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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.

Er is de afgelopen weken heel wat afgevlagd in de
wijk. Hockeyvlaggen, voetbalvlaggen en vooral
vlaggen met een schooltas eronder, ten teken dat er
vreugde achter de voordeur heerste vanwege een
gediplomeerde huisgenoot. Alle geslaagden uit de wijk
van harte gefeliciteerd! Heerlijk toch, zo’n last die van
je schouders valt. Neem het er deze zomer maar even
lekker van.
Luieren is er deze zomer niet bij voor het zojuist
aangetreden nieuwe Haagse college van B & W.
Niet echt nieuw, want de burgemeester is natuurlijk
dezelfde gebleven en de meeste wethouders zijn ook
geen onbekenden in het lokale bestuur. Nieuw is wel
het ambitieuze collegeakkoord voor de komende vier
jaar, met de naam Vertrouwen op Haagse kracht. Met
dit programma wordt de indruk gewekt dat er met een
schone lei wordt begonnen, maar dat is uiteraard een
kwestie van ‘window dressing’.
Nieuwe elementen zijn er echter wel degelijk: er is
bijna een kwart miljard euro uitgetrokken voor nieuw
beleid, onder meer op het gebied van armoede- en
werkloosheidsbestrijding (vooral jeugdwerkloosheid)
en er is een streep gehaald door enkele sterk omstreden plannen, zoals de 90 meter hoge hoteltoren bij de
haven, het Spuiforum in z’n oorspronkelijke vorm en
de massale bomenkap aan de Laan van Meerdervoort.
Jammer overigens dat er inmiddels op het voormalige
Norfolkterrein voor 14 miljoen euro een theater is
gebouwd dat had moeten dienen als tijdelijke huisvesting voor het Residentie Orkest en het Danstheater
gedurende de bouw van het door velen afgewezen
Spuiforum. Met dat bouwsel zal voorlopig niets noemenswaardigs gebeuren.
Tot slot mag nog even een stokpaardje onzerzijds van
stal: met trompetgeschal staat in het coalitieakkoord
beschreven hoe mooi het vernieuwde Centraal Station
en zijn omgeving worden. Maar het kersverse college
ziet evenals het vorige over het hoofd dat het pas echt
mooi wordt als ook de foeilelijke buitengevel van het
stationsgebouw – met het aanzien van rechtopstaande
grindtegels – wordt verfraaid. Want zeg nou zelf: te
midden van de frisse moderne kantoor- en woontorens
bij het station staat de gevel van het deprimerende
jaren-zeventig-gebouw erbij als een vlag op een modderschuit.
En zo begint en eindigt deze tekst toevalligerwijs met
een vlag. Een aangename vakantietijd gewenst! Het
volgende nummer verschijnt op 9 september.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Soms duren dingen wat langer, maar dan blijkt
het de moeite van het wachten waard te zijn
geweest. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe
college van B&W. De hete aardappel die eerst
moest afkoelen was uiteraard het Spuiforum. De
oplossing is verrassend en potentieel brisant: de
wethouder van de partij die het om zeep helpen
van het Spuiforum tijdens de verkiezingen als
hoofdissue had, heeft de handschoen opgepakt
om een ander Spuiforum (nu aangeduid als ‘een
nieuw cultureel hart’) te gaan realiseren. Toen dat
punt bedwongen was kon men aan de rest van het
akkoord gaan sleutelen.
Invloed en draagvlak
Met dat akkoord kunnen we in de Vogelwijk
op onderdelen best blij zijn. De komende
4 jaren verschijnt er geen hoge toren ten
zuiden van de haven. Er gaat meer geld en
verantwoordelijkheid naar de stadsdelen
(dichter bij de wijk), wijkbewoners kunnen
‘snippergroen’ bij hun woning beheren of zelfs
kopen, de oversteekbaarheid en kwaliteit van
de Segbroeklaan en Sportlaan wordt verbeterd,
ouderen in de Vogelwijk kunnen gebruik
blijven maken van zorgfaciliteiten die door
rijksbezuinigingen dreigen te verdwijnen en het
college heeft ambities op het vlak van een andere
bestuurscultuur:
“Wij gaan dus mensen beter in staat stellen invloed
uit te oefenen. Zo vroeg mogelijk, zo laagdrempelig
mogelijk en zo direct mogelijk. Binnen de kaders
van dit akkoord streven wij naar zo breed mogelijk
draagvlak in de stad. Goed contact levert betere
besluiten op. Ook geven wij ruimte en vertrouwen
aan mensen die zelf iets willen ondernemen.
Kom maar op. Helpen mogelijk maken, dat is het
uitgangspunt.”
Geen woord over lekkende kelders, de toekomst
van de voormalige Sacramentskerk en onze

plannen voor de invulling van het HALO-terrein,
maar ach: you can’t have it all. Om het college
te helpen die andere bestuurscultuur handen
en voeten te geven hebben we samen met de
andere bewonersorganisaties in Segbroek B&W
uitgenodigd voor een fietstoer door Segbroek. En
dan kunnen we weer heel wat ‘zenden’ over zaken
die niet in het akkoord specifiek benoemd zijn.
Sacramentskerk
Nieuws over de in januari 2013 gekraakte
Sacramentskerk. Als wijkvereniging hebben we
lange tijd ‘gedoogd’ dat een groep vluchtelingen
gebruik maakt van dit kerkgebouw. Eerder dit jaar
deed het gemeentebestuur een aanbod aan de
vluchtelingen om tijdelijk van een andere locatie
in de stad gebruik te maken. De groep heeft dat
aanbod echter afgewezen en als je je verdiept in de
voorwaarden die aan dat aanbod gesteld waren,
dan kun je je daar wel iets bij voorstellen. Inmiddels
stellen het lokale en het landelijke bestuur (de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) zich op
het standpunt dat zij er niets (meer) aan kunnen
doen: het is een zaak tussen vluchtelingen en de
eigenaar van de kerk.
Met name de uitzichtloze humanitaire situatie van
de kerkbewoners in combinatie met de overheid
die zich afwendt, heeft ons als bestuur doen
ontwaken uit onze passieve houding tot nog toe.
In een brief aan de burgemeester hebben we geëist
dat uiterlijk 1 oktober dit jaar een andere locatie
voor de vluchtelingen is gevonden én dat er tot
het vertrek van de bewoners elke twee maanden
brandveiligheidscontroles gehouden worden. Meer
hierover elders in dit blad.
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter Arends,
Henk Eleveld, Marianne Moor, Christian Pick en
Arthur Wiggers)
De Vogelwijk juli/augustus 2014

3

Wijkvereniging eist:
Geef kerkbewoners vóór oktober
een fatsoenlijk onderkomen
Het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk heeft op 23 juni in een brandbrief
aan burgemeester Van Aartsen een spoedige beëindiging geëist van de bewoning
van de voormalige Sacramentskerk aan de Sportlaan door een zestigtal
uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor 1 oktober moet de gemeente een fatsoenlijke
opvang hebben geregeld, stelt het bestuur. De vluchtelingen verblijven al
anderhalf jaar in het kerkgebouw, waar ze verstoken zijn van goede, hygiënische
en veilige levensvoorzieningen. Ze hebben in de kerk met hout, karton en textiel
een soort bedoeïenenkamp gebouwd, dat een hoog risico op brandgevaar
oplevert.
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Zilverstraat
In het voorjaar bood de gemeente aan een
andere – zij het tijdelijke – locatie voor de
kerkbewoners beschikbaar te stellen, waar
ze maximaal twintig weken zouden kunnen
verblijven. Gedurende die periode zou in
overleg met onder meer het ministerie van
Veiligheid en Justitie naar een oplossing
moeten worden gezocht voor de vooral uit Irak
en Afghanistan afkomstige vluchtelingen. Als
zo’n oplossing niet mogelijk zou zijn, zou enkel
nog een vrijwillig of gedwongen vertrek uit
Nederland in beeld komen.
De gemeente liet in mei weten dat de
kerkbewoners konden verhuizen naar een
pand aan de Zilverstraat in het bedrijvengebied
Kerketuinen/Zichtenburg. De groep
vluchtelingen sloeg dit aanbod echter af
met als argument dat ook daar onvoldoende

voorzieningen zijn en dat daar net als in
het kerkgebouw ook een groot gebrek aan
privacy is. De burgemeester heeft daarop in
een brief aan de gemeenteraad laten weten
dat de weigering wordt betreurd, maar dat er
geen alternatief wordt aangereikt omdat de
gemeente met het aanbod al ‘tot de bodem is
gegaan’.
Eisen
Het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk
reageerde hierop met een brief aan Van Aartsen
waarin om spoedig overleg wordt gevraagd
en bovendien twee eisen worden gesteld: de
asielzoekers moeten voor 1 oktober fatsoenlijk
worden opgevangen en tot het vertrek
van de groep moet de brandweer geregeld
veiligheidscontroles in de kerk uitvoeren.
De integrale tekst van de brief volgt hieronder.

Aan de burgemeester van Den Haag
De heer J.J. van Aartsen
Den Haag, 23 juni 2014
Geachte heer van Aartsen,
Sinds januari 2013 is de voormalige Sacramentskerk aan de Sportlaan in gebruik bij een
groep uitgeprocedeerde asielzoekers/vluchtelingen. U weet van de situatie af. Wij hebben
daar eerder uitgebreid met elkaar over gesproken.
Bij brief dd. 25 september 2013 schreef u ons – in lijn met de afspraken gemaakt tijdens
een gesprek op het stadhuis dd. 18 juni 2013 – dat het goed zou zijn om rond het einde
van het jaar (2013) nogmaals een gesprek te hebben. Deze afspraak is niet tot stand
gekomen, waarvoor onzerzijds begrip was omdat begin dit jaar nieuwe ontwikkelingen –
uitmondend in een tijdelijk huisvestingsaanbod van de gemeente aan de bewoners van de
kerk – zich voordeden. Wij zijn door de bestuursdienst tussentijds op de hoogte gehouden.
Inmiddels zouden wij uitdrukkelijk wél met u een gesprek willen voeren om de situatie van
dit moment in ogenschouw te nemen.
Wij hebben met waardering gezien dat de gemeente aan de bewoners van de kerk een
huisvestingsaanbod heeft gedaan. Het was een sympathieke actie die echter onzes inziens
van meet af aan weinig kans van slagen had om meerdere redenen, die naar ik aanneem ook
al van de zijde van de bewoners van de kerk aan u zijn aangereikt. Omdat wij u kennen als
een burgemeester die met een zekere realiteitszin onze stad bestuurt, hebben wij uw brief
dd. 17 juni 2014 waarin u uw teleurstelling uitspreekt over het afslaan van het aanbod
met een korrel zout gelezen. Deze problematiek is uiterst ingewikkeld en vergt lange
adem. Eén maal een afwijzing van de bewoners van de kerk wil niet zeggen dat het college
daarmee ‘tot de bodem is gegaan’.
In de Vogelwijk is de afgelopen anderhalf jaar met veel empathie en inschikkelijkheid
omgegaan met het feit dat het kerkgebouw gekraakt is. Niet iedereen is blij met de
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situatie, maar in z’n algemeenheid geldt dat de bewoners van de wijk begrip hebben
getoond voor de situatie. Maar daar is nu wel een einde aan gekomen.
Het steekt de bewoners van de Vogelwijk dat mensen die niet uitzetbaar zijn uit
Nederland zo lang op een locatie als deze moeten verblijven. In uw brief dd. 12 mei 2014
schrijft u: ‘Gelet op de combinatie van een steeds groeiende en wisselende groep mensen
zonder verblijfsstatus en een ongeschikt gebouw is het ontstaan van nieuwe (veiligheids)
problemen echter een kwestie van tijd. Er moet een einde komen aan deze onwenselijke
situatie. Onwenselijk zowel vanuit veiligheids- als humanitair oogpunt.”
Wij zijn het met deze analyse volstrekt eens. Lange tijd hebben we gemeend ons niet
actief te moeten mengen in de situatie, juist om initiatieven die konden leiden tot
beëindiging ervan een kans te geven. Maar nu zien we dat de gemeente de handdoek
in de ring gooit, de staatssecretaris in de Amsterdamse situatie een extra argument
vindt om niets te doen en de bewoners van de kerk chemische toiletten plaatsen aan de
achter-buitenzijde van de kerk om nog enigszins fatsoenlijk te kunnen leven. In de
tussentijd is er in de kerk een tentenkamp van zeildoek opgetrokken, naar onze mening
brandgevaarlijk en uiterst onwenselijk. Hoezeer we er begrip voor op kunnen brengen dat
bewoners zoeken naar privacy en rust.
Genoeg is genoeg. Na 1,5 jaar begrip zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan
deze situatie. Als wijkvereniging eisen we dat uiterlijk 1 oktober 2014 de bewoners van
de kerk kunnen vertrekken naar een andere locatie. Dus geen nieuwe herfst en winter voor
deze mensen in dit gebouw. Wij zijn van mening dat er rond die datum van overheidswege
humane huisvesting moet worden aangeboden, op zodanige voorwaarden dat de kans op
acceptatie door de bewoners aanzienlijk is. Immers, de keerzijde van het niet kunnen of
willen uitzetten van deze vreemdelingen is dat je ze fatsoenlijk huisvest.
Let wel: dit standpunt is niet gekoppeld aan enige vorm van grootschalig ondervonden
overlast of enige populistische overweging of politieke opinie. Wij zijn na 1,5
jaar verblijf van deze groep mensen in een kerk zonder faciliteiten en zonder enig
vooruitzicht op verbetering op basis van zuiver humanitaire overwegingen van mening dat
er een einde aan deze situatie moet komen. Daarom vinden wij dat er een fatsoenlijk
alternatief aan hen geboden moet worden. Wij zijn van mening dat deze mensen niet aan
hun lot kunnen worden over gelaten, ook niet nu ze een eerste aanbod hebben afgewezen.
Tot slot willen wij dat de brandweer dan wel enige andere gemeentelijke dienst
tweemaandelijks vaste brandveiligheidscontroles gaat uitvoeren. Het tentenkamp in de
kerk, in combinatie met her en der elektriciteit, in combinatie met door ons waargenomen
rookgedrag in de kerk, levert naar onze mening een acuut brandgevaarlijke situatie op.
Voor directe omwonenden is de brandgevaarlijkheid in de kerk een dagelijkse zorg: niet
vreemd als je er pal naast woont. Wij vinden het niet voldoende dat ‘zo nu en dan’
gecontroleerd wordt: wij eisen hierin regelmaat en transparantie.
Samenvattend:
- Wij willen een gesprek met u
- Wij eisen dat uiterlijk 1 oktober 2014 de kerk door de bewoners verlaten kan worden,
doordat een acceptabele alternatieve locatie voorhanden is
- Wij eisen iedere twee maanden brandveiligheidscontroles en wij willen geïnformeerd
worden over de uitkomst van die controles.
Een afschrift van deze brief zenden wij aan de bewoners van de kerk, aan de
raadsfracties en aan de organisatie STEK (Stad en Kerk).
Met de meeste hoogachting,
Chris van Dam
voorzitter wijkvereniging de Vogelwijk
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Prinses onthult gedenksteen nieuw
Tekst en foto´s: Dick van Rietschoten
Nog een maand of vier en de nieuwe O.G.
Heldringschool tussen het IJsvogelplein en het
Fazantplein is klaar om feestelijk in gebruik te
worden genomen. Een voorproefje daarvan
kregen de leerlingen en het onderwijsteam al
op 19 juni toen een bijzondere oud-leerling
van de school bij de toekomstige hoofdingang
aan het IJsvogelplein een gevelsteen kwam
onthullen. Geen ‘eerste steen’, want het
omhulsel van het gebouw is al bijna klaar
en het hoogste punt werd op 3 april bereikt,
maar een steen die het verrijzen van de frisse,
moderne en milieuvriendelijke basisschool
anno 2014 markeert.
Regenbuitje
Toen ze in de jaren zeventig als jong meisje
aan de Wildhoeflaan woonde en op de
Heldringschool zat, heette ze nog Petra
Brinkhorst. Nu is zij prinses Laurentien,
wonend in Brussel, echtgenote van prins
Constantijn en moeder van drie kinderen in
de basisschoolleeftijd. Ze vond het een eer
te zijn uitgenodigd om op de plek van haar
oude school de steen ter herinnering aan de
nieuwbouw te komen onthullen.
Toen de AA 97 met de hoge gast aan boord bij
het bouwterrein voorreed viel er helaas net een
klein buitje uit de bewolkte hemel, maar daar
was in het draaiboek rekening mee gehouden:
er bleken grote paraplu’s voorradig te zijn. De
in slagorde opgestelde leerlingen, die vrijwel
allemaal iets blauws hadden aangetrokken
(waardoor in combinatie met de oranje-achtige
bakstenen van het schoolgebouw de kleuren
van de ijsvogel werden gesymboliseerd)
trokken zich echter niets van de regendruppels
aan. Ze keken hun ogen uit, want je ziet nu
eenmaal niet dagelijks een heuse prinses in
levenden lijve.
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Raad van Kinderen
De schoonzus van de koning werd met bloemen
onthaald door twee leerlingen uit de laagste
groepen, Jasper en Liselotte, die op deze dag
allebei jarig waren. Na een welkomsttoespraak
van schooldirecteur Ria Schoonenboom vertelde
Laurentien iets over haar idee om kinderen
meer te betrekken bij de besluitvorming over
toekomstige ontwikkelingen in bedrijven en op
scholen. In allerlei organisaties zou een Raad
van Kinderen actief moeten worden. Kinderen
zijn immers de besluitvormers van de toekomst.
Tot nu toe zijn de opvattingen van kinderen vaak
een ‘vergeten hoofdstuk’ in allerlei beleidsplannen. Vandaar dat de stichting die de prinses
voor dit doel heeft opgericht de naam Missing
Chapter heeft meegekregen. In enkele tientallen
bedrijven en scholen functioneert nu al een Raad
van Kinderen. Op de Heldringschool zal bin-

we Heldringschool

nenkort een dergelijk adviesorgaan gerekruteerd
worden uit de leerlingen van de groepen 7a en b.
Herinneringen
Onder het gesnerp van honderden fluitjes
verrichtte Laurentien vervolgens de ceremoniële
handeling van de dag: het onthullen van de
gevelsteen, die tot dan toe achter een vlag met
Heldringschool-logo verborgen was geweest.
Ter completering van deze handeling zongen de
kinderen daarop uit volle borst het schoollied.
Even later, terwijl de leerlingen op het gras
van het IJsvogelplein op oranje koek werden
getrakteerd, vertelde hare koninklijke hoogheid met een glas prosecco in de hand aan Ria
Schoonenboom, architect Hans Klompenhouwer,
leden van het schoolbestuur, schoolteamveteraan Maartje Pak-Schreuder (die Laurentien
nog als leerling heeft gekend) en enkele andere

genodigden wat haar vooral was bijgebleven
van de jaren op de oude Heldringschool.
,,Eindeloos knikkeren op het schoolplein aan
de achterkant,’’ was het eerste wat in haar
opkwam. Maar ook de weekopeningen op
maandagen in de gymzaal stonden haar nog
scherp voor ogen. ,,En ik weet ook nog goed
dat er twee Deense meisjes in de Vogelwijk
waren komen wonen. Eentje ervan kwam bij
mij in de klas en ik werd toen uitgekozen om
haar te helpen Nederlands te leren. Jaren later
ben ik dat meisje toevallig weer tegengekomen
op een vakantie in Griekenland.’’
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Kwartellaan heeft ‘Bijenhotel’
Door Els Abbink - Foto’s: Luc Brinksma
De Kwartellaan, waar in de lente een prachtige
speeltuin voor jonge kinderen is neergezet, is
sinds 13 juni een nieuwe attractie rijker. Aan
het begin van de laan, ter hoogte van de apotheek, is een zogeheten Bijenhotel geplaatst.
Een uitnodigende ‘horecagelegenheid’ voor
wilde bijen, waar overigens ook hommels,
vlinders en andere insecten welkom zijn. De
omgeving van het hotel is rijk aan bloemen en
planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en het
hotel zelf bevat tal van ‘kamertjes’ waarin bijen
kunnen nestelen.
Het hotel is tot stand gekomen met hulp van de
organisatie StreekLokaal (een in de Achterhoek
ontstaan landelijk netwerk van milieubewuste
burgers die in woord en daad duurzaamheid
uitdragen), het Haags Milieucentrum, de
groenbeheerder van Segbroek Hans Kruiderink
en enkele buurtbewoners.

Het project stond al een aantal maanden in de
planning, maar het wachten was op de afbraak
van het oude elektriciteitsgebouwtje dat in de
middenberm aan het begin van de Kwartellaan
stond.
Het Bijenhotel is gebouwd in Winterswijk,
uit natuurlijke materialen, en in onderdelen
naar de Kwartellaan vervoerd waar het
weer in elkaar werd gezet. Het is een van de
middelen om bijen meer overlevingskansen
te geven. Zoals bekend is er de laatste jaren
sprake van veel sterfte onder bijenvolken,
onder meer als gevolg van agressieve
onkruidbestrijdingsmiddelen. Bij de plaatsing
van het hotel lieten zich al veel insecten zien,
want het was een stralende dag.
Meer informatie over de organisatie
StreekLokaal: www.streeklokaal.nl
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De Vogelwijk als ‘my cup of tea’
Door Madelon Kranenburg en Magda van Eijck

We reizen af naar het begin van de Sportlaan voor een gesprek met Deirdre
Deprettere (44), een vrouw met een bijzondere carrière. Alleen al de ontvangst
is een aparte ervaring. Zij organiseert voor ons een heuse theeceremonie in
het klein. Zo komen we goed in de stemming, want thee is de rode draad in dit
interview.
We nemen plaats aan een grote houten tafel,
met in het midden een theeservies. ,,Ik ga twee
soorten thee voor jullie zetten”, zegt Deirdre,
duidelijk in haar element. Intussen onderwijst
ze ons over het verschil tussen groene en
zwarte thee, de verschillende manieren van
thee zetten, de pluktechnieken en de prijzen
van thee. We horen dat in landen met een
uitgesproken theecultuur soms grof geld
voor bepaalde exclusieve theesoorten wordt
uitgegeven. De duurste thee ter wereld, Tie
Guan Yin, kost zelfs zo’n 3000 euro per kilo.
Deirdre: ,,Hier geef je een mooi sieraad als
bijzonder geschenk, in China geef je thee.”
Belgische ouders
Deirdre Deprettere is eigenaar van de
reisorganisatie The way of Tea en ze is als
adviseur betrokken bij de International
Tea and Coffee Academy, een kennis- en
trainingscentrum op het gebied van koffie en
thee. Hoe het allemaal zo is gekomen, is een
lang verhaal en onder het genot van meerdere
kopjes speciale thee luisteren we naar het
veelzijdige levensverhaal van Deirdre.
,,Ik ben een kind van Belgische ouders; zij
kwamen naar Nederland, waar mijn vader
hoogleraar werd in Delft en mijn moeder ging
werken als docent wiskunde. Ik was enig kind
en groeide op in de Tomatenstraat, hier in
Den Haag. Ik was jaloers op mijn vriendjes en
vriendinnetjes van de Nutsschool en later van
gymnasium Sorghvliet, die uit de Vogelwijk
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kwamen. Tegen mijn ouders zei ik toen al:
‘Daar wil ik ook wonen’. Net toen ik het huis
uit ging, verhuisden ze naar de Nieboerweg en
daar wonen ze nog steeds.’’
Reizen
,,Als kind droomde ik al van verre reizen.
Naarmate ik ouder werd, las ik planken vol
reisboeken en schreef ik ook veel dagboeken
vol met zelfbeleefde reisverhalen. Op m’n
negentiende vertrok ik voor anderhalf jaar naar
India. Na terugkeer in Nederland bleek mijn
Belgische paspoort verlopen. Toen heb ik het

Nederlandse staatsburgerschap aangevraagd.
‘Overloper!’ zegt mijn moeder nog wel eens
gekscherend.”
Op haar 22ste komt Deirdre in het
‘internationale klasje’ van de Hogere
Hotelschool in Scheveningen terecht. ,,Dat
was heel inspirerend: vier jaar met een
internationaal gezelschap een brede opleiding
volgen waar je leert aanpakken en ruim te
denken”, zegt Deirdre, terwijl ze nog een
ronde thee inschenkt. ,,Door die opleiding,
waarbij ik ook nog tijdens mijn stage als
mystery guest ben afgereisd naar hotels in
Kenia, ben ik geïnteresseerd geraakt in het
ondernemerschap.”
Witte werksters
In januari 2000 begon Deirdre haar eerste
succesvolle bedrijf: Mooi Thuis. Ze was er
bijna ondernemer van het jaar mee geworden,
maar eindigde uiteindelijk op de tweede
plaats. Haar bedrijf leverde ‘witte werksters’,
maar door veranderende wetgeving moest
het in 2005 sluiten. ,,Dat faillissement vond ik
verschrikkelijk. Het bedrijf liep als een tierelier
en toch werd ik gedwongen te stoppen en
negentig personeelsleden op straat te zetten.
Echt zó frustrerend!”
Deirdre is er echter niet makkelijk onder te
krijgen. Kort na het faillissement is ze terug
met een nieuw bedrijf onder de naam Domestic
Outsourcing. Het richt zich op het hogere
segment van huishoudelijke dienstverlening,
waaronder de levering van nanny’s en butlers.
Dit bedrijf bestaat nog steeds, met vestigingen
in Den Haag en Amsterdam, maar is niet meer
in handen van Deirdre Deprettere. In 2007
verkocht ze ‘Domestic Outsourcing’. ,,Ik merkte
dat ik het faillissement van Mooi Thuis niet
goed had verwerkt en had vooral behoefte aan
rust”, licht ze toe.
Passie voor thee
Tijd om even stil te staan bij het privéleven
van Deirdre. Ze leerde haar man Ron in 1995

kennen en hun dochter Kimmo werd in 1997
geboren. In 2007 vertrok het gezin naar
Thailand en daar maakte Deirdre voor het eerst
kennis met een theeceremonie.
,,Dat was heel inspirerend. Ik heb tijdens die
bijeenkomsten veel bijzondere gesprekken
gevoerd. Regels waren er niet, met dien
verstande dat godsdienst en politiek golden als
taboe-onderwerpen.” De passie voor thee was
gewekt, al sluimerde die eerst nog een poosje.’’
Theesommelier
,,Eenmaal weer terug in Nederland stortte ik
me op het arbeidsrecht en de thee verdween
naar de achtergrond. Tot ik in 2011 in
aanraking kwam met de International Tea and
Coffee Academy (ITC) in Zeewolde, maar sinds
kort ook met een vestiging in Den Haag. Ik
was verkocht. Hier vond ik die sfeer terug, die
mij bij ‘theemeester’ San-Bao in Thailand zo
aansprak: de gesprekken, de rituelen en allerlei
wetenswaardigheden over thee. Ik volgde bij de
ITC een opleiding tot theesommelier en begon
aan een studie mandarijn-Chinees.’’
,,Tijdens een van onze studiebijeenkomsten
zeiden we tegen elkaar: we leren nu wel van
alles over thee, maar we moeten eigenlijk naar
China om het ook allemaal te kunnen ervaren.
En zo geschiedde. Eigenlijk uit nood geboren
organiseerde ik samen met een medestudent
de eerste studiereis.”
The Way of Tea
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Deprettere blijft immers ondernemer. Daarom
richt ze in 2012 de reisorganisatie The Way of
Tea op. ,,Die studiereizen met thee als thema
vergen enorm veel voorbereiding, maar ik vind
het hartstikke leuk om te doen”, zegt Deirdre
en haar ogen beginnen te stralen. ,,Ik heb
inmiddels succesvolle reizen georganiseerd
naar China, India, Nepal en Taiwan en nu ben
ik bezig een reis naar Japan voor te bereiden.”
De deelnemers aan de ‘theereizen’ zijn doorgaans werkzaam in het hogere segment van
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de horeca en het hotelwezen of ze hebben
een theewinkel of volgen een opleiding aan
de ITC. Maar er gaan ook mensen mee die uit
pure persoonlijke interesse van alles over thee
willen weten. ,,Het zijn heel intensieve reizen’’,
benadrukt Deirdre. ,,Voor mijn moeder bijvoorbeeld is een dergelijke reis veel te zwaar, maar
ze is wel degelijk geïnteresseerd. Daarom speel
ik met de gedachte een iets minder zware reis
te gaan organiseren naar Sri Lanka. Binnen het
programma moet er dan naast het onderricht
over de theecultuur en het bezoek aan plantages ook ruimte zijn voor cultuur en strand. Ik
streef er in elk geval bij het organiseren van mijn
reizen altijd naar dat de deelnemers van de ene
verbazing in de andere vallen. Zo van: wat we
nú weer mogen meemaken!”
Rustpunt
Het rustpunt vindt Deirdre bij haar gezin
in de Vogelwijk. Want ja, ook zelf kwam ze
uiteindelijk in 2002 - via Scheveningen - in
de Vogelwijk terecht. Deirdre vertelt dat ze
door haar werk voor Mooi Thuis inmiddels
veel Vogelwijkhuizen van binnen had gezien.
,,Maar ik vond de kamers over het algemeen
klein en donker. Ik wilde meer ruimte en licht.
Mijn vader wees ons op dit huis, hier aan de
Sportlaan.” Met een ruim armgebaar benadrukt

ze de omvang van de woonkamer.
,,Hier woon ik nu met groot plezier met mijn
lieve man en dochter, die het toch altijd maar
weer accepteren dat ik met van alles en nog
wat bezig ben en die me ook vaak thuis moeten
missen. Maar als ik thuis ben, geniet ik intens
van mijn gezin en kan ik ’s avonds met een
eenvoudig kopje thee op de bank heel tevreden
om me heen kijken en gelukkig zijn.”
www.thewayoftea.nl
www.itcacademy.nl

Monumentale bomenrij Nachtegaallaan gekapt
Voor de negentig jaar oude iepen op de Nachte
gaallaan, tussen de Sportlaan en de Mezenlaan,
heeft deze maand het laatste uur geslagen. Bij het
ter perse gaan van deze editie werd bekend dat alle
bejaarde bomen in de eerste of tweede week van
juli zouden worden gekapt. ,,Ze zijn dermate door
de iepziekte aangetast dat ze niet meer te redden
zijn,’’ verklaarde Hans Kruiderink, groenbeheerder
van Segbroek, eind juni. Er komen wel nieuwe
bomen voor terug, maar nu is nog niet bekend wan
neer dat gebeurt en op welke soort de keuze valt.
De iepen werden begin jaren twintig in het midden
van de Nachtegaallaan in twee rijen van negentien

stuks aangeplant. In de jaren negentig openbaarden
zich de eerste ziekteverschijnselen. Sindsdien is er al
ongeveer een dozijn gekapt om ‘besmetting’ van de
andere exemplaren zo veel mogelijk tegen te gaan.
Hans Kruiderink speculeerde de afgelopen twee jaar
al enkele malen op de mogelijkheid om alle bomen
radicaal te verwijderen. ,,Ik zie het nog even aan,’’ zei
hij steeds, ,,maar het moment van beslissen over een
totale kap komt steeds dichterbij.’’
In het septembernummer van dit blad volgt een
uitgebreider verhaal over het verdwijnen van het
karakteristieke bomenlaantje.
De Vogelwijk juli/augustus 2014
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Wijkagent Wilfried van der Vorst:

‘Preventiecampagne goede opmaat
naar meer van dergelijke acties’
Het liep weliswaar niet echt storm, maar toch
was wijkagent Wilfried van der Vorst beslist
niet ontevreden over de preventie-informatie
campagne die hij in juni in de Vogelwijk heeft
gehouden. Samen met vertegenwoordigers
van de brandweer en de gemeente stond hij
op zaterdag 14 juni met een politiebus ter
hoogte van de bakker en de groenteman op
de Mezenlaan en op zaterdag 21 juni met een
tent op het Eiberplein. Beide keren waren
de teams voorzien van een keur aan heldere
informatiefoldertjes boordevol tips over alles
wat je in en om het huis kunt doen om inbraak,
insluiping en brand te voorkomen.
Nuttige tips
,,Ik denk dat we in totaal op die twee dagen
met zo’n 120 geïnteresseerden contact hebben
gehad,’’ aldus Wilfried, die met sommigen een
afspraak maakte om de situatie thuis in ogenschouw te komen nemen en adviezen op maat

te verstrekken. ,,Volgens mij is deze campagne
een goede basis geweest om de komende tijd
op voort te bouwen. Veel mensen waarderen
het dat de benodigde informatie dicht bij huis
te halen is. Het is beslist voor herhaling vatbaar.
Ook de brandpreventietips werden als heel nuttig ervaren. Er is nog veel onwetendheid op dat
gebied. Men realiseert zich bijvoorbeeld nauwelijks hoe gemakkelijk er brand kan ontstaan
door oververhitting van elektrische apparaten,
zoals een wasdroger die niet geregeld van pluis
en stof wordt ontdaan. Misschien is het een aardig idee als de brandweer tijdens een bijeenkomst van de wijkvereniging een keer tips en
demonstraties komt geven.’’

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag
16 juli

17.00 uur: Ondernemersborrel VogelNetwerk bij
Delissen Martens Advocaten,
Sportlaan 40. Aanmelden via
info@vergaderathome.nl

Vrijdag
Vanaf 14.30 uur: Vogelwijk
12 september Golftoernooi op Golfbaan

Ockenburgh. Vanaf 16.00 uur
golfclinic voor beginners.
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Oldtimers in galop over renbaan
de rallywagens binnen een bepaalde tijd een
achtvormig parcours afleggen, iets dat zowel
figuurlijk als letterlijk veel stof deed opwaaien.
Keukenhof
De tachtig deelnemende equipes, onderver
deeld in een Toerklasse en een Sportklasse
(voor ietwat gevorderde rallyrijders) werden
dit jaar na de briefing met koffie en speciale
rallygebakjes van bakkerij Victor Driessen
voor een ‘fotozoektocht’ het oudste deel van
de Vogelwijk in gestuurd. Wie deze eerste

Plezier, stress en bewondering. Deze gevoelens
streden om de voorrang onder de deelnemers
van de tiende Vogelwijkrally van deze eeuw,
die op 15 juni werd verreden. Plezier omdat
zo’n puzzelrit met klassieke vierwielers altijd
leuk is en in een gemoedelijke sfeer plaatsvind,
en stress omdat de opgaven bij deze tocht
vanwege het jubileumkarakter extra pittig
waren en zowel de chauffeurs als de navigators
bijzonder goed uit hun doppen moesten kijken.
De bewondering gold natuurlijk de
aanblik van vele prachtige oldtimers, maar
vooral het vernuft en de energie van de
hoofdorganisatoren Carine Smith en Eric van
der Maarel, die het samen met een groepje
andere vrijwilligers toch maar weer mooi
hadden geflikt. Alom scoorden zij lof, en
met name voor het klapstuk van de dag: een
rijproef op de paardenrenbaan Duindigt. Op
deze ‘heilige grond’ waar al ruim honderd
jaar de prijsrossen met hun jockeys hun
wedstrijdronden plegen te draaien, moesten

18
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hindernis had genomen, diende via een
Wassenaarse villawijk verder noordwaarts
richting Lisse te rijden. Bij de stal van Kasteel
Keukenhof, aan de rand van het landgoed waar
de beroemde jaarlijkse bloemenexpositie wordt
gehouden, stond een lunch klaar. Maar wie

Duindigt

Tekst: Dick van Rietschoten - Foto’s: Tristan van Rietschoten

dacht dat het lastigste deel nu wel achter de rug
was, had het goed mis. Er volgde voor beide
deelnemerscategorieën nog een pittig stukjes
precisierijden plus de eerder al genoemde
uitdaging op Duindigt.
Liberator
Onder de deelnemende voertuigen bevond
zich dit keer een witte raaf die veel bekijks trok.
Voor het eerst in de 21ste –eeuwse geschiedenis
van de Vogelwijkrally’s (in de vorige eeuw
zijn er tussen de jaren vijftig en tachtig ook
aardig wat georganiseerd) reed er een motor
met zijspan mee. De trotse berijders waren

de aan de Wildhoeflaan residerende tandarts
Piet van Rijn en zijn vrouw Karin. Hun vehikel,
vijftien jaar geleden aangeschaft, is een
Harley Davidson uit 1942. ,,Van oorsprong
een Amerikaanse legermotor ‘’, aldus Piet. ,,Ze
kwamen destijds in groten getale naar Europa
om mee te doen in de geallieerde opmars tegen
Hitler. De motoren droegen dan ook de bijnaam
Liberator.’’
Olielek
Na de afsluitende borrel in het kersverse
restaurant Pex (voorheen De Wildhoef en
pannekoekenhuis Genieten) in de gelijknamige
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Bosjes werd voorafgaand aan de huldiging
van de winnaars de gebruikelijke Poedelprijs
uitgereikt. Die ging bij deze edite naar het
pechduo Mark Spits en Rob Wiersma die al
tien minuten na de start met hun veertig jaar
oude MG-B als gevolg van een noodlottige
lekkage een oliespoor door de Vogelwijklanen
trokken. Ze haalden de Houtrustbrug niet
eens. ,,En toen we daarna maar op tv naar
de herenhockeyfinale gingen kijken, kwam
de tweede domper omdat Nederland door
Australië werd ingemaakt,’’ somberde Mark na
afloop.

Tolerant en gul
Even klonk er joelend boegeroep toen bleek
dat de winnaars van de Sportklasse niet uit
de Vogelwijk kwamen, maar uit Rotterdam
– waarvoor het team in kwestie nederig z’n
excuses aanbood – maar het applaus dat volgde
was tolerant en gul. Dat gold ook voor de
winnaars van de Toerklasse, wel Hagenaars
maar evenmin woonachtig in de schaduw
van het Westduinpark. De grote wisselbeker
voor de overall-winnaars blijft echter te allen
tijde in Vogelwijkhanden, zo verkondigde
prijsuitreikster Carine Smith blijmoedig. En dat
bleek ook nu weer het geval te zijn, want de cup
ging naar de equipe Frank Busch en Olivier van
Hardenbroek. Gejuich was hun deel.

20
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Uitslagen:
Toptien Sportklasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

121

Bender, Thijs

Diedrich, Chantal

MGB GT

113

Busch, Frank

Hardenbroek, Olivier van

Saab 99 Turbo

118

Boutkan, Thijs

Boutkan, Herman

Alfa Romeo GT Junior 1300

116

Mierlo, Willem-Geert van

Mierlo, Bert van

Mercedes Pagode 280 SL

111

Horst, Ronald van der

Hoebee, Allard

Austin Healey 3000 MK 3

108

Ermel Scherer, Jeannette v.

Hoebee, Anneloor

MGB GT

106

Broeke, Jan van den

Ben Hoebee

Austin Healey MK I

109

Doesburg, Edwin

Heck, Job van

Alfa Romeo GT Junior

119

Smith, Frank

Smith, Isabelle

Austin Healey MKII 3000

114

Snijders, Cor

Smeets, Roland

Fiat Dino Coupe

Toptien Toerklasse
1

52

2

8

Oosterhof, Ton

Oosterhof, Malou

Rover P5B

Bloemsma, Peter

De Vos, Victor

Citroën DS 23

3

17

Pols, Jan

Pols, Addie

TVR S1

4

21

Agt, Michel van

Agt, Michel Pieter van

Jaguar MK II

5
5

2
12

Peeters, Marleen
Paardekooper, Louis

Elias, Bart
Willigen, Jeroen van

MGB Roadster
Porsche 9113,2 cabrio

7

40

Bakker, Volkert den

Monod, Olivier

Magnum Cobra

8

25

Smit, Casper

Funekotter, Marc

Mercedes Sl 560

9

30

Boom, Jan

Boom, Eline

MG B

10

42

Veldhoen, Berend

Veldhoen, mw

Volvo Duett
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Een leerzame natuurwandeling
Door Baukjen Passchier
Twaalf wijkbewoners maakten op vrijdag 20
juni onder leiding van tuinarchitecte Lydia
Conens (op de foto derde van links) een
anderhalf uur durende natuurwandeling door
de wijk. De tocht spitste zich voornamelijk toe
op de bijzondere bomen die je kunt vinden in
het gebied grenzend tussen Nieboerweg en
Kwartellaan.
De wandeling begon in de Eendenlaan. Lydia
wees ons al direct op een bijzondere boom,
een bladhoudende Magnolia, die in de zomer
bloeit. Daar had ik nog nooit van gehoord.
Tijdens de voettocht kwam er van alles langs
op het gebied van groen. In de loop van de
jaren heeft de gemeente een beleid gevoerd
waardoor de Vogelwijk een prachtige groene

Haagse wijk is gebleven. En er wordt nog steeds
aan gewerkt om dat zo te houden. Onlangs is
bijvoorbeeld op het IJsvogelplein nog een reeks
lindebomen geplant die de ‘allee’ van esdoorns
op het Distelvinkenplein moet voortzetten.
Wat zijn er toch een schitterende bomen in
onze wijk! Prachtige dennen, ceders, lindes,
iepen, gleditsia’s, prunussen en malussen,
hopbeuken, olijfwilgen, een hemelboom, heel
‘gewone’ kastanjes, te veel om op te noemen.
Lydia was een fantastische gids en ik heb deze
middag dan ook weer veel bijgeleerd.
Tot slot werd ons bij het beginpunt in de
tuin van Mieke Douma, die samen met Ria
Zonneveld de wandeling had georganiseerd,
een borrel aangeboden. Het was een gezellige
en leerzame middag.

De Vogelwijk juli/augustus 2014

23

Segbroek College:
grote school met
Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Vroeger stond in Klaverstraat 7 het Grotius
Lyceum en op de Goudsbloemlaan 131 was
het 2e VCL gevestigd. Voor veel Vogelwijkers
zijn dat bekende scholen. Nu huist het
Segbroek College in beide gebouwen. Na de
zomervakantie zullen aan de Klaverstraat alle
klassen havo, atheneum en gymnasium te
vinden zijn en op de Goudsbloemlaan komen
alle mavo-klassen en de zogeheten havo/mavoklassen, waarin leerlingen met een havo-talent
de kans krijgen te groeien.
‘Het Segbroek’ is een brede scholengemeen
schap met zo’n 2250 leerlingen. Dat klinkt als
groot, maar de school blinkt uit in kleinschalige
begeleiding en heeft veel extra’s te bieden.
Zo zijn er bijvoorbeeld aparte projecten voor
kinderen met een talent voor wetenschap.
Daarnaast is het college een TopSportTalentschool voor veelbelovende sporters op allerlei
gebied, van hockey tot voetbal en rugby. Als
Cultuurprofielschool heeft de school bovendien
nog speciale programma’s op het gebied
van muziek, theater, dans en kunst en voor
de technische talenten is er het programma
Technologisch Design.

koos bewust voor een grote school. Sommige
mensen vinden dat raar en het is inderdaad
wel een grote school, maar het went allemaal
gauw. En je wordt echt niet gepest of zo. Daar
maken ze je op de basisschool vaak bang mee.
’t Gebeurt hier echt niet.”
Voor Sophie was de keus eenvoudig, want
haar broer en zus zaten al op het Segbroek.
Voor de Sport Plus-klas zijn extra sporturen
beschikbaar. Daar wordt onder andere
tennisles gegeven, maar er wordt ook
gewaterskied in Madestein en er zijn zeil- en
surfkampen. Sophie hockeyt bij HDM.

Pesten? Nee
Anne Harteveld, Sophie Alkema, Anthony
Koenn en Daan Kaasjager zitten in de tweede
klas van het gymnasium en ze zijn zeer
enthousiast over de school.
Anne: ,,Mijn tweelingzus zit op Zandvliet. Ze
wilde graag naar een kleine school, maar ik

Muziek
Anthony koos ook heel bewust voor het
Segbroek omdat hij daar extra begeleiding
krijgt bij zijn muziekstudie. Anthony speelt
gitaar in een punkrockband. ,,Maar het is heel
melodisch hoor”, benadrukt hij.
Hij begint al aardig bekend te worden, want
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:
oog voor talent
hij stuurde een videoclip naar Rob Stenders
van 3FM en die reageerde daar direct op én
hij heeft al met zijn band (drummer, bassist,
zanger en Anthony met gitaar) in de Heineken
Music Hall gespeeld. Kijk, en dat is nu precies
een reden om voor het Segbroek College te
kiezen, want voor topsport en sport-plus, voor
theater, kunst, muziek, dans en technologisch
design worden aan het begin of eind van
de schooldag extra uren ingeroosterd voor
leerlingen die aan één van die bijzondere
activiteiten meedoen. Ze worden gecoacht en
hun rooster wordt aangepast.
Rugby
Daan zat eerst op de Internationale School
omdat hij door het werk van zijn vader veel in
het buitenland had gewoond, maar uiteindelijk
heeft ook hij voor het Segbroek gekozen en nu
is hij ’s morgens om acht uur op het sportveld
van de school te vinden, waar hij wordt
getraind door zeer professionele rugbytrainers
uit Zuid- Afrika en Nieuw- Zeeland.
,,Zij leren je de fijnere kneepjes en de
verschillende tactieken”, vertelt Daan. Hij zit
ook op HRC, de Haagsche Rugby Club, maar
juist die extra trainingen hier op school maken
dat je echt goed kunt worden. Daan vindt zelf
dat hij nog wel flink moet groeien in lengte en
breedte om een goede rugbyspeler te worden,
maar dat gebeurt vermoedelijk vanzelf.

badhuis zien, maar dat lag wat verscholen.
Direct daarna gingen sommige leerlingen
naar Oostenrijk op wintersport. En geloof het
of niet: net als op het VCL – waarover in het
juninummer van dit blad een verhaal stond – is
ook op het Segbroek College de leraar Grieks
een van de favoriete docenten. Het is de heer
Raphaël.
’s Avonds, maar soms ook in de pauze treden
leerlingen op in de aula. Dan zijn er theater-,
muziek- of dansuitvoeringen. Op het Segbroek
is naast de lessen heel vaak wat leuks te doen.
En als je talenten hebt, dan kun je ze hier
helemaal uitleven.
I-Padscholen
Het Segbroek heeft zich aangesloten bij de
groep ‘I-Pad-scholen’. Momenteel gebruiken
al veel leerlingen een I-Pad in plaats van
een boek of schrift. Speciaal voor het
vwo maakt de school ook deel uit van de
groep Nederlandse ‘wetenschapsscholen’
(WON). In dit kader maken leerlingen
met talenten voor wetenschap kennis met
ruim 200 wetenschapstermen. Ze oefenen
die in projecten. Laatst bezocht een groep
wetenschappers van Stichting Brein
(Universiteit Groningen) de school om met
leerlingen de werking van de hersenen op
allerlei gebied te onderzoeken. Daar hebben ze
veel van opgestoken. ‘En het was ook nog heel
gezellig!’, zeggen de deelnemers.

Mergelgrotten
Met alleen de gymnasiumklassen zijn ze dit jaar
naar de Limburgse mergelgrotten gaan kijken
omdat die eigenlijk net zo gemaakt zijn als de
Romeinse catacomben. Je kon ook het Romeins
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Bericht van de Bomencommissie

Geef u zelf of anderen een groen cadeau
Door Lydia Conens
De Bomencommissieleden zijn al dertien jaar
actief in de Vogelwijk met het bewaken van het
groen in onze mooie ‘tuinstad’ achter de duinen.
Bewaken in de breedste zin van het woord. U
leest hier alles over in het boek Vogelwijk Den
Haag, Natuur in en rond een tuinstad.
Wat ons vooral motiveerde om deze
ontdekkingsreis te beschrijven, was het
langzaam zien verdwijnen van mooie groene
tuinen, om vervolgens het groen te vervangen
door bestrating.
In sommige steden wordt dit ‘tegelterreur’
genoemd. Het werd en is steeds meer een
pijnlijke doorn in ons oog.
Waarom niet, als nieuwkomer in de wijk,
op zijn minst vier seizoenen afwachten en
ontdekken wat er in uw tuin staat en hoe
verder te gaan? Een foeilelijke heester (als die
al bestaat) kunt u altijd nog verwijderen en
schenken aan iemand die er wel iets in ziet.
In de groenbak doen verdwijnen kan altijd nog.
Wij hebben inmiddels over de duizend boeken
verkocht. Met de opbrengst hiervan willen
wij de Vogelwijk blijvend vergroenen. Het
wonen in een tuinstad geeft een bepaalde

verantwoordelijkheid voor nu en de
toekomstige generaties.
Voor u als Vogelwijkbewoner kunt u een keuze
maken uit de volgende twee opties.
1. Bij aankoop van ons boek, nu te koop voor
10,00 euro, krijgt u een plant cadeau.
2. Indien u het boek al heeft, betaalt u 5,00
euro per plant, winkelwaarde is gemiddeld
12,50 euro.
Bij de volgende mailadressen kunt zich
opgeven voor een van de 5 soorten, met de
vermelding of u wel of geen boek koopt:
- clavi@hetnet.nl
- habogerd@ziggo.nl
- lydiaconens-tuinontwerpen@hotmail.com
In het septembernummer komt een herhaalde
oproep van deze aanbieding, aangevuld
met meer informatie over de aangeboden
beplanting voor uw tuin. Google zelf alvast om
te zien wat u in uw tuin haalt.
In oktober/november kunt u het boekje en/of
het gekozen groen komen afhalen op een nader
aan te geven adres.

U kunt kiezen uit de volgende 5 soorten
Blauwe regen

Wisteria sinensis

klimplant

Klimbes/ schijnaugurk

Akebia quinata

klimplant

Zwarte bes

Ribes nigrum ‘Titania’

leiplant

Witte bes

Ribes rubrum ‘Witte Hollander’

leiplant

Vlinderstruik

Buddleja davidii ‘Fascinating’

heester
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Bij Pex spelen pannenkoeken
voortaan ondergeschikte rol
Wie geregeld in de Bosjes van Pex komt, had het al maanden zien aankomen.
De horecagelegenheid in het hart van het park, die decennialang bekend
stond als restaurant De Wildhoef en de vervolgens anderhalf jaar onder een
andere eigenaar een roemloos bestaan leidde als pannenkoekenrestaurant en
partycentrum Genieten, heeft opnieuw een naams- en gedaanteverwisseling
ondergaan. De nieuwe naam luidt Restaurant Pex. Makkelijker en meer voor de
hand liggend kun je het niet maken.
etablissement vlak voor kerst was ontaard in
een vechtpartij, gevolgd door vandalisme in het
nabije winkelgebied. Van Weelden, wie wat dat
betreft geen blaam trof, ging vergeefs tegen de
gedwongen sluiting in beroep.

Ervaring
Begin dit jaar werd het zieltogende pannen
koekenhuis, dat gerund werd door mensen
met weinig tot geen horeca-ervaring,
overgenomen door twee stellen met nauwe
familiebanden die - zoals de Vlamingen
zouden zeggen - ‘op een boogscheut afstand’
van de Bosjes van Pex wonen: het echtpaar
Van Weelden van de Zandzeggelaan en het
echtpaar Flaton van de Sportlaan.
Mascha van Weelden, die nu de dagelijkse
leiding heeft, is al gepokt en gemazeld in het
horecavak. Hij is ook eigenaar van twee zaken
op Kijkduin. Eén daarvan, een eetcafé, moest
begin dit jaar van de gemeente zes maanden
dicht omdat een besloten feestje in het

Verbouwing
De nieuwe eigenaren van Pex hebben in het
voorjaar een ingrijpende verbouwing laten
uitvoeren, hetgeen onder meer twee nieuwe
bars, een overdekt – en verwarmbaar – terras,
een vernieuwde keuken, een gemoderniseerde
vergaderlocatie en een opgepimpte
kinderspeelplaats opleverde. Ze kozen er
bewust voor hun zaak weer ‘restaurant’ te
noemen. ,,Dat betekent dat de pannenkoek
naar de achtergrond is gedrongen. We willen
nog wel steeds aantrekkelijk blijven voor
kinderen, maar op het menu spelen volwassen
gerechten nu de hoofdrol,’’ zegt een lid van het
managementteam.
Met Pasen opende Pex zijn deuren voor het
publiek. Sindsdien zingt het snel rond dat
het complex weer in de vaart der volkeren is
opgestoten. In toenemende mate melden zich
klanten voor lunch, diner of borrel. Tijdens
het wereldkampioenschap voetbal waren
belangrijke wedstrijden op grootbeeld te volgen
en meermalen was het daarbij ‘volle bak’.
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Kortom
Subsidies voor boek
over gebroeders Fels
Rob Fels en architectuurhistoricus Marcel
Teunissen hebben het afgelopen voorjaar enkele
- naar eigen zeggen - ,,mooie subsidiebedragen’’
ontvangen voor hun project waar ze al een jaar
aan werken: een rijk geïllustreerd boek over de
Haagse architectenbroers Koos en Henk Fels, die
van midden jaren twintig tot in de jaren vijftig als
bouwmeesters actief zijn geweest. Koos Fels heeft
onder meer tientallen woningen in de Vogelwijk
ontworpen. De feestelijke verschijning van het
boek is inmiddels gepland voor begin november.
De subsidies, waar de auteurs na diverse negatieve reacties van andere fondsen al bijna niet
meer op hadden durven hopen, kwamen van het
Prins Bernhard Cultuurfonds en de in Den Haag
gevestigde Gravin van Bylandtstichting. Deze
stichting zet zich in voor bijzondere projecten
in het algemeen belang op allerlei gebied, zoals
wetenschap, welzijn, cultuur, natuur en monumenten.

Kroningsevangeliën. Invloed van de Iers-Engelse
boekverluchting zoals het Book of Kells is hierin
goed zichtbaar.
Saskia houdt de lezing op dinsdagochtend 26
augustus van 10.00 - 11.45 uur en nog een keer
op diezelfde dinsdagavond van 20.00 - 21.45
Kosten: € 15 inclusief koffie/thee of drankje.
Voor aanmelding of meer informatie:
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl
saskiagras@hccnet.nl Telefoon (070) 4481054

Lezing Bonnie Bessem
op Laan van Poot 292
Op donderdagavond 10 juli geeft spiritueel
coach en medium Bonnie Bessem, met wie in het
juninummer van dit blad een interview stond,
aan de Laan van Poot 292 een lezing over haar
boek Onderweg naar verlichting. Ze zal spreken
over uitdagingen in het leven en welke methoden kunnen werken om je leven steeds lichter te
maken. Tijd: 20:00 tot 22:00 uur. Entree: €10,Zie www.bonniebessem.com

Lezing Saskia Gras
over Karel de Grote

In een Volvo-barrel op
avontuur voor goed doel

Omdat het dit jaar 1200 jaar geleden is dat
keizer Karel de Grote in Aken overleed, verzorgt kunsthistorica Saskia Gras op dinsdag 26
augustus zowel ‘s morgens als ‘s avonds aan de
Rietzangerlaan 2A een lezing over deze legendarische vorst en zijn hof. In Aken deed ‘Carolus
Magnus’ oftewel ‘Charlemagne’ de antieke
cultuur herleven in prachtige bouwwerken,
ornamenten en manuscripten: de Karolingische
Renaissance. Aken zou het nieuwe Rome moeten
worden.
De Hofschool van Aken produceerde schitterende geïllumineerde manuscripten waaronder het Godescalc-evangeliarium en de

Vijf geestdriftige dames (Evelyn, Judy, Nicolle,
Els en Muriel) die elke donderdagavond paardrijden bij Manege de Wildhoef in de Bosjes van Pex
doen vanaf 13 juli mee met de Carbage Run. Dit is
een autorally van bijna 4000 km. in een gepimpte
oude auto van niet meer dan 500 euro. Op de
13e juli vertrekken ze met een Volvo-stationcar
uit 1996 vanuit de manege naar de startplaats
in Drenthe. Via Duitsland, Polen, Oekraïne en
Slowakije hopen ze op 18 juli te finishen in ZuidDuitsland.
De ludieke rally draait niet om het winnen maar
om de fun. De Amazones uit De Wildhoef vragen
hiermee tevens aandacht voor een stichting die
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Kortom
met paarden te maken heeft: Brooke Hospital for
Animals. Deze organisatie verbetert de leefomstandigheden van werkdieren in arme landen.
De Volvo waarin de dames rijden is dankzij
technische bijstand van de Binnenstadgarage
in de Binckhorst en van vrienden en familie
vrienden rijklaar gemaakt voor de tocht. De Volvo
is omgedoopt tot Vlo en is gepimpt als een roze
paard met staart en manen. Men kan de avonturen van de deelneemster volgen en eventueel
een bijdrage storten via Facebook, waar ze zich
presenteren als ‘De Amazonus’.

Kunstgeschiedenis: nieuwe
cursussen vanaf het najaar
Kunsthistorica Saskia Gras geeft vanaf eind september weer nieuwe tiendelige cursussen kunstgeschiedenis in het zaaltje bij de St. Albaanskerk
aan de Rietzangerlaan 2a. Belangstellenden kunnen zich daarvoor opgeven via het mailadres
saskiagras@hccnet.nl of tel. (070)4481054.
Het gaat om de volgende cursussen
Op donderdagochtenden van 10.00 tot 1145
uur: Moderne Kunst van 1945 tot heden (o.a.
Expressionisme, Cobra, Op-Art, Pop Art, Minimal
Art, Conceptuele kunst en Industriële vormgeving) Kosten: 135 euro. Data: 25 september, 2, 9
en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4 en 11
december.
Op maandagmiddagen van 12.30-14.15 uur of
15.00-16.45 uur: Nederlandse architecten van de
20ste eeuw (o.a. Kramer, De Bazel, Duiker, Oud,
Stam, Van Eyck, Herzberger, Koolhaas, Houben)
Dit is een ‘uitdieping’ van de eerder dit jaar
gegeven cursus over architectuur van de 21ste
eeuw. Kosten: 135 euro. Data: 22 en 29 september, 6 en 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november, 1
en 8 december 2014.
Voor aanmelding of meer informatie:
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl
saskiagras@hccnet.nl Telefoon (070) 4481054

Kaagse zomer van toen
Laten we naar het Kagereiland varen zoals
het vroeger was, toen scheepsbouwers als
Van Lent en De Vries nog kleine jongens waren
en rietkragen en water nog zoveel stiller, leger
Laat mijn vader weer tot leven
komen achter het roer van een BM
en ik weer zijn fokkemaatje zijn
schuin door het water snijden
en net geen natte broek halen
de zoete bittere geur van het meer proeven
Laat tante Kee weer pannenkoeken bakken
langs het water, geen tournedos of calvados
geen hangerig loungen op namaakriet
Laten we ook nog even door die smalle vaart
gaan, waar koeien als nieuwsgierige buren
vanuit de hoogte in de boot koekeloeren
en laat op zondag het gezang horen, het
zware orgel
uit het kerkje als we lopend op het eiland
naar het pontje gaan kijken
Laat ons zomaar wat laveren op de Ringvaart
terug nog even aanmeren bij Het Kompas
waar het altijd vol is op het terras
Laat ons een liefde weer tot leven wekken
zoals vroeger laten zijn
toen de liefde zoveel liefde in zich had

Olga
Millenaar
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12 september

Vogelwijk Golftoernooi

Voor hen die graag golfen of het willen leren
De inschrijvingen voor het Vogelwijk Golf
toernooi op vrijdag 12 september komen al
aardig binnen, maar er zijn nog deelnemers
plaatsen beschikbaar. Meld u dus aan!
Naast de golfwedstrijd is er voor het eerst dit
jaar ook een mogelijkheid om voor slechts
€ 10 aan een golfclinic mee te doen. Zo kan
men op een gezellige manier met het golfspel
kennismaken.
Beide evenementen – het toernooi en de
clinic - worden onder de vlag van de Vogel
wijkvereniging gehouden op de fraaie duin
baan van de Golfclub Ockenburgh aan de
Wijndaelerweg in Kijkduin. Deelname aan de
wedstrijd is mogelijk voor maximaal 44 spelers.
Programma
De Golfclinic vangt aan om 16.00 uur en duurt
circa twee uur. Ook hiervoor dient u zich
tevoren op te geven bij de organisatie.
Voor de wedstrijdspelers begint het programma
om al om 14.30 uur met een welkom,
registratie en instructies. Om 15.00 uur gaan
alle spelers naar de diverse afslagplaatsen en
om 15.15 uur is de afslag (shotgun). Er wordt
gespeeld over 18 holes en de wedstrijdvorm is
strokeplay met handicapverrekening. Hierdoor
hebben alle deelnemers een reële kans op het
behalen van de hoogste eer. Er zijn ook diverse
aantrekkelijke prijzen, voor zowel de dames als
de heren.
Na de prijsuitreiking kan er deelgenomen
worden aan een gezamenlijke maaltijd in het
gezellige clubhuis, waarbij ook partners en
familieleden welkom zijn. En natuurlijk ook de
deelnemers aan de clinic!

Wedstrijdvereisten
Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen
moet u aan de volgende vereisten voldoen:
1. Lid zijn van wijkvereniging De Vogelwijk
2. In het bezit zijn van een golfhandicap of een
Golfvaardigheidsbewijs
3. Na bevestiging van uw inschrijving moet uw
bijdrage uiterlijk op 2 september betaald zijn.
Kosten
Doordat de wijkvereniging een deel van de
kosten voor haar rekening neemt zijn de
bijdragen voor de deelnemers heel bescheiden
gebleven. Deze bedragen voor leden van
Golfclub Ockenburgh € 12 en voor de overige
deelnemers € 22 (inclusief greenfee).
Deelnemers aan de golfclinic, die zoals gezegd
pas om 16.00 uur worden verwacht, betalen
slechts € 10.
De kosten voor de gezamenlijke maaltijd
bedragen € 15 per persoon (inclusief een glas
wijn en een kop koffie).
Aanmelden
Meldt u zo spoedig mogelijk aan bij Chris van
Ede via: cwvanede@gmail.com
Vermeld s.v.p. uw naam, eventueel lidmaat
schap van de golfclub, uw golfhandicap en met
hoeveel personen u wilt deelnemen aan de
maaltijd.Daarna ontvangt u een bevestiging van
uw inschrijving.
Graag tot ziens op de 12de september bij
Golfclub Ockenburgh!
Els Risselada, Bert Bruning, Chris van Ede en
Andy van der Rijt
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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

GEVONDEN – In de derde week van juni is
aan het begin van de Sijzenlaan een sleutelbos
gevonden met onder meer een Eiffeltorentje
eraan.De eigenaar kan bellen of een sms sturen
naar redactielid Magda van Eijck, 06 43831305.
AANGEBODEN - Miniatuur drankflesjes, gratis
af te halen door verzamelaar. Tel. 323 4943.
BIJLES FRANS - Frans/ Nederlandstalige
vwo scholiere (17 jaar) biedt zich aan
voor Franse bijles aan basisscholieren en
onderbouwscholieren.Ook als oppas beschikbaar.
Voor meer informatie: bel 06-52476125.
GEZOCHT - Zoon van Vogelwijkers, derdejaars
HBO-rechten, zoekt een stageplaats van 5 of
10 maanden bij een advocaten/notariskantoor
of een andere organisatie met juridische
werkzaamheden.Tel. 06-13413602.
OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken een leuke
oppas die onze zoon (9) en dochter (11) een
vaste middag in de week uit school kan halen
(14.45 uur) en in vakanties enkele hele dagen kan
oppassen.Ben jij ouder dan 16, heb je ervaring
met kinderen en goede referenties? Dan komen
we graag met je in contact. Fam. Henneman,
06-52487191.
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AANGEBODEN - Mijn huishoudelijke hulp heeft
nog tijd beschikbaar. Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u mij bellen: Joke Vrouwenvelder,
tel.06-5046993.
TE KOOP - Een redelijk bod gevraagd voor twee
damesfietsen: een gloednieuwe Sparta met 6
versnellingen (aankoopbedrag € 700.-) en een
Giant-fiets met 21 versnellingen, compleet met
fietscomputer, boodschappenmandje en bidon-/
picknicktas.Tel. 3234943.
AANGEBODEN - Bent u buitenlander en wilt u
snel (binnen één jaar) Nederlands leren spreken?
Docent Nederlands NT2 heeft nog enkele uren
beschikbaar. De cursus is vooral gericht op een
zuivere uitspraak van de Nederlandse taal en is
gebaseerd op een frequentie van één uur per week
les aan de Sportlaan.Tel. 7786138 of mail naar:
sjwhansler@ziggo.nl
AANGEBODEN - Onze privé-verpleegkundige
heeft tijd voor nieuwe zorgtaken. U kunt contact
met ons opnemen op tel. 3646034.
GEZOCHT - We zijn op zoek naar een leuke
oppas voor onze dochters Sophia (2,5 jaar) en
Felicia (5 jaar). Het gaat om gemiddeld 2 dagen
in de week. Dit kan variëren, dus een beetje
flexibiliteit is gewenst. Plezier maken/hebben
met de meiden vinden we heel belangrijk. U kunt
bellen met Sanne en Dirk, tel. 06-43494304.
TE KOOP - Loopband type Hastings
TR-3X (wegens overlijden). Vraagprijs € 300. Tel.
3653002 of e-mail: inekecas@xs4all.nl
    
AANGEBODEN - Bosch afwasmachine
(SMS58M32EU) slechts anderhalf jaar oud en nu
overbodig ivm verbouwing keuken. Prijs €175,-Tel: 753 3158 na 18.00 uur.
AANGEBODEN – Houten speelhuisje (Hillhout)
met glijbaan eraan vast. Het kan voor € 75 worden
opgehaald. Bel naar Sandra Korff de Gidts,
tel 06-28878701 of mail naar:
sandrakorffdegidts@gmail.com

Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar 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 wijkvereniging, 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 08.0014.00 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

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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 kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen 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, bijvoorbeeld 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 huisgenoot 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 verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. (070) 306 10 20.
E-mail: info@rzgs.nl Website: www.rzgs.nl
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Activiteiten & Clubs

W I J K V E R E N I G I NG

Commissie Kinderactiviteiten
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Bestuur

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

Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl
Secretaris
Henk Eleveld
Laan van Poot 300, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl
Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
arthur.wiggers@planet.nl
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
- Christian Pick
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
E-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, HALO. Contact: Willem
Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

