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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.

Is Den Haag een groene stad of niet? Over deze vraag
woedt de laatste tijd een discussie in de boezem van de
lokale politiek. Twee bewoners van de Rivierenbuurt,
het echtpaar Rob van Eeden en Hanneke van Veen,
wierpen een aantal maanden geleden een steen in de
(hof)vijver met de constatering (verwoord op hun website www.hitte-eilanden.nl) dat Den Haag helemaal
niet tot de groenste gemeenten van Nederland behoort.
Die bewering, die generaties Hagenaars met de paplepel is ingegoten, is volgens hen een fabel. En zij zijn
niet de enigen die dat betogen, want ze worden in hun
opvatting gesteund door het onderzoeks- en kennisinstituut Alterra van de Universiteit Wageningen.
Alterra publiceerde vorig jaar een rijtje van een
dertigtal Nederlandse steden, gerangschikt naar
hun groene karakter. De top-vijf van groenste steden
bestaat volgens deze lijst uit Heerlen, Emmen, Lelystad,
Amersfoort en Eindhoven. Op de veertiende plek prijkt
Rotterdam, op de 23ste plaats treffen we Amsterdam
aan en pas op nummer 27 zien we Den Haag staan.
De ranglijst blijkt te zijn opgesteld aan de hand van het
gemiddelde aantal vierkante meters groen per woning
binnen de bebouwde kom. Maar wie zich verder in
deze materie verdiept, komt tot de ontdekking dat
de onderzoekers onze stad wel een heel beperkte
bebouwde kom hebben gegeven. Het blijkt vooral te
gaan om het centrum en de omliggende wijken zoals
de Rivierenbuurt, de Schilderswijk, het Laakkwartier
en Transvaal. Wie goede ogen heeft en de kaart van
Den Haag bekijkt van Kijkduin tot en met Mariahoeve
en van de Vogelwijk tot en met Wateringse Veld en
Ypenburg, ziet onmiddellijk dat de stad barst van
het groen. Voor bepaalde groepen gezegende bewoners, zoals Vogelwijkers of de omwonenden van het
Zuiderpark of Haagse Bos, is het groen heel dichtbij en
voor anderen wat verder weg, maar de suggestie dat
Den Haag vooral een steenwoestijn is, moet als klinkklare onzin worden bestempeld.
De gemeente mag het zich overigens wel aantrekken
dat er nog altijd wijken zijn waar het groen schaars is,
veel te schaars zelfs. Wat dat betreft is er nog genoeg
te verbeteren. Niet voor niets is op deze plek in dit blad
ooit - vele jaren geleden – een kanttekening geplaatst
bij pleidooien om de Vogelwijk meer bomen te bezorgen. Natuurlijk was en is het goed om dode of gekapte
bomen te vervangen door nieuwe, maar we moeten
ook weer geen Rupsje Nooitgenoeg gaan spelen, zo was
destijds de redenering. Er zijn immers nog zat buurten
die het groen harder nodig hebben. En dat geldt nog
steeds.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Dit is alweer het zomernummer van ons wijkblad, de gecombineerde uitgave voor de maanden juli en augustus. De tijd gaat snel, hoewel je
de tijd alleen maar kunt verliezen als je tijd hebt.
Halverwege 2015 kunnen we de balans opmaken: hoe staan we ervoor? Persoonlijk, maar ook
als wijk en als wijkvereniging.
Lange duur
Zo tegen de zomer ben ik wat moe omdat
zaken vaak zo lang duren. Je zou willen dat
bepaalde dossiers ‘overnight’ geregeld worden,
zoals een beslissing ten aanzien van de voormalige Sacramentskerk, de herinrichting van
de Segbroeklaan en Sportlaan en alom overeenstemming (ook met de gemeente) over de
toekomst van het HALO-gebied. Gezamenlijk
barbecueën en een drankje en dan lekker op vakantie. Maar zo eenvoudig is het niet. Ook niet in
je persoonlijk leven. Bepaalde zaken hebben tijd
nodig, moeten rijpen, vergen overleg. En juist
daarom is het goed om er zo nu en dan tussenuit
te breken en dan wél hatsekidee de dingen te
doen die je wilt, niet te veel polderen en discussiëren, maar gewoon zelf aan bod komen. Dikke
ik?
Herdenken
Op vakantie gaan is niet helemaal vrijblijvend.
Een jaar geleden werden we aan het begin van
de vakantieperiode opgeschrikt door de afschuwelijke ramp met de MH17. Een volledig gezin
uit de Spotvogellaan dat op vakantie ging kwam
niet meer terug. Het is goed om op deze plek die
gebeurtenis nog eens te memoreren, al was het
maar uit erkenning voor het blijvende leed voor
familie en andere nabestaanden. Laten wij niet
nalaten deze Vogelwijkbewoners te gedenken en
te noemen: Sergio Ottochian, Esther de Ridder,
Elsemiek de Borst en Julian Ottochian.

Achterblijvers
Als je niet weet wat je zoekt, dan kun je het ook
niet vinden. Niet voor iedereen is de zomer een
inspirerende periode. Met name degenen die
minder makkelijk op vakantie gaan of alleen
zijn ervaren de zomer snel als een stille periode.
Activiteiten liggen stil, buren en vrienden zijn
weg. Een stil leven kan makkelijk té stil zijn. Kijk
eens om u heen in de wijk en check of deze situatie zich wellicht in uw nabije omgeving voordoet.
Een kopje koffie, een ansichtkaart of een vraag
om wat scherper op uw huis te letten kan meer
betekenis hebben dan u denkt. Oké, dit kan wat
‘pannetje soep, kopje suiker’-achtig over komen.
Maar noaberschap en mienskip hoeven zich heus
niet te beperken tot het Twentse of Friese deel van
ons land. Nu nog op zoek naar een mooie (plat)
Haagse term hiervoor.
Over barbecueën gesproken
Het is weer tijd voor straatfeesten. Onze penning
meester heeft al een aantal straten begeleid
richting de gemeentelijke subsidiepotten om
springkussens en zweefmolens te fixen. En als
wijkvereniging dragen we ook graag bij, zodat de
biertap ook nog kan vloeien. Je hoeft niet meteen
groot te beginnen, daar gaat het niet om. Als bestuur supporten we in hoge mate deze straatfeesten omdat ze heel effectief zijn in het leren kennen
van buurtgenoten. En dat is één van de meest
adequate middelen zijn om een straat en een wijk
in sociaal en veiligheidsopzicht heel en goed te
houden. Kortom: steek de koppen bij elkaar en
maak er een mooie zomer van! En vergeet niet
wat foto’s en een stukje tekst over uw zomerfeest
naar de redactie van dit blad te sturen!
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Anja Jager,
Peter Arends, Henk Eleveld en Christian Pick)
De Vogelwijk juli/augustus 2015
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Verdeeldheid over toekomstige
bestemming(en) HALO-terrein
Door Ninette Ridrigo, lid HALO-commissie
Bijna niemand betreurt het dat het huidige
HALO-complex aan de Laan van Poot in 2016
wordt afgebroken. Maar over de vraag wat
er dan voor in de plaats moet komen, zijn de
menigen zeer verdeeld. Dat blijkt uit de uitslag
van de enquête die de HALO-commissie van de
wijkvereniging in mei heeft gehouden onder
Vogelwijkbewoners en gebruikers van het
HALO-gebied, zoals leden van Haag Atletiek en
handbalvereniging Hellas.
In totaal hebben ruim 300 mensen de enquête
ingevuld. Meer dan de helft (56%) van de
geënquêteerden woont in de directe omgeving
van het sportpark. Duidelijk is dat het overgrote
deel van de deelnemers aan het onderzoek
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(77%) het niet erg vindt als de huidige gebouwen van de HALO weggaan. Over de invulling
van het gebied lopen de opvattingen echter
zeer uiteen: 21% wil woningen (al dan niet
voor ouderen), 16% is voor sportfaciliteiten,
15% wil groen en ook 15% wil vooral speelruimte. Daarnaast spraken kleinere percentages (tussen 5 en 10%) zich uit voor zorgvoorzieningen voor ouderen, paramedische
voorzieningen en een wijk- of buurthuis.
Maximaal 3 bouwlagen
Wat de gewenste bouwhoogte betreft is de
uitslag wel zonneklaar: 90% heeft voorkeur
voor 2 of 3 bouwlagen en slechts 10% vindt

4 bouwlagen prima.
Op de vraag waar gebouwd zou mogen worden
geeft 22% aan dit alleen op de plaats van de
huidige sportacademie te willen. Volgens 20%
mag er ook gebouwd worden op de plaats van
de gymnastieklokalen achter het complex.
Bebouwing van de tennisvelden en/of het
speelveldje vindt 16 respectievelijk 17% acceptabel. Overigens is ook ‘niet bebouwen’ als
wens geuit.
Parkeren
De vraag over wat men belangrijk vindt als er
gebouwd gaat worden is het meest uitgebreid
ingevuld. Het belangrijkst vindt men dat het
karakter van de wijk niet wordt aangetast, dat
de architectuur en bouwhoogte aansluiten
bij wat er in de buurt is en dat er voldoende
groen blijft, dan wel komt. Daarnaast wordt het
handhaven en/of uitbreiden van de sportvoorzieningen veelvuldig genoemd. Ook zijn veel
bewoners bang voor toenemende verkeers- en
parkeerdruk rond het sportpark. Enkele andere
meermalen genoemde aspecten zijn: houd
rekening met het tuinstadkarakter van de wijk,
bouw duurzaam en levensloopbestendig, bouw
woningen voor ouderen, wees voorzichtig met
de flora en fauna en houd rekening met het
aangrenzende duingebied. Ook zien we geregeld de opmerking: alleen bouwen waar nu ook
bebouwing is.
Woningtypen
Op de vraag naar het soort woningen dat gewenst wordt geeft 31% aan eengezinswoningen
te willen en 22% heeft liefst appartementen.
Ook is er een duidelijke vraag naar zorgwoningen (16%) en serviceflats (19%). Wat betreft de
verdeling koop–huur: 71% wenst een koopwoning. Gevraagd naar het aantal slaapkamers
geeft 77% aan 2 of 3 slaapkamers te willen.
Negentig procent van de deelnemers aan de
enquête vindt dat er op dit moment voldoende
parkeergelegenheid bij het HALO-complex is,
al is dit op zomerse dagen of bij grote sportacti-

viteiten volgens 53% niet altijd het geval. Over
het algemeen vreest men wel dat de parkeersituatie verslechtert als er woningen bijkomen.
Sporten
Van de ondervraagden die geregeld van het
sportpark gebruik maken, doet 15% dat bij
Hellas en 62% bij Haag Atletiek. De overigen
maken gebruik van de kinderopvang op het
sportpark, tennissen, spelen jeu de boules of
gaan geregeld naar het fitnesscentrum achter
de HALO. De omringende basisscholen maken
gebruik van het sportpark voor sportdagen.
Er is een duidelijke wens voor uitbreiding van
zowel de binnen- als buitensportmogelijkheden
op het sportpark.
Bovenstaand overzicht geeft de belangrijkste
resultaten van de enquête weer. Dit betekent
dat niet alle reacties erin zijn opgenomen,
omdat dat hier te ver zou voeren. Alle reacties
zullen echter wel degelijk betrokken worden bij
de vervolgstappen.
Na de zomer, als de HALO-commissie samen
met vertegenwoordigers van Haag Atletiek
en Hellas weer overleg met een gemeentelijke
delegatie heeft gehad, zal er weer een informatieavond worden georganiseerd.

Groentezaak Mezenlaan
drie weken gesloten
Van maandag 13 juli tot maandag
3 augustus zal de groente- en fruitwinkel
van Ron van Arkel aan de Mezenlaan (het
Mezenpleintje) gesloten zijn. Ron gaat in
die periode niet op vakantie, want op 14
juli wordt hij in een Rotterdams ziekenhuis
verwacht voor een operatie, waarna een
herstelperiode van zeker twee weken nodig
zal zijn. Ron hoopt begin augustus weer in
goede gezondheid zijn klanten te kunnen
weerzien.
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Haagse Beek wordt langs
Sportlaan breder
Door Dick van Rietschoten
Het gedeelte van de Haagse Beek dat tussen
de Sportlaan en de Bosjes van Pex loopt, zal
over twee jaar worden verbreed en een mooiere aankleding krijgen. Dat gebeurt als de
Sportlaan tussen de Kwartellaan en de Machiel
Vrijenhoeklaan ingrijpend wordt geherprofileerd in het kader van het project ‘Aanpak van
knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute
tussen het Hubertusviaduct en Kijkduin’. De
beek krijgt een fraaier aanzien doordat zij wordt
samengevoegd met een verderop in de Bosjes
van Pex gelegen afwateringssloot.
Dit maakte wethouder Tom de Bruijn (verkeer)
op 26 juni bekend bij de presentatie van het
voorlopig ontwerp voor de beoogde verkeersmaatregelen op de bijna zes kilometer lange en
dertien kruisingen tellende verbindingsroute.
Aanvankelijk had de gemeente 10 miljoen euro
voor deze maatregelen beschikbaar gesteld,
maar dit bedrag is inmiddels verhoogd tot 15
miljoen.
Denktanks
In nauw overleg met de bewonersorganisaties
langs het traject die, aangevuld met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, tezamen drie
‘denktanks’ hadden gevormd, is een schetsplan
opgesteld dat de route aanzienlijk veiliger moet
maken zonder de doorstroming te frusteren.
Wat de voorgestelde maatregelen voor het
Vogelwijkdeel van het tracé betekenen is begin
dit jaar al tijdens een informatieavond voor
wijkbewoners bekendgemaakt. De voorlopige
plannen die wethouder De Bruijn presenteerde,
wijken daar – op de genoemde verbreding
van de Haagse Beek na - nauwelijks van af. De
Sportlaan krijgt tussen de Kwartellaan en de
De Savornin Lohmanlaan een ventweg langs de

huizenkant (voor bestemmingsverkeer en fietsers) een doorgaande weg van 2x1 rijstrook en
een vrijliggend fietspad aan de kant van de Beek.
De kruisingen bij de De Savornin Lohmanlaan en
de Daal en Bergselaan/Wildhoeflaan moeten rotondes worden. Bij het ingewikkelde knooppunt
ter hoogte van de Kwartellaan komt volgens de
gemeentelijke plannenmakers een ‘eivormig
verkeerspleintje’(ten stadhuize al het ‘kwartel
ei’genoemd) waarbij het net als nu verboden
zal zijn om vanuit zuidelijke richting naar de
Kwartellaan en het eerste deel van de Sportlaan
te rijden, behalve voor de bussen van lijn 24.
Bomen
Aan de Sportlaan langs de Haagse Beek zullen 113 bomen moeten worden verwijderd of
gekapt, maar daar komen er weer 119 voor in
de plaats. ,,Bijzondere zorg zal worden besteed
aan de verwijdering en herplaatsing van vier
beeldbepalende monumentale iepen’’, aldus de
wethouder.
Op het gehele traject van de verbindingsroute
zullen alle kruispunten veiliger en overzichtelijker worden gemaakt, met name voor fietsers.
Dat geldt ook voor de Houtrustbrug. Een witte
vlek is nog de kruising van de Johan de Wittlaan
met de Scheveningseweg. Daar wordt nog aan
gesleuteld en pas in september zal hiervoor een
ontwerp gereed zijn. De Machiel Vrijenhoeklaan
zal, zoals al eerder bekend was, aanzienlijk
worden versmald tot twee maal één rijstrook met
een forse groene middenberm.
Het is de bedoeling dat komend najaar een
inspraakronde voor de plannen wordt gehouden.
Het eventueel aangepaste voorontwerp zal dan
begin 2016 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden aan het totale traject in 2017 beginnen.
Daar is naar schatting ruim twee jaar voor nodig.
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Afscheid van de basisschool met de
Vele honderden twaalf- of dertienjarigen nemen deze maand afscheid van hun basis
school. Na de zomervakantie begint het tweede deel van hun schoolloopbaan: het
voortgezet onderwijs. Dat is wel even wennen, want het leersysteem is anders en
bovendien zijn ze dan niet meer de stoere oudsten van de school, zoals ze het laatste
jaar gewend waren, maar de jongsten. Op de meeste basisscholen is het een traditie

De Nutsschool

Dansen en zingen met een koninklijke DJ
Bij groep 8 horen traditiegetrouw een aantal
trefwoorden: Cito, kamp én musical. De
eindcito werd dit jaar voor het eerst eind
april afgenomen in plaats van in februari.
De week na de eindcito ging groep 8 van de
Nutsschool aan de Laan van Poot op kamp
naar Putten. Vervolgens kon ieder kind
genieten van de meivakantie, waarna het
volgende project in zicht kwam: de musical.
Allereerst moest er een keuze worden
gemaakt. Welke musical moesten de 28
kinderen van groep 8 gaan opvoeren?
Tegenwoordig is er een uitgebreid scala aan
allerlei musicals. Kiezen is niet eenvoudig. In
de klas werd een ‘toptien’ gemaakt volgens
een door de kinderen opgestelde lijst met criteria. ,,Hij moet wel grappig zijn“, zei Casper
Moone bijvoorbeeld. En Lisa Teutenberg
vond: ,,Ja, maar er moeten ook goede, moderne liedjes in zitten.”
Na veel wikken en wegen bleven er nog drie
musicals over die aan alle criteria van de
kinderen voldeden. Uiteindelijk kozen ze
unaniem voor de musical De DJ draait door.
Het verhaal speelt zich af in een discotheek.
Daar treedt DJ Armina ook op, maar zij is
eigenlijk de dochter van de koning.
De musical werd besteld en op 25 mei
konden we op het digitale bord in de klas
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voor het eerst de volledige teksten lezen.
De kritische kinderen waren na het lezen
enigszins teleurgesteld. Dit was toch niet helemaal wat ze verwacht hadden. ,,De liedjes
zijn wel gaaf, vooral het lied De Strijd vind ik
cool”, zei Faye Altman. Maar Sander de Man
legde de vinger op de zere plek: ,,De teksten
zijn niet helemaal super, juf.” Besloten
werd om het hele script scène voor scène te
herschrijven. Zo werden er enkele karakters
bijverzonnen, bijvoorbeeld twee bouwvakkers die grappen en grollen uithalen. ,,Dat
is leuk, want onze school wordt nu ook
verbouwd”, zei Fien van Dijk. Ook werden in
de herschreven versie alle leerkrachten van
de Nutsschool genoemd. ,,Zo wordt het écht
onze musical!”, riep Olivier Hart enthousiast.
Ook het lied Fireball, dat vaak in de klas
werd gedraaid, moest erin. En als klap op de
vuurpijl, tijdens een scène met de limousine van de prinses het nummer Grease
Lightning, waarbij de meisjes in de klas een
dans verzonnen voor alle jongens, die het
mochten opvoeren. ,,Oh! Zó cool!”, vond
Selle van der Linden.
Inmiddels was het hele team dat kinderen
bij de musical begeleidt al van start gegaan.
Tijdens de muzieklessen van meester Van

liedjes van de musical in je hoofd
dat de leerlingen van de vertrekkende groep 8 een weekje op kamp gaan en daarna
een musical instuderen en opvoeren. Dat was ook het geval in De Parkiet en de
Nutsschool. De leerkrachten en leerlingen van de groepen 8 in deze Vogelwijkscholen
beschrijven in de bijgaande verhalen hoe ze de laatste weken voor het afscheid
hebben beleefd.

der Tang werden de liedjes goed geoefend.
De musicalliedjes zouden trouwens op 23
juni ook worden gezongen voor de bewoners
van een bejaardentehuis.
Juf Jacobs begeleidde de klas bij het maken
van het decor en de rekwisieten. De kleding
verzorgden de leerlingen helemaal zelf. Juf
Ilona Mos, die altijd hét grote brein achter
de musicals op de Nutsschool is, leerde de
kinderen alle dansjes en bracht nog enkele
noodzakelijke veranderingen aan die het hele
gebeuren zeer professioneel maakten. Rick
Eck, ooit zelf leerling van de school, is al jaren
van de partij. Hij heeft tegenwoordig een
bedrijf dat door de school wordt ingehuurd.

Samen met actieve vaders bouwt hij altijd het
podium op en zorgt voor professioneel
geluid en licht.
In totaal heeft de klas drie weken intensief
voor de musical geoefend. Vanaf 15 juni
gebeurde dat op het grote podium.
Op 3 juli zouden ze de musical aan alle
kinderen van de school laten zien en op 6 juli
stond de grote opvoering voor alle ouders op
het programma. Die avond wordt altijd vastgelegd door Dick Wijsman. Rick Eck zorgt er
dan voor dat ieder kind een dvd krijgt van
de avond die ze nooit zullen vergeten.
Helen van der Meulen,
leerkracht groep 8 van de Nutsschool
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De Parkiet

Een klas boordevol talenten

Eind mei hebben wij een heel leuk kamp
gehad dicht bij Zwolle in een klein dorpje
genaamd Heino. We hadden afgesproken
daarna meteen aan onze eindmusical te
werken. Sommige kinderen hadden internet
afgespeurd om een leuke afscheidsmusical
te vinden en uiteindelijk kozen de juffen See
You. De juffen hebben de musical herschreven, want het gaat over talenten en wij zijn
een talentvolle klas op allerlei gebied (muziek, sport, sociaal) en daarom hadden we
besloten onder onze eigen naam te spelen.
We mochten onze voorkeur aan de juffen
opgeven en die hebben net zolang gepuzzeld
en herschreven totdat iedereen een rol had.
Het grappige is dat de musical zich afspeelt
in de Vogelwijk en dat daar talenten verdwijnen.... Maar waar ze blijven? Dat mochten
we aan niemand verklappen! Wel sluipen er
in de musical drie reporters rond en zitten er
mensen op het pleintje die niet zo graag in de
spotlights staan.
De musical bevat zeven liedjes. Daarnaast
gaan onze talenten live spelen en dansen.
Het leukste lied is eigenlijke het openingslied. Het knalt en we hebben er samen een
leuk dansje op gemaakt.
We oefenen zo’n twee keer per week. We ver-

zamelden ook allerlei attributen die we nodig
hadden in kratten op de vensterbank. De
juffen regelden kleding en sommige ouders
hebben wat gemaakt.
Het lokaal naast onze klas staat leeg en dat is
handig want daar verven we de decordelen en
hebben we lantaarnpalen in elkaar geknutseld. De meester van groep 4 kan heel goed
tekenen en hij helpt ons met het schilderen
van het decor. Het wordt allemaal heel mooi!
Ook maken we zelf posters en toegangskaartjes voor de avondvoorstelling van 8 juli zodat
we mensen kunnen uitnodigen.
Vrijdag 26 juni gaan een paar vaders ons
helpen met het decor opbouwen in de gymzaal. Dan hebben we nog een week om het
allemaal op het echte podium te oefenen. We
hebben er veel zin in, maar we gaan de basisschool zeker missen!
Groep 8 van bassischool De Parkiet
Talib, Thijmen, Tygo, Jasper, Evi, Louise,
Luuk, Amelie, Roman, Abel, Vivian, Kester,
Maartje, Noah, Sofie, Jethro, Justus L,
Isabeau, Isabel N, Romy, Timothy, Alex,
Justus P, Ryan, Isabel S, Juley, Alec en Zino.
Juf Pauline Frankenmolen
Juf Deborah Zwaanswijk
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‘Ik heb hardgelopen met
Fanny Blankers-Koen’
Door Dick van Rietschoten
Ondanks zijn 89 levensjaren heeft Ger van Os
de Man nog altijd een kwieke tred. Dat zou best
te maken kunnen hebben met zijn sportieve
verleden. Zo’n zeven decennia terug draaide hij
als een tornado rondjes over de Nederlandse
atletiekbanen: als estafetteloper op de 4x400
meter of individueel op de 400 meter. ,,Nu ben
ik op weg naar de 90 jaar en ik mankeer van
alles, maar voel me prima’’, zegt hij lachend in
zijn cottage-woning aan de Laan van Poot 148,
waar hij al sinds 1961 woont. Zes jaar geleden
overleed zijn echtgenote Willy, moeder van
zijn dochter en zoon die beiden in de nabijheid

wonen. ,,Eén keer per week heb ik huishoudelijke hulp, maar verder red ik me wel,’’ zegt hij.
,,Gelukkig kan ik goed tegen alleen zijn. Ik heb
genoeg omhanden en verveel me nooit.’’
Amsterdam
Tijdens het vertellen van zijn levensgeschiedenis
schiet Ger van Os de Man geregeld in de lach
als hij zich een bepaalde episode voor de geest
haalt. ,,O ja, dat was ook nog een heel verhaal’’,
klinkt het dan, waarna hij de betreffende gebeurtenissen in geuren en kleuren schetst.
,,Die dubbele achternaam van me heeft niks

Ger van Os de Man met een tinnen bekertje dat hij in 1945 kreeg uitgereikt na een regionale wedstrijd waarbij hij de
200 meter had gewonnen. Tin was goedkoop en minder schaars dan andere metalen.
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met adeldom te maken hoor’’, zegt hij aan
het begin van het gesprek. ,,De oorsprong ligt
gewoon bij iemand die een paar honderd jaar
geleden de familienaam aannam van zowel zijn
vader – Van Os - als zijn moeder, die De Man
heette.’’
Ger werd in 1926 geboren in Amsterdam,
waar hij twee jaar na de inval van de Duitsers
eindexamen deed op de middelbare school,
de mulo. Zijn eerste baan was een administratieve functie bij het gemeentelijk trambedrijf.
,,Ik wilde dolgraag journalist worden, maar
dan had ik een wat hoger niveau middelbaar
onderwijs nodig gehad. Vanwege de oorlog
lukte het niet om door te leren. Later heb ik via
avondstudie mijn Engels, Frans en Duits alsnog
flink bijgespijkerd, maar van de journalistiek is
helaas nooit meer iets terechtgekomen.’’
Atletiek
In 1943 werd Ger lid van atletiekvereniging
AAC, de Amsterdamse Atletiek Club. ,,Hard
lopen vond ik heerlijk en daar was ik ook goed
in. Niet op de sprint, want daarvoor had ik niet
de juiste lengte en power. Het duurde altijd
even voor ik op stoom kwam. Daarom werd de
400 meter mijn favoriete afstand. Daar ben ik
onder meer kampioen van Noord-Holland op
geworden. Later deed ik vooral veel aan estafetteloop: de 4 x 400 meter.’’
Even leek het erop dat de atletiekcarrière van
Ger in de kiem werd gesmoord. Hoewel hij
als werknemer bij de tram was vrijgesteld van
gedwongen werk in Duitsland, liep het in de
nazomer van 1944 toch fout. Hij werd opgepakt
en tewerkgesteld bij graafwerkzaamheden in
Midden-Limburg, terwijl vanuit het zuiden de
geallieerden al oprukten. ,,Op een dag heb ik
weten te vluchten. Ik vond onderdak in een
boerderij in de buurt en na een week ben ik
op eigen gelegenheid weer teruggereisd naar
Amsterdam. Wonderwel werd ik nergens aangehouden en ook daarna kon ik weer gewoon
naar mijn werk en naar de atletiekclub. In de
hongerwinter die volgde heb ik veel suikerbie-

ten gegeten, maar daarnaast kreeg ik van mijn
werkgever ook bijna elke dag soep.’’
Militaire dienst
De bevrijding van mei 1945 bracht voor Ger
ook een nieuwe baan met zich mee. ,,De
voorzitter en de masseur van de atletiekclub hadden een bedrijfje in sportkleding en
sportartikelen. Ze vroegen me of ik voor hen
de boekhouding wilde doen en die kans pakte
ik gretig aan. Tegelijk ging ik ook studeren
voor het staatspraktijkdiploma boekhouden.
Mijn nieuwe werkgever heeft uiteindelijk maar
anderhalf jaar iets aan mij gehad, want in het
najaar van 1946 werd ik - als twintigjarige opgeroepen voor militaire dienst.’’
,,In die diensttijd heb ik m’n boekhoudstudie
kunnen afmaken. Maar tegelijkertijd bleef ik
ook sportief bezig, niet alleen bij AAC, maar
ook als deelnemer aan diverse militaire atletiekkampioenschappen, zelfs internationaal.
Ja, dankzij de sport heb ik twee jaar lang een
fantastische diensttijd gehad!”
Olympische Spelen Londen
In diezelfde periode maakte ‘sergeant G.
van Os de Man’ ook deel uit van een nationaal Nederlands estafetteteam op de
4x400 meter, dat werd klaargestoomd voor
deelname aan de Olympische Spelen van
1948 in Londen. ,,Helaas werden we in de

Op de Olympische Spelen van Londen won Fanny
Blankers onder meer met een straatlengte voorsprong
de 200 meter hardlopen.
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pre-Olympische voorronden uitgeschakeld
door de Amerikanen, die uiteindelijk ook
goud op dat nummer haalden. Toch heb ik de
Spelen van het begin tot het eind van nabij
mee mogen maken, want ik mocht mee naar
Londen, dankzij mijn vriend Wim Slijkhuis,
die uitkwam op de 1500 en 5000 meter,
waar hij twee keer brons haalde. In de finale
van de 5 kilometer liep hij tegen de later
legendarisch geworden Emile Zatopek uit
Tsjechoslowakije.’’
,,Vanzelfsprekend heb ik de races van Fanny
Blankers-Koen allemaal met eigen ogen
gezien. Ik voel nog die feestvreugde, telkens
als ze weer goud had gewonnen. Fanny kende
ik al een poosje. Zij zat op een Amsterdamse
damesatletiekclub, maar toen ze te goed werd
voor de vrouwen, wilde ze liever met mannen
trainen. Daarom kwam ze naar ons, naar AAC.
Zodoende heb ik nog aardig wat keren met
Fanny hardgelopen.’’
Atletiekbaan Laan van Poot
Voor allerlei toernooien zette Ger in de eerste

vijf naoorlogse jaren zijn voeten op diverse
atletiekbanen in het land. Zo ook op de Haagse
baan aan de Laan van Poot. In atletiekkringen
was die baan echter niet bepaald geliefd. ,,De
meesten vonden het een rotbaan vanwege de
wind. Je zou denken dat-ie mooi in de luwte
van de duinen ligt, maar het woei er haast
altijd en dat beïnvloedde de prestaties ongunstig.’’
Ger, die na z’n militaire diensttijd was gaan
werken bij een scheepvaartmaatschappij, kon
destijds niet weten dat hij enkele jaren later
vlakbij die verfoeide atletiekbaan zou komen
te wonen. In Amsterdam had hij bij toeval de
Haagse handbalster Willy Daniels leren kennen, die aan de Vliegenvangerlaan 14 woonde.
Ze kregen een relatie, die in 1953 werd bezegeld met een bruiloft. Wegens de woningnood
trok het jonge paar in bij Willy’s ouders.
Jachttrofeeën
,,Zo werd ik dus in één klap Hagenaar’’, zegt
Ger. Maar in één adem laat hij erop volgen dat
hij Amsterdam niet definitief achter zich liet.

De atletiekbaan aan de Laan van Poot bij de opening in mei 1939
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,,Sterker nog: ik kwam er nog bijna elke week,
want vlak voor ik naar Den Haag verhuisde,
was ik voorzitter van AAC geworden. Dat heb ik
nog twee jaar volgehouden. Verder hield ik ook
in Den Haag bemoeienis met atletiek, want ik
ging conditietrainingen geven bij Vlug&Lenig,
dat z’n thuisbasis had op de atletiekbaan aan
de Laan van Poot. In de Bosjes van Poot had je
toen trouwens nog een trimbaan, waarvan ik
ook nog jaren gebruik heb gemaakt.’’
Na ruim een jaar op de Vliegenvangerlaan te
hebben gewoond, konden Ger en Willy een
flat huren aan de Richard Wagnerlaan, maar
in 1961 verhuisde het paar, ditmaal met een
dochtertje van twee en een zoon in aantocht,
opnieuw naar de Vogelwijk. Ze streken neer
aan de Laan van Poot 148, waar Ger nu nog
steeds woont. ,,Het huis had wel een merkwaardige sfeer. Het hing vol met geweien, want
die vorige bewoner was jager’’, herinnert Ger
zich. In zijn werkkamer bevindt zich nog altijd
zo’n achtergelaten jachttrofee.
Autodealers
Toen zijn banden met de atletieksector in de
jaren vijftig steeds losser werden, opende zich
voor Ger een nieuwe wereld: de autobranche.
Tot zijn pensioen was hij voor diverse grote
autobedrijven werkzaam als hoofdboekhouder,

chef administratie en uiteindelijk financieel
directeur. Hij werkte onder meer voor de RIVA
en voor importeurs van merken als Mercedes,
BMW, Audi, Datsun, Mitsubishi en Suzuki. De
drie laatstgenoemde merken brachten Ger –
en soms ook Willy – diverse malen in Japan,
een land waar ze een bijzondere band mee
opbouwden. Willy ging thuis zelfs bonsaiboompjes kweken (,,Kijk, in de achtertuin staan er
nog een paar’’) en Ger creëerde in diezelfde
tuin een kunstig samenstel van watervalletjes
in Japanse stijl. ,,Ik heb altijd erg van klussen
gehouden en nog steeds ben ik graag met m’n
handen bezig’’, zegt hij. ,,Dat is een van de
redenen waarom ik me nooit verveel.’’
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Vogelwijk Cultuurfonds

Cultuurcommissie al volop actief
Door Anja Jager, bestuurslid wijkvereniging en lid cultuurcommissie
De cultuurcommissie van de wijkvereniging,
die dit voorjaar in het leven is geroepen,
ondersteunt culturele initiatieven in de wijk
met een financiële bijdrage uit het VogelwijkCultuurfonds. Uitgangspunt is altijd dat de
door dit fonds gefinancierde culturele evenementen de onderlinge binding in de wijk stimuleren; met andere woorden dat wijkbewoners
hierdoor met elkaar in contact komen.
De commissie, bestaande uit Sjaak Blom, Rita
Reimers, Willem van Tuijl en Anja Jager, is
inmiddels al enkele malen bijeengekomen. U
leest hieronder over onze projecten en ideeën
tot nu toe.
Vereniging Hofstads Jeugd Orkest
Het eerste uit het fonds gefinancierde evenement vond al plaats tijdens de Vogelvrijmarkt
op Koningsdag. Op het IJsvogelplein trad toen
een ensemble uit het Hofstads Jeugd Orkest op.
Het orkest kreeg voor dit optreden een bijdrage
uit het cultuurfonds voor de komende internationale tournee.
Vogelwijkkerstkoor
In het najaar zou de cultuurcommissie
graag een ‘projectkoor’ in het leven roepen:
Vogelwijkers kunnen in dit koor gedurende tien
lessen met elkaar onder professionele leiding
een kerstrepertoire instuderen en dit tijdens
een concert in de wijk ten gehore brengen.
Daarnaast zou het koor delen van het repertoire wellicht tijdens kleinere evenementen in
of rond de wijk kunnen zingen.
Voor deze activiteit zijn wij op zoek naar een
professioneel zangdocent die repertoire uitkiest
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en dit in tien lessen van twee uur met het
Vogelwijkkerstkoor instudeert.
Daarnaast zoeken wij een vrijwilliger die zich
bezighoudt met de werving en aanmelding van
leden, het reserveren van repetitieruimte en
het organiseren van één of meer optredens. En
tot slot zoeken we natuurlijk veel enthousiaste
buurtbewoners die – ongeacht hun niveau –
het leuk vinden om tien lessen met elkaar een
kerstrepertoire in te studeren en dit vervolgens
te presenteren aan de wijk.
Dus… zin in zingen? Organisatietalent of professioneel zangdocent?
Meld je aan via cultuur@vogelwijk.nl
Cultuurroute
Ooit had de Vogelwijk een eigen kunstroute
langs ateliers of woonhuizen van beeldend
kunstenaars en musici in de wijk. Wij zouden dit evenement graag opnieuw opzetten,
maar dan op iets bredere leest geschoeid: een
cultuurroute. We denken bijvoorbeeld aan een
wandeling door de wijk, waarbij op verschillende locaties ‘iets cultureels’ te beleven valt,
zoals kleine concertjes, korte theatervoorstellingen, mini-exposities van beeldende kunst,
literaire voordrachten en dergelijke. We zouden
de wandeling willen afsluiten met een gezamenlijke borrel of maaltijd op een centrale
locatie.
Voor deze activiteit zoeken wij niet alleen mensen die hun huiskamer ter beschikking stellen,
maar ook culturele professionals, organisatoren, eventueel culinaire inbreng en andere,
spannende ideeën.

Dus… meld u aan met uw inbreng voor
‘Cultuur aan de kust’ via cultuur@vogelwijk.nl
Vogelmozaïektegels
Tien straten kunnen onder deskundige leiding
van wijkbewoonster Simone Kappeyne een
vogelmozaïek maken op een stoeptegel. Welke
buurtbewoners vinden het leuk om met een
aantal buren aan de slag te gaan om hun straat
te verrijken met een mozaïektegel met hun
eigen straatvogel? (Vooralsnog één tegel per
straat.) Ook hier geldt: aanmelden via cultuur@vogelwijk.nl
Overige plannen
Verder liggen er onder andere al plannen voor
een dagdeel ‘Muziek op schoot’, waarbij (groot)
ouders met hun peuter kunnen zingen en luisteren naar muziek, en voor een optreden van
jazzcombo Q-5. Zodra deze plannen concreter
zijn, komen wij hierop terug.

Ook enthousiast geworden over
onze activiteiten? Hebt u zelf nog ideeën?
Of wilt u de cultuurcommissie versterken?
Meld u aan via bovengenoemd mailadres.
Van harte welkom!

Van kaalslag naar wederopbouw (1951)
Een bijzondere foto uit het Haags
gemeentearchief. Deze luchtopname van
Den Haag-West dateert van 1951. Het is
zes jaar na de bevrijding van de Duitse
bezetting, maar nog altijd zijn de sporen
van de oorlog zichtbaar. Aan de linkerkant van de foto zien we een deel van de
Vogelwijk, met onder meer het sportpark
en de atletiekbaan aan de Laan van
Poot. Onderaan ligt het nieuwste, net
gebouwde deel van de Vogelwijk (rond
de Tortellaan) dat al vrijwel is voltooid.
Rechts van de wijk zien we echter nog
steeds de brede strook met de kaalslag die
de Duitsers in 1943 hebben gepleegd voor
de aanleg van de tankgracht, onderdeel
van de Atlantikwall. De gracht is al gedempt maar wie goed kijkt, ziet nog de oude zigzagvorm. Hier vindt de
wederopbouw pas vanaf 1952 plaats, met onder meer de aanleg van de nieuwe Segbroeklaan, de bouw van de
Sportlaanflats, de herbeplanting van de Bosjes van Pex en de nieuwbouw bij de Goudsbloemlaan.
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Vogelwijkrally 2015:

Goed uit je doppen kijken in
pittoresk polderlandschap
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Dick en Tristan van Rietschoten, Yvonne Brouwer
Wat mooi is, kun je eeuwig blijven bewonderen, hoe vaak je het ook ziet. Daarom was het
helemaal niet erg dat de organisatoren van
de 11de Vogelwijk Classic Car Rally van deze
eeuw, Carine Smith en Eric van der Maarel, de
deelnemers op zondag 14 juni een schilderachtig traject lieten berijden dat in het verleden al
vaker in het puzzelparcours opgenomen was
geweest. We hebben het hier over de prachtige
polderweg langs de Meije (riviertje en gelijknamig dorp) die ten zuiden van de Nieuwkoopse
plassen langs de grens tussen de provincies
Zuid-Holland en Utrecht meandert.

Groene Hart
Het is altijd weer een genot om dit deel van het
Groene Hart van de randstad te bezoeken, niet
alleen vanwege de landelijke sfeer, maar ook
omdat je daar zo ver het oog reikt geen stedelijke bebouwing ziet. Overigens scoorde ook
het rallyparcours benoorden de Nieuwkoopse
Plassen, ter hoogte van de dorpen Zevenhoven,
Korteraar en Aarlanderveen wat het landschapsschoon betreft zeer hoog. Zowel tijdens
de lunch bij een golfterrein in Kamerik als bij
de afterparty – net als vorig jaar opnieuw in
restaurant Pex – lieten veel van de circa zeven-
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tig deelnemende equipes weten dat de pracht
van het polderlandschap hen niet onberoerd
had gelaten. ,,Maar je kunt er helaas niet volop
van genieten’’, sprak iemand met lichte droefheid, ,,omdat je nu eenmaal met een puzzeltocht bezig bent en dus meestentijds goed uit
je doppen moet kijken om geen aanwijzingen
en objecten te missen.’’ Een andere deelnemer
knikte instemmend, maar stelde tevens vast:
,,Toch is het telkens weer verrassend dat er
zo dicht bij de agglomeratie Den Haag zulke
mooie en nog bijna onbedorven plekjes te
vinden zijn.’’
Ei in hoofdrol
De tocht – of liever de tochten, omdat de
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routes van de Sportklasse en Toerklasse enkele
verschillen vertoonden - verliep volgens hetzelfde stramien als de afgelopen jaren. Routeaanwijzingen volgens het systeem ‘bolletjepijltje’, op foto’s afgebeelde opschriften en
objecten zoeken, letters noteren, stempeltjes
zetten, een parcours via de kortst mogelijke
route afleggen en natuurlijk de traditionele
rijproef, waarbij dit jaar een ei de hoofdrol
speelde.
Aan de rally was ook nog een loterij verbonden.
De deelnemers kregen elk een nummertje en
tijdens de borrel bij Pex werden twee winnende
nummers getrokken omdat er twee prijzen te
vergeven waren: een anderhalf kilo wegend
stuk côte de boeuf van het Piemontese rund,

beschikbaar gesteld door kwaliteitsslager Nico
Englebert van de Goudsbloemlaan (de winnaar ervan zei tot grote hilariteit vegetariër te
zijn) en een Italiaans gastronomisch pakket
afkomstig van de mediterrane delicatessenzaak
Olivino in het Statenkwartier.
Poedelprijs
Zoals gebruikelijk publiceren we hierbij de
toptien van de twee deelnemende klassen. De
poedelprijs 2015 ging naar het team Buurman
van Vreeden/Vlothuizen dat een Austin Mini
850 uit 1972 bereed waarvan halverwege de
rit de bobine het begaf. Dat betekende geen
stroomtoevoer meer en dus niet meer starten.
Net toen ze de Wegenwacht hadden gebeld,
kwam de bezemwagen van Eric van der Maarel
langszij, waarin zich zowaar een reservebobine
bevond. De overall-wisselbeker werd gewonnen door het viermanschap Rob van den Akker,
Gaby Ras, Jos Martinus en Tom Jorissen en hun
Rover P5B Saloon uit 1970.

Blijdschap en verrassing
Door Paula Goossens, deelneemster
De zaterdag voor de rally hebben we om te
oefenen het traject van 2013 proefgereden.
Meteen verdwaald en het spoor bijster geraakt.
De echte rally daags daarna bleek gelukkig
simpeler. Waar we in de knoop kwamen,
zagen we ook andere deelnemers rondjes rijden. Enig om zo te moeten puzzelen! Alles letterlijk nemen en volgen wat op het pad komt.
Telkens overviel ons weer een gevoel van blijdschap als we een letter vonden en een opdracht
konden uitvoeren. Tegelijk was het een goede
waarnemings- en geheugenoefening. Maar de
grootste eyeopeners waren de prachtige weggetjes en landschappen. Het Groene Hart bestaat
dus nog. Wat een verrassing en geruststelling!
Als je regelmatig op die overvolle Nederlandse
snelwegen rijdt kun je haast niet meer geloven
dat het er nog is.
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TOPTIEN Sportklasse en Toerklasse
Sportklasse
1. Cor Snijders en Roland Smeets
2. Timothy Egeler en Allard Hoebee
3. Fleur van Thiel en Anneloor Hoebee
4. Jan van den Broeke en Ben Hoebee
5. Ruud en Miriam Wesselink
6. Edwin Doesburg en Job van Heck
7. Frank Busch en Paul Boon

SE
RTKLAS
O
P
S
S
R
WINNAA

8. Volkert den Bakker en Olivier Monod
9. Nico Dijkstra en Tom Goderie
10. Hein Slis en Fleur van Raamt

Toerklasse
1. Team Van den Akker, Ras,
Martinus, Jorissen
2. Tom Verhaar en Peter Schwarz
3. Mark Spits en Walter Moone
4. Jan en Addie Pols
5. Harold Belderbos en Michiel Tromp
6. Casper Smit en Mark Funnekotter
7. Jan en Eline Boom
8. Joris Weber en Olav Steffers
9. Martijn en Annelies Boelens

ASSE
TOERKL
S
R
A
WINNA

10. Wouter Biemans en Ramon Molier
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Nieuwsflitsen
van

bruikt een vriezer in een warme ruimte meer
stroom dan in een koele. Plaats de diepvries
dus bij voorkeur in een koele ruimte.

Wassen en drogen
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Zomaar wat zomertips
Koelen, vriezen en ontdooien
Heeft u een A+koelkast en u denkt
dat die zuinig is? Pas op, want hij gebruikt twee maal zo veel stroom als een
A+++koelkast! Het klinkt tegenstrijdig,
maar het loont én het is duurzaam om een
koelkast van zo’n zeven jaar oud, ook als-ie
het nog prima doet, te vervangen door een
superzuinig A+++ model.
Koelkasten zijn de afgelopen decennia
steeds zuiniger geworden. Een gemiddelde koelvriescombi van zeven jaar oud
gebruikt jaarlijks 350 kWh aan stroom
(80 euro, prijspeil 2014/2015). Eentje van
twintig jaar oud jaagt er zelfs meer dan
500 kWh per jaar doorheen (120 euro,
prijspeil 2014/2015). Vergelijk dat eens
met een nieuwe A+++ koelvriescombi
die slechts 150 kWh per jaar gebruikt, wat
momenteel neerkomt op 35 euro.
Door je oude koelvriescombinatie nu te
vervangen door een ultrazuinige bespaar
je dus jaarlijks vele euro’s aan stroomkosten. Denk ook even na over de gewenste
inhoud van de nieuwe koelkast. Een
grotere koelinhoud kost meestal ook meer
energie. Hoe dikker de laag ijsaanslag in de
vriezer, hoe hoger het energieverbruik. Een
ijslaag van twee millimeter kost al gauw
zo’n 10% meer stroom. Bovendien ver-
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Hoe warmer het is, hoe vaker we wassen.
Maar: twee keer wassen met een halfvolle
trommel kost twee keer zoveel energie en
water als één keer wassen met een volle
trommel. Was zo veel mogelijk op een lage
temperatuur. Dit levert ook een flinke besparing op en de was wordt net zo schoon.
Hang de was lekker buiten op in plaats van
de droogtrommel stroom te laten vreten!
Wasdrogers zijn grootverbruikers en ook hier
geldt: hoe ouder, hoe gulziger. Een droogbeurt
door een machine van 5 tot 8 jaar oud met
energielabel C kost wel drie tot vier keer zo
veel elektriciteit als de voorafgaande wasbeurt in de wasmachine. De zuinigste drogers
(met label A+++) gaan weliswaar veel efficiënter om met energie, maar leveren toch ook
nog een behoorlijke milieubelasting op.

Badderen
Bijna 20 procent van het gasverbruik gaat op
aan het verwarmen van water voor de badkamer en de keuken. In de meeste huishoudens
staat een combiketel op gas die niet alleen de
verwarming regelt, maar ook zorgt voor warm
water uit de kraan. Een gemiddeld huishouden
verbruikt per jaar 290 m3 gas (bijna 190 euro,
prijspeil 2014/2015) voor warm water.
Zo’n 11 procent van de totale CO2-uitstoot
van huishoudens wordt veroorzaakt door
gasverbruik voor warm water. In huizen met
een elektrische boiler is dat zelfs 22 procent,
doordat de elektriciteit zeer inefficiënt wordt
opgewekt. Water efficiënter verwarmen en
minder warm water gebruiken helpen het best
om milieubelasting en de energierekening te
verminderen.

Nog wat douchetips
- Neem een douche in plaats van een bad en
bespaar vele liters warm water.
- Gebruik een waterbesparende douchekop
oftewel ‘spaardouche’. In winkels kom je die
naam nauwelijks tegen. Let daarom op het
waterverbruik: maximaal 7 liter per minuut.        
- Stap een minuutje eerder onder de douche
vandaan. Stimuleer je huisgenoten om dat
ook te doen.

- Laat de warmwaterkraan niet langer lopen
dan nodig is en schaf eventueel een waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer
aan.          
- Heeft u een boiler? Stel de temperatuur dan
lager in (maar nooit lager dan 60 graden
vanwege het risico op Legionella), plaats een
tijdklok en zet de boiler uit tijdens vakanties.
- Een badkamerverbouwing in het verschiet?
Overweeg dan een ‘douche-wtw’ (warmteterugwinning). Daarmee wordt warmte uit
weggespoeld douchewater hergebruikt.                
- Hebt u een oude onzuinige combiketel, oude
geiser of boiler? Vervang deze door een
hoogrendement-combiketel: comfortabel,
goedkoper en milieuvriendelijk. Overweeg
bij vervanging ook of het rendabel is de installatie te combineren met een zonneboiler.

Flink omrijden door
werk bij kruisingen op
Segbroeklaan
De eind mei begonnen wegwerkzaamheden
aan Segbroeklaan hebben de afgelopen
weken veel automobilisten uit de Vogelwijk
een aardige hoeveelheid extra kilometers
bezorgd. Aanvankelijk lag alleen het kruispunt met de Fahrenheitstraat open, maar
niet lang daarna besloot de gemeente om
tegelijkertijd ook maar aan de herinrichting
van de kruising met de Goudenregenstraat
te beginnen. Voor fietsers werd een passage
gecreëerd tussen de Rode Kruislaan en de
Hanenburglaan, maar voor automobilisten
werd de Segbroeklaan voorlopig een onneembare barrière.
Wie vanuit het noordelijk deel van de
Vogelwijk richting Fahrenheitstraat wilde,
moest via de Houtrustbrug rijden, maar als
je per auto de Goudenregenstraat wenste te
bereiken, werd je via de gele gemeentelijke
omleidingsborden (met de afkorting Gs
oftewel Goudenregenstraat) zowat in de
richting van de Moerdijkbrug gestuurd. Je
diende de Sportlaan af te rijden en vervolgens via de De Savornin Lohmanlaan en de
Laan van Meerdervoort naar het beoogde
reisdoel te koersen.

Meer informatie:
kijk bijvoorbeeld eens op milieucentraal.nl
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Nog plaatsen vrij
voor Vogelwijk-golftoernooi
De inschrijvingen voor het Vogelwijk Golf
toernooi op vrijdag 11 september komen
al aardig binnen, maar er zijn nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Hebt u nog geen
ervaring met golfen? Dan is dit toernooi een
mooie gelegenheid om eens met de sport te
komen kennismaken, want diezelfde middag
wordt er ook een golfclinic voor beginners
gegeven.
Beide evenementen worden gehouden op de
fraaie duinbaan van Golfclub Ockenburgh aan
de Wijndaelerweg 125 in Kijkduin. Meedoen
aan de wedstrijd is mogelijk voor maximaal
44 spelers. De deelnemers moeten wel lid
zijn van wijkvereniging De Vogelwijk of dat
onmiddellijk worden.
Programma
Voor de wedstrijdspelers begint het programma om 14.30 uur met de ontvangst in
het clubhuis. U krijgt dan een drankje en uw
scorekaart. Daarna gaan alle spelers naar de
diverse afslagplaatsen en om 15.15 uur begint
de afslag (shotgun). U speelt 18 holes en de
wedstrijdvorm is strokeplay met handicapverrekening. Hierdoor hebben alle deelnemers
een reële kans op het behalen van de hoogste
eer. En er zijn ook diverse aantrekkelijke
(door sponsors beschikbaar gestelde) prijzen
voor zowel dames als heren.
Na de prijsuitreiking kunt u genieten van een
gezamenlijke maaltijd, waarbij ook uw partner of andere familieleden van harte welkom
zijn. Ook de deelnemers aan de golfclinic
wordenb uitgenodigd om mee te dineren.
Kosten
Van de deelnemers wordt verlangd dat zij:

1. In het bezit zijn van een golfhandicap of een
golfvaardigheidsbewijs GVB.
2. Na de bevestiging van de inschrijving
uiterlijk op 1 september de kosten hebben
betaald.
Doordat de wijkvereniging een deel van de kosten voor haar rekening neemt zijn de bijdragen
voor de deelnemers bescheiden. Deze bedragen
voor leden van Golfclub Ockenburgh € 12,00
en voor de overige deelnemers € 30,00 (inclusief greenfee). De kosten voor de gezamenlijke
maaltijd bedragen € 20,00 per persoon inclusief een drankje.
Deelnemers aan de golfclinic worden om 16.00
uur verwacht. Hun financiële bijdrage is afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers,
maar dat bedrag zal tijdig aan de belangstellenden worden gemeld.
Aanmelden
Meld u zo spoedig mogelijk aan via:
cwvanede@gmail.com
Vermeld s.v.p. uw naam, eventuele lidmaatschap van de golfclub, uw golfhandicap en met
hoeveel personen u wilt deelnemen aan de
maaltijd. Daarna ontvangt u een bevestiging
van uw inschrijving. Als u aan de golfclinic wilt
deelnemen stuur dan een berichtje aan
andymvanderrijt@hetnet.nl
Laat daarbij ook weten of en zo ja met hoeveel
personen u aan de maaltijd wilt deelnemen.
Graag tot ziens op vrijdag 11 september bij
Golfclub Ockenburgh!
Het wedstrijdcomité
Els Risselada, Bert Bruning, Chris van Ede en
Andy van der Rijt
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Kortom
Aanschuifdiner 10 juli
bij Papegaailaan 7

Bloemenoever Haagse Beek
aan einde van Sportlaan

Vrijdagavond 10 juli is er weer een culinair
feestje aan de Papegaailaan 7, want daar kun
je weer genieten van een ‘aanschuifdiner’ met
wijkgenoten. Jessica Heidekamp, de Vogelwijkse
keukenprinses van ‘Jessie’s Cuisine’, staat
opnieuw garant voor een verrukkelijk driegangenmenu à 24,50 mret onder meer groene
asperges en eendenborst, waarbij ook kan
worden gekozen voor een vegetarische variant.
Voor begeleidende wijn betaalt u 3 euro per glas.
Inloop vanaf 18.30 uur.
Reserveer snel via info@vergaderathome.nl
onder vermelding van naam, aantal personen
en eventuele voorkeur voor vegetarisch. Als dit
wijkblad pas een paar dagen van tevoren bij u
arriveert, kunt u ook even bellen gastvrouw
Yvonne Brouwer: 06-14658979 of 070-3234187.

Op initiatief van het Haags Milieucentrum
zal de gemeente in samenwerking met het
Hoogheemraadschap Delfland deze zomer een
‘bloemenoever’ aanleggen in het deel van de
Haagse Beek dat achter de laatste flat van de
Sportlaan stroomt. Het gaat om het deel waar
de beek breder wordt, tegenover de nummers
1132 t/m 1146. Om de waterkwaliteit in Den
Haag een positieve impuls te geven, zullen op
diverse plaatsen in de stad ‘watertuinen’ worden
aangelegd. Over de beplanting in voornoemd
stuk van de Haagse Beek is op 16 juni een
bijeenkomst gehouden ten huize van Els en Bas
Abbink, bewoners van een van de betrokken
appartementen. Er zal deze zomer een variëteit
aan water- en oeverplanten worden aangebracht. Verder zal de overlast van kroos worden
aangepakt. Door deze maatregelen zal naar men
hoopt niet alleen de waterkwaliteit verbeteren,
maar zullen ook allerlei diertjes zich beter in het
water thuisvoelen. Het is overigens de bedoeling
dat de omwonenden en andere belangstellenden
de komende tijd gaan helpen met het onderhouden en schoonhouden van de watertuin.
Meer informatie:
www.haagsmilieucentrum.nl

Borrelen en dineren met
wijkgenoten op 27 juli
Sinds vorig najaar komt een groep Vogelwijk
bewoners elke laatste maandagmiddag van de
maand bijeen in en rond het restaurant van tennisclub Berg en Dal in de Bosjes van Pex. Vanaf
17.00 uur nuttigen zij een apéritief en anderhalf uur later gaan ze aan tafel voor een zeer
bescheiden geprijsd driegangenmenu. Door de
genoeglijke sfeer die de wijkgenoten hier creëren
zijn de bijeenkomsten tot nu toe steeds een succes geweest.
Op 27 juli komt de groep – waarbij vanzelfsprekend ook andere wijkbewoners zeer welkom zijn
– opnieuw voor borrel en diner bijeen. Daarna
is er pas eind september weer een samenzijn.
Deelnemers wordt vriendelijk verzocht zich minstens een week van tevoren even aan te melden
bij Willem Ruitenberg, die de bijeenkomsten
samen met Antoinette van der Valk organiseert:
e-mail: ruitenbw@xs4all.nl
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Woontorens van maximaal
50 meter aan Verhulstplein
De gemeente heeft een conceptplan gepresenteerd voor een nieuwe inrichting van het
Verhulstplein, het verwaarloosde plein met
grotendeels lege kantoren rond het Texacobenzinestation bij de Houtrustbrug, aan het eind
van de President Kennedylaan.
In samenwerking met projectontwikkelaars
zal volgens het voorlopige plan ‘het huidige
kantorenplein plaatsmaken voor een hoogwaardig woonplein met veel groen’. Dit betekent in

Kortom
de eerste plaats dan het benzinestation gaat
verdwijnen.
Zeven jaar geleden ontstond er veel ophef over
een plan om op het Verhulstplein twee woontorens van elk 100 meter neer te zetten. Dat
voornemen is inmiddels van de baan. Er wordt
nu ingezet op twee torens (op de hoeken van
het plein die grenzen aan aan de President
Kennedylaan) met een maximale bouwhoogte
van vijftig meter. Daartussen komt bebouwing
van maximaal 30 meter hoog. In totaal zullen er
400 nieuwe woningen verrijzen. In overleg met
de bewonersorganisatie van de wijk Duinoord
wordt het conceptplan deze zomer eventueel
nog aangepast. Later dit jaar volgt een definitieve versie.

die plek, rechts naast het terras van snackbar
Koemans, heeft eigenaar Rocco Romano onlangs het roer omgegooid. Zijn delicatessenzaak
is na tien jaar omgebouwd tot een traiteursbedrijfje annex pizzeria, dat hij nu samen met
compagnon Angelo Barbagallo exploiteert.
De naam van de zaak, waartoe ook een terras
behoort, is onveranderd gebleven. Het is dus
nog steeds Casa di Bella. Je kunt er weliswaar
geen olijfolie, bolognesesaus of verpakte bijzondere pasta’s meer kopen, maar de uitbaters
bereiden er nu broodjes, pastagerechten, salades en pizza’s (dit alles ook als cateringservice)
en je kunt er natuurlijk in Italiaanse stijl diverse
soorten koffie drinken.

Stilteconcert in St. Albaan

Toch geen bomenkap op
Laan van Meerdervoort

Het muziekeduo Onyx, bestaande uit Harry
van den Berghe en Wilma Diepgrond, geeft op
zondag 12 juli van 13.00 tot 14.00 uur weer een
zogeheten Stilteconcert in de St. Albaankerk,
Rietzangerlaan 2a.
In de prachtige, warme akoestiek van het kerkje
klinken hun snaar- en blaasinstrumenten tijdloos
en verstillend. De alt- en sopraanlier, de Japanse
bamboefluit, de Nada Tarangini, maar ook
de gitaar en dwarsfluit. Na afloop kunnen de
bezoekers nog een kop thee of koffie gebruiken.
De kerk is open vanaf 12:45u. Het concert is
gratis, maar uw vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.
Zie ook: www.onyxmuziek.nl

Italiaanse winkel tot
trattoria omgebouwd
Liefhebbers van Italiaanse producten wisten de
afgelopen jaren geregeld de weg te vinden naar
het winkeltje Casa di Bella aan het Abeelplein,
een van de pleintjes in de Fahrenheitstraat. Op

Bijna drie jaar lang hebben bewoners van de
Vruchtenbuurt met steun van milieuorganisaties en enkele politieke partijen actie gevoerd
tegen het gemeentelijk plan om bijna 200
bomen langs de trambaan van lijn 3 te kappen.
De gemeente wilde daarmee ruimte winnen om
extra parkeerplaatsen voor de Vruchtenbuurt
te creëren. De protestacties, waarbij een lawine
aan bezwaarschriften werd ingediend, voor- en
tegenstanders elkaar om de oren sloegen met
allerlei tellingen en berekeningen en de met
omzagen bedreigde bomen werden voorzien
van posters met teksten als ‘Laat ons staan’,
leken een gevecht tegen de bierkaai te zijn.
Maar vorige maand haalden de tegenstanders
van de bomenkap alsnog hun gelijk.
De gemeente liet weten dat verwijdering van
de bomen bij nader inzien toch niet nodig is en
dat er op andere manieren extra parkeerruimte
voor de wijk kon worden gevonden. ,,Het
gezond verstand heeft gezegevierd’’, aldus de
actievoerders.

De Vogelwijk juli/augustus 2015

29

Nieuwe cursussen kunstgeschiedenis
Eind september begint kunsthistorica en wijkbewoonster Saskia Gras met twee
nieuwe cursussen kunstgeschiedenis van elk tien lessen. Zoals de afgelopen jaren
gebruikelijk was, geeft ze haar colleges weer midden in de Vogelwijk, in het zaaltje
naast de kerk aan de Rietzangerlaan 2A.
Belangstellenden kunnen zich nu al inschrijven voor de volgende series:
Tien Moderne Meesters van de 20e Eeuw
(maandagmiddagen 15.00 – 16.45;
start: 21 september)
Hierbij komt elke les één Nederlandse of internationale kunstenaar aan bod.
1. Raoul Dufy,
Frans fauvist en levenskunstenaar
2. Jan Sluyters,
Nederlands eerste expressionist
3. Constantin Brancusi,
kubistisch beeldhouwer
4. Joseph Mendes da Costa,
exotische stileringen

5. Kasimir Malevitsj,
Russisch revolutionair
6. Bart van der Leck,
baanbrekend in De Stijl
7. Salvador Dali,
Freudiaans surrealist
8. Pyke Koch,
magisch realist
9. Joseph Beuys,
de veelzijdige kunstgoeroe
10. Carel Visser,
constructivistisch beeldhouwer

Capita Selecta uit de Antieke Cultuur
(donderdagochtenden 10.00 – 11.45;
start: 24 september)
1. Egyptische Goden, Mythen en Legenden
2. Museum Bagdad en de cultuur uit
Mesopotamië
3. Het Paleis van Koning Minos op Kreta
4. Het Griekse beeld
5. Troje: de geschiedenis in afbeeldingen
6. Etruskische graven
7. Wonen in Pompeï
8. Het Romeinse portret
9. De Metamorfosen van Ovidius
10. Muziek in de Oudheid

Constantin Brancusi

U kunt zich aanmelden via een e-mail naar
saskiagras@hccnet.nl, of via de website
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl
of telefonisch: (070) 4481054 (evt. antwoordapparaat inspreken).
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer 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

KATTENOPPAS AANGEBODEN - Student
en vrijwilliger bij de Vereniging Kattenzorg,
wonend in de Vogelwijk, biedt zich aan als kattenverzorger bij u aan huis tijdens uw vakanties. Ook voor knaagdieren en uitlaten van uw
hond, evt. ook tijdens ziekte wanneer u kort
iemand nodig heeft. Bel voor verdere informatie: (070) 323 65 20.
GEZOCHT – Opslagruimte voor de tent van de
wijkvereniging. Afmetingen ingepakt: plm. 160
x 50 x 50 cm. Deze tent wordt door de wijkvereniging gebruikt bij straatfeesten e.d.. Voor
vragen of meer informatie : penningmeester@
vogelwijkonline.nl of 06 53 18 27 30.
BIJLES AANGEBODEN - Zeer ervaren
docent Duits uit de Vogelwijk heeft plaats voor
bijlessen in dit vak. Informatie tel. 325 52 00 of
06 54 67 84 24.
TIJDELIJK OPPASHUIS GEZOCHT Gezin (4 + hond) uit Breda zoekt in de periode
van 19 juli t/m 2 augustus een huis om op
te passen (eventueel met huisdieren). Dit
alles i.v.m. de zomercursus die onze dochter
gaat volgen bij de Dutch Don’t Dance Division.
Tijdens deze cursus staan we haar graag bij.
Mocht het nodig zijn om een week langer op te

passen, dan is dit geen probleem. Voor verdere
informatie en overleg kunt u bellen met tel. 06
83 90 3772.
AANGEBODEN - iPhone 5 incl. hoes en toebehoren; 16 GB. Prijs: € 290. Tevens voor golfdames: 2 Ping drivers, 1 Gallaway hybride 23°, 1
Ping ijzer 6, 1 Ping putter, golfkar, 2 draagtassen en wat toebehoren. Tel. 3230889 of e-mail:
jrh@casema.nl.
OPPAS GEZOCHT - Gezin met 2 kinderen
zoekt ervaren oppas aan huis voor 2 volle dagen
per week. Bel 06 48251427.
GEZOCHT - Rustige ict’er zoekt appartement
of etage in stadsdeel Segbroek, maximaal ca.
€700 per maand. Tel. 06-33585808.
GEVONDEN – Tegen het tuinmuurtje van de
‘Fazantflat’ aan de kant van de Sniplaan staat
al maanden een blauwe Sparta-damesfiets,
voorzien van zwarte fietstassen. De fiets staat
wel op slot. Misschien is hij ergens in de buurt
ontvreemd en daar neergezet. Wie de fiets mist,
weet nu dus waar hij te vinden is.
GEZOCHT - Voor onze kleinkinderen: een goed
eenpersoonsbed, liefst met een onderbed erbij.
Tel. (070) 3626909, Els Abbink.
TE HUUR: Garagebox met elekt. deur,
Balsemienlaan. Tel 06-5312 4659

VOGELWIJKAGENDA
Maandag
27 juli

Vanaf 17.00 uur: Borrel en diner
voor wijkgenoten in Restaurant
Berg en Dal, Bosjes van Pex (zie
elders in dit blad).

Vrijdag
Vanaf 15.00 uur: Vogelwijk
11 september Golftoernooi op golfclub
Ockenburgh (zie elders in dit
blad).
Vrijdag 11
september

Vanaf 15.00 uur: Vogelwijk
Golftoernooi op golfbaan
Ockenburgh.
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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: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail:
henrieke.schoenmakers@politie.nl

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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 kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.

Buurtveiligheid

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) 205 24 80. Lizeth Kastelein.

Brandweer:

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) 205 24 80.

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereniging: buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

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

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

THUISZORG
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
Respect Zorggroep
Tel. (070) 306 91 70
Website: www.respectzorggroep.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
WIJKVERENIGING

Website
www.vogelwijkonline.nl
Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl
Secretaris
Henk Eleveld
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
- Anja Jager
Wildhoeflaan 6, tel. 06 22 46 09 50
e-mail: anjajager66@kpnmail.nl
- Christian Pick
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com

Vergaderfaciliteiten wijkvereniging
Iris Weimar, e-mail: irisweimar@casema.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Coördinator: Willem Ruitenberg
w.r.ruitenberg@xs4all.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Bert Bruning: hjj.bruning@gmail.com
Tel: (070) 3684568
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl
Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
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
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
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl
Conditietraining voor mannen
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

