertrouwde aanblik
Sinds 1927 had dat schoolgebouw daar gestaan 
en begin jaren zeventig was er nog een etage 
bovenop gebouwd. Op die manier werd het een 
aantal jaren later een deel van mijn uitzicht.  De 
Heldringschool bood altijd een vertrouwde aan-
blik, want mijn kinderen en kleinkinderen heb-
ben er les ontvangen. Van 1956 tot en met 2004 
heb ik geregeld de gang naar de Heldringschool 
gemaakt: voor ouderavonden, schoolreisjes, kerst- 
en paasvieringen, afscheidsfeesten en sportevene-
menten. En op het schoolplein was vele jaren lang 
op Koninginnedag de kinderkermis.

Knus
Het gekke is dat het Fazantplein, IJsvogelplein en 

Distelvinkenplein na de afbraak van de school 
niet eens zo’n enorme ruimte blootgaven als ik 
had verwacht. Het geheel leverde weliswaar 
een weidse blik op, maar zag er toch ook knus 
uit, vond ik. Dat kwam waarschijnlijk door die 
rode daken. Intussen ben ik ook al gewend aan 
de enorme schijnwerpers op de bouwplaats 
die ‘s morgens om exact 07.00 uur mijn kamer 
in priemen. Het licht is zo schel dat je er direct 
klaarwakker van wordt.

Foetsie
Tot de eerste week van februari heb ik van mijn 
panoramisch uitzicht kunnen genieten, want 
de nieuwbouw van de school vorderde opeens 
snel. Plotseling zag ik de tram niet meer. Foetsie 
was de prachtige doorkijk richting Nieboerweg. 
Alleen de kerktoren aan de Sportlaan en een 
paar daken van het IJvogelplein zag ik nog 
boven de school uitsteken. Maar ik maakte me 
geen illusies dat het daarbij zou blijven, want 
ik wist dat het hoogste punt van de nieuwbouw 
nog niet was bereikt.
Nog een paar maanden en dan is alles weer bij 
het oude…. maar wel met een prachtig nieuw 
schoolgebouw, waar weer hele nieuwe genera-
ties zich aan zullen hechten. Ik verheug me eer-
lijk gezegd al op de terugkeer van het gesnater 
en geschater van de kinderen!

Verdwenen panoramisch uitzicht
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Door Madelon Kranenburg

Het is lange tijd stil gebleven rond de nieuw-
bouwplannen voor badplaats Kijkduin. Door 
de economische crisis was de gemeente Den 
Haag genoopt het ambitieuze ‘Masterplan 
Kijkduin’ uit 2009 in de ijskast te zetten. Vorig 
jaar zomer echter brachten de gemeente en de 
Rotterdamse projectontwikkelaar Fortress het 
nieuws dat Fortress doorgaat met de uitvoering 
van een eigen plan en 100 miljoen euro in dit 
project wil investeren.
Dit past goed in de nieuwe gemeentelijke 
beleidslijn dat marktpartijen meer ruimte 
krijgen bij de ontwikkeling van Kijkduin en dat 
de gemeente ‘niet meer een initiërende maar 
vooral een stimulerende rol speelt’. Het eerdere 
Masterplan blijft echter wel leidraad.
Er is inmiddels een nieuw ontwerp-bestem-
mingsplan voor Kijkduin gemaakt waarover de 
gemeenteraad zich in mei of juni zal buigen. 
Als vervolgens alle vergunningen zijn geregeld, 
zou de facelift van Kijkduin komend najaar 

kunnen beginnen. Fortress is overigens al 
eigenaar-verhuurder van een groot aantal win-
kelpanden en horecagelegenheden op Kijkduin. 
 
Meer winkels en horeca
Het winkelcentrum langs het Deltaplein en de 
horeca aan de boulevard beslaan nu bij elkaar 
ongeveer 8000 vierkante meter. Als de plan-
nen van Fortress worden uitgevoerd, zullen de 
openbare voorzieningen zo’n 22.000 vierkante 
meter tellen. Bovenop de nieuwe winkels en 
horecagelegenheden evenwijdig aan de bou-
levard komen gemiddeld vier lagen apparte-
menten, met op een paar plekken een accent 
van zeven lagen. In totaal gaat het hier om 225 
wooneenheden. Bovendien komen er los daar-
van nog twee winkelcomplexen en circa zestig 
nieuwe woningen. 
Het te vernieuwen gebied voor horeca, winkels 
en woningen komt straks in drie of vier fasen 
tot stand. Als de eerste bouwfase klaar is, 

Facelift badplaats Kijkduin
kan in het najaar beginnen 
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kunnen de winkeliers uit het winkelcentrum 
overgaan naar de nieuwbouw en schuiven de 
nieuwbouwactiviteiten een stukje op.
 
Atlantic Hotel
Eind 2014 of begin 2015 wordt ook een begin 
gemaakt met de renovatie en uitbreiding van 
het enige hotel dat de badplaats rijk is: NH 
Atlantic Hotel. Dit is in handen van beleggings-
maatschappij BOHA. Het is de bedoeling dat 
het hotel enkele etages extra krijgt, waardoor 
de capaciteit met negentig kamers en een 
aantal zogeheten shortstay-appartementen 

wordt uitgebreid. De maximale bouwhoogte is 
vastgesteld op 30 meter. Naast het hotel komen 
terrassen en er wordt ook een ruimte voor 
evenementen gecreëerd.

Groen
Er is in de nieuwe plannen veel aandacht voor 
groen, ook op het dak van het nieuwe winkel-
centrum. Alle appartementsgebouwen krijgen 
een ruim balkon of dakterras en worden van 
elkaar gescheiden door daktuinen.
Langs de boulevard in het meest zuidelijke 
stuk van het plangebied ligt straks een ‘recre-
atieplein’ voor activiteiten op het gebied van 
strand-en watersport. De parkeerplaats naast 
het winkelcentrum zal ondergronds gaan en 
blijft gratis, zo heeft de projectontwikkelaar al 
gemeld.
Op de website van Fortress (www.fortress.nl) is 
onder de rubriek Ontwikkeling een voorlopige 
schets van het plangebied te zien – klik op Den 
Haag en vervolgens Deltaplein – maar deze 
tekening blinkt helaas niet uit in duidelijkheid.

Geachte redactie,

In het februarinmmer plaatste ik een ‘Kwettertje’ met de vraag of er mensen waren die een relax-
stoelen of sta-op-stoel over hadden voor een zorgopvang voor demente ouderen. De reacties die ik 
kreeg waren overweldigend. In totaal leverde mijn advertentie zes van de gevraagde stoelen op!  
Het ging om de ‘zorgtuinderij’ Nieuw Zuiderveld op de grens van Wateringen en Kwintsheul. Twee 
huiskamers, een plantenkas, een grote schilder/knutseltafel en een tuin om in te wandelen en eventu-
eel wat te werken: voor een dagje sociale contacten een fijne plek. Toen ik daar in januari eens ging 
kijken of het iets voor mijn vader zou zijn, zag ik dat veel bezoekende ouderen op een keukenstoel 
hun middagslaapje deden. Ik hoorde dat er maar zes relaxstoelen waren. Natuurlijk was er behoefte 
aan meer, maar daar was geen geld voor. Dat inspireerde me tot het plaatsen van de oproep. 
De lieve gulle gevers hebben veel met elkaar gemeen. Blij met de bestemming en een volgend leven 
voor hun nog in prima staat verkerende stoel. En geen twijfel over het schenken, ook al zouden ze er 
op Marktplaats zeker nog een paar honderd euro voor kunnen krijgen. Bovendien was iedereen ook blij 
met de ruimte die het thuis weer gaf: opgeruimd staat netjes. Allemaal nogmaals geweldig bedankt!
 
Mirjam Vollering
Spotvogellaan

INGEZONDEN
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Rugklachten zijn een bekend probleem bij lange men-
sen. Soms kan een verkeerde zithouding de oorzaak 
zijn. Kantoorstoelen zijn dan ook tegenwoordig er-
gonomisch uitgerust met verstelbare armleuningen, 
hoogte en zitdiepte. 
Op een feestje heb ik wel eens geprobeerd een gratis 
consult te krijgen. Er is altijd wel een ervaringsdes-
kundige of een fysiotherapeut in het gezelschap. Mij 
werd André van Duijn aanbevolen bij Fysiopunt aan 
de Laan van Meerdervoort. Heel goed, want Ik ken 
hem nog van lang geleden uit de basketbaltijd van 
mijn zonen, waarbij hij ook als rijvader fungeerde.

Hype
Mooi... Slechts een paar mensen vóór mij in de 
wachtkamer. Op de muur een zakelijke mededeling: 
Iedere patiënt dient een badlaken bij zich te hebben. 
Geen probleem, ik ben voorbereid. De leestafel is goed 
voorzien, met zelfs wat recente bladen.
,,Ha die Cor!’’, begroet André mij. ,,Ik kom zo bij je. 
En u, mevrouw, heeft u een afspraak? Nee? Dan bent 
u na deze meneer over een half uurtje aan de beurt.’’
Het pand aan de Laan van Meerdervoort is veras-
send groot. Fysio is echt een hype. ,,Zo Cor, we 
maken eerst even een patiëntenkaartje. Doe het 
hemd en de broek maar vast uit.” De behandelka-
mer is gezellig ingericht met een skelet en allerlei 
wervels. Aan de wanden hangen posters met inkijkjes 
in gedaanten waarbij de huid is afgestroopt en de 
spierbundels te zien zijn. Het ziet er toch weinig 
geruststellend uit. 
,,Zo, wat zijn de klachten? Hm, de linkerarm doet 
pijn, de nek zit wat op slot en toen je een kratje bier 
uit de auto tilde, schoot het in je rug. Ja zo scheef en 
krom zie ik ze wel meer. De behandeling is in prin-
cipe eenvoudig: ik ga je recht zetten. Kijk maar eens 
naar links en probeer dan terug te draaien.”
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want op 
dat moment krijg ik een soort halve nelson om de 
nek voor tegendruk. ,,Ja, dat zit goed vast. En nu 
de andere kant.” Ik mag met het lichaam gedraaid 
op de rug gaan liggen en met mijn rechter been als 
hefboom duwt André m’n linker schouder naar 
achteren. Een hevige pijnscheut is voelbaar. ,,Ja, dat 
gaat heel goed,’’ hoor ik. 

Chinezen
Als troost voel ik nu wel dat mijn houding weer 
flink rechter is geworden. Ik krijg inmiddels uitzicht 
op wandplaten met Chinezen die net als André op 
dezelfde manier aan de slag zijn. ,,Ja, die kraakbe-
wegingen zijn honderden jaren oud’’, legt André uit. 
,,Je moet natuurlijk wel de goede kant opduwen, 
anders maak ik een hoepel van je. Okay, als laatste 
zet ik je nu even onder stroom.” Even later is een 
continue prikkelstroom voelbaar. André is teleur-
gesteld als ik vrij snel waarschuw. ,,Je moet toch 
iets flinker zijn, Cor. Vrouwen hoor je niet bij zo’n 
behandeling.”
Toch heeft deze actie succes. Ik kan nu zonder pijn 
mijn nek draaien en ik sta weer recht. ,,Wij prima-
ten zijn te gauw rechtop gaan lopen’’, probeer ik als 
wegwezer met een voor een creationist tegenstrij-
dige opmerking. ,,Nou nee hoor“, zegt André. ,,Een 
staande houding kost de minste energie. Je kun je 
wel voorstellen dat het een neushoorn behoorlijk 
wat energie kost om een kop van 200 kilo omhoog 
te houden.”
Ik loop richting kleedhok. ,,Maar een hond dan? Die 
houdt ook zijn kop omhoog en kan toch veel harder 
rennen dan ons primaten”, zeg ik nog. ,,Rennen 
is nou precies wat ik ook moet doen, Cor, want de 
volgende patiënt kijkt al naar binnen. Luister naar 
je lichaam, niets forceren en drink een glaasje wijn. 
Geen zware kratjes meer.” Kaarsrecht en zonder pijn 
verlaat ik opgelucht het pand.

Prieel
Thuis demonstreer ik mijn vrouw, die in de verple-
ging heeft gezeten en doktersassistente is geweest, 
hoe de fysiotherapeut te werk is gegaan. Ze vindt 
het een interessante methode. Een paar weken 
later komt Joost, de tuinman van de firma De 
Verandering, een prieel in onze tuin zetten. 
En ja hoor: bij het zware werk schiet het Joost in 
z’n rug. Hij staat helemaal scheef. Een herkenbare 
klacht. Ik zeg: ,,Mijn vrouw weet wel hoe ze je weer 
recht kan krijgen. Durf je dat aan?” Joost durft dat 
wel en even later heeft de hefboomactie - opnieuw - 
succes. Joost staat weer helemaal recht. 
En het prieel ook.

Leerzame rugklachten
Door Cor van Leeuwen  (Leeuweriklaan) 
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‘Blijf thuis!’ riepen de media eind januari bij de 
aankonding van alle veiligheids- en verkeers-
maatregelen rond de nucleaire topconferentie 
van 24 en 25 maart in het World Forum aan 
het Churchillplein. Aan deze Nuclear Security 
Summit (NSS) nemen 53 presidenten en 
premiers deel, plus vertegenwoordigers van 
de EU, de VN, Interpol en het Internationaal 
Atoomagentschap. In hun gevolg bevinden zich 
in totaal zo’n 5000 medewerkers en bijna 3000 
journalisten. Inderdaad zal dit alles de stad 
behoorlijk op z’n kop zetten, maar het advies 
aan de Hagenaars om thuis te blijven is wel 
overdreven.

Vuistregels
Tussen zaterdag 22 maart en woensdagochtend 
26 maart gelden twee belangrijke vuistregels: 
1. Blijf weg uit de ‘internationale zone’ tussen 

het Gemeentemuseum en Madurodam
2. Probeer niet de stad per auto aan de 

noordkant te verlaten of binnen te komen. 
Mijd de A4, A44, N44, het zogeheten 
Sijtwendetracé, de Landscheidingsweg, de 
Hubertustunnel en de Benoordenhoutse- en 
Bezuidenhoutseweg. 

Wie dringend met de auto de stad uit moet, 
kan dat het best aan de zuidkant doen (via 
de Lozerlaan richting Westland, Delft of A13) 
maar de reistijd zal door filevorming ongetwij-
feld langer zijn dan normaal. Het openbaar 
vervoer is ook een goede optie, want vrijwel 
alle trams en bussen rijden gewoon (ook bus 
24 vanuit de Vogelwijk) en vanuit het Centraal 
Station en het Hollands Spoor vertrekken extra 
lange treinen richting Amsterdam, Utrecht en 

Rotterdam. Voorts zijn de scholen in de buurt 
van het World Forum, zoals het gymnasium 
Sorghvliet, gedurende de ‘topdagen’ gewoon 
open.

Nucleair materiaal
De mondiale conferentie, met onder ande-
ren Barack Obama, Vladimir Poetin, Angela 
Merkel, François Hollande en natuurlijk ook 
gastheer Mark Rutte, is de grootste topontmoe-
ting die ooit in Nederland heeft plaatsgevon-
den. De besprekingen gaan niet over kern-
wapens, maar over een betere beveiliging en zo 
mogelijk vermindering van ‘los’nucleair mate-
riaal (plutonium, uranium) dat allerlei landen 
her en der hebben opgeslagen. Daarmee moet 
de kans dat terroristen zich van zulk materiaal 
meester maken worden geminimaliseerd.

De deelnemers aan de conferentie en alle amb-
tenaren en persvertegenwoordigers daarom-
heen geven een flinke economische impuls aan 
de randstad, al is het alleen al de horeca, want 
al deze mensen moeten natuurlijk ook slapen, 
eten en drinken. Tot begin vorige maand deed 
het hardnekkige gerucht de ronde dat president 
Obama zou overnachten op een Amerikaans 
marineschip voor de kust of zelfs op een boor-
eiland. Dat bleek echter een ‘broodje-aap-
verhaal’ te zijn. Hij logeert gewoon in een 
hotel, en wel het vermaarde Huis ter Duin in 
Noordwijk.

Uitgebreide informatie over de NSS en alle 
bijbehorende maatregelen is te vinden op de 
website van de gemeente Den Haag:
www.denhaag.nl/nss2014

Nuclear Security Summit zet 
Den Haag op z’n kop
Thuisblijven niet echt noodzakelijk
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Kortom

Internetpetitie tegen
hoogbouw bij haven
Arthur Wieffering, zoon van Vogelwijk-
bewoners Arjen en Dolly Wieffering, is samen 
met Ilona Labree via internet een petitie-actie 
begonnen tegen de hoogbouwplannen rond de 
Scheveningse haven. Met name de geplande 
90 meter hoge hoteltoren bij het zuidelijk 
havenhoofd, grenzend aan het Zuiderstrand (in 
de volksmond het ‘stille strand’) is de initia-
tiefnemers – en vele Hagenaars met hen – een 
doorn in het oog. Zij hopen dat na de komende 
gemeenteraadsverkiezingen met een raad en 
college in nieuwe samenstelling het tij alsnog 
kan worden gekeerd. Inmiddels hebben al 
ruim 11.000 ondertekenaars hun steun aan de 
petitie betuigd. 
De petitie is te tekenen op de website www.
hetstillestrandleeft.nl
Daar wordt ook uit de doeken gedaan waarom 
de plannen onzalig zijn voor de skyline, voor 
de relatieve rust op het stille strand en voor 
de naburige wijken. Weliswaar is het idee om 
een zweefpont over het havenhoofd te bouwen 
(een moderne variant van de klassieke Ponte 
Viscaya bij Bilbao) inmiddels in de prullen-
bak beland, maar er staan nog altijd andere 
megalomane plannen op stapel die volgens 
de initiatiefnemers een halt moeten worden 
toegeroepen.

Paasbridgedrive op
zaterdag 12 april
Voor bridgeliefhebbers uit de Vogelwijk zijn 
lentekriebels altijd onlosmakelijk verbon-
den met de traditionele Paasbridgedrive. Dit 
voorjaa wordt dit evenement gehouden op 
zaterdagavond 12 april, zoals gebruikelijk in 

het souterrain van de Bergkerk aan de Daal en 
Bergselaan. Aanvang 19.30 uur. De kosten zijn 
onveranderd: slechts 4 euro per deelnemer.
Liefhebbers dienen zich snel op te geven bij 
Lucie Nijmeijer, telefoon (070)3230181. 
Per e-mail mag ook:
lucienijmeijer@hotmail.com
 

Vul de Vogelwijk-enquête 
over grondwateroverlast in

Op het gebied van opkruipend grondwater 
in kelders en kruipruimten her en der in de 
Vogelwijk is het een paar jaar stil geweest, maar 
de laatste maanden zijn er weer erg veel klach-
ten van bewoners die – vooral na hevige re-
genval - last hebben van grondvocht. Het komt 
op vele plekken in de wijk voor en er zijn zelfs 
huizen waar geregeld zo’n 5 centimeter water 
in de kelder staat. Tot nu toe wijst de gemeente 
elke verantwoordelijkheid hiervoor af. 
Om het probleem goed in kaart te brengen 
heeft het bestuur van de wijkvereniging  be-
sloten een enquête te houden. Op de website 
www.vogelwijkonline.nl staat een enquête-
formulier dat u kunt uitprinten en invullen. 
Vervolgens bezorgt u het formulier bij de secre-
taris van de wijkvereniging Henk Eleveld, Laan 
van Poot 300. Zie ook de column van wijkvoor-
zitter Chris van Dam voorin dit blad. 
    

Muzikale reis om de wereld
vanuit de Houtrustkerk
In de Houtrustkerk, Beeklaan 535 hoek 
Houtrustweg 1, wordt op zondag 23 maart 
van 12.00- 12.30 een ‘werelds’ koffieconcert 
gegeven. Fluitist Gérard Löhe en Berend 
Stoel, piano hebben een programma samen-
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gesteld met muziek van diverse plekken op 
de aardbol: uit West-Europese landen tot aan 
Oekraïne en Brazilië.
Op het programma staan: Sonate  voor piano 
en fluit van J.S. Bach (Dld), Two Pieces  van 
Ivor R. Foster (UK), Le Petit âne Blanc, van 
Jacques Ibert (Fr), Andante et Scherzo van 
Albert Roussel (Fr), Sicilienne van Marcel 
Poot (Bel), Adieu Tango van Taras Yachshenko 
(Brazilië en Oekraïne).
De toegang is gratis en er is een vrijblijvende 
collecte na afloop.

Koorconcert HagaSonare
zondagmiddag 13 april
Het gemengd koor HagaSonare geeft op 
zondagmiddag 13 april een concert in de 
Noorderkerk, Schuytstraat 9. Uitgevoerd 
wordt de passie-cantate Olivet to Calvary van 
de Engelse componist J.M. Maunder. Aanvang: 
15.00 uur, kerk open om 14.30 uur. De entree-
prijs is 12.50 euro, inclusief programmaboekje 
en consumptie.
Meer informatie: www.hagasonare.nl

Geef je alvast op voor de
paaspuzzeltocht in april 
Op tweede paasdag, maandag 21 april, wordt 
er vanaf ongeveer half elf tot half één  in de 
wijk weer een paaspuzzeltocht gehouden voor 
kinderen in de basisschoolleefijd. Deelnemers 
kunnen zich nu alvast aanmelden bij de 
Activiteitencommissie (graag naam en adres 
vermelden): 
activiteiten@vogelwijkonline.nl
Gegevens over de verzamelplaats en het ver-
dere programma komen in het aprilnummer.

Vroege duinwandelingen 
voor vogelliefhebbers
De Haagse Vogelbescherming organiseert 
in april een aantal duinwandelingen voor 
vogelliefhebbers onder leiding van een aantal 
vogelkenners. Om hieraan mee te doen moet je 
zelf wel een vroege vogel zijn, want de wande-
lingen beginnen al om half zeven ’s ochtends, 
als het in het duingebied nog rustig is en veel 
vogels hoor- en zichtbaar zijn.
De wandelingen duren anderhalf uur en vinden 
plaats op de donderdagochtenden 3, 10, 17 en 
24 april. 
Verzamelen om 06.30 bij de duinopgang aan 
de Laan van Poot bij de Fuutlaan.

Kortom

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

Woensdag 12 maart – Martin Reul verzorgt 
een avond met helderziende waarnemingen 
a.d.hv. een briefje met uw geboortedatum. Na 
de pauze kunt u worden gemagnetiseerd door 
diverse magnetiseurs.
Woensdag 19 maart – Psychometrie door 
Sonja Cornelisse a.d.h.v. een bloemenséance. 
Zelf bloemen meenemen die 3 dagen in een 
vaas hebben gestaan.
Woensdag 26 maart – Psychometrie door 
Riet Schillemans a.d.h.v. een foto of voorwerp 
van een overleden persoon.
Woensdag 2 april – Psychometrie door 
Tineke de Caluwé a.d.h.v. een foto of voorwerp 
van een levend persoon
Woensdag 9 april - Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.hv. 
een briefje met de naam van een overledene. Na 
de pauze kunt u worden gemagnetiseerd door 
diverse magnetiseurs.
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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 18e van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl  

HUURWONING GEZOCHT - Echtpaar 
in gevorderde leeftijd zoekt vanaf juli a.s. een 
huurwoning in de Vogelwijk voor minimaal 2 
jaar.  Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 
06-370 84 096. 

VOOR- EN NASCHOOLSE HULP 
GEZOCHT -  Ik ben op zoek naar een 
Vogelwijks gezin of gastouder voor mijn twee 
kinderen (8 en 5 jaar) die vanaf september naar 
de Montessorischool aan de Laan v. Poot gaan. 
Opvang van 07:45 tot 08:30 (naar school bren-
gen) en vanaf 14:45 (ophalen van school) tot 
16:15 op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Bel met Vicki Doamekpor 06-17109424 
of mail vfdoamekpor@yahoo.co.uk.

BIJLES AANGEBODEN - Ik ben Pauline 
Olthoff, 17 jaar en doe dit jaar eindexamen gym-
nasium op het VCL. Ik wil graag bijles geven aan 
kinderen tot de 3e klas van de middelbare school 
(10 euro per uur). Referenties beschikbaar. U 
kunt mij bereiken op het nummer 06-30591010 
of per mail: paulineo@ziggo.nl.

WONING TE HUUR - Voor kortere of langere 
tijd is mijn prachtige twee-onder-een-kap aan de 
Kraaienlaan te huur voor twee tot vier personen. 
Prijs afhankelijk van verblijfsduur. 
U kunt mij bellen voor foto´s en informatie op: 
06-44456632.

VAKANTIEOPPAS - Gaat u op vakantie en laat 
u uw huis met of zonder huisdieren niet graag 
alleen? Ervaren en enthousiaste huisoppas zorgt 
tijdens uw afwezigheid voor uw huis en levende 
have. Referenties in de Vogelwijk aanwezig. U 
kunt mij bellen op 06-16263573 of mailen naar 
propolis@live.nl

POSTZEGELS RUILEN - Wie heeft er interesse 
om postzegels te ruilen? Ik heb een grote verza-
meling dubbelen van over de hele wereld. E-mail 
naar Huub Savenije: hhgsavenije@gmail.com

TE HUUR IN FRANKRIJK - Gezellige gîte 
met zwembad te huur in midden-Frankrijk, 300 
km zuidelijk van Parijs. Natuur, rust, wandelen. 
Prijs: 350-550 euro. Zie www.lapetitechaume.nl  
of www.lamoutarde.nl 
Tel. 00332454307822 (Nederlands sprekend)

AANGEBODEN - 72 nummers van Groei & 
Bloei (2000 t/m 2012), niet alle jaargangen 
compleet. U kunt ze afhalen tegen een boeken-
bonnetje.Tel. 32 35 340.

STALLING GEZOCHT - Ik ben op zoek naar 
een stalling in de Vogelwijk of omringende wij-
ken voor mijn klassieke auto. Interesse in zowel 
koop als huur. Voor reacties bel 06-11781004 of 
mail jeroenmk@xs4all.nl
 
GEVRAAGD - Wie heeft een echte sta-op-stoel 
over en wil deze schenken aan een heer (70) die 
kampt met ernstige Parkinson-klachten en in 
een verzorgingstehuis woont. Geen sta-op-stoel 
over? Een gezelligheidsbezoekje wordt ook zeer 
op prijs gesteld! Bellen tel. 06 - 292 250 08 na 
15.00 uur.

GROTE SCHOONMAAK - Hollandse dame, 
betrouwbaar en ervaren, is o.a. inzetbaar als uw 
huis schoon moet worden opgeleverd bij een 
verhuizing. Mijn tarief is € 35 voor 3 uur en € 
25 voor 2 uur. U kunt mij bereiken onder tel.nr. 
06-14493933, Lia van Alenburg. Referenties via 
tel. 06-40224131.

mailto:paulineo@ziggo.nl
mailto:propolis@live.nl
http://www.lapetitechaume.nl
http://www.lamoutarde.nl
mailto:jeroenmk@xs4all.nl


De Vogelwijk maart 2014   43

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

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
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
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
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl

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

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

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Secretaris
Henk Eleveld
Laan van Poot 300, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl

Overige bestuursleden
- 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
- Christian Pick
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com

WIJKVERENIGING

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

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