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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.
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Een lust om naar te kijken. Zo kun je de foto die het 
omslag van ons wijkblad deze maand siert gerust ka-
rakteriseren. Het is een opname van de Kruisbeklaan 
(nader gepreciseerd: het stuk tussen Tortellaan en 
Kramsvogellaan) waar de herfst zich gedurende een 
week of twee van z’n mooiste kant laat zien: in vlam-
mende gloed. Indian summer in de Vogelwijk!
Deze foto, die we ook voor de nummers van novem-
ber en december zullen gebruiken, is gemaakt door 
Astrid Vrijland, bewoonster van de Kruisbeklaan. Zij 
is een goed voorbeeld van een attente wijkbewoner 
zoals wij die als redactie graag zien. Als je iets moois 
of bijzonders tegen komt, maak je daar melding 
van (zie het redactiecolofon hiernaast) of je maakt 
een foto en stuurt die op, al dan niet samen met een 
eigen stukje tekst. Het kan over van alles gaan: een 
feestelijke gebeurtenis, een omgewaaide boom, een 
jeu de boulestoernooi, de onfortuinlijke dakbrand 
van 16 september aan de Kiplaan, noem maar op. De 
redactieleden kunnen immers niet altijd en overal 
in de wijk aanwezig zijn. We waren dus heel blij met 
de mensen die ons foto’s hebben gestuurd van het 
straatfeest dat ze onlangs met hun buurtgenoten 
hebben gevierd. Sommige lanen kennen al een lange 
traditie van jaarlijkse buurtborrels. Goed dat er dan 
altijd organisatoren of deelnemers zijn die denken: 
dit zou ook wel leuk zijn voor (de lezers van) het 
wijkblad!
Zoals elk jaar in oktober belandt het blad deze 
maand in alle brievenbussen in de hele wijk. Nor-
maal gesproken krijgen in de rest van het jaar alleen 
de ruim 1750 leden van de wijkvereniging het blad 
thuisbezorgd. Met het oktobernummer proberen we 
echter nog meer wijkbewoners te prikkelen zich bij 
het leden- en abonneebestand aan te sluiten. Voor 
slechts 15 euro per jaar ontvang je tien maanden dit 
blad met nieuws, interviews en wetenswaardigheden 
die met de Vogelwijk of de gemeente Den Haag te 
maken hebben. Alleen januari en augustus zijn wijk-
bladloze maanden. Waarom zou je jezelf als wijkbe-
woner deze service voor zo’n spotprijs ontzeggen?
Je aanmelden bij de wijkvereniging is een kleine 
moeite: kijk eens op onze website
www.vogelwijkdenhaag.nl
Tik vervolgens bovenin op het labeltje ‘Contact’ en je 
ziet vanzelf hoe je lid kunt worden. Join the club!

                                                                      DvR    

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

Fear of Missing Out (‘FOMO’) is een heden-
daags ziektebeeld. De angst om iets te mis-
sen. Met steeds meer communicatiemiddelen 
bestaat er een steeds groter wordende keuze 
aan activiteiten. In al die overvloed kunnen 
mensen bevreesd worden verkeerde keuzes te 
maken en dat kan leiden tot een dwangmatig 
gebruik van met name social media, bang om 
iets te missen. Maar ja, je kunt nu eenmaal niet 
op meerdere plaatsen tegelijk zijn, dus je mist 
altijd ergens wel wat.
Wat heeft dit nu te maken met onze Vogelwijk? 
Ik las eens het verhaal van iemand die zijn hele 
leven gereisd had en over de hele wereld men-
sen had ontmoet en uiteindelijk moest erken-
nen dat de interessantste mensen gewoon bij 
hem in de buurt woonden. Moraal van dit ver-
haal: je kunt veel missen, maar liever niet in je 
eigen wijk. Daar probeert onze wijkvereniging 
een rol in te spelen door mensen te verbinden 
en de belangen van onze wijk en haar bewo-
ners op velerlei wijzen te behartigen. Mede 
daarom wordt het oktobernummer van dit 
blad traditiegetrouw onder álle bewoners van 
de wijk verspreid en niet alleen onder de 1750 
leden van de wijkvereniging.
Voor de (nog) niet-leden geeft dit nummer al 
een aardig overzicht van de activiteiten van 
onze wijkvereniging. Voor verdere informatie 
kunt u terecht bij uw buren (het merendeel 
van de huishoudens in de wijk is lid) of de 
website van onze vereniging: vogelwijkden-
haag.nl. Via deze site kunt u zich ook in een 
handomdraai als lid opgeven. U bent van harte 
welkom!

Ledenvergadering: 14 november
Op maandagavond 14 november zien wij u 
graag bij de Algemene Ledenvergadering in 
de Heldringschool aan het IJsvogelplein (zaal 
open vanaf 19.45). De definitieve agenda komt 
in het novembernummer, maar een aantal 
agendapunten is nu al bekend.
Een onderwerp dat altijd garant staat voor 
grote belangstelling en (soms te) levendige 
discussies is de verkeerssituatie in de wijk. Over 
ruim een jaar begint de reconstructie van de 
Sportlaan ter hoogte van de Bosjes van Pex. Dit 
zal ook gevolgen hebben voor de verkeerssitua-
tie elders in de wijk. Tijdens de ALV willen wij u 
over de komende ontwikkelingen informeren.
Verder hoort u die avond het laatste nieuws 
over de woningbouwplannen op het HALO-
terrein. Door hard werken van alle betrokken 
partijen - en niet in de laatste plaats alle inspan-
ningen van onze HALO-commissie - ziet het 
er naar uit dat de nieuwbouw er komt in een 
uitvoering die past binnen de contouren die de 
wijkvereniging heeft uitgezet.
Meer nieuwbouw wacht ons nog op de plek 
waar nu nog de lege Sacramentskerk aan de 
Sportlaan staat. Het is spijtig dat we dit wijkbe-
palende bouwwerk kwijtraken. Dat gemis blijft 
natuurlijk, maar op de plek van de kerk komen 
woningen die goed in het karakter van onze 
wijk passen. In ieder geval is dit plan verre te 
verkiezen boven het appartementencomplex 
waarin eerst was voorzien. De laatste stand van 
zaken hoort u op de ALV. En last but not least 
zal ook de toekomst van het voormalige Rode 
Kruisziekenhuis aan bod komen!
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Nieuwe activiteiten?
Onze vereniging wordt gedragen door talrijke 
vrijwilligers, ontplooit vele activiteiten en is 
(financieel) kerngezond. Als bestuur vragen wij 
ons echter af of wij met onze huidige activi-
teiten alle wijkbewoners wel in voldoende 
mate aanspreken. Bestaat er behoefte aan iets 
nieuws? Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld 
het terug laten keren van de ‘lanenloop’, het 
organiseren van een wijkfeest (al dan niet met 
een talentenjacht) of het organiseren van een 
Vogelwijk-lezingencyclus. Wij horen op 14 
november – of eerder - graag uw ideeën.
 
Attentie Buurtpreventie!
In 1988 behoorde de Vogelwijk tot de eerste 
Nederlandse wijken die buurtpreventie toepas-
ten. Dieven en vandalen in spe werd door mid-
del van borden langs de straten hierop gewe-
zen. U kent ze nog wel: Attentie Buurtpreventie. 
Heden ten dage hebben wij een centrale coördi-
nator buurtveiligheid (Willem Ruitenberg) die 
contact onderhoudt met enerzijds de politie en 
anderzijds de verschillende laancoördinatoren 
in de wijk. 
Ook op het gebied van de buurtpreventie 
hebben moderne communicatiemiddelen hun 
intrede gedaan. Veel wijkbewoners hebben zich 
aangemeld bij ‘Burgernet’ voor sms-meldingen 
van de politie om alert te zijn bij bepaalde 
gebeurtenissen in de wijk, zoals een overval, 
inbraak of vermissing van personen. Een 
Whatsapp-groep voor gebruikers van een mo-
biele telefoon kan ook goede diensten bewij-
zen. Binnen onze wijk zijn in elk geval al twee 
groepen actief. Op de website treft u hierover 
meer informatie. Zelf een groep beginnen kan 
natuurlijk ook (zie ook www.wabp.nl).
Inmiddels zijn verschillende sites en apps 
ontwikkeld om de communicatie tussen 
buurtbewoners te onderhouden en verdachte 
zaken in een buurt door te geven. Dit bergt het 
risico in zich dat mensen via diverse platforms 
communiceren en verdachte zaken niet meer 
centraal worden gemeld. Door de overvloed 

aan communicatiemethoden kun je dan zo 
maar iets missen. Om dit te voorkomen, moeten 
we wellicht een Vogelwijk-standaard met elkaar 
afspreken, zodat iedereen uiteindelijk van 
hetzelfde ‘kanaal’ gebruik maakt. Dit is een punt 
waarover het bestuur op 14 november ook graag 
met u van gedachten wisselt.

Sluit u bij ons aan!
Zoals al gezegd: dit blad geeft een inspirerend 
overzicht van wat er zoal in onze wijk omgaat. 
Als u voor slechts 15 euro per jaar lid wordt van 
de wijkvereniging en zich daarmee een betrok-
ken wijkbewoner toont, ontvangt u het blad tien 
maal per jaar. Met uw lidmaatschap onder-
steunt u niet alleen allerlei vrolijke activiteiten, 
maar ook de belangenbehartiging van de wijk, 
met name in de richting van de gemeente. 
Bovendien biedt de wijkvereniging een platform 
om tal van interessante mensen te ontmoeten. 
Maak daar gebruik van! Dan hoeft u niet bang 
te zijn ooit nog iets wezenlijks te missen.
 
Redmar Wolf
(mede namens Peter Arends, Henk Eleveld, 
Christian Pick en Ilonka Sillevis Smitt)

Penningmeester en secretaris
Onze penningmeester (Peter Arends) en onze secretaris 
(Henk Eleveld) hebben aangegeven dat zij, na een 
‘dienstverband’ van bijna vier jaar, plaats willen maken 
voor enthousiaste opvolgers. 
Wie neemt het stokje over? Bent u bereid zich enige 
tijd in te zetten voor de wijkgemeenschap als secretaris of 
penningmeester van onze wijkvereniging? Of wilt u ons 
op bepaalde wijkgenoten wijzen die daarvoor geschikt 
zouden zijn? Meld het alstublieft bij Peter Arends: 
penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl en/of 
Henk Eleveld: secretaris@vogelwijkdenhaag.nl
Zij vertellen u ook graag over de inhoud van deze functies. 
En als u belangstelling mocht hebben: uiteraard wordt u 
ingewerkt...

GEZOCHT:
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Door Dick van Rietschoten

Het Haagse college van B & W heeft het 
ontwerp-bestemmingsplan voor de Vogelwijk 
voor de periode 1917-1927 op een aantal 
punten zondanig gewijzigd dat grotendeels 
tegemoet wordt gekomen aan wensen van de 
wijkvereniging. Het gaat hierbij vooral om de 
bebouwing van het HALO-terrein na afbraak 
van de hogeschool (komend jaar) en om de 
grondwaterproblematiek.
In het gewijzigde ontwerp, dat op 29 septem-
ber door de gemeenteraad is goedgekeurd, 
is preciezer aangegeven welk deel van het 
HALO-terrein mag worden bestemd voor de 
bouw van een appartementencomplex. Er kun-
nen maximaal 50 woningen worden gecreëerd 
in een complex met een totale nokhoogte van 
16 meter (was 18) en een goothoogte van 13 
meter (was 15). Het bestemmingsvlak ‘wonen’ 
wordt beperkt tot het grondoppervlak van 
het huidige HALO-gebouw. Wel wordt een 
naburige sloot verlegd, zodat er extra ruimte 
ontstaat voor groenvoorzieningen in de vorm 
van een gemeenschappelijke tuin. 

Verantwoordelijkheid
Verder is uit het oude concept een ‘angel’ge-
haald die betrekking had op de verantwoor-
delijkheid voor het opkruipend grondwater 
in kelders. De gemeente wilde aanvankelijk in 
het bestemmingsplan de verantwoordelijkheid 
voor het nemen van maatregelen tegen voch-
tige of natte kelders bij de woningeigenaren 
leggen. De Werkgroep Grondwateroverlast van 
de wijkvereniging kwam daartegen echter met 
succes in het geweer. 

Op woensdag 14 september boog de ge-
meenteraadscommissie Ruimte zich over 
het ontwerp-bestemmingsplan zoals dat er 
toen uitzag. Voorafgaand aan de beraadsla-
ging voerden enkele Vogelwijkbewoners het 
woord met pleidooien om het concept op 
bepaalde punten bij te stellen. Namens de 
Werkgroep Grondwateroverlast betoogde 
Victor Koningsberger dat de gemeente het 
grondwaterprobleem in de Vogelwijk bagatel-
liseert, de verantwoordelijkheid te gemakkelijk 
afschuift op de huiseigenaren en voorbijgaat 
aan haar eigen aandeel in het veroorzaken van 
de overlast. Nadat was gebleken dat ook de 
raadscommissie gevoelig was voor de aangedra-
gen argumenten, besloot het college van B & W 
tot het schrappen van de volgende tekst uit het 
ontwerp-bestemmingplan: Eigenaren zijn zelf 
verantwoordelijk voor het treffen van bouwkun-
dige maatregelen om problemen met water in 
kelders, kruipruimten en tuinen tegen te gaan. 
Ook de passage dat de bestaande bebouwing 
dient te zijn aangepast aan de hydrologie van het 
duingebied werd uit het ontwerp-bestemmings-
plan verwijderd.

Onafhankelijk onderzoek 
Overigens blijft de gemeente afwijzend staan te-
genover de veronderstelling van de Werkgroep 
Grondwateroverlast dat er een relatie bestaat 
tussen natte en vochtige kelders en de aanleg 
van een ‘duaal rioleringssysteem’ in de wijk, 
waarbij regenwater via straatputten in een apart 
buizenselsel terechtkomt en naar negen onder-
grondse opvangbassins wordt geleid, waar het 

Bestemmingsplan Vogelwijk 
aangepast aan wensen van de 
wijkvereniging 
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geleidelijk aan de bodem wordt afgegeven.
Deze veronderstelde relatie zal echter ongetwij-
feld de komende tijd opnieuw worden onder-
zocht. De Werkgroep Grondwateroverlast is 
namelijk met wethouder Boudewijn Revis over-
eengekomen op kosten van de gemeente een 
onafhankelijk onderzoek te laten verrichten 
naar de oorzaken en verantwoordelijkheden 
inzake het grondwaterprobleem. Wie dit on-
derzoek gaat leiden, was bij het per perse gaan 
van dit blad nog niet bekend. Er circuleerden 
diverse namen, onder wie Rein Jan Hoekstra, 
voormalig topambtenaar van het ministerie 
van Algemene Zaken, oud-lid van de Raad van 
State en oud-kabinetsinformateur. Wel is het zo 
goed als zeker dat voor de juridische aspecten 
gebruik zal worden gemaakt van het Leidse 
bureau Sterk Consulting (gespecialiseerd in 
water- en omgevingsvraagstukken) en dat voor 
de waterbouwkundige expertise Acacia Water 
uit Gouda wordt ingeschakeld.

Ziekenhuis Sportlaan
De vestiging van het Haga-ziekenhuis aan de 

Sportlaan, het vroegere Rode Kruiszieken-
huis, neemt in het nieuwe Vogelwijk-
bestemmingsplan een bijzondere positie in. 
De directie van de Haga-groep wil dat in 2018 
de poliklinische functies van het ziekenhuis 
geconcentreerd zijn in het voormalige Juliana 
Kinderziekenhuis aan de linkerkant van het 
complex. Dit is nog een vrij recent (uit 2000 
daterend) gebouw. Het oude ziekenhuis komt 
dan geheel leeg te staan. 
Omdat er nog geen concrete plannen bestaan 
voor de herontwikkeling van deze locatie 
(bijvoorbeeld sloop en woningbouw) wil de 
gemeente in het bestemmingsplan voorlopig de 
‘zorgfunctie’ voor deze plek handhaven. Haga 
is daartegen in het geweer gekomen omdat het 
ongewenst is dat het oude ziekenhuis gedu-
rende een groot aantal jaren leeg komt te staan. 
Met de gemeente en een projectontwikkelaar 
zijn momenteel nog gesprekken gaande. Van 
gemeentelijke zijde is al toegezegd dat het oude 
gebouw in afwachting van nieuwe onwikke-
lingen tijdelijk andere functies kan krijgen die 
afwijken van het bestemmingsplan.

De aanleg van een opvangbassin voor regenwater onder het Eiberplein.
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Door Dick van Rietschoten

Het gedeelte van de Sportlaan tussen de 
Kwartellaan en de De Savornin Lohmanlaan 
krijgt pas in de eerste helft van 2018 een ander 
aanzien. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de 
gemeente in de loop van volgend jaar al 
zou beginnen met de herprofilering van dit 
Sportlaandeel en de in het verlengde daarvan 
gelegen Machiel Vrijenhoeklaan, richting 
Kijkduin. De afgelopen zomer maakte de 
gemeente echter bekend dat de wegwerk-
zaamheden aan de Machiel Vrijenhoeklaan en 
Sportlaan pas eind 2017 zullen beginnen en 
pas tegen de zomer van 2018 klaar zullen zijn. 

Knelpunten
Zoals al geregeld in dit blad is vermeld, maken 
de werkzaamheden onderdeel uit van de 

aanpak van knelpunten op de doorgaande 
verkeersroute tussen Madurodam en Kijkduin. 
De Machiel Vrijenhoeklaan wordt versmald tot 
tweemaal één rijstrook. De naastgelegen fiets-
paden liggen gescheiden van de rijbanen door 
groenstroken met bomen. Gehoopt wordt dat 
automobilisten dit weggedeelte dan minder als 
‘racebaan’ beschouwen. 
Het Sportlaandeel langs de Bosjes van Pex 
gaat ingrijpend op de schop. Aan de kant van 
de huizen komt een ventweg met ruimte voor 
fietsers richting Kijkduin en aan de overkant 
een vrijliggend fietspad in tegenovergestelde 
richting. De hoofdrijbaan zal net als nu 
bestaan uit twee maal één rijstrook. Over de 
locatie en vormgeving van de bushaltes vindt 
nog overleg plaats. 

Herprofilering Sportlaan pas 
in zomer 2018 klaar
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Voor de achtste keer deze eeuw organiseert een groep wijkbewoners de Vogelwijk Boekenruilbeurs. 
Op zondagmiddag 6 november wordt u van harte uitgenodigd om  deel te nemen aan dit altijd gezel-
lige evenement. U kunt boeken, maar ook dvd’s of cd’s inleveren (maximaal 4 per persoon) en mag er 
ook weer zo veel mee naar huis nemen. Kom lekker rondsnuffelen of u iets van uw gading vindt! 

Hier nog kort de spelregels op een rij:
✔ Maximaal 4 items per persoon inleveren en net zoveel ook weer meenemen
✔ Mogelijkheden: romans, detectives, literatuur, jeugd- en kinderboeken, stripverhalen, gedichtenbun-

dels, maar ook dvd’s, cd’s en bladmuziek
✔ De ruilobjecten moeten gangbaar en in redelijk goede staat zijn

Maar er is nog meer te doen:
• Muziek Peter van Kessel
• Er liggen handgemaakte kerstkransen voor 25 tot 75 euro, vervaardigd door een Vogelwijkbewoner.
• Er is oude kerstversiering te bezichtigen (mag ook worden ingebracht)
• Kalligrafische pentekeningen met ‘zentangle-motieven’, gemaakt door Marette Wils
• Gratis boekenleggers
• Gratis koffie, thee of sap

Tot ziens!
Henny, Marette, Marjan en Peter

Rotondes
De overgang van de Sportlaan naar de Machiel 
Vrijenhoeklaan wordt omgebouwd tot een 
rotonde en dat geldt ook voor het kruispunt 
Sportlaan-Wildhoeflaan-Daal en Bergselaan. 
Bij de Kwartellaan komt eveneens een rotonde, 
maar het linksafverbod voor auto’s komend uit 
zuidelijke richting blijft daar gehandhaafd.
Er wordt een reep groen langs de Bosjes van 
Pex verwijderd, maar dat wordt weer gecom-

penseerd door o.a. herplanting van bomen 
tussen de hoofdweg en de ventweg. Vier grote 
oude iepen aan de huizenkant krijgen een an-
dere plek in het plangebied, mogelijk midden 
op de rotondes. Verder krijgt het deel van de 
Haagse Beek dat langs de Bosjes van Pex loopt 
ook een grote opknapbeurt. De beek wordt 
beter zichtbaar, breder en zal door een afwis-
selende omgeving meanderen. Ook wordt er 
gezorgd voor toevoer van vers water.

Boekenruilbeurs 
zondag 6 november
14.00 – 16.00 uur

Locatie: Rietzangerlaan 2 
(ingang 2a/vergaderzaal)
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Door Magda van Eijck

Toen ik in september 1975 met mijn echtgenoot 
en drie zonen (toen 3, 5 en 7 jaar oud) op de 
Fuutlaan kwam wonen, maakten we al snel 
kennis met het gezin van dominee Snoep aan 
de overkant. Ds. H Snoep was predikant van 
de toenmalige hervormde Pauluskerk aan de 
Sijzenlaan. Onze kinderen vertelden dat je bij 
buurvrouw Snoep met een matras van de trap 
af mocht glijden. Hun buurtvriendjes Casper 
en Thijs deden daar ook aan mee. ,,Het was de 
liefste buurvrouw die er bestond”, herinneren 
m’n zoons zich. En: ,,Mevrouw Snoep deed 
haar naam ook eer aan, want je kreeg van haar 
vaak snoepjes!”
Over de dominee zelf deden onder de kinderen 
mythische verhalen de ronde. Chris Snoep, 
de jongste zoon van de dominee, had bijvoor-
beeld aan onze kinderen verteld dat zijn vader, 
die lang was en een hoge fiets had, de zee 
kon zien als hij op zijn fiets door de Fuutlaan 
reed. Chris kwam vaak bij ons om met onze 
jongens te stoeien. In zijn eigen huis gaf hij 
roffels op zijn drumstel. Maar dat laatste vond 
niet iedereen in de buurt echt leuk. Gelukkig 
zat mijn echtgenoot toen in het bestuur van 
de Montessorischool aan de Laan van Poot 
en hij regelde toen dat Chris daar voort-
aan kon drummen, met of zonder zijn band. 
Tevredenheid alom.

Opvolgers
Kleine kinderen worden groot en dominees 
gaan met emeritaat. Na dominee Snoep kwam 
zijn opvolger Schakel met zijn gezin in het 
‘domineeshuis’ wonen en daarna dominee 

Eerste vrouwelijke predikant 
in pastorie aan de Fuutlaan
ds. Martine Nijveld in drie kerken actief

Olivier Elseman met zijn vrouw Aaltje Visser, 
die in 2005 de afbraak van de Pauluskerk 
meemaakten en de overstap naar de Bergkerk 
aan de Daal en Bergselaan, de vroegere 
Opstandingskerk. De Bergkerk was een 
nieuw onderkomen geworden voor de PKN, 
de Protestantse Kerk in Nederland, ontstaan 
uit een fusie van de Gereformeerde Kerk in 
Nederland, de Nederlands Hervormde Kerk en 
de Evangelisch-Lutherse Kerk. 
Inmiddels is ook het echtpaar Elseman uit de 
pastorie vertrokken. Sinds juli vorig jaar is het 
huis het domein van dominee Martine Nijveld 
en haar man Theus van den Broek. Hun zonen 
Jelte en Jort kwamen mee om te helpen ver-
huizen, maar na de zomer vertrok oudste zoon 
Jelte weer naar Groningen waar hij sociale 
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geografie studeert en zoon Jort vertrok naar 
Delft voor zijn studie bouwkunde.
Martine Nijveld preekt geregeld in de Bergkerk 
aan de Daal en Bergselaan, maar vaak staat 
daar ook haar collega Axel Wicke op de kansel. 
Soms ook ouderenpastor Sity Smedinga of 
toch weer Olivier Elseman, die weliswaar met 
pensioen is, maar in de buurt van de kerk bleef 
wonen. De predikanten rouleren tussen drie 
PKN-kerken: de Bergkerk, de Maranathakerk 
in de 2e Sweelinckstraat en de Bethelkapel 
(of: buurt- en kerkhuis Bethel) in de Thomas 
Schwenckestraat.
 
Friesland
Martine, geboren in Harderwijk, studeerde 
theologie aan de Universiteit van Utrecht. ,,Dat 
is een behoorlijk brede studie’’, legt ze uit. ,,Je 
kunt daarna nog alle kanten op: werken in de 
kerk, in een ziekenhuis of in het onderwijs, 
maar ook meer in de journalistieke richting.’’ 
Na haar afstuderen koos Martine ervoor de 
tweejarige  kerkelijke opleiding te doen aan de 
Universiteit van Leiden. ,,Je moest ook stage 
lopen. Ik heb dat gedaan bij een oecumenische 
gemeenschap in Meppel en in een ziekenhuis 
en verpleeghuis. Daarna heb ik me, zoals dat 
dan heet, ‘beroepbaar gesteld’ als predikant bij 
een kerkelijke gemeente.’’
Begin 1993 ging Martine als predikant aan het 
werk in het Friese dorp Drogeham, gemeente 
Achtkarspelen, vlakbij de grens met de provin-
cie Groningen. ,,Fries spreken was voor een 
dominee niet noodzakelijk, maar Fries verstaan 
wel. Dat leerde ik dus al snel,’’ zegt ze. 
Martines man Theus werkte destijds bij in-
genieursbureau Oranjewoud in Heerenveen. 
Gelukkig heeft dat bedrijf diverse vestigingen, 
want later verhuisde het gezin van Friesland 
naar Deventer-Oost omdat Martine predi-
kant werd bij de Protestantse Gemeente 
Colmschate/Schalkhaar. ,,We hebben daar 
bijna veertien jaar gewoond en gewerkt en 
toen namen we de volgende stap: naar Den 
Haag. Theus kon voor zijn bedrijf, dat inmid-

dels Antea Group heette, blijven werken. Hij is 
nu verbonden aan een vestiging in Capelle aan 
den IJssel.’’ 

Werken in teamverband
Tegenwoordig kunnen ook dominees kiezen 
voor een parttime of fulltime baan. Martine 
heeft een baan van 80%. ,,Veel predikanten 
werken nu in teamverband. Ik ervaar dat als 
leuk en inspirerend. We verdelen ons werk 
over drie kerken. En dan gaat het niet alleen 
om diensten leiden, preken en pastorale zorg. 
Samen met onder anderen diaconaal werker 
Klaas Bruins en een flinke groep vrijwilligers 
regelen we bijvoorbeeld ook inloop-koffie-
ochtenden, filmavonden en allerlei andere 
activiteiten.’’
Het predikantenteam heeft het werk naar leef-
tijdscategorie van de kerkleden ingedeeld. Axel 
Wicke richt zich voornamelijk op de jongeren 
(0 tot 40 jaar), Martine op de middengroep 
(40 tot 70 jaar) en Sity Smedinga onderhoudt 
vooral de contacten met de ouderen, de 
70-plussers. 

Activiteiten
In het kerkblad van de drie samenwerkende 
kerkelijke gemeenten staat een indrukwek-
kende lijst met activiteiten die deze herfst en 
komende winter worden ontplooid. Martine 
organiseert bijvoorbeeld meditatieve wande-
lingen (‘Struinen door de duinen’) waarbij de 
deelnemers vooraf een gespreksonderwerp 
krijgen. Iedereen praat daar dan al wandelend 
met anderen over. Ook organiseert Martine 
avonden rond bijbelverhalen, waarbij mensen 
op allerlei manieren met die verhalen aan de 
slag gaan, ook creatief, dus bijvoorbeeld schil-
derend. Verder zijn er avonden rond poëzie: 
dit jaar met gedichten van Joost Zwagerman 
en Marjoleine de Vos. Daarbij kan ook aan de 
orde komen wat voor de deelnemers belangrijk 
is in leven en geloven. Nu en dan worden in de 
Maranathakerk lezingen gehouden.  
Zo was eind september Bas de Gaay Fortman 
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te gast en op woensdagavond 26 oktober komt 
Herman Pleij over Erasmus spreken.
Bij alle activiteiten zijn overigens niet alleen 
mensen van de kerk welkom. ,,Wie belangstel-
ling heeft, kan aanschuiven’’, zegt Martine. 
Ze hoopt dat de kerk bij alle diversiteit in de 
samenleving een positieve maatschappelijke 
rol kan spelen. Het volledige activiteiten-
programma is te vinden op internet. 
Het makkelijkst is dat te vinden via de website 
maranathakerkdenhaag.nl

Ook de Bergkerk doet dit jaar mee aan de 
traditionele Parelroute van de Flora- en 
Fauna-wijken. Ze is één van de parels op de 
route (zaterdag 8 oktober van 12-17 uur). 
De kerk is dan open voor iedereen die altijd al 
eens naar binnen wilde lopen.

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 
31 oktober

17.30 uur: Borrel en diner voor 
Vogel wijkbewoners bij restaurant De 
Dagvisser. Aanmelden bij Antoinette 
van der Valk via a.vandervalk@
me.com of tel. (070)3688820.

Vrijdag
4 november

10.30 uur: Koffieochtend voor 
60-plussers, Papegaailaan 32, thuis 
bij wijkbestuurslid Ilonka Sillelvis 
Smitt.

Zondag 
6 november

14.00 – 16.00 uur: Ruilbeurs 
boeken, cd’s en dvd’s, Riet zanger-
laan 2A

Woensdag 
9 november 

19.45 uur: Informatieavond 
Vogelwijk Energie(k) in de kantine 
van voetbalclub Quick, De Savornin 
Lohmanlaan

Vrijdag 
11 november 

Sint-Maartensfeest. Kinderen gaan 
met lampionnen langs huizen waar 
een kaars voor het raam brandt om 
te zingen en iets lekkers te krijgen.   

Maandag 
14 november

20.00 uur: Algemene Leden-
vergadering van de wijkvereniging 
in de hal van de Heldringschool 
(IJsvogelplein) 

Cursus

UITZICHT DOOR INZICHT

Een introductie tot een 
allesomvattende levensfilosofie

In deze cursus worden de grote Natuurwetten 
besproken zoals de Wet van oorzaak en ge-
volg (karma), de Wet van wederbelichaming  
(reïncarnatie: het bewustzijnsproces vóór de 
geboorte en ná de dood), de Wet van zelfwor-
ding (evolutie/involutie) en de Wet van de 
cyclussen in de Natuur (op menselijk, pla-
netair en kosmisch niveau). Het doel van het 
menselijk bestaan, de relatie met de ons om-
ringende natuur - waarmee wij onlosmakelijk 
verbonden zijn - en de vele levensproblemen  
waar  men  over  het  algemeen mee worstelt, 
worden eveneens uitgebreid besproken. In 
een boeiend panorama wordt dit alles vanuit 
een spirituele/holistische visie benaderd, on-
dersteund door beeldpresentatie. Er wordt ge-
tracht tot een beleving te komen van hetgeen 
wordt  besproken  als  een levende  werkelijk-
heid. Vanuit deze beleving leert men mindful-
ness, een 'mind over matter' levenshouding  te 
ontwikkelen en te leven in het NU, waardoor 
men altijd meester is van het eigen levenslot.

Gezien  de crises  waarmee  wij allen  indivi-
dueel en de wereld als geheel worden ge-
confronteerd, kunnen de inzichten die tij-
dens deze cursus worden opgedaan voor een  
solide anker in het leven zorgen en een uit-
zicht door inzicht bieden.

Najaar 2016
Locatie: Nieuw Waldeck en/of Duinoord 
Vijf avonden of middagen van 2¼ uur per 
les (in overleg)

Info per e-mail: st.dephoenix@telfort.nl
Tel.: 06-50747203 - Stichting “De Phoenix”
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Nieuwsflitsen 
van

Nu ook de Nederlandse regering heeft 
besloten het klimaatverdrag van Parijs 
te steunen, wordt de urgentie om iets te 
doen aan de CO2-uitstoot steeds mani-
fester. Wij – Vogelwijk Energie(k) – willen 
dat natuurlijk sterk in onze wijk uitdra-
gen. Daarom hebben we een flink aantal 
acties in de aanbieding.

Bijeenkomst 9 november
Op woensdagavond 9 november houdt 
Vogelwijk Energie(k) vanaf 19.45 uur in 
de kantine van sportvereniging Quick (De 
Savornin Lohmanlaan) een ledenbijeen-
komst waarop alle Vogelwijkbewoners 
welkom zijn. Eerste spreker is onze wijk-
genoot Gerben-Jan Gerbrandy. Hij vertelt 
over zijn werk aan duurzaamheid als lid 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

van het Europees Parlement namens D66, 
wat we daarvan merken in de wijk en hoe 
we er aan kunnen bijdragen. Tweede spreker 
is Tom Egyedi, mede-duurzaamheidsstrijder 
uit het Statenkwartier. Zijn ervaringen met 
het energiezuiniger maken (tot wel 70%) 
van een twintigtal woningen in en om Den 
Haag geven ons een goed inzicht in wat je 
allemaal kunt bereiken.
Daarnaast zullen we die avond aandacht 
besteden aan de diverse acties die lopen of 
binnenkort in gang worden gezet. Hieronder 
een kort overzicht. 
Nadere informatie op onze website 
www.vogelwijkenergiek.nl waar u zich 
ook voor slechts 25 euro per jaar kunt aan-
melden als lid.

Zonnepanelen
Als particulier kun je op verschillende ma-
nieren duurzame energie opwekken middels 
zonnepanelen: op je eigen dak of op het dak 
van een ander. Sinds begin dit jaar kunnen 
leden van Vogelwijk Energie(k) tegen een 
aantrekkelijke prijs zonnepanelen laten 
plaatsen op eigen dak (en eventueel dat van 
de buren) door het Haagse bedrijf Energy 
Guards. 
In het kader van deze actie zijn al op 16 
Vogelwijkwoningen in totaal 155 zonnepa-
nelen geplaatst en er zitten er nog meer in 
de pijplijn. De actie sluit begin 2017. U kunt 
zich nog aanmelden voor een vrijblijvende 
offerte en naast de aantrekkelijke prijs ook 
nog profiteren van de collectieve subsidie 
van het Haagse Klimaatfonds en Fonds 1818, 
die dit soort initiatieven ondersteunen op 
basis van de geschatte reductie aan CO2-
uitstoot over 15 jaar. De subsidie bedraagt 
circa € 50 per paneel.
In 2014 is de Zonnevogel Coöperatie van 
start gegaan, met 277 panelen op twee 

Europarlementariër en Vogelwijkbewoner 
Gerben-Jan Gerbrandy is een van de sprekers op 
9 november 
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scholen (de Montessorischool aan de Laan 
van Poot en de Europese School aan de 
Houtrustweg). De coöperatie bestaat uit 
bijna 60 Vogelwijkbewoners. We onderzoe-
ken momenteel meer mogelijkheden om 
op andere gebouwen zonnepanelen van 
particulieren te plaatsen.
Soms zijn er ZonneVogel-leden die bij-
voorbeeld wegens vertrek uit de wijk hun 
panelen op een van de genoemde scholen 
willen verkopen aan anderen. 
Als u interesse hebt, kunt u dat mailen naar 
info@vogelwijkenergiek.nl.

Warmtepompen
Samen met een ‘duurzaamheidsgroep’ in 
de wijk Archipel-Willemspark bereidt VwE 
een actie voor betreffende de aanschaf en 
installatie van warmtepompen. Een warm-
tepomp is een soort omgekeerde airco: hij 
ontneemt energie aan de buitenlucht, die 
wordt aangewend voor de verwarming van 
water in de (bestaande) CV-ketel. Dat kost 
een beetje extra elektriciteit, maar bespaart 
veel meer gas. Naast isolatie is het een van 
de weinige manieren om het gasverbruik 
(en dus CO2-uitstoot) structureel terug te 
dringen. Het loont om dit collectief aan te 
pakken, want hoe groter de gezamenlijke 
CO2-reductie, des te ruimer de subsidie.
Een warmtepomp in het soort huizen als 
in de Vogelwijk zal naar schatting tussen 
de 3.000 en 5.000 euro kosten, inclusief 
installatie en afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden. De rijksoverheid geeft 
een subsidie van tussen de 1.000 en 1.500 
euro. De besparing op de jaarlijkse energie-
rekening bedraagt zo’n 25% (met inbegrip 
van de extra verbruikte stroom). Meer 
informatie over warmtepompen en over de 
voortgang van deze actie op onze website.

Verduurzamingsmaatregelen
VwE sluit zich aan bij het initiatief van 
de gemeente Den Haag genaamd Hou 
van je huis, bedoeld om woningeigena-
ren te stimuleren hun huis duurzamer te 
maken. Er zit een ‘advieswinkel’ aan de 
Goudsbloemlaan 82. 
De gemeente heeft de stichting Het Groene 
Platform uit Rotterdam ingehuurd om de 
wijken in te gaan om op basis van een in-
troductiegesprek en opmeting van het huis 
kosteloos en vrijblijvend een offerte uit te 
brengen met alle verbetermogelijkheden 
op het punt van duurzaamheid. Daarna 
kan een aantal geselecteerde installateurs 
het gewenste werk uitvoeren onder toe-
zicht van het Platform. Ook hiervoor zijn 
subsidiemogelijkheden, zowel van het rijk 
als van de gemeente; die subsidies worden 
voor u geregeld. Zie ook onze website.
Een student van de Haagse Hogeschool 
heeft in samenwerking met VwE een stu-
die verricht naar de kosteneffectiviteit van 
duurzaamheidsmaatregelen in typerende 
Vogelwijkhuizen. 
Kan het energielabel van een gemid-
delde woning zo effectief mogelijk 
worden opgewaardeerd naar een label 
C of zelfs beter? Het antwoord is ja. 
Duurzaamheidsmaatregelen lonen, ook 
in huizen uit de jaren twintig en dertig 
in de Vogelwijk, aldus de conclusie van 
het onderzoek. Zeker nu, met de lage 
rentestand, is de realisering van één of 
meer aanpassingen aan uw huis (bijv. 
hoogrendementsglas, vloer- en dakisola-
tie) niet alleen een goede investering in 
een duurzame toekomst, maar ook in uw 
eigen portemonnee. 
Zie www.vogelwijkenergiek.nl voor het 
volledige rapport.
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Door Dick van Rietschoten

Henrieke Schoenmakers, wijkagent van de 
Vogelwijk, is tijdelijk niet in haar functie 
werkzaam. Het is op dit moment niet bekend 
wanneer zij weer als wijkagent aan de slag 
gaat. Tijdens haar afwezigheid worden haar 
werkzaamheden waargenomen door Linda van 
den Biggelaar en Kristian Harmelink. Zij zijn te 
bereiken via de volgende e-mailadressen:
wijkagenten.segbroek@politie.nl
linda.van.den.biggelaar@politie.nl
Telefoon: 06-20324435 of 0900-8844

Buurtwachtgroepen
Linda en Kristian zijn inmiddels op de hoogte 
van de twee ‘buurtwachtgroepen’ die via de 
Whatsapp-toepassing van de mobiele telefoon 
in de Vogelwijk actief zijn: Vogelwijk Verdachte 
Zaken en Buurtwacht Leeuwerik. Helaas kan 
in zo’n telefoonkring elke groep maar 256 
deelnemers bevatten, dus niet iedereen kan 
zomaar toetreden. Wellicht kunnen er nog 
andere groepen in het leven worden geroepen, 
bijvoorbeeld van een aantal lanen of huizen-
blokken die dicht bij elkaar liggen. Wellicht 
kunnen enkele laancoördinatoren de koppen 
bij elkaar steken. De groepen zouden onderling 
echter ook met elkaar moeten kunnen com-
municeren. Willem Ruitenberg, die fungeert 
als centraal contactpunt voor buurtveiligheid 
in de wijk  (w.r.ruitenberg@xs4all.nl), zal de 
komende tijd met vertegenwoordigers van de 
voornoemde buurtwachtgroepen en met de 
laancoördinatoren overleggen over verbetering 
van de communicatie. Suggesties en/of hulp 
zijn hartelijk welkom via 070-3230694 of het 
hierboven vermelde mailadres.  
 
Laancoördinatoren
Overigens hebben nog steeds niet alle lanen 
in onze wijk een laancoördinator. Willem 
Ruitenberg, heeft het afgelopen voorjaar in een 

aantal lanen zonder coördinator huis aan huis 
een briefje in de bus gedaan met een oproep 
of iemand zich als laancoördinator zou willen 
opwerpen. Daarop kwam echter geen enkele 
reactie. Ook het in dit wijkblad aangekon-
digde aanbod van de wijkvereniging om tegen 
gereduceerd tarief een ervaringsdeskundige 
in en rond het huis te laten kijken naar hiaten 
in de inbraakbeveiliging leverde teleurstellend 
weinig op: slechts vier wijkbewoners wilden de 
anti-inbraakadviseur op bezoek hebben.
 
Gepleegde delicten
Omdat wijkagent Henrieke sinds eind mei niet 
werkt, zijn we een aantal maanden verstoken 
geweest van een overzicht van de delicten 
of pogingen daartoe die in onze wijk zijn 
gepleegd. Haar vervangster Linda van den 
Biggelaar heeft de draad echter weer opgepakt.  
Over de maanden juni, juli en augustus gaat 
het om de volgende gevallen:
- Diefstal uit auto: totaal 7 aangiften waarvan 4 

in augustus
- Diefstal van een auto: 1 aangifte (juli) 
- Diefstal van een (brom)fiets: 11 aangiften 

waarvan 6 in augustus
- Vernieling:  4 aangiften
- Diefstal uit woning (inbraak): 7 aangiften 

waarvan 5 in juli (vakantieperiode)
- Poging tot inbraak: 3 aangiften
De modus operandi bij de woninginbraken en 
pogingen daartoe was vooral het openbreken 
van een raam aan de achterkant van het huis en 
in enkele gevallen het binnenklimmen via een 
openstaand raam. Helaas zijn in geen van bo-
vengenoemde gevallen aanhoudingen verricht.
Een handige website is de politiesite
www.hoeveiligismijnwijk.nl
Hier kan men per stad, per wijk, per periode 
en per delict zien waar bewoners aangifte van 
hebben gedaan. 

Wijkagente Henrieke tijdelijk vervangen
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Door Madelon Kranenburg

Op de Algemene Ledenvergadering van de 
wijkvereniging in mei van dit jaar zien we een 
bekend gezicht. Het is ‘juf Pia’, de voormalig 
oprichtster en hoofdleidster van peuterspeel-
zaal Vogelijntje. Sinds de opening in 1992 is 
Vogelijntje gevestigd in het gebouw van de O.G. 
Heldringschool aan het IJsvogelplein, eerst als 
onderdeel van de oude behuizing en nu al twee 
jaar in het nieuwe pand. 
Nog even stralend als vroeger is Pia bij de 
ledenvergadering aanwezig in een andere rol, 
namelijk als contactpersoon tussen de wijkver-
eniging en de Heldringschool, want dit gebouw 

biedt geregeld onderdak aan diverse wijkbij-
eenkomsten. Een afspraak om in de zomerva-
kantie met haar te praten over deze functie en 
over haar ervaringen in de Vogelwijk, waar ze 
opgroeide, is snel gemaakt. Zo zitten we een 
poos later in haar flat aan de Sportlaan met een 
fenomenaal uitzicht over het groen.
  
Bekend
Pia Felten (57) is een bekende persoonlijkheid 
in de Vogelwijk en omgeving. ,,Mijn moe-
der klaagde altijd dat het eindeloos duurde 
als zij samen met mij aan het winkelen was 

Pia Felten, energieke intermediair 
voor jong en oud
‘Als pubermeisje was ik in de wijk al actief als vrijwilligster’
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in de Fahrenheitstraat of op de Frederik 
Hendriklaan. Veel kinderen of ouders van 
kinderen herkenden mij. ‘Hé juf Pia!’ zeiden ze 
dan, en dan maakten we een praatje. Lachend: 
M’n moeder zei wel eens: ‘Jij bent net de konin-
gin, je blijft zwaaien.’’

Kinderopvang en counseling
Pia is gek op kinderen en ze is in haar werk-
zame leven dan ook voor een belangrijk deel 
actief geweest in de kinderopvang. Eerst als 
hoofdleidster bij Vogelijntje en later als eige-
naar van kinderdagverblijf Ollie Bollie (thans 
kinderopvang Zo) aan de Sijzenlaan. ,,Het 
werken met kinderen heb ik altijd fantastisch 
gevonden”, zegt ze stralend. ,,Ik kon gek doen 
met kinderen en ook streng zijn als het moest, 
maar ik liet ze altijd in hun waarde. Ook het 
contact met de ouders heb ik altijd erg leuk 
gevonden. In 2004 heb ik het kinderdagverblijf 
verkocht. In de jaren daaraan voorafgaand 
heb ik de opleiding voor counselor/coach 
gedaan. Counseling is een vorm van gespreks-
therapie. Ik had in mijn achterhoofd het idee 
daarmee ooit een eigen praktijk te gaan begin-
nen. In 2005 is dat werkelijkheid geworden. 
Vervolgens heb ik ruim tien jaar als counselor 
en ook als magnetiseur een praktijk aan huis 
gehad.’’  

Jeugd
Pia is vanaf 1971, het jaar waarin ze hier met 
haar ouders kwam wonen, met de Vogelwijk 
vergroeid. ,,We kwamen uit Loosduinen en gin-
gen wonen op de Sportlaan, een paar flats hier 
vandaan. Mijn ouders wonen er nog steeds. 
In die tijd verzorgde de Heldringschool niet 
alleen lager onderwijs maar ook middelbaar 
onderwijs. Op de top-etage van het voorma-
lige schoolgebouw was een mulo gehuisvest. 
Daar ging ik naartoe. Het was een hartstikke 
leuke tijd. Ik hielp mee met het organiseren 
van activiteiten, zat in de feestcommissie en in 
de redactie van de schoolkrant. ’s Avonds ging 
ik met mijn klasgenoten wel eens een drankje 

drinken bij café ‘De Tortel’ aan de Tortellaan. 
Toch jammer dat dit buurtcafeetje niet meer 
bestaat. De wijk was in die tijd nog heel 
levendig, want naast dat horeca-etablissement 
waren er ook nog veel winkels. Dat mis ik nu 
wel. Ik zou bijvoorbeeld graag zien dat er weer 
een kruidenierszaak annex delicatessenzaak 
terugkeert, vergelijkbaar met de zaak die Jan 
van Delft jarenlang aan het Mezenpleintje 
had.”

Pioniersfase
Pia vervolgt haar opleiding en vertrekt voor 
enige tijd uit de Vogelwijk. Maar in 1999 keert 
ze er samen met haar man Paul en zoon Robin 
(inmiddels 30 en het huis uit) weer terug. 
Ze gaan wonen in een maisonnette aan de 
Sportlaan. ,,Het was een druk jaar”, weet Pia 
zich nog te herinneren, ,,want ik begon toen 
ook het kinderdagverblijf aan de Sijzenlaan.”
We gaan nog even terug in de tijd, want 
zoals al gezegd was er eerst peuterspeelzaal 
Vogelijntje. ,,Na een positief gesprek met me-
neer Oskam, de toenmalige directeur van de 
Heldringschool, mocht ik in 1992 Vogelijntje 
gaan opzetten. Echt leuk, zo’n pioniersfase. Ik 
kreeg een eigen budget en ging samen met juf-
frouw Jalink, de kleuterleidster, inkopen doen. 
De peuterspeelzaal was gevestigd in een bijge-

Toen Pia met haar ouders in 1971 in een flat aan de 
Sportlaan kwam wonen, maakte haar vader vanaf het 
achterbalkon deze foto van de Segbroeklaan, die toen 
nog goed zichtbaar was. Later ‘belemmerde’ het Rode 
Kruisplantsoen het uitzicht. 
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bouwtje dat grensde aan de Heldringschool, 
een leuke sfeervolle ruimte met grote ramen, 
van waarachter de kindjes hun ouders stonden 
uit te zwaaien.”

Contactpersoon
,,Maar de speelzaal heeft nu in de nieuwbouw 
ook een hele mooie plek”, zegt Pia. Ze komt nu 
weer geregeld op de Heldringschool, nu in de 
rol als contactpersoon tussen de wijkvereni-
ging en de school. ,,Als mensen uit de wijk de 
hal voor bijvoorbeeld een vergadering willen 
gebruiken, leg ik het contact met de school en 
reserveer de datum, in overleg, in de agenda 
van de school.’’ Maar ze doet meer: ze schenkt  
koffie tijdens de vergadering, of frisdrank en 
een wijntje daarna, en ruimt de boel na afloop 
ook weer op. In haar nieuwe functie was Pia 
op de Koningsdag van dit voorjaar ook present 
op de VogelVrijmarkt die op het IJsvogelplein 
bij de Heldringschool werd gehouden. Ook 
hier hielp ze als vrijwilliger mee.

Oproep
Voor de VogelVrijmarkt van eind april komend 
jaar wil Pia nu alvast een oproep doen. ,,Meld 
je asjeblieft bij me aan als vrijwilliger om 
mee te helpen die dag weer tot een succes te 
maken, niet alleen voor kinderen maar ook 
voor ouders, opa’s en oma’s! Het is zo’n mooie 
traditie, maar die staat of valt met vrijwil-
ligers en daar is helaas een groot tekort aan. 
Vrijwilliger zijn op deze dag is hartstikke leuk! 
De sfeer is goed en je leert weer allemaal 
nieuwe mensen kennen. Ik spreek uit ervaring, 
want ik was als pubermeisje al actief bij de 
organisatie van de kinderkermis die je vroeger 
op Koninginnedag hier in de wijk had. Het zou 
prachtig zijn als we aan het eind van dit jaar al 
een vrijwilligersclubje bij elkaar hadden. Stuur 
een mail naar infopia@ziggo.nl want voor je 
het weet is het alweer april.”

Ollie Bollie
We komen nog even te spreken over het door 

Pia in 1999 opgezette kinderdagverblijf 
Ollie Bollie voor baby’s tot peuters aan de 
Sijzenlaan 13. ,,De voormalige woonfunctie 
voor nonnen die het pand ooit had, moest 
worden omgezet in een maatschappelijke 
functie’’, vertelt Pia. ,,De gemeenteraad moest 
daarover een besluit nemen en de omwo-
nenden kregen de gelegenheid eventuele 
bezwaren tegen die bestemmingswijziging 
naar voren te brengen.’’ Pia schiet in de lach 
als ze terugdenkt aan wat een buurtbewoner 
destijds in een bezwaarschrift aan de gemeen-
teraad had geschreven. ,,Hij stelde: ‘Als de 
leiding van het kinderdagverblijf faalt, gaan 
de kinderen rovend en slopend de wijk in’. 
Nou ja zeg! Het ging hier over kinderen van 0 
tot 4 jaar oud!”  

Energie
Vol overgave stortte Pia zich in 2005 op haar 
nieuwe vak: counselor annex magnetiseur. 
,,Ik wist niet eens dat ik magnetische gaven in 
mij heb. Dat ik met m’n handen energie kan 
overdragen op anderen en pijn of bepaalde 
ziekteverschijnselen kan verminderen. Het 
werd mij verteld door een andere magne-
tiseur, bij wie ik onder behandeling was. Ik 
was toen 35 jaar. Uiteindelijk heb ik bij een 
deskundige diverse magnetiseringstechnie-
ken geleerd.’’
,,Het magnetiseren combineerde ik met 
gesprekstherapie. Ik ben ook zelf magneti-
seringscursussen gaan geven. Veel van mijn 
cliënten hebben baat bij mijn behandelingen 
gehad. Ze voelden zich beter of werden gees-
telijk sterker. Ach, er is met magnetiseren zo 
veel te bereiken!’’
Met haar praktijk is Pia in mei dit jaar 
tijdelijk gestopt wegens de komst van een 
zesjarige pleegzoon, Jayson,  die - hoe kan 
het ook anders – vanzelfsprekend naar 
de Heldringschool gaat. ,,Maar naast het 
genieten van onze pleegzoon blijf ik met veel 
plezier vrijwilligerswerk voor de wijkvereni-
ging doen.” 
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De langste traditie heeft wat dat betreft de 
Kwikstaartlaan. Ruim zeventig bewoners 
genoten op zaterdag 27 augustus van hun jaar-
lijkse buitenmanifestatie, waarin ook nu weer 
Hans de Jong de organisatorische spil was. 
Er was onder meer een ‘open podium’ voor kin-

Straatfeesten profiteren van 
mooie nazomer

Kwikstaartlaan

In de eerste tien jaar van deze eeuw werd op veel plekken in de Vogelwijk aan 
het begin of eind van de zomer een straatfeest gehouden. Dat aantal is inmiddels 
afgenomen en ook de frequentie van bepaalde feesten werd verminderd, maar er 
zijn nog altijd drie lanen waar steevast elk jaar de sociale banden door middel van 
een ‘burenborrel’ annex kinderfeest worden aangehaald.

deren, die zich van hun beste kant lieten zien. 
De jury had het moeilijk bij het bepalen van de 
uiteindelijke winnaar. 
Onder het genot van hapjes en drankjes 
feestten de meeste partygangers tot in de late 
zwoele uurtjes door.
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Ook de Fuutlaan heeft, met bewoners van het 
aangrenzende Eiberplein, al jaren een eigen 
zomerfeest, altijd op de eerste zaterdag van 
september. Vanaf 10.00 uur ’s morgens waren 
de organisatoren - geholpen door een aantal 
kinderen - al bezig met het versieren van de 
straat (o.a. met 100 opgeblazen ballonnen), 
het opbouwen van een tent en het installeren 

van een springkussen. In de loop van de mid-
dag verschenen er steeds meer bewoners op 
het toneel. Er was een barbecue en de drank in 
diverse vormen vloeide volop. 
Ondanks de aangename nazomertemperatuur 
viel er ’s avonds rond half elf toch een buitje, 
waardoor het feest helaas voortijdig moest 
worden afgebroken.

Fuutlaan
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Op dezelfde zaterdag was het ook weer bal in 
het laatste stuk van de Spotvogellaan, waar-
bij de organisatoren Mirjam, Annet, Sanne, 
Jason, Frans en Sander ook omwonenden van 
de Kramsvogellaan, Kruisbeklaan, Tortellaan 
en Laan van Poot hadden uitgenodigd. Voor de 
kinderen was een spelletjesparcours uitgezet 
en er stonden maar liefst twee springkussens 

voor hen klaar. De ouderen deden zich tegoed 
aan drank en gastronomische hapjes van een 
bekende traiteur van de Frederik Hendriklaan 
en voor ieders genot was er zelfs een softijsma-
chine neergezet. 
,,Het was hartstikke leuk en gezellig. We ver-
heugen ons nu alweer op volgend jaar’’, aldus 
een van de initiatiefnemers.

Spotvogellaan
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Ruim voor het donker werd was iedereen weer 
in het clubhuis voor de borrel en een gezamen-
lijke maaltijd. De voorzitter van de wijkvereni-
ging, Redmar Wolf, kon het controleren van 
de scorekaarten nog meemaken, waarna hij de 
prijsuitreiking voor zijn rekening nam. 

Na de prijzen voor de Birdies (een slag min-
der dan de ‘par’ van de hole), de Neary en de 
Longest Drive kwamen de hoofdprijzen aan 
de beurt. Winnaar van het toernooi 2016 werd 
Hessel Falkena met een score van 58 slagen 
netto. Redmar overhandigde hem een waarde-
bon voor zes maanden fitness en uiteraard de 
wisseltrofee van het Golftoernooi. Tevens kreeg 
de overall-winnaar een beeldje van een vogeltje 
als blijvende herinnering. Tweede werd Hugo 
Falet met 60 slagen netto en derde Janny 

Golftoernooi op zwoele 
septemberdag
In een temperatuur van 24 graden begonnen op vrijdagmiddag 9 september op 
de banen van Golfclub Ockenburgh 27 golfers uit de Vogelwijk enthousiast aan 
hun ronde van achttien holes. Het Vogelwijk Golftoernooi was van start gegaan, 
al voor het vijfde achtereenvolgende jaar. Vooral op een zonovergoten middag als 
deze is het altijd een waar genot om op de greens bezig te zijn. 

Pijnenburg met 68 slagen netto.
Voor alle deelnemers aan de gezamenlijk 
maaltijd duurde de avond nog lang. Men keek 
geanimeerd terug op een geslaagd toernooi.
Op de foto de drie winnaars met Redmar Wolf 
(tweede van rechts).

Wie weet bergruimte voor
partytent wijkvereniging?
Heeft u of weet u een goede opslagplaats voor de partytent van de wijkvereniging? 
Deze partytent wordt onder meer gebruikt bij de festiviteiten op Koningsdag, maar kan ook voor 
straatfeesten beschikbaar worden gesteld. In ontmantelde en opgevouwen toestand is het een flink 
pakket van ongeveer 2,5 meter lang. 
De tent zou bij een wijkbewoner in een grote schuur of garage kunnen worden ‘gestald’, maar mis-
schien ook een plekje kunnen krijgen in een opslagruimte van een sportvereniging.
Aanbiedingen en suggesties graag doorgeven aan Ilonka Sillevis Smitt, Papegaailaan 32, 
tel. 0618813144 of (070)3552805.



De Vogelwijk oktober 2016   25

Door Dick van Rietschoten

De Montessorischool aan de Laan van Poot, 
die de voortzetting is van de allereerste 
Montessorischool in Nederland, bestond eind 
september honderd jaar. Aanvankelijk was 
de school gevestigd in het Statenkwartier, 
maar in 1937 kreeg zij onderdak aan de Laan 
van Poot 353. De jubileumcommissie van de 
Montessorischool heeft het eeuwfeest welis-
waar uitgesmeerd over het hele jaar, maar het 
accent lag toch op de week van maandag 26 tot 
en met vrijdag 30 september.
Op maandag kwamen alle leerlingen en leer-
krachten in ‘historische’ kleding naar school, 
waar de kinderen les kregen met behulp van 
leitjes, griffels en kroontjespennen zoals het 
honderd jaar geleden ook het geval was. Buiten 
stonden een paardentram, een draaiorgel en 
een poffertjeskraam en uiteraard werden er 
ook klassenfoto’s in oude stijl gemaakt. Ook 

Montessorischool honderd 
jaar terug in de tijd

dinsdag en vrijdag bleef de school de sfeer van 
1916 ademen. Donderdag was er een sportdag 
met oud-Hollandse spelletjes en woensdag 
vond de officiële viering van het eeuwfeest 
plaats, met onder meer de onthulling van een 
kunstwerk (van de hand van beeldhouwster 
en Vogelwijkbewoonster Mohana van den 
Kroonenberg) door de achterkleindochter van 
Maria Montessori. 
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Parelroute: interessante
bezoekjes op 8 oktober 

Op zaterdagmiddag 8 oktober is er, zoals de 
laatste jaren gebruikelijk, weer een Parelroute 
uitgezet in de flora- en faunawijken, te 
weten de Bomen-, Bloemen-, Heester- en 
Vruchtenbuurt en de Vogelwijk. De Parels zijn 
mensen met een bijzondere hobby, passie, 
specialiteit of talent, die dat graag aan ande-
ren willen laten zien. Dit kan van alles zijn: 
kunstwerken, een interessante verzameling, 
een muzikaal optreden, een stukje theater, een 
bijzondere tuin of wat dan ook.
Alle 52 Parels die op 8 oktober te bezoeken zijn, 
kun je vinden op de website 
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl
In de Vogelwijk bijvoorbeeld is er om 13.00 
uur en 15.30 uur aan de Laan van Poot 414 een 
poppentheatervoorstelling voor kinderen tot 
zes jaar.  Aan de Vliegenvangerlaan 16 stelt be-
woonster Ria Smits haar bijzondere tuin open, 
kunstenares Anja Jager laat op Wildhoeflaan 
6 een aantal van haar schilderijen zien, 
Corriejanne Timmers showt op Papegaailaan 
3 zelfgemaakte sieraden en Vogelwijker Giel 
Payens toont aan de Anemoonstraat 25 zijn 
sculpturen, onder meer van vogels.

Wekelijks uur fitness voor
ouderen in Heldringschool 
Elke dinsdagochtend – behalve in schoolvakan-
ties - is er in de gymzaal van de Heldringschool 
aan het IJsvogelplein vanaf 11.45 uur een uur-
tje gymnastiek voor 65-plussers onder geest-
driftige leiding van Monique van der Knaap. Dit 
kost dankzij een gemeentelijke subsidie slechts 
5 euro per keer. De deelnemers, mannen zowel 
als vrouwen, hoeven niet in sporttenue te ver-

Kortom

schijnen, maar makkelijk zittende kledij (bijv. 
broek en T-shirt of polo) en makkelijke schoei-
sel (bijv. gymschoenen of schoenen zonder 
hak) worden aanbevolen.   
,,Plezier in bewegen staat bij ons voorop’’, zegt 
Monique van der Knaap. ,,We werken met 
allerlei materialen, zoals hoepels, touwtjes 
en ballen, en met muziek. Zo zijn we op een 
prettige manier bezig met inspanning, ontspan-
ning, bewegingscoördinatie en allerlei bewe-
gingsvaardigheden. Iedereen kan meedoen op 
zijn of haar niveau. En na afloop gaan we niet 
direct naar huis, maar drinken we eerst samen 
nog thee.’’ 
Nadere informatie kan Monique geven via 
telefoonnummer (070)3632315 of via dit e-
mailadres: m.vdknaap@xs4all.nl

Maandag 31 oktober weer 
Vogelwijkdiner in De Dagvisser

De groep ‘vrije vogels’ die al gedurende twee 
jaar elke laatste maandag van de maand bij-
eenkomt voor een borrel en aansluitend diner, 
heeft zijn eerstvolgende sessie op maandag 31 
oktober vanaf 17.30. De locatie is restaurant 
De Dagvisser aan de tweede binnenhaven. Op 
29 augustus kwam de groep (op dat moment 
maar liefst 24 personen tellend) voor de eerste 



28   De Vogelwijk oktober 2016

maal in dit restaurant bijeen, na vele maanden 
lang de bistro van tennisclub Berg en Dal in de 
Bosjes van Pex als ontmoetingsplek te hebben 
gehad. Deze verandering van spijs (en sfeer) 
viel bij de deelnemers in goede aarde. Na de ge-
zamenlijke borrel, waarvan bijgaand een kleine 
foto-impressie, kreeg men voor slechts 17,50 
per persoon een uitstekend driegangenmenu 
voorgeschoteld, waarbij ook rekening was ge-
houden met mensen die vlees noch vis blieven. 
De gesprekken aan de tafels waren zoals altijd 
zeer geanimeerd, waarbij een veelheid aan 
onderwerpen de revue passeerde. Zo kort na de 
zomervakantie speelde het onderwerp ‘reizen’ 
echter de hoofdrol.
Al snel werd besloten de komende maanden op 
de laatste maandag opnieuw bij De Dagvisser 
af te spreken. Zo werd ook het diner van 26 
september een geanimeerde en smakelijke 
activiteit. 
Wie er op 31 oktober of 28 november bij wil 
zijn, misschien wel voor de eerste keer, is ten 
zeerste welkom, maar wordt wel vriendelijk 
verzocht zich op te geven bij Antoinette van der 
Valk, via e-mailadres a.vandervalk@me.com of 
tel (070)3688820. Antoinette heeft dit jaar de 
coördinatie van het evenement overgenomen 
van de drie initiatiefnemers van het eerste uur: 
Jolien Boogaards (inmiddels uit de wijk ver-
huisd), Willem Ruitenberg en Theo Ferguson.

Kom mozaïektegels
voor de wijk maken
Dit jaar heeft een groep Vogelwijkbewoners 
onder leiding van Simone Kappeyne een 
serie mozaïek-stoeptegels vervaardigd met 
kleurige afbeeldingen van vogels. Inmiddels 
hebben al twintig van deze tegels een plekje 
gekregen in de trottoirs van de lanen die naar 

de deze vogels zijn vernoemd. Het tegelproject 
is financieel ondersteund door de cultuur-
commissie van de wijkvereniging. 
De komende weken gaat Simone met wijkbe-
woners (m/v) aan de slag om een nieuwe serie 
van tien vogeltegels te maken. U bent welkom 
daaraan mee te doen. Ervaring met mozaïek-
werk is niet vereist.  
De creatieve sessies, altijd in gezellige sfeer, 
vinden plaats bij Simone thuis, aan de Laan van 
Poot  414, en wel op maandagochtend 10.00-
12.00 uur en op donderdagavond 19.30-21.30 
uur. Maandag 10 oktober is de eerste mozaïek-
dag en donderdag 24 november de laatste.
Meld u aan bij Simone: 06-38149134
of simonekappeyne@ziggo.nl 

Vogelwijk binnenkort aan
rand nieuw nationaal park 
Als de voortekenen niet bedriegen, wonen de 
Vogelwijkers over een jaar of drie aan de rand 
van een Nationaal Park met de naam Hollandse 
Duinen. Het beoogde Nationale Park strekt zich 
uit van Hoek van Holland tot de Langevelder 
Slag bij Noordwijk. Op 15 september is op ini-
tiatief van onder meer duinwaterbedrijf Dunea 
en de kustgemeenten het ruim 40 kilometer 
lange duingebied inclusief de landgoederen 
bij Wassenaar en Voorschoten voorgedragen 
als kandidaat-nationaal park. Nederland heeft 
er al 20 en dit zou dan nummer 21 moeten 
worden. De voordracht is ingediend bij het 
ministerie van Economische Zaken, waar ook 
natuurbeheer onder valt. 
Het samenvoegen van de verschillende duin-
natuurgebieden (zoals Solleveld bij Monster, 
het Haagse Westduinpark, Meijendel en de 
Langevelder Slag) tot één Nationaal Park heeft 

Kortom
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als voordeel dat de natuurkwaliteit van deze 
kuststrook beter kan worden beschermd. 
Tegelijkertijd kan ook de toeristische func-
tie van het gebied worden versterkt. Als 
Economische Zaken de aanvraag goedkeurt, 
zal het naar verwachting nog drie jaar duren 
eer Nationaal Park Hollandse Duinen zijn of-
ficiële status krijgt. 

‘Uitvaartbeurs’ op
zaterdag 15 oktober 
De Nederlandse Vereniging van 
Alleenstaanden (NVA) heeft voor zaterdag 15 
oktober aan de Mient 273D een Uitvaartbeurs 
georganiseerd voor iedereen die informatie 
wil hebben over wat er allemaal mogelijk en 
wenselijk is rond een begrafenis of crematie. 
Tussen 10.30 en 15.30 uur presenteren zo’n 
15 instellingen en bedrijven die in de uitvaart-
branche werkzaam zijn zich aan de bezoekers 
van de beurs. Meer informatie is te vinden op 
de website
www.uitvaartbeursdenhaag.nl 

Vogelwijk-kerstkoor gaat in 
december weer zingen
Een jaar geleden is een gelegenheidskoor 
van Vogelwijkbewoners samengesteld, dat in 
de week voor kerst met succes kerstliederen 
ten gehore heeft gebracht in onder meer het 
winkelcentrum Savornin Lohmanplein en bij 
de winkels op de Goudsbloemlaan. De roep 
om herhaling was groot, zodat is besloten dit 
jaar opnieuw een Vogelwijk-kerstkoor te for-
meren. Iedereen die kan zingen, gevoel heeft 
voor harmonie en (enigszins) overweg kan 
met bladmuziek, wordt uitgenodigd hieraan 

deel te nemen. De repetities zijn op 3 oktober 
al begonnen (in de Heldringschool aan het 
IJsvogelplein) 
maar er kunnen nog enkele zangers en zange-
ressen bij. 
De muzikale leiding is wederom in handen van 
dirigente/organiste Marieke Stoel. De optre-
dens zullen plaatsvinden op zaterdagmiddag 
17 december, onder meer in woonzorgcentrum 
Uitzicht (Zonnebloemstraat).
De repetities zijn tot half december elke 
maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur in de 
Heldringschool. 
Nadere informatie bij Anneke Blaauw-Kiestra 
(e-mail: annekiest@gmail.com) of telefonisch 
bij Willem van Tuijl: 06-13771998.

Nieuw tijdschrift over
historie van Den Haag
Op 24 september is Den Haag verrijkt met een 
nieuw tijdschrift waarin de rijke geschiedenis 
van de stad centraal staat: Haagse Historie. 
Het blad is een vier keer per jaar verschij-
nende ‘glossy magazine’ met allerlei verha-
len en afbeeldingen over Den Haag en zijn 
inwoners in vroeger tijden, variërend van de 
Middeleeuwen tot en met de vorige eeuw. 
Het eerste nummer kost 2,50 (later wordt het 
duurder, maar je kunt je abonneren voor 20 
euro per jaar en tijdelijk zelfs voor een tientje).
‘Rotterdam en Amsterdam hebben ook een 
eigen historisch magazine, dus waarom 
Den Haag niet?’, vroegen de initiatiefnemers 
zich af.
Bij het maken van het blad werken tal van 
historische verenigingen uit Den Haag 
en de randgemeenten plus het Haags 
Gemeentearchief, het Haags Historisch 
Museum, en de gemeentelijke afdelingen 
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Archeologie en Monumentenzorg samen. Sinds 
een paar weken ligt Haagse Historie bij alle 
boekhandels en Bruna-vestigingen te koop.
Tegelijk met de introductie van het blad is 
er ook een geschiedkundige website van 
Den Haag de lucht in gegaan: 
www.haagsehistorie.nl

Verrassend boek over
architect Adam Schadee 
Sinds enkele weken ligt in de boekwinkels 
een interessant, verrassend en mooi vormge-
geven boek over de Haagse architect Adam 
Schadee (1862-1937). Hij werkte van 1891 
tot 1927 bij de Dienst Gemeentewerken, 
waarvan het grootste gedeelte als hoofdont-
werper. Vele tientallen kenmerkende Haagse 
bouwwerken zijn of waren van de hand van 
Schadee: Elektriciteitscentrales, gasfabrieken, 
het gemeentelijk slachthuis, badhuizen, maar 
ook scholen (zoals de Houtrustschool aan het 
Nachtegaalplein), brandweerkazernes en tram-
remises. De auteurs Koos Havelaar en Marcel 
Teunissen - die de afgelopen jaren enkele archi-
tectuurwandelingen in de Vogelwijk heeft geor-
ganiseerd - schrijven met liefde over het erfgoed 
dat Schadee heeft nagelaten en waarvan helaas 
lang niet alles bewaard is gebleven. 
Het rijk geïllustreerde boek kost 24,50.

Concert Else Krijgsman 
op 15 en 23 oktober
In haar concertsalon aan de Laan van Poot 298 
verzorgt pianiste Else Krijgsman op zater-
dagmiddag 15 oktober en zondagmiddag 23 
oktober om 15.30 uur weer een pianorecital. 
Elke keer maakt Else een keus uit haar rijke 
repertoire, met werken van o.a. Chopin, Mozart, 

Bach, Beethoven en Brahms. Over elk stuk dat 
ze speelt vertelt ze eerst iets. Zoals altijd is de 
toegangsprijs van 12 euro ten bate van Artsen 
Zonder Grenzen. En uiteraard krijgen de be-
zoekers ook weer een glas wijn. Ook op 12 en 
20 november zijn dergelijke huiskamerconcer-
ten voorzien. Wel graag reserveren via: 
krijgsman.else@gmail.com of telefoonnum-
mer (070) 3230958

Nieuwe cursus Praktische 
Filosofie aan de Sportlaan
In de week van 10 oktober begint er aan de 
Sportlaan 91 opnieuw op 2 of 3 avonden 
een tiendelige introductiecursus Praktische 
Filosofie voor slechts € 10. In groepen van 
10 à 15 cursisten worden de eigen wijsheid 
en ervaringen van de cursisten gedeeld en 
gespiegeld tegen de achtergrond van univer-
sele kennis uit diverse tradities, met name de 
Grieks-Romeinse filosofie (o.a. Plato), Advaita 
Vedanta en Christendom. Eerder dit jaar heb-
ben circa veertig cursisten met succes aan deze 
cursus deelgenomen. 
Nadere informatie en aanmelding via de web-
site www.praktischefilosofie.nl

Kortom
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TUINHULP GEZOCHT – Ik zoek Iemand die mij 
tegen betaling wil helpen de tuin in orde te bren-
gen. Ik zit in een rolstoel en kan heel weinig doen. 
Ik woon op de Nachtegaallaan. Renée Deutsch, 
tel. (070)345 3886.

MUSEUMBEZOEK – Is er iemand die bereid is 
met mij af en toe naar het Gemeentemuseum te 
gaan? Ik heb een rolstoel die opgevouwen in een 
auto past.  Voor tijd en entreekaartjes zal ik de 
kosten vergoeden. Renée Deutsch, 
(070) 345 3886.

DAMESFIETS – Op de hoek van de Kwartellaan 
en de Sportlaan bij de bushalte staat al maanden 
een damesfiets, merk XmatrA. Misschien bent u 
deze fiets kwijt of vergeten?

OPPAS AANGEBODEN - Ik (Emma Veenman, 
14 jr.) zou graag willen oppassen. Ik zit in de 
tweede klas van het Dalton. Ik kan goed omgaan 
met kinderen. Ik geef namelijk hockeytraining aan 
kleintjes. Zoekt u nog iemand, bel of whatsapp 
dan of stuur me een mail:  06-83049563, 
emmaveenman@me.com 

TE HUUR GEVRAAGD - Na 5 jaar verblijf in 
het buitenland komen we terug in de Vogelwijk. 
We zoeken ter overbrugging van aankoop en 
verbouwing van een eigen woning een tijdelijke 

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

woonruimte in de Vogelwijk (ongeveer 6 maan-
den) voor 4 personen. Reacties graag naar: 
rurdj0@gmail.com of telefonisch op 06 15 30 
2971 of 06 21 66 7045 (Tatyana en Rudi).

OPPAS AANGEBODEN – Ik (Amelie Duterloo) 
wil graag oppassen. De dagen dat ik beschikbaar 
ben zijn: dinsdagavond en na 16.00 uur, woens-
dagavond en na 15.00 uur, donderdagavond, 
vrijdagavond en zaterdagavond. U kunt mij bellen 
op 06 55 07 0617.

HUISHOUDELIJKE HULP - Omdat wij gaan 
verhuizen heeft mijn betrouwbare, goedwerkende 
hulp nog tijd over. Voor referenties en haar tele-
foonnummer kunt u bellen met mw. Hoogendijk, 
tel. (070) 365 69 46.

GEZOCHT - Een fijne woon- en studeerplek 
(tegen betaling) voor doordeweeks - bij voorkeur 
in een gezin - voor 16-jarige vwo-scholiere Ellis, 
die tevens als jong talent klassieke zang studeert 
aan het Haags Koninklijk Conservatorium. Ellis 
woont in Den Bosch en reist nu heen en weer. Tel. 
06 51 51 6657 / 06 12 07 6526 (fam. Van Dijck).

HERHAALDE OPROEP -  Wie zou met mij in de 
Vogelwijk een motorclubje willen oprichten om 
nu en dan gezamenlijk een leuke rit te maken? Ik 
ben sinds kort gepensioneerd en ben in het bezit 
van een Harley Davidson Dyna Glide uit 2008. 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u mij mailen op 
het volgende mailadres: sschermervoest@gmail.
com  (Stef Schermer Voest)

WISKUNDEBIJLES - Vmbo, havo, vwo en 
examentraining. Succes verzekerd. Ik kom 
bij u aan huis. Ook NK, SK en Eco mogelijk. U 
kunt mij bellen op 06-26 11 8927 of mailen 
via jeroenvanleeuwen@live.nl

VERLOREN - Tijdens het jeu de boulestoernooi 
van zondag 4 september op het Leeuwerikplein 
heb ik een bruine stevige jute tas van de National 
Trust laten staan. Ik was er bijzonder aan gehecht. 
Ik hoop dat de tas spoedig bij ondergetekende 
terugkomt. Verdere informatie bij Lydia Conens, 
Houtrustlaan 32, tel. (070)36 55 320.
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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. 
Wijkagenten: Linda van den Biggelaar en Kristian 
Harmelink. Tel. 0900-8844.
E-mail: wijkagenten.segbroek@politie.nl of
linda.van.den.biggelaar@politie.nl

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: buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.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) 205 24 80.

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

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

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel.  Tel.  (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot die thuis niet alleen kan worden gelaten, 
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een 
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 205 24 80.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

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

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

Evita Zorg Den Haag 
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl

Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com

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

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

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

Cultuurcommissie 
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl
of damesgym@vogelwijkdenhaag.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
e-mail:  2566sb7@hetnet.nl

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

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

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Paula Otten, tel. 322 07 57, paul.nld@gmail.com

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Secretaris
Henk Eleveld, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

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

Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
  Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44
  e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

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

WIJKVERENIGING

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

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


