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Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van 
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn 
met de inhoud van ingezonden brieven, maar behoudt 
zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele 
wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te 
bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het 
bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen.

Jaargang 56, no. 11, november 2013

Het zal velen bekend voorkomen: je bent in een kast, 
lade of archief naar iets op zoek en stuit ongewild 
op een fascinerend object dat je bijna doet vergeten 
waarnaar je oorspronkelijk zocht. Zo trof ik een 
paar weken geleden tijdens een bepaalde zoektocht 
opeens een diep weggestopte oude aflevering van dit 
wijkblad aan. Het was de editie van november 1993, 
toevallig precies twintig jaar geleden.
Een minuut later zat ik het tijdschrift geboeid te 
lezen. Er was in die twintig jaar heel wat veranderd, 
onder meer aan het uiterlijk van het blad, maar 
– opmerkelijker nog – er was ook veel níet veranderd.
Wat trof ik zoal in het novembernummer van 1993 
aan? Een oproep om mee te doen aan de viering van 
Sint Maarten op 11 november, een aankondiging van 
de kerstbridgedrive, kleine advertenties waarin wijk-
bewoners naar een oppas zochten én een opwekking 
om naar de komende algemene ledenvergadering 
van de wijkvereniging te gaan. Dat klinkt allemaal 
zeer bekend, nietwaar? Ook in het novembernum-
mer dat u nu in handen hebt, kunt u dat allemaal 
terugvinden.
De locatie van de ledenvergadering was destijds nog 
de Opstandingskerk aan de Daal en Bergselaan (te-
genwoordig Bergkerk geheten) en het hoofdonder-
werp was de verhoging van de erfpacht. Nu wordt de 
vergadering, op 14 november aanstaande, gehouden 
in het partycentrum Genieten in de Bosjes van Pex, 
met als agendapunt onder meer de verkeersafwikke-
ling op de Sportlaan. En warempel: in het november-
nummer van twintig jaar geleden lezen we dat er in 
de wijk een flinke discussie gaande is over gemeente-
lijke plannen om de Sportlaan te verbreden. Ook hier 
dus niets nieuws onder de zon.
Toch waren er in 1993 ook verschijnselen die inmid-
dels ‘passé defini’ zijn. Zo werd er melding gemaakt 
van een bloeiende Vogelwijk-tennisclub met 90 
leden, een eveneens florerende Vogelwijk-zwemclub 
voor zowel volwassenen als kinderen, een succes-
volle schaakclub en nota bene een legpuzzelclub met 
15 leden. Interviews bevatte het oude november-
nummer niet, maar wel een feuilleton-achtig verhaal 
van redacteur Han Verheij over diens oorlogsbele-
venissen in Duitse strafkampen, een uiteenzetting 
van een wijkgenoot over de Indische keuken, een 
puzzel, een taalrubriek en de aankondiging van een 
wijnproeverij. Mmmm… dat laatste zou wel weer 
eens leuk zijn.
                                                                        DvR             

   Van
de Redactie
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Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...
Op naar de ledenvergadering van 
14 november!
Op donderdag 14 november vindt de Algemene 
Ledenvergadering van onze wijkvereniging 
plaats. Dit keer niet in de HALO, maar in party -
restaurant Genieten, in de Bosjes van Pex 
(voorheen restaurant De Wildhoef). Ik nodig u 
hiervoor van harte uit. Zie de agenda elders in 
dit blad!

Advertorials 
Ter bestrijding van de kosten van het wijkblad, 
maar ook omdat hier écht behoefte aan lijkt te 
bestaan, beginnen we met ingang van februari 
aanstaande met een ‘advertorial’ in ons wijk-
blad: een tekstpagina met commerciële inslag. 
Elke maand presenteert een ondernemer uit 
onze wijk zich op deze wijze, uiteraard tegen 
betaling van advertentiekosten. De redactie is 
niet verantwoordelijk voor de inhoud en toetst 
alleen uiterst marginaal of de bijdrage passend 
is. We proberen het een half jaar.

Sacramentskerk: zorgenkindje wijk  
Zoals bekend huist in het kerkgebouw aan de 
Sportlaan sinds begin dit jaar een groep uitge-
procedeerde asielzoekers, met name uit Irak. 
Hoewel we de afspraak hadden gemaakt dat 
maximaal zo’n 35 personen in de kerk zouden 
kunnen verblijven, bleek kort na de zomer dat 
dit aantal gestegen was tot ruim 50. Voor ons 
reden om aan de bel te trekken. We bereiden 
een nieuw gesprek voor tussen bewoners van 
de kerk, gemeente, omwonenden en politie. 
Burgemeester van Aartsen heeft ons per brief 
laten weten rond de jaarwisseling in elk geval 

weer overleg met het wijkbestuur en de omwo-
nenden te willen.
Wat betreft de toekomstige bestemming van de 
kerk attendeer ik u graag op een workshop die 
tijdens de ALV van 14 november over dit onder-
werp gegeven zal worden. Hierbij zullen we een 
3D-presentatie van de geplande nieuwbouw 
tonen: schokkende beelden!
Inmiddels is er namens het bestuur over deze 
bouwplannen een brief aan wethouder Norder 
geschreven. Deze brief vindt u terug op de 
website van de wijkvereniging: www.vogelwijk-
online.nl  In de brief leggen we uit waarom de 
Vogelwijk zich wat deze bouwplannen betreft 
genegeerd en gepasseerd voelt. Wij roepen de 
wethouder op eerst samen met de buurt te pra-
ten over een wijziging van het bestemmingsplan. 
Kijk op de website!

Betaald parkeren? 
De Vogelwijk wordt steeds meer omgeven door 
wijken met betaald parkeren. Sommige wijkbe-
woners zien het aantal in hun straat geparkeerde 
auto’s en andere voertuigen toenemen. Het 
bestuur heeft besloten hier vooralsnog niet actief 
mee aan de slag te gaan. De problematiek is zeer 
lokaal in de wijk en wij denken dat er nog geen 
algemeen Vogelwijkbelang gediend is met het 
invoeren van betaald parkeren. Uiteraard staan 
we open voor meningen en waarnemingen op dit 
vlak uit de wijk, maar verder kijken we het nog 
even aan.

Nieuwbouw Heldringschool 
Vanaf deze plek een hartelijke felicitatie aan alle 
die betrokken zijn bij de O.G. Heldringsschool. 
Het lijkt er nu echt op dat er voortvarend 
gebouwd wordt. Op 6 november komen alle leer-
lingen en leerkrachten naar de bouwplaats aan 
het IJsvogelplein voor een feestelijk moment dat 
het leggen van de fundering markeert.  Voorlopig 
moeten de leerlingen echter nog tot najaar 2014 
met bussen naar hun tijdelijke schoollocatie. 
Maar het begin van het einde komt in zicht!

Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter Arends, Henk 
Eleveld (nnb), Marianne Moor, Christian Pick (nnb) en 
Arthur Wiggers)
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Agenda
1. Opening door voorzitter Chris van Dam
2. Verslag ledenvergadering 16 mei 2013
3. Voordracht nieuwe bestuursleden
 Toelichting: Er zijn twee vacatures in het bestuur. 

Voorgesteld wordt als bestuurslid te benoemen 
Christian Pick en als secretaris Henk Eleveld. Van 
de huidige bestuursleden is Arthur Wiggers inmid-
dels vier jaar bestuurslid geweest; hij is echter 
bereid zijn bestuurslidmaatschap voort te zetten.

4. Begroting 2014
 Toelichting: De begroting is om en nabij sluitend, 

ondanks verminderde advertentieopbrengsten 
voor het wijkblad en verwachte uitgaven voor 
juridische adviezen op basis van eerdere uitspra-
ken van de ledenvergadering; voor de aan deze 
advisering verbonden kosten kan worden geput 
uit het Fonds Belangenbehartiging

5. Jaarplan 2014
 Belangrijke aandachtspunten:

•	De	ontwikkelingen	rond	de	Sacramentskerk	
aan	de	Sportlaan

•	Algemeen:	het	innemen	van	standpunten	
en	opstellen	van	zienswijzen	in	verband	met	
ontwikkelingen	in	en	rond	de	wijk

•	Aanpassingen	van	ontsluitingswegen	en	
kruispunten	in	en	rond	de	Vogelwijk	nu	de	
gemeente	voorlopig	afziet	van	de	aanleg	van	
de	Noordwestelijke	Hoofdroute

•	 Verkiezingen	voor	de	gemeenteraad	in	maart	
2014

•	 Verenigingszaken	als	het	wijkblad,	de	com-
municatie	naar	de	leden,	activiteiten,	onder-
steuning	commissies	e.d.

Algemene Ledenvergadering 2013
Vereniging	en	wijkberaad	‘De	Vogelwijk’

Donderdag 14 november 
Plaats: Partyrestaurant ‘Genieten’ 

(Bosjes	van	Pex,	ingang	Daal	en	Bergselaan)

Aanvang 19:45 uur

Korte pauze	(20.45	tot	21.00	uur)

6. Opsplitsen in drie groepen rond de volgende 
onderwerpen
a.	Verkeerssituatie	Sportlaan	–	Segbroeklaan	

(ontwikkelingen	rond	de	Noordwestelijke	
Hoofdroute	en	hoe	daaraan	een	vervolg	te	
geven)

b.	Informatie	over	de	vierde	en	laatste	fase	van	
het	rioleringsproject	Vogelwijk

c.	Stand	van	zaken	en	verdere	actie	rond	de	
voorgenomen	bebouwing	van	het	terrein	
van	de	Sacramentskerk	aan	de	Sportlaan	
(met	een	bijzondere	3D-presentatie	van	de	
voorliggende	plannen)	

 Voor de onderwerpen a) en b) zal aan de 
gemeente Den Haag een toelichting worden 
gevraagd. Over het riolerings- en herbestratings-
project wordt ook nog een afzonderlijke voor-
lichtingsavond belegd. Bij het onderwerp ‘kerk 
Sportlaan’ zal de voorzitter de ontwikkelingen 
toelichten. Daarna is uiteraard reactie mogelijk 
en zullen ten slotte conclusies worden geformu-
leerd ten behoeve van het bestuur.

7. Terugkoppeling vanuit de drie groepen en 
eventuele daaraan verbonden conclusies

8. Rondvraag
9. Sluiting, gepland rond 22.00 uur

Voor	nadere	informatie	en	achterliggende	stuk-
ken:	zie	de	website	(www.vogelwijkonline.nl)	of	
neem	contact	op	met	Henk	Eleveld:	
bestuur@vogelwijkonline.nl	of		06	-16	478	764).
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Op zaterdag 30 november wordt op het 
Scheveningse strand een historisch spekta-
kel opgevoerd. Met acteur Huub Stapel in 
de hoofdrol en de medewerking van zo’n 
500 figuranten wordt nagespeeld hoe prins 
Willem VI van Oranje-Nassau precies twee 
eeuwen geleden, per zeilschip uit Engeland 
aankwam. De prins was na de Franse inval van 
1795 met zijn ouders, stadhouder Willem V en 
prinses Wilhelmina van Pruisen, naar Londen 
gevlucht. Maar een groep vooraanstaande 
Oranjegezinden haalde de 41-jarige Willem in 
november 1813 over om terug te keren. 
Kort nadat het schip waarop hij voer – de 
Warrior – bij de branding voor anker was ge-

gaan en Willem met paard en wagen van boord 
was gehaald, werd hij uitgeroepen tot vorst van 
‘De Nederlanden’: koning Willem I. Hoewel ons 
land eind 1813 officieel nog deel uitmaakte van 
het Franse keizerrijk onder Napoleon, wordt de 
30ste november van dat jaar algemeen gezien 
als de geboortedatum van het koninkrijk.

Twee jaar feest  
In 1913 leidde de honderdste koninkrijksver-
jaardag tot een wekenlang uitbundig nationaal 
feest. Ter gelegenheid van het aanstaande 
tweehonderdjarig jubileum blijven de ballon-
nen en slingers maar liefst tot oktober 2015 
hangen. De komende twee jaar wordt er naar 

Terugblik op 1813, 1963 en
de naoorlogse Pauwenlaan 
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aanleiding van ‘1813’ een breed spectrum aan 
manifestaties gehouden: concerten, lezingen, 
exposities, onderwijsprojecten, noem maar op. 
Het is een verdubbeling van de festiviteiten 
van 1963, toen het koninkrijk 150 jaar bestond. 
,,De herdenkingen en vieringen duurden toen 
een heel jaar en dat vonden we al heel wat,’’ 
zegt oud-Vogelwijker Piet Wackie Eysten, 
advocaat in ruste. Hij kan erover meepraten, 
want hij maakte destijds als rechtenstudent in 
Leiden én praeses van het roemruchte studen-
tencorps Minerva deel uit van het landelijk 
Comité Nationale Herdenking. Dit gezelschap 
stond onder voorzitterschap van de toenmalige 
kroonprinses Beatrix.
,,Zij vond dat de jongeren ook in het comité 
moesten worden vertegenwoordigd,’’ vertelt 
Wackie Eysten (73) in zijn herenhuis dat – hoe 
toepasselijk – is gesitueerd in de Willemstraat, 
op een steenworp van de Mauritskade. ,,Zo 
kwam men bij mij terecht, want ik was niet 
alleen voorzitter van Minerva, maar ook van 
de Nederlandse Studentenraad, het overkoepe-
lend orgaan van alle studentenverenigingen.’’

Ongemakkelijk
,,In het begin voelde ik me in dat comité ietwat 
ongemakkelijk, want ik zat tussen allemaal ho-
temetoten, zoals de voorzitters van de Eerste en 
Tweede Kamer, hoogleraren, ondernemers, een 
commissaris van de koningin, een generaal, de 
burgemeesters van Den Haag en Amsterdam 
en natuurlijk Beatrix zelf. En dan vergeet ik nog 
bijna de vermaarde politicus Beel, vice-voorzit-
ter van de Raad van State. In het comité was hij 
ook vice-voorzitter.’’ 
,,Ik werd gebombardeerd tot voorzitter van de 
Contactgroep Jeugd. Dat hield onder meer in 
dat ik samen met anderen – onder wie Erica 
Terpstra, die ook in Leiden studeerde -discus-
siebijeenkomsten voor jongeren moest organi-
seren met thema’s als ’De plaats van Nederland 
in Europa’ en ‘Het belang van Europese samen-
werking’. Er zijn inderdaad overal in het land 
dergelijke avonden gehouden, maar ondanks 

het feit dat Beatrix een zeer gedreven Europa-
fan was en dat ook sterk uitdroeg, werd het 
geen denderend succes.’’
,,Prinses Beatrix heb ik in de jaren daarna nog 
geregeld ontmoet, ook toen ze koningin was. 
Ik ben onder meer deken van de Orde van 
Advocaten geweest en toen ik een keer in die 
hoedanigheid aan haar werd voorgesteld, zei 
ze: ,,U hoeft mij niet te vertellen wie dat is, 
want mijnheer Wackie Eysten ken ik al héél 
lang.’’

Pauwenlaan
Zoals al gemeld is Piet Wackie Eysten een voor-
malige Vogelwijkbewoner. In dubbele zin zelfs. 
Aan de Pauwenlaan 89 bracht hij acht jaar van 
zijn jeugd door, van 1946 tot 1954. Na enkele 
omzwervingen kon hij echter in 1972 geen 
weerstand bieden aan de nog altijd klinkende 
lokroep van de pauw. Daardoor vestigde hij 
zich opnieuw aan de Pauwenlaan, nu met zijn 
vrouw Miek en twee jonge kinderen. Weliswaar 
niet in het huis van zijn jeugd, maar een paar 
woningen daarvan verwijderd, op nummer 83. 

Het huizenblok aan de Kwartellaan waar Piet Wackie 
Eysten heeft gewoond
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Hij bleef er tien jaar wonen.
Vorig jaar publiceerde Piet een boek met 
jeugdherinneringen onder de titel ‘Voor ik het 
vergeet’. Enkele pagina’s daarvan zijn gewijd 
aan zijn eerste periode op de Pauwenlaan, 
waar hij in 1946 met zijn ouders, broer Lars 
en zusje Tyna vanuit Bussum naartoe was ver-
huisd. Eerder in het boek wordt de Vogelwijk 
trouwens ook al even genoemd omdat een 
broer van Piets moeder op de Kanarielaan 
woonde.

Glashelder
,,Toen we aan de Pauwenlaan terechtkwamen, 
was ik zes jaar en ik ben er gebleven tot ik ruim 
veertien was. Zo’n periode is een heel essen-
tieel deel van je jeugd en veel herinneringen 
zijn dan ook nog glashelder,’’ zegt Piet, die 
destijds op de Nutsschool zat en vervolgens 
naar het Tweede VCL ging, dat toen nog was 
gevestigd in een paar herenhuizen in de 2e 
Sweelinckstraat. De voorbeelden liggen in 
z’n boek voor het oprapen, maar er zijn ook 
gebeurtenissen die hij niet heeft opgeschre-
ven, zoals de massale toeloop voor atlete 
Fanny Blankers-Koen, die na haar succesvolle 
Olympische Spelen van 1948 in Londen deel-
nam aan een wedstrijd op de atletiekbaan aan 
de Laan van Poot. ,,We gingen er met het hele 
gezin naartoe. En drúk dat het was!’’
,,Een leuke belevenis was ook het toejuichen 
van koningin Juliana, die een keer tijdens een 
rijtoer door Den Haag over de Kwartellaan 
kwam. Onvergetelijk was ook die kale zand-
vlakte op de plek waar nu de Segbroeklaan 
loopt: de ‘gedempte’ Duitse tankgracht, die 
nog jaren na de oorlog een woestenij bleef. 
Premier Drees woonde daar niet ver vandaan, 
aan het eind van de Beeklaan, en hij maakte 
geregeld een wandelingetje in de buurt. Ik 
hoor het mijn vader nog zeggen: Kijk, daar 
loopt Drees!’’

Pianoles 
In zijn boek geeft de gewezen advocaat, die 

in 2005 afscheid nam als partner van het 
kantoor De Brauw Blackstone Westbroek, een 
levendige beschrijving van zijn buurgenoten in 
de Vogelwijk van eind jaren veertig en begin 
jaren vijftig en zijn toenmalige schoolvriend-
jes. ,,Naast ons op Pauwenlaan 87 woonde 
de kunstschilder Rudolf de Bruyn Ouboter, 
die aquarellen maakte en niks moest hebben 
van de moderne naoorlogse kunststromin-
gen. En pal achter ons op de Laan van Poot 
302 woonde de pianist Bernard Tabbernal, 
bijgenaamd Ruby. Een fantastische man van 
wie ik vele jaren lang pianoles heb gehad. Op 
muzikaal gebied heeft-ie mij ontzettend veel 
geleerd.’’
,,Ik heb ook een aantal jaren bij De Rimboe-
jagers gezeten, een padvindersgroep aan de 
De Savornin Lohmanlaan, samen met onder 
anderen Wim de Bie. Tot mijn beste vriendjes 
behoorde Huug Barendrecht die op de pas 
gebouwde Tortellaan woonde. Hij had in een 
Jappenkamp gezeten, wat ik heel fascine-
rend vond. Ook ging ik veel om met Kees van 
Harmelen, die later een bekend Haags archi-
tect is geworden.’’

SS’er
Als Piet Wackie Eysten over z’n jonge jaren 
praat, lijkt het alsof hij zijn hele herinnerings-
boek uit het hoofd citeert. ‘Voor ik het vergeet’ 
is trouwens niet het enige boek dat hij heeft 
geschreven. Door zijn liefde voor klassieke 
muziek – dankzij de eerdergenoemde piano-
leraar – verschenen van zijn hand ook boeken 
over Haydn en de vrouwelijke componist Clara 
Schumann.
,,Momenteel ben ik bezig met de rest van 
mijn memoires,’’ zegt hij. Daarin komt zijn 
terugkeer naar de Pauwenlaan in 1972 aan 
bod. Wat zich daar in 1974 enkele huizen 
verderop afspeelde, staat overigens al in het 
eerste deel: de ontdekking van de oud-SS’er 
Jacques Philippa die bijna dertig jaar lang in 
het huis op nummer 95 ondergedoken had 
gezeten. ,,Toen hij uit huis was gehaald, waren 
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we met vakantie in het buitenland. We wisten 
van niets, maar de taxichauffeur die ons 
een paar dagen later van het station naar de 
Pauwenlaan bracht, vertelde ons het nieuws in 
geuren en kleuren.’’

Onafhankelijkheid
Na twee uur praten en thee drinken keert het 
gesprek terug naar waar het begon: bij de 
komende herdenking van 200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden. ,,In 1963 sprak men bij de 
herdenking van 1813 liever van ‘150 jaar onaf-
hankelijkheid’. Ja, zo kun je het ook bekijken. 
Maar eerlijk gezegd vind ik de herwonnen 
onafhankelijkheid na de Duitse bezetting veel 
indringender. Dat wil trouwens niet zeggen 
dat ik tegen de viering van 200 jaar koninkrijk 
ben. Nee hoor, ook dat moet herdacht blijven 
worden, al is het alleen al om het historisch 
besef levend te houden.’’

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 
11 november 

18.00 uur: Sint Maarten. 
Verzamelen op Mezen-
pleintje, Sijzenlaan 13, 
Tortellaan/Laan van Poot en 
Pauwenlaan t.h.v. nr. 91 

Woensdag 
13 november 

17.00 uur Borrel 
VogelNetwerk (onderne-
mers), Papegaailaan 7 

Donderdag 
14 november 

19.30 uur: Algemene 
Ledenvergadering wijk-
vereniging, Partycentrum 
Genieten, Bosjes van Pex

Zaterdag 
16 november 

13.30–15.00 uur: Sinterklaas 
op het Mezenpleintje, bege-
leid door een spetterende 
Pietenshow

Maandag 
18 november 

20.00 uur: Kamerlid 
Pieter Duisenberg legt de 
Miljoenennota uit, Bergkerk, 
Daal en Bergselaan

Donderdag 
21 november 

13.00 uur: Rondleiding 
door Tweede Kamer voor 
Vogelwijksenioren

Zondag 
24 november 

14.00-16.30 uur: 
Boekenruilbeurs, 
Rietzangerlaan 2A

Zaterdag 
30 november 

11.00-17.00: uur Winter Fair 
in kappersgalerie Mezenlaan 
48 

Zondag 
1 november 

11.00-17.00: uur Winter Fair 
in kappersgalerie, 
Mezenlaan 48 

Zaterdag 
14 december 

19.30 uur: Vogelwijk-
kerstbridgedrive in sou-
terrain Bergkerk, Daal en 
Bergselaan

Elke zondag 
tot kerst 

13.00-16.00 uur: Herfst- en 
KerstFair, Leeuweriklaan 13
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Vogelwijk Energie(k) krijgt
ruggensteun van wethouder 
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid 
en burgerschap) heeft Vogelwijk Energie(k) 
een helpende hand toegestoken. Hij wil zijn 
ambtenaren laten meezoeken naar een ver-
vanger voor windmolen De Duinvogel bij de 
Scheveningse haven als deze binnen afzienbare 
tijd moet wijken voor het nieuwbouwproject 
in het havengebied. Zoals bekend levert deze 
molen elektriciteit aan onder anderen 110 
Vogelwijkbewoners, die aandeelhouders van 
De Duinvogel zijn. Ook heeft Baldewsingh aan-
geboden de daken van gemeentelijke gebou-
wen beschikbaar te stellen voor het plaatsen 
van zonnepanelen waar leden van Vogelwijk 
Energie(k) gebruik van kunnen maken.

Inspirerend
De wethouder maakte dit op 2 oktober bekend 
tijdens een inspirerende informatie- en discus-
sieavond van Vogelwijk Energie(k) in het Maris 
College Houtrust, bijgewoond door ruim 130 

Nieuwsflitsen 
van

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

enthousiaste aanwezigen. Baldewsingh prees 
Vogelwijk Energie(k) als een prachtig particulier 
initiatief dat Den Haag helpt bij het realiseren 
van het doel om in 2040 een duurzame stad te 
zijn. Hij begon zijn toespraak overigens met het 
uiten van zijn teleurstelling over het huidige 
kabinet, dat in de troonrede geen woord aan 
het begrip ‘duurzaamheid’ had gewijd. ,,Het ziet 
ernaar uit dat we van de landelijke overheid op 
dit gebied geen moer te verwachten hebben.’’
Rutger van Hoogstraten, voorzitter van 
Vogelwijk Energie(k), zei de genereuze aanbie-
dingen van de wethouder graag te aanvaarden. 
Zijn tegenaanbod om Baldewsingh op 6 okto-
ber in de elektrische deelauto van Vogelwijk 
Energie(k) naar de Haagse Energiebeurs te ver-
voeren leed echter schipbreuk. ,,Het heeft geen 
zin daar gebruik van te maken, want ik woon op 
een minuut lopen van de plek aar de beurs wordt 
gehouden’’, zei de wethouder tot hilariteit van de 
aanwezigen.
 
Transitie
De bijeenkomst in het Maris College was 
geopend met een compact en helder college 
door ‘duurzaamheidsgoeroe’ Herman Wijffels, 
voormalig bankier, oud-voorzitter van de SER 
en sinds vier jaar hoogleraar duurzaamheid en 
maatschappelijke verandering aan de univer-
siteit van Utrecht. ,,Eeuwenlang heeft de mens 
gedacht dat de aarde een onuitputtelijke bron is. 
Inmiddels weten we dat dat niet klopt. We staan 
nu op een punt waarop we een nieuwe bescha-
ving moeten zien te ontwikkelen. Want we ver-
houden ons niet op een duurzame wijze tot wat 
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deze planeet ons biedt,’’ aldus Wijffels.
Het huidige tijdperk schetste hij als een 
overgangsperiode, een fase van transitie naar 
duurzamer leven. ,,Daarbij hoort uiteraard het 
gebruik van alternatieve energiebronnen. Maar 
we moeten bijvoorbeeld ook leren om niet lan-
ger op een lineaire manier in onze behoeften 
te voorzien – dus van produceren, consumeren 
en afval weggooien – maar op een circulaire 
manier, waarbij hergebruik voorop staat. 
Helaas behoort Nederland bij dit alles niet tot 
de voorlopers.’’
Ook Wijffels wijdde prijzende woorden aan 
Vogelwijk Energie(k). Nederland telt steeds 
meer initiatieven op dit gebied en er zijn 
volgens de hoogleraar nu zelfs al ongeveer 
honderd kleinschalige energiecorporaties. 
,,Dat is bemoedigend, want kijk de geschiede-
nis er maar op na: fundamentele veranderin-
gen komen nooit van bovenaf, maar altijd van 
onderop.’’

Themadiscussies
Na de toespraken van Wijffels en Baldewsingh 
gingen de aanwezigen in groepen uiteen om 
zich onder leiding van prominente leden 
van Vogelwijk Energie(k) over verschillende 
thema’s te buigen. Vervolgens kon men zich 
oriënteren op een informatiemarkt, waar 
enkele ondernemers diverse vormen van ener-
giebesparing lieten zien. Ook aanwezig was 
Henry Mentink, de bedenker van het particu-
liere autohuursysteem Mywheels (zie www.
mywheels.nl).
Als antwoord op de vraag hoe Vogelwijk 
Energie(k) meer wijkgenoten zou kunnen 
enthousiasmeren klonk vanuit de discussie-
groepen vooral de leus ‘Goed voorbeeld doet 
goed volgen’. Met andere woorden: laat aan 
anderen zien waar je mee bezig bent en waar je 
resultaat mee behaalt. Persoonlijke contacten 
tussen buurtgenoten zijn daarbij van essenti-
eel belang. Dat is dan ook de beste manier om 
nieuwe leden te werven.     

Goedkoop energieadvies voor 
leden Vogelwijk Energie(k)
Vogelwijk	Energie(k)	heeft	op	2	oktober	
een	samenwerkingsovereenkomst	gesloten	
met	Hilbrand	Does	van	het	bedrijf	Energie	
Garant.	Paul	Schlotter,	secretaris	van	Vogelwijk	
Energie(k),	zette	daartoe	samen	met	Hilbrand	
Does	de	benodigde	handtekeningen.	Dankzij	
de	overeenkomst	kunnen	VwE-leden	voor	het	
superscherpe	tarief	van	slechts	125	euro	een	
energieadvies	van	Energie	Garant	krijgen.	In	dit	
advies	wordt	aangegeven	welke	maatregelen	in	
huis	nodig	zouden	zijn	om	het	energiezuiniger	
te	maken.	Als	een	bewoner	werkzaamheden	wil	
laten	uitvoeren	die	bijvoorbeeld	tot	een	betere	
isolatie	leiden,	heeft	Energie	Garant	daarvoor	
een	aantal	ondernemingen	beschikbaar.	
Wanneer	de	opdracht	meer	dan	€500	bedraagt,	
ontvangt	de	bewoner	€50	korting	en	bij	een	
opdracht	van	meer	dan	€1500	krijgt	hij	in	totaal	
€100	korting.

Nieuwe	wijkbewoners,	die	net	via	een	van	
de	bekende	makelaars	in	de	wijk	een	woning	
hebben	gekocht,	worden	extra	gestimuleerd.	
De	aankoop	is	immers	het	ideale	moment	om	
duurzaamheidsmaatregelen	te	treffen,	in	combi-
natie	met	de	verbouwingen	die	toch	meestal	al	
worden	uitgevoerd.	Als	die	nieuwe	bewoners	lid	
worden	van	VwE,	krijgen	zij	hun	energieadvies	al	
voor	75	euro.
Wilt	u	zich	aansluiten	bij	de	duurzaamheidsvoor-
hoede	van	de	Vogelwijk?	Word	lid	van	Vogelwijk	
Energie(k).	Kijk	op	de	website	www.vogelwijk-
energiek.nl	en	klik	op	het	tabblad	‘Lid	worden’.	
Het	kost	maar	25	euro!	
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Door Magda van Eijck

Onze mooie Vogelwijk grenst niet alleen aan de 
duinen, maar ook aan de Bosjes van Poot en de 
Bosjes van Pex. In het laatstgenoemde groenge-
bied, genoemd naar de boerderij van de familie 
Pex die er tot 1943 stond, vind je behalve 
restaurant Genieten en de hockey-, voetbal-, 
tennis- en cricketvelden ook twee maneges. 
Eén daarvan, Madurodam Manege, is speciaal 
voor gehandicapten. De andere is Manege De 
Wildhoef, die dit jaar een halve eeuw bestaat. 
Sinds januari 2010 is de manege het eigendom 
van de drie zussen Roest. Op een helaas wat 
druilerige herfstdag nemen we bij de jubile-
rende manege een ‘kijkje in de keuken’. 

Aïde, Fiona en Iris
De oudste van de drie zussen Roest, Aïde (nu 
30) studeerde dierwetenschappen en werkte 
als projectleider bij het Landbouw-Economisch 
Instituut van de Universiteit Wageningen. Fiona 
(27) heeft Sociaal-Pedagogisch Hulpverlening 
gestudeerd en Iris (26) heeft een opleiding tot 
boekhouder afgerond. Alle drie hadden ze hun 
paarden (Magic, Sunny en Eclips) bij Manege 
De Wildhoef staan, lekker dichtbij hun ouder-
lijk huis aan de Daal en Bergselaan.   
In 2009 gingen er geruchten rond dat Manege 
De Wildhoef te koop zou zijn. De zussen staken 
de koppen bij elkaar en waren het snel eens: ze 

Een halve eeuw Manege 
De Wildhoef
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wilden de manege kopen. Met z’n drieën had-
den ze immers alles in huis wat nodig was om 
de ‘tent’ te runnen. Dierwetenschapper Aïde 
wist natuurlijk veel van paarden, Fiona kon vol-
wassenen en kinderen begeleiden en Iris zou 
verantwoordelijk zijn voor de boekhouding. 
Een perfecte combinatie dus.
Hun opzet slaagde. Op 1 januari 2010 waren 
zij de eigenaressen van de manege, de stallen, 
de buitenbak en alle ‘lespaarden’. De kantine 
en de binnenbak gingen ze huren van Manege 
Madurodam. Advies en steun kregen ze ook 
van hun vader (belastingadviseur) en hun 
moeder (organisatieadviseur). Inmiddels heb-
ben de zussen negen mensen in dienst, bijna 
allemaal parttime. In de weekends hebben 
scholieren een bijbaan in de manege.

Nieuwe lesstructuur  
Toen ze de manege kochten, stonden er voor 
de lessen dertien paarden in de stallen. Om de 
leskwaliteit te verbeteren hebben de zussen dit 
bestand uitgebreid naar 25. Door de crisis was 
het makkelijker om voor een lagere prijs goede 
paarden aan te schaffen. Naast de manegepaar-
den staan er nog ongeveer dertig paarden in de 
‘pensionstal’.
Aïde, Fiona en Iris veranderden ook de lesstruc-
tuur. Vroeger zaten er in een lesgroep meestal 
twaalf kinderen of volwassenen. Nu zijn dat 
er 8 à 9. Zo kan iedereen voldoende aandacht 
krijgen. Vanzelfsprekend heeft de manege ook 
een veiligheidscertificaat. Veiligheid gaar hier 
voor alles, maken de zussen duidelijk. Kinderen 
tot 13 jaar moeten een ‘bodyprotector’ om, 
want zo wordt voorkomen dat ze zich bij een 
val ernstig verwonden. En iedereen moet 
een cap op. Manege De Wildhoef is aange-
sloten bij de FNRS (Federatie Nederlandse 
Ruitersportcentra) en alle leerlingen krijgen 
een ruiterpaspoort waardoor ze verzekerd zijn. 
Net als restaurants kunnen maneges ook ster-
ren krijgen. De Wildhoef heeft er nu drie en 
de Roest-zussen hopen binnenkort naar vier 
sterren te gaan.  ,,Gelukkig hebben we van 

de crisis geen last,’’ zegt Aïde. ,,In de wijken 
waar de leerlingen vandaan komen, zoals de 
Vogelwijk, Kijkduin en de Bloemenbuurt, heeft 
men kennelijk nog goede banen en bovendien 
wonen er veel expats, waarvan velen ook graag 
paardrijden.’’
 
Drachtig
Vol trots laten Aïde, Fiona en Iris de paarden 
zien. Er is momenteel een paard drachtig. 
Spannend! Op haar mobiele telefoon laat Fiona 
een filmpje van een scan bij de drachtige mer-
rie zien. Je kunt het hart zien kloppen. ,,Rond 
7 mei is ze uitgerekend,’’ zegt Fiona. ,,Op 22 
maart van dit jaar is hier een veulentje geboren. 
We hebben haar de naam Ice gegeven. Er was 
een speciale ‘kraamkamer’ met camera’s voor 
ingericht en in de kantine kon je alles zien.’’
Als een paard oud of ziek is, gaat hij of zij naar 
de paardenslager. Daar zijn de eigenaressen 
heel reëel over. Iris: ,,Het paard heeft hier een 
goed leven gehad en ook het vlees is goed.’’
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Coachen met paarden
Er worden bij De Wildhoef niet alleen ‘gewone’ 
lessen paardrijden gegeven, maar je kunt er 
ook terecht voor lessen in dressuur en springen 
(over balken). In de zomermaanden vinden 
de lessen vaak plaats op het strand en in de 
duinen. Hoewel vooral meisjes en vrouwen erg 
geïnteresseerd zijn in paarden, zijn er – vooral 
op donderdagavond - ook veel mannen die les 
krijgen.
Maar het blijft niet alleen bij lessen. Er zijn bij-
voorbeeld ook verschillende workshops Coachen 
met paarden. Deze worden gegeven door Fiona, 
die speciaal hiervoor een aanvullende opleiding 
volgde tot coach, met het paard als ‘spiegel’. De 
workshops werken goed voor onder anderen 
mensen met problemen op het werk of in het 
gezin en kinderen die gepest worden. De om-
gang met een paard helpt je om beter over jezelf 
na te denken. Fiona ,,Dat kan heel confronte-
rend, maar ook verhelderend zijn.’’  

Paardrijden Plus 
De paardrijlessen voor kinderen beginnen pas 
op 9-jarige leeftijd, maar vóór die tijd kunnen 
kinderen al heel veel leren en vertrouwd raken 
met de paarden. Daarvoor is het programa 
Paardrijden Plus voor 8-jarigen ontworpen. Zo 
leren ze alvast allerlei wetrenswaardgheden 
over paarden en ook hoe je ermee om moet 
gaan en hoe je ze moet ‘poetsen’. 
Voor kinderen die paardrijles hebben is er nog 
een extraatje mogelijk: Paardrijden Fit. Dat is 
een bewegingstraining waarbij ze onder meer 

leren vallen. ,,Veel kinderen bewegen veel te 
weinig en zitten vaak achter een computer of 
smartphone,’’ zegt Fiona. ,,Onder begeleiding 
van een docent lichamelijke opvoeding doen ze 
op deze trainingen allerlei oefeningen, waaron-
der evenwichtsoefeningen, of ze lopen bijvoor-
beeld een rondje hard met de pony’s.’’
Over pony’s gesproken: elk jaar is er in de zomer 
een ponykamp. Dan vertrekken de zussen Roest 
met assistenten en vijftig kinderen naar Loon op 
Zand. Vader past dan op de manege, maar moe-
der Roest gaat altijd mee op kamp. Iris: ,,De sfeer 
is altijd fantastisch, men helpt elkaar allemaal en 
het is ook heel betaalbaar.’’

Feest
In september jongstleden werd het 50-jarig 
bestaan uitbundig gevierd. Het werd een groot 
feest, waarbij onder anderen de Haagse wethou-
der Karsten Klein (jeugd en welzijn) aanwezig 
was. Er waren workshops en demonstraties 
en de dag werd feestelijk besloten met een 
barbecue. 

Inmiddels gaat alles weer z’n gewone gang. 
Dat geldt ook voor de nieuwsgierige bezoekers 
die de manege van tijd tot tijd heeft. Ouders 
of grootouders die met kinderen op het mooie 
speelterrein met de houten speeltoestellen 
in de Bosjes van Pex zijn, lopen wel eens de 
manege binnen om naar de paarden te kijken. 
Doorgaans vinden de eigenaressen dat geen 
enkel probleem. En de paarden even over de 
neus aaien mag ook!
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

Ze komen in de beste families voor en in 
de beste wijken, dus ook in de Vogelwijk. 
Burenruzies. Ze zijn zo oud als de wereld en ie-
dereen, zelfs de meest vredelievende mens, kan 
erbij betrokken raken. Daan Limburg, wonend 
aan de Kraaienlaan, kan erover meepraten. 
Niet dat hij mot heeft met zijn buren, verre van 
dat. Maar hij komt wel geregeld met burenru-
zies in aanraking. 
Naast zijn dagelijks werk als trainer, coach, 
loopbaanbegeleider en vertrouwenspersoon 
voor zowel individuen als organisaties doet 
Daan ook vrijwilligerswerk. In die hoedanig-
heid helpt hij burenruzies op te lossen. Hij 
is een van de ruim honderd vrijwilligers die 
werken bij het Bureau Bemiddeling & Mediation 
voor de regio Haaglanden. ,,Het is prachtig 
werk, maar nu en dan echt zwaar en heftig,’’ 
zegt hij in de woonkamer van het huis waar 
hij dertien jaar geleden kwam wonen met zijn 
echtgenote, predikante Margreet Klokke, en 
zoon Rolf.

Succes
,,Bemiddeling & Mediation is in 2004 opgericht 
door een gedreven voormalige Haagse politie-
inspecteur, Wim Gallée Koeslag, in samenwer-
king met onder meer de gemeente Den Haag 
en grote woningcorporaties,’’ vat Daan de 
ontstaansgeschiedenis van het bureau samen. 
,,Een van de uitgangspunten is dat je met het 
oplossen van burenruzies een heleboel span-
ningen uit de samenleving haalt. Bovendien is 
het de bedoeling dat mensen leren op een re-
delijker manier met elkaar om te gaan en enig 

begrip te tonen voor de situatie waarin anderen 
verkeren.’’
Het nieuwe conflictbemiddelingsbureau werd 
een enorm succes. Het aantal vrijwilligers dat 
meedeed, groeide steeds meer en vorig jaar 
won het bureau zelfs de nationale Mediation 
Award. Daan Limburg: ,,Op dit gebied loopt 
Den Haag een flink eind vóór op alle andere 
grote steden.’’

Training
Momenteel heeft Bemiddeling & Mediation vier 
betaalde beroepskrachten in dienst en meer 

Onbegrip en conflicten komen 
vaak voort uit onwetendheid
Daan Limburg bemiddelt als vrijwilliger bij burenruzies
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dan honderd vrijwilligers: advocaten, rechters, 
psychologen, welzijnswerkers,  enzovoort. 
En niet allemaal blanke autochtonen, maar 
mensen uit verschillende culturen. Met elkaar 
behandelen de mediators zo’n 700 burenruzies 
per jaar. ,,Die vrijwilligers hebben natuurlijk 
wel allemaal een training in conflictbemidde-
ling oftewel mediation gevolgd,’’ legt Daan uit. 
,,Er zitten trouwens relatief veel ‘jonge honden’ 
bij. Dertigers die zeer gemotiveerd zijn om zich 
in hun vrije tijd voor deze zaak in te zetten.’’

EHBS
,,Ik behoor weliswaar tot de oudere garde, 
maar ik ben er zo’n vijf jaar geleden ook uit 
idealisme ingestapt. Dat zit nu eenmaal in me. 
Van jongs af aan heb ik altijd al wereldverbete-
rende trekjes in mijn karakter gehad. Nadat ik 
als organisatieadviseur, trainer en loopbaanbe-
geleider bij verschillende instellingen in dienst 
was geweest, besloot ik in 2006 helemaal voor 
mezelf te gaan beginnen, als zzp’er dus. Daarbij 
had ik onder meer het plan ontwikkeld om 
ook burenruzies te gaan beslechten. Ik had 
zelfs al een naam bedacht: EHBS, Eerste Hulp 
Bij Spanningen. Haha! Dat leek me wel een 
aardige en bondige aanduiding. Maar toen ik 
nog eens goed rondneusde, bleek dat er in deze 
regio al zoiets bestond! Ik heb toen contact 
opgenomen met Bemiddeling & Mediation en zo 
rolde ik erin.’’

Altijd met z’n tweeën
Iedereen die een conflict met buren of an-
dere omwonenden heeft, kan zich voor gratis 
mediation aanmelden via het telefoonnummer 
(070)4244382. Maar de aanvraag voor bemid-
deling kan ook komen van derden, bijvoorbeeld 
een wijkagent of een woningcorporatie. 
,,Na de aanmelding wordt er een afspraak 
gemaakt voor een eerste gesprek met twee me-
diators,’’ vertelt Daan. ,,We doen alle klussen 
standaard met z’n tweeën. Je opereert dus als 
duo. Meestal voer je eerst twee afzonderlijke 

gesprekken. Met de hulpvrager natuurlijk en 
daarna ook met de andere partij. Het komt ook 
wel eens voor dat we direct vanaf het begin 
alle partijen samen ontmoeten, maar dat kan 
natuurlijk alleen als iedereen met de bemid-
delingspoging instemt. Af en toe is ook een 
hele groep partij, bijvoorbeeld hangjongeren. 
Het valt niet altijd mee hoor, om iedereen 
aan tafel te krijgen, zeker niet als het om een 
conflict gaat dat al heel lang heeft doorgeziekt. 
Dan zijn de gemoederen vaak zó verhit dat er 
gewoonweg geen wil meer is om te praten. 
Agressie speelt in zulke gevallen ook geregeld 
een rol. Ik heb echt wel eens bij agressieve 
lieden in m’n piepzak gezeten.’’

Oplossingen
Het belangrijkste kenmerk van mediation 
is dat de bemiddelaars geen oplossingen 
aandragen. ,,Dat moeten de ruziënde partijen 
zelf doen,’’ benadrukt Daan. ,,Iedereen krijgt 
uitgebreid de gelegenheid om zijn of haar kant 
van de zaak te belichten en dan moeten ze in 
gesprek met elkaar een uitweg vinden. We 
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geven af en toe wel een klein duwtje in een 
bepaalde richting, maar de mensen moeten 
toch vooral zelf tot rede komen.’’
,,Als je trouwens iedereen z’n eigen verhaal 
laat vertellen, blijkt vaak dat er achtergronden 
zijn die men niet van elkaar wist. Dat wil dan 
nog wel eens tot meer begrip voor elkaars 
situatie leiden. Het doorbreken van bestaande 
beelden is vaak de sleutel tot een oplossing. 
Ik maak dat geregeld mee, en dat is heel mooi 
om te zien.  

Geluidsoverlast
Het is niet moeilijk te raden waar het me-
rendeel van de burenruzies om gaat. Dat 
is geluidsoverlast, inclusief bijvoorbeeld 
overlast van huisdieren. Daan Limburg: 
,,Geluidsoverlast kan verschrikkelijk irritant 
zijn en mensen kunnen daar zelfs psychisch 
of lichamelijk ziek van worden. Als je in zulke 
gevallen de strijdende partijen bij elkaar zet, 
blijkt vaak dat men – ik zei het net al – niet of 
nauwelijks weet had van elkaars achtergron-
den. Dat iemand bijvoorbeeld elke morgen 
vroeg op moet en dus op tijd naar bed gaat en 
dat de buurman werkloos is, zodat het voor 
hem niet uitmaakt wanneer hij gaat slapen. In 
een goed gesprek worden in veel gevallen al 
snel diverse praktische oplossingen zichtbaar. 
Er kunnen simpelweg bepaalde onderlinge 
afspraken worden gemaakt of bijvoorbeeld 
het neerleggen van een vloerkleed biedt al een 
groot deel van de oplossing.’’
,,Er zijn ook extreme gevallen van burencon-
flicten, waarin een oplossing heel moeilijk of 
zelfs onmogelijk is. Dat kan worden veroor-
zaakt doordat iemand psychisch niet spoort, 
om maar eens iets te noemen. In zo’n geval 
raken ook andere instanties zoals Parnassia 
erbij betrokken. Maar het komt ook voor dat 
de verhoudingen zo verziekt zijn dat er maar 
twee uitwegen overblijven: de ene partij gaat 
verhuizen of er wordt een gerechtelijke proce-
dure aangespannen.’’
                

Dankbaarheid
Het slagingspercentage van de bemiddelingspo-
gingen is vrij hoog: in acht van de tien keer kan 
het conflict worden beëindigd. ,,En het resultaat 
is een heleboel dankbaarheid en opluchting,’’ 
weet Daan uit ervaring. ,,Veel mensen willen 
trouwens niet geloven dat de mediators dit al-
lemaal vrijwillig doen. We houden nog wel een 
poosje de vinger aan de pols, dus na een paar 
weken of maanden informeren we eens hoe de 
situatie is. Dat is wel belangrijk. Je moet na al 
die gesprekken die je hebt gehad niet zomaar 
de deur achter je dichtslaan en niks meer laten 
horen.’’

Dialoog
Voordat Daan zich met bemiddeling bij buren-
ruzies ging bezighouden was hij al  betrokken 
geraakt bij ‘Den Haag in Dialoog’. ,,Dat is een 
organisatie die allerlei verschillende bevolkings-
groepen met elkaar in contact brengt, zoals 
autochtonen en allochtonen, jongeren en be-
jaarden,’’ zegt hij. ,,Zo leren ze met respect naar 
elkaar te luisteren en komen ze veel meer over 
elkaars achtergronden en gewoonten te weten 
dan ze tot dan toe wisten. Extra veel activitei-
ten op dit gebied worden altijd georganiseerd 
tijdens de Week van de Dialoog, begin novem-
ber. Onwetendheid is de belangrijkste oorzaak 
van onbegrip en vooroordelen. Dat merk ik 
ook telkens weer bij de burenruzies. Met elkaar 
praten draagt echt bij aan goede menselijke 
verhoudingen.’’
,,Ik ben me er altijd van bewust dat we hier in 
de Vogelwijk in paradijselijke omstandighe-
den leven als je het vergelijkt met veel andere 
Haagse wijken,’’ zegt Daan kort voor we af-
scheid nemen. ,,Maar zelfs in het paradijs kun-
nen ruzies ontstaan. Zo ben ik op dit moment 
nog bezig met een zaak die hier pal in de buurt 
speelt.’’

www.bemiddelingmediation.nl
www.denhaagindialoog.nl
www.daanlimburg.nl
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Stel dat je in een van de 132 Vogelwijkhuizen 
woont die in de jaren twintig en dertig zijn 
ontworpen door architect Koos Fels. En je 
hebt gelezen dat er een wandeling langs deze 
woningen is georganiseerd, waarbij je van een 
deskundige gids tekst en uitleg krijgt. Dan wil 
je toch als nieuwsgierige betrokkene graag met 
die excursie mee?
Nee dus, zo werkt het blijkbaar niet. Dat werd 
pijnlijk duidelijk bij de Tour de Fels op zater-
dagmiddag 12 oktober en zondagmiddag 13 
oktober.
Akkoord, op die bewuste zondag ging de archi-
tectuurtocht de mist in doordat het beestachtig 
herfstweer was. De zes belangstellenden die 
toch nog, gewapend met paraplu’s, waren 
komen opdagen, kregen van de organisato-
ren Rob Fels en architectuurhistoricus Marcel 

Teunissen te horen dat de wandeling helaas 
wegens de plensregen en harde wind was afge-
last. Maar de middag ervoor was het prachtig 
herfstweer en ook toen kon het aantal deelne-
mers op de vingers van twee handen worden 
geteld. En teleurstellender nog: op beide dagen 
was er onder de geïnteresseerden niet één 
bewoner van een Fels-huis.

Doosvorm
Het is dan ook begrijpelijk dat Rob en Marcel, 
die komend voorjaar een boek over de archi-
tectenbroers Koos en Henk Fels het licht laten 
zien, zich wel eens vertwijfeld afvragen: ‘Waar 
doen we het allemaal voor?’ Het siert hen 
echter dat ze gedreven doorgaan en ook tijdens 
de Tour de Fels van 12 oktober geen spoor van 
somberheid vertoonden.
Het werd een interessante tocht, die begon 
bij de eerste woning die Koos Fels voor de 
Vogelwijk heeft ontworpen: de vrijstaande 
villa aan de Sijzenlaan 1, destijds gebouwd in 
opdracht van een zekere heer  G. Oosterbaan. 
Dit pand heeft nog een vrij simpele ‘doosvorm’ 
waar weinig bijzondere elementen aan zijn 
toevoegd. Dat werd later wel anders, toen Fels 
op zijn tekentafel fantasievoller ontwerpen 
maakte met gaandeweg steeds meer rijke 
ornamenten en verfijnde details. Eerst aan de 
Papegaailaan (de nummers 24-30) en daarna 
aan de Nieboerweg (onder meer de nummers 
202-212, 218-226 en 230), waarbij onder meer 
de houten ‘gepotdekselde’ gevel-elementen 
opvallen. 

Kroonjuweel
Maar groots en meeslepend werd het pas echt 
toen Fels onder het wakend oog van de ge-

Fraaie ingangspartijen, gepotdekselde 
gevels, gekrulde daken en uitkragend 
metselwerk
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meente op de Pauwenlaan z’n gang mocht gaan 
(zie bijvoorbeeld de spiegelbeeldige panden 24 
en 25) en onder meer zijn kroonjuweel aan de 
Laan van Poot 198 ontwierp. ,,Let op de fraaie 
ingangspartijen, het uitkragend metselwerk en 
de consoles onder het dak! Zelfs de toiletraam-
pjes die hij ontwierp zijn stijlvol”, aldus gids 
Marcel. ,,Hier loopt bij architectuurliefhebbers 
het water uit de mondhoeken.’’
Geleidelijk zie je ook de pannendakvormen van 
Fels veranderen: in zijn hoogtijdagen voorzag 
hij de daken aan de onderkant van een sierlijke 

glooiing, de ‘krul van Fels’. Naarmate tijdens 
de wandeltocht – waarbij zelfs oude bouwteke-
ningen werden ontvouwd - meer Felshuizen de 
revue passeerden (,,Kijk eens naar Pauwenlaan 
31 tot en met 45: acht onder één kap!”), 
klonken vanuit het excursiegroepje nu en dan 
opmerkingen van treurnis over de kozijnen van 
aluminium en kunststof die met name in de 
jaren zeventig en tachtig de klassieke houten 
raamomlijstingen hebben vervangen. ,,Tja, 
dat doet helaas flink afbreuk aan het geheel,’’ 
beaamde Rob. 

Oude Buizerdlaan
De wandeling, waarbij overigens ook andere 
architectonische uitingen in de wijk aan bod 
kwamen, had haar eindpunt op de Oude 
Buizerdlaan. Daar, op de grens tussen voor-
oorlogs en naoorlogs, liep als gevolg van de 
Duitse bezetting het plan om aan beide zijden 
van het water symmetrische bouw toe te passen 
lelijk in de soep. Kort vóór de oorlog verrees 
aan de noordkant een imposant Fels-complex: 
Oude Buizerdlaan 7-13 en aan weerszijden 
Spotvogellaan 38 en Kraaienlaan 33. 

Het was de bedoeling de hele laan zo te stoffe-
ren. Tussen 1940 en 1946 lag de bouw echter 
stil en tijdens de wederopbouwperiode daarna 
moest alles opeens eenvoudiger, sneller en 
goedkoper. Zo ontstond dus de rest van de be-
bouwing. Wie tijd heeft en zin, moet het maar 
eens gaan bekijken.
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In Denemarken heb ik al vele jaren een vrien-
din, Kirsten. Zij woont in Aarhus en heeft drie 
dochters en een zoon.
Ongeveer dertig jaar geleden wilde ik met mijn 
Hollandse vriendin Hetty dolgraag eens vanuit 
Nederland een treinreis naar  Kopenhagen 
maken. Dankzij Kirsten hoefden we geen hotel 
te boeken, want we konden logeren bij een 
kennis van haar, die in Kopenhagen kamers 
verhuurde.

‘Fru’ Gabel ontving ons hartelijk en wij kregen 
de sleutel van haar huis, want ze werkte. Het 
was midden in de stad, een ouderwets apparte-
mentengebouw vlak bij het beroemde pretpark 
Tivoli en het oudheidkundig museum. In Tivoli 
kwamen we ‘s avonds in een bar terecht met 
een pianist, waar het aanwezige publiek uit-
bundig aan het zingen was. Omdat Hetty en ik 
ook enthousiaste zangeressen waren, jubelden 
we heerlijk mee.
We zaten aan tafel met twee leuke jonge 
vrouwen, die ons na enige tijd voorstelden 
om verder de stad in te gaan. Ze hadden een 
piepklein autootje en we gingen naar Nyhavn, 
het beroemde uitgaansgebied met vele cafés. 
We belandden in een leuke kroeg, waar we 
dansten en een bekende Deense klassieke zan-
ger ontmoetten die incognito was. Na aandrin-
gen van het publiek, dat hem uiteindelijk had 
herkend, zong hij een prachtig lied. Kortom: 
een verrrrukkkelijke avond. De jongedames 
brachten ons rond twee uur in de nacht naar 
ons logeeradres. 

Op de laatste dag stonden we in ons gasthuis 
bepakt en bezakt klaar voor het vertrek naar 
het station. Fru Gabel had ons verzocht de deur 
af te sluiten en de sleutel door de brievenbus te 
gooien. Maar wat bleek? We konden de voor-
deur van binnen uit niet eens openen. Onze 
gastvrouw had kennelijk uit gewoonte de deur 
op slot gedraaid toen ze ‘s morgens weg ging.

Goede raad was duur. We keken naar buiten. 
We zaten op vierhoog, de gevel liep steil naar 
de straat en de ramen konden niet open. Toen 
kwam ik op het lumineuze idee de politie te 
bellen. In mijn beste Deens probeerde ik ons 
probleem uit te leggen, maar de politieman 
die ik aan de lijn had geloofde het eerst niet en 
dacht waarschijnlijk dat ik met mijn gebrabbel 
een halve gare was die hem in de maling wilde 
nemen. Dan maar in het Engels, dat ging beter: 
twee Hollandse dames waren opgesloten in een 
huis en moesten eruit. Ik noemde het adres en 
kreeg te horen dat ze eraan kwamen. 

Even later draaide een Mercedes de straat in 
en er stapten een aantrekkelijke jongeman en 
jonge vrouw uit. Ze belden aan bij de flat en wij 
wisten gelukkig met welke knop we de entree-
deur moesten openen. Ze stommelden de trap 
op en na een paar seconden keek ik door de 
brievenbus in de ogen van de jonge agent. 
Ik reikte door de gleuf de huissleutel aan en 
terwijl de agent ‘Bevrijd!!!’riep, opende hij de 
deur. Alleraardigst waren ze. Ze droegen onze 
bagage naar hun auto en brachten ons  naar het 
station waar we nipt de trein haalden.

Een leuk avontuur. En het kreeg nog een grap-
pig staartje ook. Terug in Nederland kreeg ik 
weken later een brief van Kirsten. Daarin ver-
telde ze dat haar schoonzoon Claus sinds kort 
bij de politie in Kopenhagen werkte en dat hij 
had verteld hoe hij onlangs twee Nederlandse 
dames uit een huis had bevrijd!
Afgelopen zomer was ik weer eens bij Kirsten 
op bezoek. Met veel genoegen bekeek ik daar 
foto’s van haar dochter Stine, de echtgenote 
van Claus. Hij is inmiddels 53 jaar en nog 
steeds bij de politie in Kopenhagen. Maar nu 
wel in een aanzienlijk hogere functie, waarin 
hij geen dames meer bevrijdt.

Bevrijd in Kopenhagen

    Lorre
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Kortom
Sint Maarten: maandag
11 november 18.00 uur

Op maandag 11 november tussen 18.00 en 
19.00 uur is het voor kinderen feest, want 
dan mogen ze weer met een lampion langs de 
huizen om een liedje te zingen en iets lekkers te 
ontvangen. 
Deze viering van Sint Maarten vindt in de 
Vogelwijk – en op vele andere plaatsen in het 
land - al jarenlang met succes plaats. Om dat 
succes te bevorderen is het van belang dat zo 
veel mogelijk wijkbewoners die niet met de 
kinderen op straat meelopen een kaars voor 
hun raam laten branden. Voor de kinderen is 
dat een teken dat er iets te halen valt. Ze mogen 
immers alleen aanbellen waar een brandende 
kaars zichtbaar is. Koop dus wat snoep of bijv. 
mandarijntjes en steek een kaars aan.

Er zijn dit jaar maar liefst vier verzamelplaat-
sen vanwaar de kinderen met hun lampions 
vertrekken. Zoals gewoonlijk krijgen kinderen 
en ouders daar eerst een heerlijke oliebol van 
bakker Victor Driessen, uitgedeed door leden 
van de Activiteitencommissie. 
De vertrekpunten zijn:
- Mezenpleintje bij de bakkerij
- Sijzenlaan 13 bij Kinderopvang Zó
- Pauwenlaan ter hoogte van nr. 91
- Tortellaan hoek Laan van Poot
 
Sint Maarten gaat dit jaar ook weer gepaard 
met een wedstrijd, maar die is anders van 
karakter dan de voorgaande jaren. Als een kind 
een zelfgemaakte lampion heeft, kunnen de ou-
ders een foto van dit kind maken – met lampion 
uiteraard – en die mailen naar
activiteitenvogelwijk@gmail.com 
Zet de naam van het kind erbij, plus de leeftijd 
en het adres. De Activiteitencommissie beoor-

deelt alle foto’s en maakt in het decembernum-
mer van dit blad bekend welke lampionnen een 
prijs hebben gewonnen.

Sinterklaas bezoekt Vogelwijk
op zaterdag 16 november 
Velen vroegen zich af of het ook dit jaar weer 
zou doorgaan: het bezoek van Sint Nicolaas 
aan de Vogelwijk. Maar alle liefhebbers kunnen 
opgelucht ademhalen. In het diepste geheim 
blijken de Sint en zijn Pieten in september al 
hun komst naar de Vogelwijk te hebben voor-
bereid.
Op zaterdagmiddag 16 november om on-
geveer 13.45 uur, nog maar enkele uren na de 
aankomst per boot uit Spanje, laten Sinterklaas 
en zijn meest speciale Pieten zich zien op het 
Mezenpleintje. Daar zullen ze de kinderen uit 
de wijk begroeten en een spetterende muzikale 
show verzorgen. De Disco-Piet en de Ernst- en 
Bobbie-Pieten zijn er in elk geval weer bij! 
Dit spektakel heeft de wijk mede te danken 
aan financiële bijdragen van bakkerij Victor 
Driessen en wijkvereniging De Vogelwijk. 
Helaas heeft Sinterklaas de affiches voor het 
feest, die je hier en daar ziet hangen, door de 
Vergeet-Piet laten maken. Die vergeet namelijk 
altijd lettertjes. Op de affiche staat dat de show 
op het Mezenplein wordt gehouden, maar dat 
is natuurlijk niet zo. Het is het MezenpleinTJE, 
bij de bakker, de kapper en de groentezaak. Het 
Mezenplein ligt zo’n 400 meter verderop, waar 
de Mezenlaan begint.

Pieter Duisenberg geeft tekst
en uitleg over Miljoenennota
Voor geïnteresseerden in de landspolitiek 
verzorgt Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg 
op maandag 18 november om 20.00 uur 
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Kortom
in het souterrain van de Bergkerk (Daal en 
Bergselaan 50A) een informatieavond over de 
Miljoenennota voor 2014. Duisenberg behoort 
tot de financieel specialisten van regeringsfrac-
tie VVD. Hij licht de rijksbegroting onder meer 
toe aan de hand van een inzichtelijke licht-
beeldpresentatie. Vanzelfsprekend is er ook 
gelegenheid om vragen te stellen en te discus-
siëren. De (gratis toegankelijke) bijeenkomst 
duurt tot maximaal 22.00 uur. 

Zondagmiddag  24 november:
5e Boekenruilbeurs Vogelwijk

Voor het vijfde achtereen-
volgende jaar wordt op 
zondag 24 november voor 
jong en oud de Vogelwijk-
Boekenruilbeurs gehouden.

Locatie: Rietzangerlaan 2a (zaaltje bij de kerk)
Tijd: van 14.30 – 16.30 uur   
         
De spelregels zijn hetzelfde gebleven:
•	Er	kunnen	maximaal	5	boeken	per	persoon	

worden ingeleverd en er kunnen, naar eigen 
keus, ook weer tot maximaal 5 boeken wor-
den meegenomen. Alles met gesloten beurs.

•	De	boeken	moeten	wel	gangbaar,	recent	en	in	
goede staat zijn. Mogelijke categorieën: detec-
tive/thriller, literatuur/romans, informatieve 
boeken, jeugd/kinderboeken, anderstalige 
(Engelse) romans.

Omdat het een lustrum-evenement is, hebt u 
enkele extra redenen om te komen:
- Opening om 14.30 uur met kort verhaal door 

Chris van Dam, voorzitter van de wijkvereni-
ging

- Voordracht van gedichten/korte verhalen o.a. 
door Olga Millenaar

- Expositie van schilderijen van Hans 

Willebrands Bakker (de opbrengst van de even-
tuele verkoop van deze schilderwerken gaat 
naar de organisatie ter bestrijding van kanker 
bij kinderen, KiKa.

- Koffie, thee en warme chocolademelk staan 
klaar

Opnieuw oplichters in 
Vogelwijk actief
De afgelopen maanden zijn opnieuw enkele 
hoogbejaarde Vogelwijkbewoners het slachtof-
fer geworden van oplichters. Ondanks het feit 
dat de politie, onder meer via dit blad, al vele 
malen tegen zogeheten babbeltrucs heeft ge-
waarschuwd, blijken nog altijd goedgelovige en 
kwetsbare ouderen in de trucs te trappen.
Bij een 92-jarige alleenstaande bewoner van 
de Laan van Poot belden vorige maand twee 
vrouwen aan die vertelden dat ze van de 
Thuiszorg waren. Ze maakten een vriendelijk 
praatje en zaten even later thee met de man te 
drinken. Toen hij even in de keuken was, hebben 
de bezoeksters uit een colbert van de man een 
bankpasje gestolen. Een dag later belde één van 
hen op, zogenaamd namens de bank. Ze vertelde 
dat zijn pasje was gevonden en dat hij z’n pin-
code moest wijzigen. Daartoe moest hij eerst de 
oude pincode opnoemen. Het gevolg laat zich 
raden: met het pasje is een groot bedrag van de 
rekening gehaald. 
Een andere wijkbewoner (87) werd het slachtof-
fer van Polen die zogenaamd voor weinig geld 
het dak zouden repareren. Hij betaalde vooruit, 
maar de ‘reparatie’ stelde weinig voor. Ook in 
dit geval is zijn pasje meegenomen. Ook Engelse 
‘dak- en gevelreparateurs’struinen de laatste 
maanden geregeld door de wijk. De politie waar-
schuwt geen gebruik te maken van hun aanbie-
dingen en 0900-8844 te bellen als dergelijke 
types weer leurend langs de straten trekken.
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Kortom
Gezellige Fair aan de
Leeuweriklaan 13  
Vanaf zondag 3 november tot en met het week-
end vóór kerst kunt u elke zondagmiddag van 
13.00 - 16.00 uur weer de traditionele gezel-
lige Herfst- en Kerstfair bezoeken in huize Ivy 
Lodge, Leeuweriklaan 13. De bewoners, Grada 
Albregts en Huub de Leeuw, hebben zoals ge-
bruikelijk tientallen leuke spulletjes en cadeau-
tjes voor in en om het huis in de aanbieding. 
En dat alles tegen zeer vriendelijke prijzen. 
Met uw aankopen tijdens deze gezellige mid-
dagen steunt u het Haagse onderwijsproject 
in Gambia van de stichting HELP (Haags Early 
Learning Project). Meer informatie hierover is 
te vinden op de website 
www.helpgambianchildren.nl

Donderdag 21 november:
bezoek aan Tweede Kamer
Zoals in het vorige nummer al is aangekondigd, 
heeft de Commissie Ouderenactiviteiten voor 
donderdag 21 november een rondleiding 
door het Tweede Kamergebouw georganiseerd, 
gevolgd door een high tea. Gastheer en gids tij-
dens het bezoek aan het parlement is Kamerlid 
Pieter Duisenberg, voormalig voorzitter van 
wijkvereniging De Vogelwijk. 
Na de rondleiding volgt een korte wandeling 
naar brasserie Luden, een van de vele horeca-
gelegenheden aan het Plein, waar een high tea 
wordt geserveerd.
De kosten voor dit gehele evenement bedragen 
slechts tien euro per persoon. 

Programma:
13.30 uur: Verzamelen op het Binnenhof bij de 
ingang van het oude Kamergebouw op num-
mer 1A (neem een legitimatiebewijs mee, want 

zonder legitimatie komt u niet binnen!!) Het 
Binnenhof is te bereiken met bus 24 vanuit de 
Vogelwijk richting Mariahoeve. Uitstappen bij 
halte Buitenhof/Hofweg.
13.30 - 14.30 uur: lezing door Pieter 
Duisenberg
14.30 - 15.15 uur: rondleiding door het Tweede 
Kamergebouw
15.30 - 17.00 uur: High tea bij Luden aan het 
Plein 6-7
Wie mee wil, dienst zich telefonisch aan te 
melden bij Ria Zonneveld, tel. (070) 3452268 
op woensdag 13, donderdag 14 of vrijdag 15 
november. 

Leuk en betaalbaar dineren 
midden in de Vogelwijk
Genieten van een heerlijk driegangenmenu in 
de Vogelwijk voor een zeer schappelijke prijs. 
Dat kan op vrijdag 15 november bij Dinner@
Home aan de Papegaailaan 7. Thuiskok Jessica 
Heidekamp (Laan van Poot) bereidt een fan-
tastisch herfstdiner met verrukkelijke salades 
als entree (met eendenborst of geitenkaas als 
hoofdbestanddeel), hoofdgerechten van kal-
koenrollade of in vegetarische sfeer en een fris 
dessert met karamelijs. De wijnen komen van 
De Wijnmakelaar (ook uit de wijk) en worden 
aangepast aan het menu.
Er staan lange tafels en je kunt gewoon aan-
schuiven en eventueel halverwege van plek 
wisselen.
Kosten: Diner € 24,50 p.p., glas wijn € 3,00, 
bier of fris € 2,00, koffie anderhalve euro.
Er kunnen minimaal 12 en maximaal 20 gasten 
deelnemen.
Geef u op bij info@vergaderathome.nl o.v.v. 
naam, aantal personen en welk voor- en hoofd-
gerecht je wilt.
www.jessiescuisine.com
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‘Luisteren naar lichaams-
signalen’: gratis workshop op 
8 januari
We zijn ons vaak niet bewust van hoeveel ons 
lijf  ‘weet’, zowel in fijne, 
liefdevolle zin als in vervelende, pijnlijke zin. 
Soms ineens ervaar je het lichamelijke, zintuig-
lijke geheugen ineens heel helder. Bepaalde 
muziek of een bepaalde geur kunnen een zeer 
levendige herinnering bij je naar boven bren-
gen. Soms word je er door overvallen en begrijp 
je het pas later, of helemaal niet.  
Het feit dat je lichaam ‘geheugen’ heeft, maakt 
dat het een vaak krachtige ingang kan bieden 
naar inzicht in klachten, die soms al jaren 
onverklaarbaar zijn. 
Mensen die hier meer over willen weten, 
kunnen op 8 januari van 16.00 tot 17.30 uur 
een gratis workshop ‘Luisteren naar lichaams-
signalen’ volgen. De  workshop wordt gegeven 
door Vogelwijkbewoonster drs. Karen Sjouke, 
bewegingswetenschapper en psychomotore 
therapeut. Locatie:  Gezondheidscentrum 
Frankenslag. Er is plek voor 10 personen, dus 
als het u aanspreekt, meldt u dan snel aan via:
info@praktijklichaamsgerichtetherapie.nl
Meer informatie:
www.praktijklichaamsgerichtetherapie.nl

Verkoop sieraden en shawls
op maandag 18 november 
Op maandagmiddag 18 november, met de 
feestdagen in het vooruitzicht, houdt kleding-
winkel Mollies uit Delft een sieraden- en ac-
cessoiresparty ten huize van Anneke Bruning, 
Tortellaan 4. Aanvang: 16.00 uur.
Voor deze speciale middag is een mooi en 
gevarieerd assortiment samengesteld, waar-
onder gekleurde zijden fair trade-shawls uit 

Cambodja. Ook is er een sieradenlijn van het 
merk Batucada, gemaakt van ‘eco-friendly’ syn-
thetisch rubber en zijn er diverse apart vormge-
geven colliers, armbanden en ringen. Bovendien 
is alles zeer aantrekkelijk geprijsd. U bent van 
harte welkom van 16.00 uur tot 19.00 uur op 
Tortellaan 4. 

Kerstbridgedrive op
zaterdag 14 december
Lucy Nijmeijer is al volop bezig met de voor-
bereidingen voor de traditionele Vogelwijk-
kerstbridgedrive. Dit evenement vindt plaats op 
zaterdag 14 december vanaf 19.30 uur, zoals 
gewoonlijk in het souterrain van de Bergkerk 
aan de Daal en Bergselaan. Bridgeparen die 
mee willen spelen, kunnen zich deze maand bij 
Lucy opgeven via haar mailadres
lucienijmeijer@hotmail.com
Opbellen mag echter ook: tel. 3230181.
De kosten voor deelname bedragen nog altijd 
slechts 4 euro per persoon, te voldoen op de 
avond van de drive.

Maak op 22 november kennis
met gemengde vrijmetselarij 
Veel mensen denken nog steeds dat de vrijmet-
selarij louter een aangelegenheid voor mannen 
is. Sinds het begin van de vorige eeuw zijn er 
echter ook gemengde vrijmetselaarsloges. Zo 
heeft Den Haag onder andere de gemengde 
loge Phoenix, gevestigd aan het begin van de 
Laan van Meerdervoort. Phoenix is onderdeel 
van de Nederlandse Grootloge der Gemengde 
Vrijmetselarij.
Mannen en vrouwen die eens kennis willen 
maken met Phoenix zijn hartelijk welkom 
op een thema-avond onder het motto ‘Het 
licht in je zelf’ op vrijdag 22 november in de 

Kortom



De Vogelwijk november 2013   23

vergaderzaal naast de St. Albaankerk aan de 
Rietzangerlaan 2a. De avond begint om 20.00 
uur en duurt tot 21.30 uur. Bezoekers worden 
vanaf 19.30 uur ontvangen.
Vrijmetselarij anno 2013 is meer dan een be-
sloten vereniging. De vrijmetselaarsloge wordt 
gezien als een werkplaats waar mensen op basis 
van strikte gelijkwaardigheid samenwerken 
aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. 
Steeds meer mensen hebben behoefte aan een 
rustpunt in hun leven, een plek waar zij volledig 
zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Een 
vrijmetselaarsloge is zo’n plek. Aan de hand van 
inwijdingsritualen en symbolen komen belang-
rijke levensvraagstukken aan de orde en men 
kan samen met anderen van gedachten wisselen 
over de essentie van het leven. Vrijmetselaren 
streven naar maatschappelijke betrokkenheid 
en sociale hulpvaardigheid en zoeken naar dat 
wat mensen verbindt. 
Voor meer informatie over deze avond kunt u 
contact opnemen via telefoon: (070) 3231230 
of e-mail: hwb40@hotmail.nl . 

Kortom

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

Woensdag 13 november - Martin Reul verzorgt 
een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
nummers die bij binnenkomst worden uitgedeeld. Na 
de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door enkele 
magnetiseurs.
Woensdag 20 november – Petra verzorgt een avond 
met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van 
een levend persoon
Woensdag 27 november – Tineke de Caluwé ver-
zorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto 
of voorwerp van een levend persoon
Woensdag 4 december    - Maria Plop verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voor-
werp van een overleden persoon.

Winter Fair eerste 
weekend december
bij kappersgalerie aan 
Mezenpleintje
Op zaterdag 30 oktober en zondag 
1 november is de kappersgalerie van Leon 
van der Zijden aan de Mezenlaan 48 (het 
Mezenpleintje) het decor voor een uitge-
breide Winter Fair, georganiseerd door 
wijkbewoonster Yvonne Brouwer.

Op beide dagen kunt u van 11.00 tot 
17.00 uur naar hartenlust rondsnuffelen 
langs vele aantrekkelijke artikelen. 
Naast diverse sfeervolle interieurdecora-
ties vindt u er onder meer handbeschil-
derd servies en windlichten van Sabine 
de Bruin, omslagdoeken en andere 
zuiver wollen alpaca-waren uit Peru 
(gepresenteerd door wijkgenoten Belinde 
en Ewald), handgemaakte doosjes van 
Marlon de Bruijn, sieraden van Nicolette 
van Brouwershaven en Iris Kooger, zelfge-
haakte mutsen van  
Annabelle Jelsma (Belle Beanies, in trek 
bij o.a. skaters en surfers), een bijzon-
dere Zuid-Afrikaanse tassencollectie van 
Brigitte Boring, maar ook chocoladetruf-
fels, kleine cadeautjes enzovoorts. 
Kapper Leon heeft zelfs enkele kunstwer-
ken in de aanbieding. 

Maar dat is nog niet alles, want buiten op 
het trottoir staat op deze middagen een 
terras met een wijnbar van TourduVin 
(ook glühwein) en ook koffie, warme 
chocolademelk en lekkere hapjes.

Kom dus in elk geval gezellig 
even kijken en wat drinken of 
eten en neem vrienden, familie-
leden of buren mee! 
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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  

TE KOOP - Rode Hindeloopen kinderstoel in goede 
staat: 50 euro. Tel 3649459.

ZWEMCLUB ZOEKT HULP -  Zwemvereniging 
DSZ (Waterthor) is op zoek naar een vrijwilliger om 
het wedstrijdsecretariaat te bemannen. Dit kan van-
uit huis en kost maximaal 2 uur per week. Interesse? 
Bel Annemiek Rutters (06 53648065) of Robert 
Weij (rjweij@gmail.com)

HONDEN UITLATEN - Heer en hondenliefheb-
ber, wonende in de Vogelwijk, heeft nog een plek 
vrij om uw hond uit te laten tegen een vergoeding 
van 8,00 euro per uitlaatbeurt van ca. 1 uur. Tel. nr. 
(070)3972805 of 06-40224131 

BEWONERS GEZOCHT - Vanwege een lange reis 
die wij met het hele gezin willen maken zijn wij op 
zoek naar mensen die tijdelijk ons huis willen bewo-
nen. Het gaat om een hoekwoning in de Vogelwijk 
met oprit en garage voor de periode van de kerstva-
kantie tot en met de voorjaarsvakantie. Voor meer 
informatie: tel 06-18304560.

TE KOOP - Lowe Alpine rugzak Airzone 25 met 
vaste regenhoes en heupband.
Nauwelijks gebruikt, te groot gekocht. Prijs € 45. 
Tel. 3684264.

HULP IN DE HUISHOUDING -  Mijn 
Scheveningse hulp, die al meer dan 15 jaar bij ons 
werkt, heeft sinds kort weer tijd om op donderdag 
bij iemand schoon te maken. Heeft u interesse? Bel 
haar dan op nummer 06-37335114. Voor referenties 
kunt u terecht bij Lilian van Raalte, tel. 7802396.

KERST ENGLISH STYLE - Maak je eigen English 
Christmas Cake tijdens een gezellige workshop (in 
2 sessies) in de Vogelwijk. Kosten: € 35. Géén tijd 
maar wel trek? Een Christmas Cake bestellen kan 
ook. Mini € 7,50, medium € 19,95, groot € 29,95. 
Afspraken en/of bestellingen graag vóór 15 no-
vember. Alison van den Brekel, Roodborstlaan 1, 06-
23171749, (070) 3658345, alisonvdb@hotmail.com

FRANSE EN ENGELSE LES - Parlez-vous 
Francais? Wilt u uw ‘zomerFrans’ bijhouden of het 
volgend jaar juist beter kunnen? Native speaker 
Engels en Frans, wonend in de Vogelwijk, geeft 
conversatieles en huiswerkondersteuning in zowel 
Frans als Engels. Uurtarief 30 euro.
Bel of mail met Julie Kennedy: tel. (070)7523018 of 
jkvano@hotmail.com 
Au plaisir! Looking forward to hear from you.

GEZOCHT - Toneelgroep Spelegast is opzoek naar 
enthousiaste mensen die bij ons gezellige clubje 
toneel willen spelen. Leeftijd speelt geen rol. Wij 
repeteren op de Goudsbloemlaan naast Jumbo ie-
dere maandag van de week. Bent u geïnteresseerd, 
neem dan contact op met onze voorzitster Nel van 
Someren tel.nr. (070)3871521

BIJLES WISKUNDE EN ECONOMIE - 6e klasser 
Gymnasium Haganum uit de Vogelwijk geeft graag 
bijles aan leerlingen van vmbo, havo en vwo. Dagen 
en tijden in overleg. Tel: 06-38288065 E-mail: mar-
nixkester@hotmail.com.

OPPAS AANGEBODEN - Sportieve, creatieve 
en zorgzame vrouw (net zestig) zoekt een gezin 
dat voor hun kinderen (4 tot 12 jaar) één of twee 
middagen in de week een goede oppas wil. Ruime 
ervaring met (groepen) kinderen. Bel voor een ken-
nismakingsgesprek met Liesbeth: 06 24 66 91 55. 

BIJLES FRANS - Lerares Frans (MO-A) heeft nog 
tijd en gelegenheid Franse bijles te geven. Indien 
gewenst bij u thuis ! 
Tel. 06-27092150 of roost46@ziggo.nl

FIT4Kids - Fitnesstraining voor kinderen die (te) 
veel energie hebben, die sterker willen worden 
en/of hun (sport)prestaties en houding willen 
verbeteren én voor kinderen met overgewicht. Doel: 
met plezier bewegen, kennis maken met fitnessattri-
buten, verbetering conditie, stabiliteit en zelfver-
trouwen. Het programma begint in de Vogelwijk 
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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

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: 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

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 accept-
giro toegezonden. 
Gironummer wijkvereniging: 1783722.


