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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.

Nog even doorbijten en we kunnen de lente omhelzen. En de zomertijd niet te vergeten, die op de
31ste van deze maand z’n intrede doet. Langer licht,
langer energie. Maar daarover straks meer.
Op de aanstaande eerste lentedag beleven we
voor het eerst sinds eind september weer eens het
fenomeen dat de zon in het oosten verschijnt en in
het westen verdwijnt. Vroeger leerde je als kind op
school dat de zon in het oosten opkomt en in het
westen ondergaat. Lekker makkelijk, maar het klopt
gedurende het grootste deel van het jaar niet. Door
de rotatie van de aarde om de zon en om z’n eigen
as verschuift de de plek van opkomst en ondergang
voortdurend. Alleen rond 21 maart en 21 september
is het bij ons echt oost en west.
Het is altijd een mooi schouwspel als je op een zonnige dag in de kerstperiode in de namiddag op de
Sportlaan gaat staan en richting Kijkduin kijkt. Dan
zie je de zon als een enorme oranje ballon precies
in het verlengde van de Sportlaan en de Machiel
Vrijenhoeklaan naar de horizon zakken. Dat is het
zuidwesten! In die periode komt de zon ook niet in
het oosten op, maar in het zuidoosten.
Over zon gesproken… Aangemoedigd door
Vogelwijk Energie(k) én de buren heeft de auteur
van deze regels begin vorige maand de stap gezet
naar zonne-energie. Samen met de buren hebben
we, geruggesteund door een subsidiebedrag van het
rijk, 26 zonnepanelen (en geen ramsj-exemplaren)
op ons platte dak laten installeren. Sindsdien is het
elke dag weer spannend om te zien hoeveel energie
je hebt ‘gewonnen’.
Je gaat door zo’n investering ook veel bewuster met
je energieverbruik om. Wat kun je bijvoorbeeld doen
met 1 Kilowatt-uur? Dat hebben we maar eens opgezocht op internet. Met 1 kWh kun je bijvoorbeeld 10
uur je computer gebruiken, een vaatwasmachine op
65 graden laten draaien of vier avonden tv-kijken.
Een bonte was in de wasmachine kost anderhalve
kWh. Momenteel halen we op heldere dagen al zo’n
zes kWh uit de zon binnen. Dat is bijna net zo veel
als we verbruiken. Maar met de zomertijd gaan we
pas echt scoren!
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Een bijzondere wijk
Sinds ik zelf in de wijkvereniging actief ben,
ontdek ik steeds meer waar we in onze wijk
trots op mogen zijn. Een voorbeeld. Daar waar
omliggende wijken grote moeite hebben om
vrijwilligers te vinden, reageerden in onze wijk
maar liefst zeven mensen op een vacature om
de ledenadministratie te verzorgen. Ook op
andere vrijwilligerstaken hebben inmiddels
verschillende mensen gereageerd. Bijzonder,
anno 2013! Het bestuur is er enorm blij mee.
Dit laat onverlet dat we nog steeds extra vrijwilligers zoeken: wijkgenoten die bestuurslid
willen worden of die zich willen inzetten voor
activiteiten voor de allerjongsten (er is dit jaar
helaas geen paaspuzzeltocht!) en ouderen. Wij
vragen geen vergadertijgers maar mensen die
heel concreet dicht in de buurt nu en dan de
handen uit de mouwen willen steken. Samen
maken wij de Vogelwijk!
Sacramentskerk
De gekraakte Sacramentskerk blijft de aandacht van het bestuur vragen. Inmiddels is de
eerste zorg op het vlak van veiligheid gekanaliseerd: er zijn adequate maatregelen genomen,
er is toezicht door de brandweer geweest en er
zijn contacten tussen bewoners rond de kerk
en de asielzoekers en hun sympathisanten.
Daarmee lijkt een status quo bereikt waarvan
niemand kan zeggen wanneer en onder welke
voorwaarden daar verandering in komt.
In de tussentijd verhoudt ieder in de wijk zich
op eigen wijze tot de kerk en de tijdelijke bewo-
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ners daarvan. Dat is goed, zeker als we dat ook
van elkaar respecteren. Als bestuur proberen
we vooral ‘vooruit’ te kijken en zicht te krijgen
op de toekomst van het kerkgebouw.
Straatfeesten
Een oproep aan alle bewoners: organiseer
dit jaar een straatfeest! Misschien een wat
ouderwets instrument, maar wel een heel
doeltreffend middel om bij een goed glas wijn
te ontdekken wie nu echt je buren zijn. De
gemeente heeft subsidies voor dit soort feesten
(zie verderop in dit nummer). Niet voor het
eten of de drank, wel voor speciale activiteiten. Zeker als die bevorderen dat buren die je
zelden ziet achter hun heg vandaan komen.
Om de voorpret te verhogen hebben wij voor
elk buurtcomité dat ons meldt met de voorbereiding van een ‘laanparty’ bezig te zijn een
prima fles Vogelwijk-wijn in de aanbieding.
Met speciaal etiket! Wordt persoonlijk door de
voorzitter afgeleverd.
Vacatures in het bestuur
Anke Lütkenhues en Rob Heidt hebben aangegeven te willen stoppen als respectievelijk secretaris en penningmeester van het bestuur van
de wijkvereniging. Dat is te betreuren, maar
ook te begrijpen. Ze zijn beiden een aanzienlijke periode actief geweest. Het bestuur roept
geïnteresseerden voor deze functies op om zich
te melden. Zie onze gegevens achterin dit blad.
Een mailtje naar bestuur@vogelwijkonline.nl is
ook goed. Graag informeren wij u over inhoud en tijdsbeslag. Het is ons voornemen om
tijdens de Algemene Ledenvergadering van mei
nieuwe bestuursleden te benoemen.
Koninginnedag
Dit jaar krijgen we een bijzondere
Koninginnedag: kroning en koning. Het bestuur heeft zich afgevraagd of we onze traditionele VogelVrijmarkt moeten verplaatsen naar
een andere dag. Uiteindelijk is besloten het
feest toch op de dag zelf te vieren. Inmiddels

zijn de voorbereidingen – met verse hulpkrachten - al in volle gang. Graag roepen wij
Vogelwijkers op om op dinsdag 30 april hun talent te tonen op het Open Podium: een nieuwe
activiteit. Bent u meer of minder virtuoos
met (of zonder) een muziekinstrument, doet
of bent u een act, zingt u fraai solo of in een
gezelschap: meldt u aan voor uw five minutes
of fame in the Vogelwijk. Vragen, opmerkingen,
suggesties, aanmeldingen
koninginnedag@vogelwijkonline.nl.
Ton Hemmes
Tot slot ook vanaf deze plek oprechte condoleances aan alle ‘Kraaien’ in onze wijk die
geschokt kennis moesten nemen van het plotselinge overlijden van hun verenigingsmanager,
HBS-coryfee Ton Hemmes. Mijn gedachten
gaan uit naar vrouw en kinderen van Ton, naar
het bestuur van HBS en al diegenen die zo
fantastisch hun sport konden beoefenen omdat
Ton er was. Het is voor een vereniging van
groot belang dat goede mensen zich inzetten.
Het voorbeeld blijft.
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Anke Lütkenhues,
Marianne Moor, Arthur Wiggers en Rob Heidt)

VOGELWIJKAGENDA
Zondag
10 maart

13.00- 16.00 uur:
‘Groenwerkdag’ in de duinen

Woensdag
13 maart

17.00-19.00 uur, Borrel
VogelNetwerk, Papegaailaan 7

Donderdag 20.00 uur: Informatieavond
14 maart
Vogelwijk Energie(k) over
proefproject elektrische deelauto, Rietzangerlaan 2A
Zaterdag
23 maart

19.30 uur: Paasbridgedrive in
souterrain Bergkerk

Vrijdag
29 maart

12.00-15.00 uur:
Voorjaarslunch ouderen,
Eendelaan 6

Dinsdag
30 april

VogelVrijmarkt
(Koninginnedag

Zondag
26 mei

Uit de kunst in de Vogelwijk,
‘Dag van het woord’

Zondag
16 juni

Vogelwijk Classic Car Rally

Subsidies mogelijk voor diverse buurtactiviteiten
De gemeente Den Haag heeft de subsidieregeling voor allerlei projecten die de sociale samenhang in een wijk, buurt of straat verbeteren vorig jaar ondergebracht in een bundeling kleine
regelingen. Iedereen of een groep kan subsidie aanvragen voor een project waarmee de leefbaarheid of het welzijn in de wijk is gediend. Heeft u een idee dat hieraan voldoet – bijvoorbeeld een
laan- of buurtfeest - dan is hiervoor een budget beschikbaar onder de naam Subsidie Leefbaarheid
en Bewonersparticipatie. De subsidie wordt bij toekenning uitbetaald aan een rechtspersoon.
Uiteraard kunt u dit via de wijkvereniging regelen: bestuur@vogelwijkonline.nl
Let op: Voor jongeren tot 24 jaar die een goed idee hebben om samen een sociaal project op
te zetten (muziekfestival in de wijk, surffestijn op het strand, samen in de buurt iets bouwen of opknappen etc.) heeft het Fonds 1818 in Den Haag maximaal 3000 euro per project
beschikbaar. Kijk op www.fonds1818-24.nl
Ook voor andere maatschappelijke en culturele projecten kan een bijdrage va het Fonds 1818
worden gevraagd. Zie www.fonds1818.nl
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foto: Tristan van Rietschoten

Een Irakees en een sympathisant lezen het verslag in het wijkblad van februari over de bezetting van de kerk

Voorlopig nog geen zicht op
vertrek ‘kerkvluchtelingen’
Door Dick van Rietschoten
De ruim dertig uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers die sinds medio januari in de voormalige Sacramentskerk aan de Sportlaan wonen,
hebben geen idee wanneer zij het kerkgebouw
zullen verlaten. Volgens woordvoerder Kwinten
van de steunorganisatie Recht op Bestaan
onderschrijven de kerkbewoners en hun sympathisanten de opvatting van het bestuur van
de wijkvereniging dat de kerk een ‘tijdelijke’
vluchtplaats is. Het begrip ‘tijdelijk’ is echter in
de ogen van de vluchtelingen en hun pleitbezorgers en helpers vooralsnog zeer rekbaar.
,,Er moet eerst een oplossing voor hun probleem worden gevonden,’’ aldus Kwinten.
,,Maar dat is een politieke kwestie.’’ Het
bestuur van de wijkvereniging, onder leiding
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van voorzitter Chris van Dam, wil daarentegen
het liefst een ‘horizon’ voor de bezetting van de
kerk vastleggen.
Werkgroep
Op dinsdag 12 februari heeft de op initiatief
van de wijkvereniging in het leven geroepen
Werkgroep Asielzoekers Sacramentskerk over
de ontstane situatie vergaderd. De werkgroep
is breed samengesteld, met vertegenwoordigers
van de wijkvereniging, de omwonenden van
de kerk, de politie, het stadsdeel Segbroek, de
centrale gemeentelijke overheid en de (sympathisanten van de) asielzoekers.
De bijeenkomst vond plaats in een ontspannen
sfeer. Alle partijen bepleitten het belang van

goede onderlinge communicatie - er werden
na afloop telefoonnummers en mailadressen
uitgewisseld - en waar nodig en mogelijk het
maken van gezamenlijke afspraken.
Johan Bodrij, plaatsvervangend chef van het
politiebureau Segbroek, en wijkagent Wilfried
van der Vorst benadrukten dat de politie een
afwachtende houding inneemt en beslist niet
naar de bezetters van de kerk op jacht gaat.
Alleen bij eventuele verstoring van de openbare
orde of ernstige hinder voor omwonenden zal
de politie in actie komen. Van gemeentelijke
zijde werd meermalen gesteld dat de gemeente
er enkel op uit is ‘de situatie beheersbaar te
houden’.
Herziening asielbeleid
Namens de vluchtelingen en de steunorganisaties zei woordvoerder Kwinten Keesmaat
dat men er alles aan wil doen om overlast te
voorkomen, ook als het mooier weer wordt en
meer kerkbewoners buiten een luchtje gaan
scheppen.

,,Helaas is met geen mogelijkheid te zeggen
hoe lang deze situatie nog zal duren,’’ aldus
Kwinten. ,,Eerst zal de politiek in beweging
moeten komen om het huidige asielbeleid te
herzien. Het mag duidelijk zijn dat we voor de
huidige uitgeprocedeerden, die hun vaderland
niet meer in mogen of durven en al jaren in
Nederland hebben gewoond en gewerkt, een
generaal pardon nastreven. Of in elk geval een
voorlopige voorziening waardoor voor hen
weer werk en inkomen mogelijk wordt in afwachting van het moment waarop ze wél veilig
kunnen terugkeren naar hun land.’’
Tuin
Volgens Kwinten willen de bewoners van de
kerk graag bepaalde karweitjes verrichten,
onder meer om verveling te verdrijven. ,,Er
wordt bijvoorbeeld over gedacht de achtertuin
van de kerk op te knappen en er misschien
een moestuintje in aan te leggen,’’aldus de
woordvoerder. Hetgeen wijkvoorziter Chris
van Dam de opmerking ontlokte: ,,Ik neem

De Irakezen willen graag de wildernis in de ‘achtertuin’van de kerk aan de kant van de Sijzenlaan opknappen en er
eventueel een moestuintje inrichten. Probleem is wel dat er aan die kant van de kerk nauwelijks zonneschijn komt.
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aan dat hierover in de wijk zeer verschillende
opinies bestaan. Als wijkvereniging doen we
daarom geen uitspraak over dit plan. Ik kan
me overigens wel voorstellen dat naarmate de
lente nadert meer mensen de buitenlucht en de
zon opzoeken. We kunnen de kerk nu eenmaal
niet met huishoudfolie afplakken. Maar ik
vraag jullie: ga in elk geval geen actie voeren bij
de kerk en vermijd grote luidruchtige samen
scholingen.’’
Voorzieningen
De afgelopen maand zijn de voorzieningen in
de kerk enigszins verbeterd. Bedrijven die de
vluchtelingen welgezind zijn hebben inmiddels
een douche aangelegd en een heteluchtkachel
geïnstalleerd. Verder is er een grote groep mensen – onder wie ook Vogelwijkbewoners - die
geregeld eten en drinken naar de kerk brengt,
variërend van broden en pannen soep tot gebraden kippen en allerlei soorten groente. Ook
draaien de hulptroepen geregeld ‘wasjes’ voor
de Irakezen. Behalve volwassen bezoekers zijn
de afgelopen weken ook enkele klassen van de
nabijgelegen basisschool De Parkiet in de kerk
op bezoek geweest.
Op 16 en 17 februari hielden de asielzoekers en
hun achterban een actieweekend. Dat begon
op zaterdag met onder meer een demonstratie
in de Haagse binnenstad, samen met Irakezen
uit een kerk in Amsterdam. Daags daarna hield
men in de kerk aan de Sportlaan een ‘open
dag’, waarbij films en een documentaire over
vluchtelingen werden vertoond, gedichten
werden voorgelezen en een toespraak en een
lezing werden gehouden. Ongeveer vijftig
belangstellenden bezochten de open dag, die
afgezien van een tirade van een buurvrouw in
alle rust verliep.
Parochie
Medio februari heeft een vertegenwoordiging van het wijkbestuur overleg gevoerd met
representanten van de Haagse stichting Stad
en Kerk (STEK), die de asielzoekers terzijde
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staat, en met mensen van de r.k. Parochie der
Vier Evangelisten, waartoe onder meer de r.k.
kerk in de Kamperfoeliestaat hoort. Formeel is
deze parochie nog steeds – namens het bisdom
Rotterdam - beheerder van het kerkgebouw aan
de Sportlaan. De projectontwikkelaar Kavel BV,
die woningbouwplannen voor het terrein van
de kerk heeft, bezit nog slechts een optie op het
kerkgebouw en de grond. Deze optie is onlangs
met een jaar verlengd.
,,Uit deze gesprekken is niet veel tastbaars naar
voren gekomen,’’ aldus wijkvoorzitter Chris van
Dam. ,,Van onze kant moet het overleg vooral
worden gezien als een vorm van stille diplomatie. De genoemde parochie gedoogt de bezetting van de kerk en STEK is daar blij mee. Wij
concentreren ons als wijkbestuur niet alleen op
de nabije periode maar ook op de verdere toekomst van het kerkgebouw. Daarbij staan twee
vragen centraal. Ten eerste: Wanneer vertrekken de kerkbewoners? En ten tweede: Kunnen
we nog invloed uitoefenen op wat er daarna
met de kerk gaat gebeuren?’’

Herinneringen

aan de Heldringschool
Tekst: Dick van Rietschoten - Foto’s: Dick van Rietschoten en Haags Gemeentearchief
Met de in februari begonnen sloop van de
O.G. Heldringschool tussen het IJsvogelplein
en het Fazantplein, is voor enkele duizenden
oud-leerlingen een zichtbare en tastbare
herinnering aan hun jeugd weggevaagd. Een
van die vroegere scholieren is de 85-jarige
Jenny van Zutphen-Berman uit Voorburg, die
van de zomer van 1934 tot begin 1945 op de
Heldringschool zat.
,,Ja, dat is een lange periode,’’ zegt ze, ,,maar
dat komt doordat de school destijds ook een
mulo-afdeling had. Ik schoof na de hoogste
klas van de lagere school gewoon door naar de
eerste klas van de mulo, in hetzelfde gebouw.
Bovendien heb ik als gevolg van langdurige
ziekte ook nog eens twee keer een klas moeten
overdoen. We moesten trouwens begin 1943
de school verlaten omdat de wijk Duits militair
gebied werd. De mulo-leerlingen gingen toen

voortaan naar een school aan de Mient. Ik zat
inmiddels in de eindexamenklas, maar tot een
examen is het nooit gekomen, want er werden
wegens de hongerwinter vanaf eind december
1944 geen lessen meer gegeven. Iedereen die
een goed kerstrapport had, kreeg een diploma
uitgereikt. Ik hoorde daar ook bij.’’
Ze denkt nog altijd met weemoed terug aan
de jaren dat de protestantse school aan het
IJsvogelplein haar tweede thuis was. ,,Het was
toen ook nog een prachtig gebouw, met die
klok er bovenop. Heel veel jaren later werd er
wegens ruimtegebrek een vreselijk lelijke extra
etage op de school gezet. Geen gezicht!’’
Goudsbloemlaan
Als je Jenny van Zutphen haar gang laat gaan,
word je meegevoerd in een constante woordenstroom. Het is alsof ze, uit haar hoofd en
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vrijwel zonder haperingen, het boek van haar
leven voordraagt, nu en dan onderbroken door
een zin als: ,,Ik sta er zelf van te kijken dat ik dit
allemaal nog weet!’’
Ze werd geboren op het Indonesische eiland
Borneo en bracht daar ook de eerste zeven jaar
van haar leven door. Haar vader werkte voor de
scheepvaartonderneming KPM, de Koninklijke
Pakketvaartmaatschappij. In juli 1934 kwam
ze met haar ouders en twee jongere broers
naar Den Haag, waar ze zich vestigden aan de
Goudsbloemlaan. Jenny kwam in de tweede
klas van de O.G. Heldringschool terecht.
,,Dat was hooguit tien minuten lopen, lekker dichtbij. Ons huis van destijds is er nu
niet meer hoor. Het stond op de plek waar de
Ranonkelstraat begint. Bij de aanleg van de
Duitse tankgracht in 1942 is het afgebroken.
Wij zijn toen verhuisd naar de Abrikozenstraat.
Van daar uit ben ik op 2 januari 1945 naar de
Kamperfoeliestraat gelopen, waar op nieuwjaarsdag een V2-raket was neergekomen, op de
hoek van de Indigostraat. Er waren veel doden
en gewonden gevallen en ik kan me die enorme
puinhoop nog steeds voor de geest halen!’’
Vriendinnen
Maar we zouden het vooral over de
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Heldringschool hebben. Terug dus naar 1934.
,,Ik kwam in de tweede klas van de lagere
school, bij juffrouw Den Dulk, die op de
Sijzenlaan woonde. In de klassen daarna had
ik juffrouw Oort, meester Visser, juffrouw Gras
en juffrouw Kooper. De laatste twee waren
dezelfde persoon, want juffrouw Gras was
inmiddels gehuwd met ene meneer Kooper. We
hebben later nóg een huwelijk meegemaakt,
want de eigenaar van kruidenierszaak Roos
aan het Distelvinkenplein ging trouwen met
een kleuteronderwijzeres van onze school, die
bekend stond als juf Bep. Haar achternaam was
Mattheüs. Zij ging uiteindelijk ook in de winkel
werken. Ja, zulke bijzondere dingen blijven je
het makkelijkst bij hè.’’
Gezien de ligging van de school had Jenny
veel vriendinnen die in de Vogelwijk woonden.
,,Aan de Laan van Poot, de Kwartellaan en de
Patrijslaan bijvoorbeeld. Ik weet nog goed dat
we hebben staan kijken bij een brand op de
hoek van de Patrijslaan en de Haviklaan. Een
brandweerman gooide uit een raam onder het
schuine dak kinderkleertjes naar buiten. Dat
maakte heel veel indruk op me.’’
Later, als muloleerling, kreeg Jenny voor het
eerst ook oog voor de jongens. ,,Ik was nogal
verkikkerd op Wim Geluk, die op de Sijzenlaan

Wel weet ik nog dat ik vaak bang ben geweest
voor een inval van Duitse militairen in school.’’

woonde, vlak bij de tennisbanen die er toen nog
lagen’’, zegt ze lachend. Ze bloost er nu nóg van.
Foute leraar
Na de inval van het Duitse leger waren er binnen het lerarenkorps van de Heldring-mulo
duidelijk spanningen voelbaar, weet Jenny
nog. ,,Meneer Houwen, die geschiedenis en
wiskunde gaf, was openlijk lid van de NSB en
heulde dus met de Duitsers. Anderzijds had je
onder anderen zijn collega Van Dam, die zich
manifesteerde als een uitgesproken oranjeklant. En heel gek: uitgerekend Van Dam was
leraar Duits! Ik vraag me af hoe schooldirecteur
De Groot daarmee is omgegaan.
Er liepen op school ook nogal wat kinderen van
NSB’ers rond. Die konden er natuurlijk niks aan
doen dat hun ouders zo waren, maar ze werden
er wel op aangekeken.’’
,,Onlangs heb ik contact gehad met een andere
oud-leerling, Gerard Woortman, die overigens
niet bij mij in de klas zat. Volgens hem is er
een keer een vechtpartij in de lerarenkamer
geweest tussen die foute leraar Houwen en
een collega. Ook wist hij nog dat een leerling
een keer op straat met krijt had geschreven:
Houwen is een landverrader. Persoonlijk kan
ik me daar allemaal niets van herinneren hoor.

Verpleegster
Na de bevrijding ging Jenny een jaar naar de
huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort,
bij de Archimedesstraat, waarna ze vertrok
naar Dordrecht. Daar volgde ze in het ziekenhuis een verpleegstersopleiding, maar na twee
jaar keerde ze terug in Den Haag. Ze werd
doktersassistente in een verpleeghuis aan de
Pletterijstraat, leerde haar toekomstige echtgenoot kennen en trouwde in 1953 met hem.
Vervolgens werkte ze tot haar vijftigste bij de
medische dienst van oliemaatschappij Chevron,
vlakbij de Houtrustbrug, in een kantoorgebouw
met uitzicht op de Vogelwijk. ,,Van tijd tot tijd
ging ik weer eens in de wijk kijken, want ik heb
er zó veel herinneringen liggen. Pas nog ben ik
er met de auto weer eens heen geweest, samen
met mijn Heldringschoolvriendin Liesbeth
Lambooy die nu in Heemstede woont.
Op een tafeltje heeft Jenny een fotoalbum klaarliggen met vele herinneringen uit haar jeugdjaren. Er staan zelfs foto’s van leraren van de
Heldringschool in, en van een schoolreisje naar
Schiphol in 1938. En kijk, daar is ook nog een
poëziealbum uit 1937. Op een van de pagina’s
staat met kleurige grote letters God is liefde
geschreven. Was getekend: juffrouw Gras.
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Fladderen over de wereldbol
De ‘buitenlandse zaken’ van Henk en Martine Gajentaan
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
,,Er zijn maar weinig Nederlanders die het zo
ver hebben geschopt.” Henk Gajentaan zegt
het met geamuseerde blik, maar eigenlijk is
hij er best een beetje trots op. Zojuist heeft hij
verteld dat er in 1998 een insect naar hem is
vernoemd, namelijk een pas ontdekte nieuwe
vlindersoort: de Euclea Gajentaani. Het tot dan
toe nog onbekende diertje, een koperkleurige
nachtvlinder, werd aangetroffen in het MiddenAmerikaanse land Costa Rica. En niet toevallig
was Henk Gajentaan daar toen Harer Majesteits
ambassadeur.
Naam
In hun appartement aan de Laan van Poot,
in de zogeheten Fazantflat, kijken Henk en
Martine Gajentaan terug op de decennia die
ze samen hebben beleefd. In Nederland en
ver daarbuiten, want Henk was gedurende
zijn hele werkzame leven een dienaar van
Buitenlandse Zaken.

10
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De ‘Gajentaanvlinder’ komt pas tegen het eind
van het verhaal voorbijfladderen, en dan is er
al heel wat gepasseerd: Amsterdam, Den Haag,
New York, Mexico, Bangladesh, Costa Rica.
Aan het begin, vlak voordat het echtpaar
van wal steekt, wil de gast met de blocnote
op schoot graag dat er eerst opheldering
wordt verschaft over die opmerkelijke naam
Gajentaan. Waar komt dat woord vandaan?
Henk staat op, loopt de kamer uit en komt
nog geen vijftien seconden later terug met
een boekje in de hand. Op de kaft staat met
grote letters z’n familienaam in verschillende
spellingen geschreven. ,,Ik heb in de loop der
jaren nogal wat stamboomonderzoek verricht en daar is dit uit voortgekomen,’’ zegt de
auteur van het boek. ,,De naam komt uit Italië.
Oorspronkelijk was het Gaetano, oftewel:
afkomstig uit de kustplaats Gaeta, tussen Rome
en Napels. Ik ben in mijn onderzoek tot 1648
gekomen, aan het eind van de Tachtigjarige

Oorlog. Toen woonde in de stad Utrecht een
soldaat die Gajetaen werd genoemd. In de loop
der tijd is die naam verbasterd.’’
Tinbergen
Henk (75) en Martine (vijf jaar jonger)
leerden elkaar kennen in Amsterdam. ,,Bij
een tante van mij,’’ zegt Martine, die van huis
uit Groenendijk heet en wier vader destijds
als chirurg in het Voorburgse ziekenhuis
Antoniushove werkte. ,,Ik woonde tijdelijk bij
die tante omdat ik na een afgebroken universitaire studie secretaresse bij het Stedelijk
Museum was geworden. Een zoon van m’n
tante, mijn neef dus, was bevriend met Henk.
Ouwe schoolmakkers. Toen ik Henk voor het
eerst ontmoette, was hij net als ambtenaar op
het ministerie van Buitenlandse Zaken begonnen.’’
Henk: ,,Ik ben van geboorte Amsterdammer –
nee, Martine niet, die kwam uit Voorburg – en
ik had in Utrecht rechten gestudeerd en daarna
nog twee jaar politieke wetenschappen aan de
universiteit van Princeton, dicht bij New York.
Voor mijn werk bij Buitenlandse Zaken was ik
in Leidschendam gaan wonen. Dat was ook
onze eerste gezamenlijke woonplaats nadat
Martine en ik in 1965 waren getrouwd.’’
Opeens heft hij een wijsvinger en zegt: ,,In datzelfde jaar maakte ik voor het eerst kennis met
de Haagse Vogelwijk. Een historisch moment!
Op het ministerie was ik komen te werken op
de nog zeer jonge afdeling Ontwikkelingshulp.
Na enige tijd werd ik namens ‘BZ’ secretaris
van een nationale adviesraad voor ontwikkelingshulp. Dat gezelschap stond onder leiding
van professor Jan Tinbergen, die in 1969 de
Nobelprijs voor economie zou krijgen. Hij
woonde aan de Haviklaan en toen we een keer
bij hem thuis vergaderden, maakte ik dus m’n
entree in de Vogelwijk. Met lijn 12. Tinbergen,
die een tramfanaat was, had me precies verteld
met welke twee tramlijnen ik vanuit de stad
naar z’n huis moest komen. Hij kende zelfs de
vertrektijden uit z’n hoofd.’’

D66
In het jaar daarop, 1966, kwam Henk wel vaker
in de Vogelwijk. Niet bij Tinbergen over de vloer,
maar aan de Laan van Poot 230 bij zijn collega
Geb Ringnalda en diens vrouw Jenneke, met
wie Henk en Martine bevriend waren geraakt.
Er was nog iets anders dat de beide echtparen
bond: hun activiteiten voor de nieuwe politieke
partij D66. Henk en Geb hadden beiden aan de
wieg van de partij gestaan, want zij behoorden
tot de groep van 36 oprichters, onder wie uiteraard ook Hans van Mierlo. Ten huize van de
Ringnalda’s zijn destijds verschillende politieke
vergaderingen gehouden, want Geb werd na de
oprichting de eerste partijvoorzitter. Martine:
,,Later gingen we bij diverse verkiezingscampagnes met folders langs de deuren. Je stopte ze
niet in de brievenbus, maar belde gewoon aan.
We waren zó enthousiast! Het was een leuke,
inspirerend tijd.’’
In 1969 vertrok Geb met z’n gezin naar New
York, waar hij eerste secretaris werd bij de
Permanente Nederlandse Vertegenwoordiging
bij de Verenigde Naties. ,,En je mag drie keer
raden wie hem opvolgde toen hij in 1972 terugkwam,’’ lacht Henk. ,,Ik dus. Zo gingen we met
het hele gezin, inclusief onze twee nog jonge
zoons Matthijs en Kees, naar Amerika. Later
heb ik Geb opnieuw opgevolgd, want bij onze
terugkeer nam ik zijn plaats in op het ministerie
en ging hij weer naar New York. Vervolgens
trad ik daarna wéér in zijn voetsporen en ging
ik aan de slag als gevolmachtigd minister bij de
Nederlandse VN-vertegenwoordiging. Max van
der Stoel was toen als permanent vertegenwoordiger mijn chef.’’
Edelsmederij
Intussen had Martine naast haar moederschap
ook niet stilgezeten. ,,Tijdens onze eerste periode in New York ben ik een cursus edelsmeden
gaan doen. In de loop der jaren heb ik ontelbare
sieraden ontworpen en gemaakt, voor mezelf,
voor anderen en ook voor de verkoop. Die creativiteit heb ik niet van een vreemde, want mijn
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moeder Cor de Zwaan was schilderes. Haar
belangrijkste leermeester was Rein Draijer, representant van de Nieuwe Haage School. Kijk,
hier hangen nog allerlei doeken van haar. Een
jaar of tien geleden, toen we na onze omzwervingen definitief in de Vogelwijk gingen wonen,
ben ik nog aanvullende lessen gaan volgen bij
beeldend kunstenares Carla Krutzen, die in
Scheveningen een academie voor edelsmederij
leidt: de Breston Academie. Maar sinds vorig
jaar doe ik er niets meer aan. Ik heb genoeg
mooie dingen gemaakt, vind ik, en het ging me
steeds meer aan inspiratie ontbreken.’’
Het is al eerder vermeld: tot de ‘omzwervingen’van Henk en Martine behoorden niet
alleen de retourtjes Nederland-USA. In 1987
verhuisde het paar, inmiddels zonder kinderen,
naar Mexico City waar Henk was benoemd tot
‘ambassaderaad’oftewel ‘tweede man’ na Harer
Majesteits ambassadeur aldaar. Het verblijf
daar duurde maar zo’n twee jaar, want in 1990
volgde de benoeming van Henk tot ambassadeur in Bangladesh, het vroegere Oost-Pakistan
of Oost-Bengalen. ,,We hadden in Mexico net
een beetje Spaans onder de knie, maar toen
we naar Azië gingen, hadden we er niets meer
aan,’’ lacht Martine.

12
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Pratend over Bangladesh klinken uit beide
monden voortdurend woorden als ‘enerverend’, ‘fascinerend’, ‘verbijsterend’ of ‘bijzonder
interessant’. Henk: ,,Het land was pas in 1971
onafhankelijk geworden van Pakistan en zat
net in de overgang van militaire dictatuur naar
democratie. Het rivierdeltagebied naar de Golf
van Bengalen werd om de haverklap geteisterd
door overstromingen, er was schrikbarend veel
schrijnende armoede en de hoofdstad Dhaka
waar we woonden was – en is – een van de
drukste en dichtstbevolkte steden op aarde.
Nederlanders hebben er in de loop der jaren
heel veel ontwikkelingshulp geboden, al was
het alleen al in de strijd tegen die overstromingen. Voor een ambassadeur als ik was er dus
altijd veel te doen.’’
Martine: ,,De bevolking is er zeer begeesterd,
ambitieus en uitermate vriendelijk. Bijna
iedereen is moslim, maar fanatici tref je er niet
of nauwelijks. Er zijn ook heel veel kunstenaars
die aan de weg timmeren, heel bijzonder voor
een moslimland. Ik heb er vaak exposities
mogen openen. We hebben trouwens in die periode met onze zoons, die op bezoek kwamen,
ook een onvergetelijke reis naar het Himalayakoninkrijkje Bhutan gemaakt.’’
Brug
,,Nog een kleine anekdote,’’ zegt Henk. ,,Kort
voor wij naar Dhaka gingen, had Nederland
een brug aan Bangladesh geschonken, die
afkomstig was van Neeltje Jans, het werkeiland bij de bouw van de Oosterscheldedam.
Maar in 1991, toen wij er een jaar waren,
woedde er een hevige storm, waardoor een
van oorsprong Nederlandse hijskraan die dicht
bij die brug stond omver woei en die Neeltje
Jansbrug ramde. Brug kapot. ‘Tja’, zei de
regering van Bangladesh, ‘dit is echt helemaal
een Nederlands ongeluk. Daar hebben wij
geen enkele schuld aan. Dus Nederland moet
de schade maar repareren.’ Dat is inderdaad
zo geregeld en na een paar maanden werd de
gerepareerde brug met een uitbundige cere-

monie weer geopend. Ik zie het beeld nog voor
me: een paar duizend mannen in witte kledij
op die brug.’’ Martine vervolgt: ,,Daarna was er
een maaltijd voor iedereen, maar voorafgaand
daaraan gingen ze onder leiding van een geestelijke bidden. Ik stond blootshoofds naast een
minister en wilde snel uit eerbied een sjaal over
m’n hoofd gooien. Maar de minister hield me
tegen. ‘Hoeft niet hoor, mevrouw’ zei hij.’’
Henk: ,,Als je nu kijkt hoe Bangladesh zich
heeft ontwikkeld… ongelooflijk. Mede dankzij
de hulp van buitenaf, maar toch grotendeels
op eigen kracht. Economisch gaat het steeds
beter, ondanks de wereldcrisis, en de bevolking
groeit steeds minder snel. Weet je trouwens dat
er momenteel in Bangladsesh, dat drie keer zo
groot is als Nederland, al zo’n 155 miljoen mensen wonen? Mind you: dat is meer dan in heel
het huidige Rusland!’’
Costa Rica
Na terugkeer uit Azië in 1994 ging Henk weer
op het ministerie aan de slag en vestigde hij
zich met Martine in de Vogelwijk, waar ze
een huis hadden gekocht aan de Pauwenlaan
3. Lang woonden ze daar echter niet, want
drie jaar later kreeg Henk een benoeming tot
ambassadeur in Costa Rica. ,,En toen zijn we zo
dom geweest het huis te verkopen,’’ verzucht
Martine. ,,Daar hadden we beter een poosje
mee kunnen wachten, want kort daarna werd
de huizenmarkt booming.’’
Overigens ging Henk het Koninkrijk der
Nederlanden niet alleen in Costa Rica vertegenwoordigen, maar kreeg hij ook een zwikje
buurlanden onder zijn hoede. ,,Ik was tevens
ambassadeur van El Salvador, Guatemala,
Honduras en Nicaragua. Met de laatste twee
landen heb ik in 1998 veel bemoeienissen
gehad nadat die zwaar waren getroffen door de
orkaan Mitch.’’
,,Costa Rica is het meest welvarende en ook
mooiste land van Midden-Amerika. Het leger is
er in 1973 afgeschaft, het land heeft een prima
onderwijssysteem, de gezondheidszorg is er

redelijk goed en er bestaat een sociaal vangnet
voor arme mensen. Omdat het ook een waterrijk land is, zijn er veel waterkrachtcentrales,
die dus schone en relatief goedkope energie
leveren. Verder is de export er behoorlijk goed:
heel veel ananas – kijk in onze supermarkten maar naar de labeltjes aan de ananassen – maar ook koffie, bananen en planten.
En niet te vergeten Intel-microprocessors. De
Amerikaanse fabrikant van die computerchips
heeft sinds 1998 een grote vestiging in Costa
Rica.’’
Vlinder
Dan is het zo ver: daar komen de vlinders voorbijvliegen, waaronder de Euclea Gajentaani.
Kort daarvoor had Henk verteld dat de indrukwekkende natuur van Costa Rica uitzonderlijk
veel verschillende planten- en diersoorten kent.
,,De biodiversiteit is er volgens deskundigen
het grootst van alle landen ter wereld. ,,In die
immense rijkdom aan soorten werd in 1998
een nieuwe vlinder ontdekt, die heel eervol
naar mij werd genoemd. Dat had natuurlijk een
reden: Nederland was een belangrijke financiële sponsor van het Costaricaanse Instituut
voor Biodiversiteit. Vandaar dus.’’
Opnieuw verheft de oud-ambassadeur zich
uit z’n stoel om iets te gaan pakken. Even later
staat hij met een ingelijste kleurentekening
van de Gajentaanvlinder in handen. ,,Je mag
‘m afdrukken in het wijkblad, ook al is-ie dan
zwartwit’’, klinkt het genereus.’’
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Pensioen
In 2001 ging Henk met pensioen. Terug uit
Costa Rica, terug naar de Vogelwijk. Ditmaal
wist het paar een huurappartement in de
Fazantflat te bemachtigen, aan de kant van
de Sniplaan. ,,Maar twee jaar geleden zijn we
binnen de flat verhuisd en iets ruimer gaan
wonen,’’ vertelt Martine. ,,En zo zitten we dan
nu aan de Laan van Poot.’’
Henk werd voorzitter van de huurdersvereniging van het flatcomplex, dat officieel eigendom is van verzekeringsbedrijf Achmea. ,,En
ik zit in het bestuur van de club van afgestudeerden – alumni, zoals dat heet - van de

Universiteit van Utrecht uit de Haagse regio
én van eenzelfde soort club van Nederlandse
Princeton-alumni.’’
,,We bridgen ook nog graag’’, vult Martine
aan. ,,En reizen, niet te vergeten. We gaan dit
jaar bijvoorbeeld voor de zevende keer naar
Japan, waar onze zoon Kees al jaren met een
Japanse vrouw woont. Ze hebben ook een
zoon, dus dat is voor ons als opa en oma een
extra prikkel om er geregeld heen te vliegen.
Onze oudste zoon Matthijs, die een dochter
heeft, woonde een poosje in Canada, maar
die is gelukkig weer terug. Lekker dichtbij, in
Rotterdam.’’

Cursus valpreventie van start
Op dinsdag 12 februari begon in het zaaltje
naast de kerk aan de Rietzangerlaan de in dit
blad al veelbesproken cursus valpreventie voor
ouderen. Zo’n dertig deelnemers, verdeeld over
een ochtend- en middagsessie, luisterden op
deze eerste cursusdag geboeid naar de voordracht van valpreventie-docente Sarie Talsma,
die niet alleen met lichtbeelden werd geïllustreerd maar ook met verhalen uit de dagelijkse
praktijk.
In totaal bestaat de (gratis) cursus uit vier
lessen van twee uur, waarbij het de bedoeling is dat de deelnemers niet alleen leren hoe
valpartijen kunnen worden voorkomen, maar
ook wat je na een val moet doen en hoe je – als
er geen ernstige blessures zijn - het best weer
overeind kunt komen. Alle cursisten ontvangen
een cursusboekje.
Derde cursus gepland
Vanwege de grote belangstelling vanuit de
Vogelwijk is inmiddels een derde cursus gepland, die op 19 maart van start zal gaan. Net
als de twee eerdere cursussen wordt ook deze
gegeven aan de Rietzangerlaan 2A.

14

De Vogelwijk maart 2013

Voor de derde cursus zijn nog zes plaatsen
beschikbaar, dus wie nog wil deelnemen, moet
snel reageren. Gegadigden dienen zich aan te
melden bij Marianne Moor, bestuurslid van de
wijkvereniging.
E-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
Telefoon: 06 53 22 13 79
De data en tijden voor de nieuwe cursus zijn:
Dinsdag 19 maart
10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 26 maart
10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 2 april
10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9 april
10.00 tot 12.00 uur

‘Belangeloos voor anderen iets
doen is nuttig en leerzaam’
Ilona van Voorst zet zich in voor
maatschappelijke stages van jongeren
Tekst en foto’s: Magda van Eijck
Sommige mensen is het aangeboren om anderen te helpen. Het zit als het ware in hun bloed.
Anderen beschouwen het als een kwestie van
‘noblesse oblige’. Maar doorgaans is het belangeloos toesteken van een helpende hand iets
dat kinderen bij de opvoeding en scholing moet
worden bijgebracht. Daarbij snijdt het mes aan
twee kanten: iemand helpen is niet alleen goed
voor die ander, maar ook voor jezelf, voor je
eigen ontwikkeling als mens.
Vanuit dit idee is de Wet Maatschappelijke
Stage ontstaan. Deze wet, die vorig jaar in werking is getreden, houdt in dat alle leerlingen in
het voortgezet onderwijs vóór hun eindexamen
in totaal 30 uur aantoonbaar belangeloos iets
voor een ander en/of de maatschappij moeten doen. Dat kan van alles zijn, zoals in een
verpleeghuis helpen, zorgen dat een speelplek
of park er netjes - dus zonder rommel – uitziet,
met ouderen uit wandelen gaan of klusjes
voor hen doen, werken in een dierenopvang of
activiteiten helpen organiseren voor kinderen.
Alles is mogelijk, als het maar in het kader van
de maatschappelijke dienstverlening past en
als het gebeurt voordat je eindexamen hebt
gedaan.
Website
Vogelwijkbewoonster Ilona van Voorst tot
Voorst, geboren als Ilona van Nispen tot
Sevenaer, heeft zich voorgenomen bij dit proces de helpende hand te bieden. En geheel in
de geest van de maatschappelijke stage, die nu

voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs
verplicht is, doet ze dat belangeloos. In haar
mooi gelegen huis aan de Pauwenlaan vertelt
ze er geestdriftig over.
,,Sommige scholen hebben voor het regelen
van die stages zelfs speciale leerkrachten aangetrokken,’’ zegt ze. ,,En de Haagse organisatie
PEP, waar vrijwilligers zich voor allerlei taken
kunnen melden, schijnt er zelfs een miljoen
euro voor te krijgen. Maar het is naar mijn
mening helemaal niet nodig dat de overheid
hier geld voor geeft! Het kan veel eenvoudiger
en zonder kosten.’’
,,Omdat ik de maatschappelijke stage zo
belangrijk vind, heb ik een simpele website
gemaakt: www.creatiefonderwijs.nl Hier kun-
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nen leerlingen van middelbare scholen een formulier vinden waarop zij in kunnen vullen wat
en wanneer zij iets voor een ander willen doen.
Maar de website is ook bestemd voor mensen
die het plezierig zouden vinden als een scholier
iets voor hén zou willen doen. Ook zij kunnen
een formulier invullen en daarop aangeven
welk klusje ze willen laten verrichten. ‘’
Franse Alpen
Ilona is geboren en getogen in Den Haag, in
de wijk Benoordenhout. Ze woont met haar
echtgenoot Bernt al ruim vijftien jaar in de
Vogelwijk. Eerst op Kwartellaan 18, waar hun
kinderen Friso (nu 13) en Anne-Pauline (14)
geboren zijn. Een jaar of negen geleden verhuisde het gezin naar de Pauwenlaan.
Daar heeft het viertal echter niet onafgebroken
gewoond, want in 2010 trokken Ilona en Bernt
de deur achter zich dicht, zetten het alarm aan
en vertrokken met de kinderen voor een jaar
naar Frankrijk om in hun kleine vakantieappartement bij het skigebied Portes du Soleil in de
Franse Alpen te gaan wonen.
Ilona: ,,Goed voor de kinderen om te leren
dat ruimte en vrienden om je heen en altijd
je moederstaal spreken niet vanzelfsprekend
zijn! Bovendien had ik zelf ervaren, toen ik na
mijn middelbare schooltijd een jaar in Canada
woonde, hoe leuk het is om dagelijks - en niet
alleen in vakanties - op de ski’s te staan. Dat
gunde ik mijn kinderen ook. Anne-Pauline
en Friso gingen naar een Franse middelbare
school en behaalden zelfs aan het eind een
internationaal erkend diploma.’’
Maison de Retraite
,,Maar ze deden er meer dan leren en skiën. Na
schooltijd verzorgden de kinderen en enkele
klasgenoten samen met mij geregeld oudere
bewoners van een naburig Maison de Retraite.
In de hal van dat bejaardenhuis deden we gymnastiekoefeningen met hen, gaven we massages
en verzorgden we hun nagels. We noemden de
ruimte waar we dat deden ‘De Beautysalon’.’’
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,,De combinatie van beweging en verzorging
was een groot succes. Ouderen bewegen vaak
nauwelijks, maar ze vinden het heerlijk om
dat met kinderen te doen. We gooiden bijvoorbeeld zachte ballen naar hen en oefenden met elastiek. Ze vonden het trouwens
ook een feest om samen met de kinderen te
schilderen. Inmiddels denken ze daar dat alle
Nederlanders en Nederlandse kinderen op die
manier in Nederland in verzorgingshuizen
helpen!”
Schilderen en tekenen
,,Ik teken en schilder graag. Tot een paar
jaar geleden maakte ik kaarten voor hotels
en restaurants. Mijn klanten waren Badhotel
Domburg, Auberge De Kievit in Wassenaar
en brasserie De Koepel in Voorburg, van
Henk Savelberg. Ze gebruiken mijn kaarten
en routebeschrijvingen nog steeds. Ik heb in
Delft een paar jaar Industrieel Ontwerpen
en Bouwkunde gestudeerd, maar dat vond
ik om verschillende redenen niet bevredigend. Na mijn Rechtenstudie in Amsterdam,

die ik gecombineerd heb met Arbeids- en
Organisatiepsychologie, heb ik bij Tata gewerkt, het vroegere Hoogovens.’’
,,Maar eigenlijk wil ik liever de ruimte hebben
om dingen op te pakken die mij aanspreken.
Daar wil ik me dan volledig voor inzetten.
Omdat ik niet begreep waarom zoveel basisschoolleerkrachten zo gedemotiveerd leken en
ook geen ambitie leken te hebben om een onderwerp als taalregels boeiend te vinden, ben
ik twee jaar de Pabo gaan doen. Nu ik weet wat
daar speelt, probeer ik via de Stichting Creatief
Onderwijs die ik heb opgericht, op mijn manier
te kijken wat ik voor goed onderwijs kan betekenen.”
Sacramentskerk
En passant vertelt Ilona ook nog hoe zij
zich heeft ingezet voor het behoud van de
Sacramentskerk aan de Sportlaan, die sins half
januari onderdak biedt aan uitgeprocedeerde
Iraakse asielzoekers. ,,In Rome ligt nog een bezwaar van mij tegen sluiting van de kerk”, zegt
ze. ,,Dat heb ik gedaan omdat ik het niet eens
ben met de wijze van beoordeling. De vijf katholieke kerken in dit deel van Den Haag, waarvan er vier gesloten zouden worden, mochten
zichzelf beoordelen en dat lijkt mij onjuist. De
Heilige Familiekerk aan het Kamperfoelieplein
presenteerde zich bij allerlei aspecten als de
beste. Zo meende deze kerk onder meer twee
keer zo groot te zijn als de Sacramentskerk wat niet zo is – waardoor zij meer punten kreeg
toegekend. Die kerk mocht uiteindelijk blijven
bestaan. De andere vier kerken, waaronder
de Sacramentskerk, moesten sluiten. Eigenlijk
had een neutrale instantie naar de vijf kerken
moeten kijken. Mijn beroep moet nog steeds
worden behandeld. Zolang dat niet is gebeurd,
kan het kerkgebouw juridisch niet worden
overgedragen aan derden.’’
Wet Maatschappelijke Stage
Naast een aantal andere activiteiten, zoals een
leesproject in de Schilderswijk en een toneel-

stuk over Koning Willem I voor scholieren met
het oog op het aanstaande 200-jarig bestaan
van het Koninkrijk der Nederlanden, is Ilona
momenteel bezig met het fenomeen maatschappelijke stage. Ze heeft daar uitgesproken
ideeën over. ,,Natuurlijk kunnen scholen voor
30 lesuur bij verzorgings- en verpleegtehuizen
een stage organiseren om leerlingen koffie en
thee rond te laten brengen. Maar is het niet
beter de scholieren de verantwoordelijkheid te
geven zélf iets te zoeken? Geeft dat niet meer
voldoening en leren ze daar niet veel meer
van?’’, aldus Ilona.
,,Met coördinator Sandra Menken van de
Burenhulpcentrale Segbroek heb ik al afgesproken dat leerlingen zich op de website
www.burenhulpcentrale.nl of telefonisch
kunnen melden als ze via hun stage iets voor
de maatschappij willen doen. Zij moeten dan
zeggen dat ze zich opgeven naar aanleiding
van hun maatschappelijke stage. Zo hebben
jongeren én ouderen in deze omgeving er
profijt van.’’
,,Ook Mieke Douma van de Vogelwijk
Ouderenactiviteiten weet inmiddels van deze
extra mogelijkheid om scholieren in te zetten
voor hulp. Leerlingen kunnen via de stage
coördinatoren van hun eigen school - bijvoorbeeld Sorghvliet, het VCL, Dalton, Maris of
het Segbroek College - deze invulling van hun
stage en de desbetreffende papieren zelf regelen. En via de website
www.creatiefonderwijs.nl kunnen ze de
benodigde papieren zelf printen.”
Kortom: Ilona van Voorst tot Voorst is een
maatschappelijk zeer betrokken vrouw die
zich inzet om anderen te helpen.
Ze is er heilig van overtuigd dat jongeren door
de ervaring om belangeloos iets voor anderen
te doen zich beter zullen ontwikkelen en ook
beter leren verantwoordelijkheid te dragen.
Niet voor niets is dan ook haar motto:
‘Jong en oud samen goud’.
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Glühwein, gelukwensen en
gezelligheid
Tekst en foto’s: Jaap Nienhuis, Spotvogellaan

Hoewel de lente al voor het grijpen ligt, keren
we nog even terug naar de eerste maand
van dit jaar. Op zaterdagmiddag 12 januari
hadden bewoners van de zuidelijke helft van
de Oude Buizerdlaan en het aangrenzende
deel van de Spotvogellaan spontaan een
‘Nieuwjaarsbuitenborrel’ georganiseerd om
elkaar op ongedwongen wijze geluk voor het
nieuwe jaar te wensen en tevens wat nader
kennis te maken. Sanne Gooskens (Spotvogel)
en Wouter Biemans (Buizerd) hadden hiertoe
het initiatief genomen. Ze hadden in de directe
omgeving geflyerd en gezorgd voor een tent,
muziek, glühwein en grote (hergebruikte!)
kerstbomen .
Internationaal
Vanaf 17.00 uur stroomden de buren uit de
directe omgeving toe. Er waren mensen die
al heel lang in de wijk woonden, maar ook
buurtgenoten die zich er zojuist hadden gevestigd. Zo was bijvoorbeeld de dochter aanwezig van de notaris die in een ver verleden de
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Vogelwijkvereniging mede had opgericht. Een
aantal partygangers had ook een internationaal
tintje, zoals expats uit Denemarken en een
Vogelwijker die tijdelijk in Shanghai woont en
op ‘klein verlof’ in Den Haag was.
De genodigden hadden zelf allerlei smakelijke
dingen meegenomen zoals wijn, vruchtensap,
bowl, kippenpoten, zelfgebakken quiches
en voor de ‘nablijvers’ verschillende soorten
whisky voor bij de vuurkorf.
Zondagmorgen vroeg waren er weer heel wat
bewoners in de weer om de partytent af te
breken en de laan weer helemaal bezemschoon
te maken. Het was een heel geslaagd initiatief
dat wellicht tot een traditie kan uitgroeien en
ook bewoners van andere lanen zou kunnen
prikkelen iets dergelijks te doen. Er zijn in
het verleden wel vaker dergelijke openluchtnieuwjaarsborrels geweest, maar de laatste
jaren horen we daar niet meer over. Reden
genoeg dus om er in dit maartnummer van het
wijkblad toch nog even op terug te blikken.
Dergelijke feestjes zijn goed voor de bevordering van de sociale binding in en ronde de vele
lanen van onze wijk!

Bachs Matthäus Passion verklaard
Lezing met geluidsfragmenten en beelden
op 13 en 15 maart a.s. door drs. Saskia Gras
Locatie: Rietzangerlaan 2a, Vogelwijk
muzikaal te verbeelden en hoe de keuze van de
koralen, aria’s en arioso’s tot stand kwam.
Ook de - vermeende - getallensymboliek in
deze Passie komt aan de orde, evenals een uitleg van de authentieke instrumenten die voor
Bach in specifieke passages beslist noodzakelijk waren. Verder zal de recente Nederlandse
vertaling van de Matthäus Passion in het
Nederlands door tekstdichter en zanger Jan Rot
worden belicht.
Natuurlijk worden tijdens de lezing enkele
prachtige gedeelten uit de Passie beluisterd,
zoals als de beroemde aria Erbarme dich en
het overdonderende koorwerk Sind Blitze, sind
Donner in Wolken verschwunden.

Veel Nederlanders hebben iets met de
Matthäus Passion. Wat is het toch dat
deze muziek zo aangrijpend maakt?
Twee weken voor Goede Vrijdag wordt u de
mogelijkheid geboden dit meesterwerk dat
Johann Sebastian Bach in 1727/1728 componeerde te doorgronden.
Kunsthistorica Saskia Gras legt aan de hand
van geluidsfragmenten, teksten en muzieknotaties (in powerpoint-presentatie) uit hoe
dit oratorium is opgebouwd, welke middelen
Bach toepaste om het lijdensverhaal van Jezus

Saskia Gras houdt deze lezing tweemaal in de
vergaderruimte naast de Sint Albaanskerk aan
de Rietzangerlaan 2A:
- op woensdagavond 13 maart van 20.00 tot
22.00 uur
- op vrijdagochtend 15 maart van 11.00 tot
13.00 uur.
De kosten van de lezing bedragen €15 per
persoon (ter plekke te voldoen), inclusief koffie
of thee.
Belangstellenden dienen zich zo snel mogelijk
aan te melden, want het is kort dag. U kunt zich
zowel telefonisch als per e-mail opgeven:
Tel. (070) 4481054 (evt. antwoordapparaat
inspreken)
E-mail: saskiagras@hccnet.nl
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Open dag bij de nieuwe behuizing van Quick
Ruim een jaar lang hebben op het terrein van
voetbal- en cricketvereniging Quick aan de De
Savornin Lohmanlaan vrachtwagens af en aan
gereden. Maar dat is inmiddels verleden tijd,
want het nieuwe clubgebouw dat op het terrein
verrees is eindelijk klaar. En daamee is volgens
het bestuur Quick ook klaar voor de toekomst.
Op het grondgebied waar eens boerderij
Hanenburg stond, is nu een ruime multifunctionele accommodatie Nieuw Hanenburg
gebouwd.
Aan de realisering van het moderne hoofdkwartier zijn een aantal jaren geleden verhitte
discussies voorafgegaan. In 2008 presenteerde
het bestuur een stoutmoedig plan om een
nieuw clubhuis en eventueel ook een nieuwe
tribune te bouwen. Het zou een project worden in samenwerking met woningcorporatie
Staedion. In ruil voor financiële deelname zou
Staedion aan de rand van het Quick-gebied op
de hoek van de Sportlaan en de De Savornin
Lohmanlaan een 70 meter hoge luxe woonflat
mogen neerzetten. Dit plan werd echter door
de leden aan flarden geschoten, waarna acties
op touw werden gezet om de nieuwbouw op
andere wijze te financieren. Daarbij ontstond
ook het idee voor een multifunctioneel ‘buurthuis van de toekomst’.
Kinderopvang en studiebegeleiding
De nieuwbouw ter vervanging van het oude
bouwsel uit 1957 was hard nodig. Niet alleen
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om in gebouwtechnische zin aan de eisen van
de huidige tijd te voldoen, maar ook omdat het
al ruim honderdjarige Quick (de voetbalclub
werd opgericht in 1896 en de cricket-tak kwam
er in 1927 bij) enkele jaren geleden de grens
van 1200 leden al heeft overschreden.
De velden van Quick worden al enige tijd
multifunctioneel gebruikt, ook door andere
partijen dan Quick. Met het clubhuis anno 2013
gaat dat nu ook gebeuren. Een deel van de
behuizing zal op doordeweekse dagen onderdak bieden aan kinderopvang (Triodus) en het
Haags Studiepunt, een instituut voor huiswerkbegeleiding en examentraining.
Burendag
Op zaterdag 9 februari wordt het nieuwe
gebouw feestelijk in gebruik genomen. Dat
evenement is alleen voor leden en genodigden. Enkele dagen later wil Quick echter ook
anderen de gelegenheid geven om Nieuw
Hanenburg te komen bekijken. Daarom houdt
de vereniging voor de omwonenden uit onder
meer de Vogelwijk een ‘Burendag’, waarop
de bezoekers het bouwwerk kunnen komen
bewonderen en een drankje kunnen nuttigen.
U bent welkom op

Dinsdag 12 maart
van 14.00 – 16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Zie voor meer informatie over de vereniging de
website: www.quick.nl

Vogelwijk-proefproject
elektrische deelauto
De Vereniging Vogelwijk Energie(k) begint
over enkele maanden in samenwerkng met de
ANWB in de Vogelwijk een proefproject met
een elektrische ‘deelauto’. Gezocht wordt een
groep van ongeveer tien wijkgenoten die tegen
een gering bedrag en met gebruikmaking van
een centrale ‘oplaadpaal’ in de wijk een elektrische auto wil delen.
Komende zomer wordt proefgedraaid met een
elektrische deelauto. Voor €2,50 per uur (met
een maximum van €25,00 per dag) kan de auto
worden gehuurd.
Op donderdagavond 14 maart wordt hierover
een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in het
kerkzaaltje aan de Rietzangerlaan 2A. Aanvang
20.00 uur, inloop vanaf 7.45 uur.
De sprekers zijn Marc Eenennaam namens de
ANWB en Vogelwijkbewoner Evert Jeen van
der Meer, werkzaam voor de Britse multinationale verzekeraar Aon. Hij is uiteraard lid
van Vogelwijk Energie(k) en heeft al twee jaar
ervaring met het rijden in een elektrische auto.
De (tweepersoons) auto voor het
Vogelwijkproject is in drie uur geheel opgeladen en kan daarmee een afstand van honderd
kilometer afleggen. Met een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur is hij vooral
geschikt voor ritjes in en om de stad.
In Amsterdam is in februari 2011 al de eerste autodeelplek voor elektrische auto’s in
Nederland in gebruik genomen. Greenwheels
biedt een autodate-parkeerplaats met een
oplaadpunt met groene stroom van Essent
voor de elektrische Peugeot iOn. Dat is nog
niet eerder vertoond in Nederland. De iOn in
Amsterdam is de eerste test in een pilot met
25 elektrische auto’s in de vier grote steden. In
Amsterdam zullen er zeven gaan rijden, in Den
Haag, Rotterdam en Utrecht elk zes.

Vogelwijk Energie(k) houdt u graag op de
hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond
energiebesparende projecten en ideeën in de
wijk, niet alleen via dit wijkblad, maar ook per
e-mail. U kunt zich aanmelden voor e-mailberichten via vogelwijkenergiek@gmail.com
Uiteraard zien we graag dat u lid van Vogelwijk
Energie(k) wordt. Dat kost slechts €25 per jaar.
Via bovengenoemd mailadres kunt u zich ook
als lid opgeven.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 6 maart: Maria Plop verzorgt een
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag 13 maart: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
nummers die uitgedeeld worden bij binnenkomst.
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door
diverse magnetiseurs.
Woensdag 20 maart: Tineke de Caluwé verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 27 maart: Rietje Schillemans verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto
of voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag 3 april: Petra verzorgt een avond met
psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een
levend persoon.
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In de brievenbus

Grondwater in kelder sinds rioleringswerkzaamheden
Na de grootscheepse werkzaamheden aan de riolering in de Vogelwijk hebben verschillende
huizen aan de Kwikstaartlaan en andere lanen last gekregen van grondwater in de kelders. Een
aantal dagen voor Kerstmis 2012 steeg het water in deze kelders tot zelfs 10 à 15 cm. Tot op
heden staat er aan de Kwikstaartlaan nog altijd een laag water in deze ruimten.
Ons vermoeden is dat dit het gevolg is van het laten zakken (en later weer het laten stijgen)
van de grondwaterstand ten behoeve van de eerdergenoemde werkzaamheden.
Wij willen graag inventariseren wie nog meer last heeft van grondwater in de kelder sinds
eind december .
U kunt een mailtje sturen naar kwikstaartlaan@gmail.com
Marc Bakker,

Namens enkele bewoners van de Kwikstaartlaan, Kiplaan en Patrijslaan

Enquête over het recente rioolvernieuwingsproject
De rioolvernieuwing en herbestrating in het
wijkdeel tussen de Kwartellaan en de Oude
Buizerdlaan (Project Vogelwijk, Fase III) is
vorige maand voltooid. In 2011 is onder alle bewoners van het gebied tussen de Houtrustweg
en de Kwartellaan (Fase I en II) een enquête
gehouden over hun ervaringen met de rioolvernieuwing. De resultaten van dat onderzoek zijn
in het najaar van 2011 in het wijkblad gepubliceerd en tevens besproken met de voor het
project verantwoordelijke ambtenaren van de
gemeente. Daarbij zijn afspraken gemaakt over
het voorkomen van de bij Fase I en II geconstateerde problemen.
Voordat komend najaar begonnen wordt
met Fase IV van het project (tussen Oude
Buizerdlaan en de De Savornin Lohmanlaan)
wil het bestuur van de wijkvereniging samen
met de verkeerscommissie onderzoeken hoe de
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uitvoering van Fase III door de bewoners tussen
de Kwartellaan en de Oude Buizerdlaan is ervaren. De met deze enquête verkregen resultaten
kunnen dan opnieuw met de gemeente worden
besproken. Ook zullen de resultaten weer in
het wijkblad worden gepubliceerd.
Voor het invullen van de enquête kunt u terecht
op de website van de wijkvereniging
www.vogelwijkonline.nl
Het gebruik van internet heeft het voordeel dat
een deel van de antwoorden automatisch kan
worden verwerkt. Het invullen van de enquête
vraagt maximaal 8 minuten van uw tijd.
Wijkbewoners die deel willen nemen aan de
enquête, maar geen internetverbinding hebben, kunnen bij de Vogelwijk Apotheek aan de
Kwartellaan een papieren exemplaar ophalen.
De enquête kan tot 15 april a.s. worden ingevuld/ ingeleverd.

Het ware verhaal achter het nieuwe bakkerijlogo
In de februari-editie van dit blad
vertelde bakker Victor Driessen trots
over de restyling van zijn winkels onder meer aan het Mezenpleintje,
in de Fahrenheitstraat en aan de
Goudsbloemlaan - én over het nieuwe
logo van zijn bedrijf. Daarbij noemde
hij de naam van degene die dat logo
volgens hem had ontworpen én op
winkelwanden en etalageruiten had
aangebracht.
In zijn enthousiasme vergaloppeerde
Victor zich echter, want de kunstenaar
die hij noemde was alleen verantwoordelijk geweest voor de wandschilderingen van het logo,
maar niet voor het ontwerp.Dat wordt bij dezen rechtgezet: het logo is namelijk het geesteskind
van de Brabantse Judith Haagh en de van origine Duitse Heike Bluthardt, die in het centrum
van Den Haag ontwerpbureau Das Glück bestieren.

Grafisch ontwerpen en mode
Judith Haagh richtte het bureau in 2001
op. Het heette toen nog Soup Royale. Sinds
twee jaar combineert ze samen met Heike de
disciplines grafisch ontwerpen en mode in één
bedrijf onder de naam Das Glück.
,,Victor Driessen was ruim een jaar geleden
een van onze opdrachtgevers,’’ vertelt Judith.
,,We hebben voor zijn bakkerswinkels niet
alleen een nieuw logo ontworpen, maar ook
alle andere pr-uitingen die in de winkels te zien
zijn. Bijvoorbeeld de visitekaartjes en stickers
die de verpakkingen van koekjes en andere
lekkernijen versieren, maar ook de folders, de
uitnodigingen voor kinderfeestjes, de belettering op de winkelruiten en zelfs de kleding van
het winkelpersoneel. We vonden dat het logo
groot als opvallende ‘eyecatcher’ in de nieuw in
te richten winkels moest worden geschilderd.
Dat heeft kunstenaar Peter Wakum gedaan.’’
Totaalconcept
Voor de bakkerszaken koos het vrouwenduo

van Das Glück bewust voor een totaalconcept,
of zoals Judith het in angelsaksische vaktaal
noemt: een all-over look and feel.
Judith: ,,Daar hoorde natuurlijk ook de
personeelskleding bij. Die kleding moest meer
zijn dan zomaar een schortje. We maaken uiteindelijk een soort jurk met een knipoog naar
Saartje van Swiebertje, maar dan wat moderner en in de stijl en kleuren van het logo.
De kleren die kinderen tijdens de bakkerijfeestjes dragen, hebben we ook ontworpen, zoals
‘prinsessenschortjes’ voor de jarige meisjes en
een stoere cowboy-outfit voor jarige jongens.’’
Das Glück is gevestigd in een oude katoenfabriek aan de Stille Veerkade 21G. Behalve
huisstijlen scheppen Judith en Heike ook
flyers, folders, boeken en unieke kleding en
accessoires voor kinderen en volwassenen.
Ze verkopen hun producten op beurzen en
ontwerpmarkten en in hun webwinkel:

www.dasglueck.nl
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Kortom
Handen uit de mouwen tijdens
‘Groenwerkdag’ in de duinen
Wie er snel bij is, kan zich nog aanmelden
als deelnemer aan de ‘Groenwerkdag’ in
het Westduinpark op zondag 10 maart.
Tijdens deze dag, georganiseerd door
Landschapsbeheer Zuid-Holland en de gemeente Den Haag, geven wijkbewoners het
duingebied een lente-opknapbeurt.
In het Westduinpark kunnen de deelnemers,
jong en oud, onder deskundige leiding aan de
slag met het vrijsnoeien van paden, het uitdunnen van bospercelen met ongewenste plantensoorten en het bouwen van een zogeheten
‘vogelkijkwand’ bij het duinmeertje aan de Laan
van Poot. Dat laatste is een houten schutting
met gaten, waarachter vogels kunnen worden
geobserveerd en gefotografeerd of gefilmd
zonder dat ze door de menselijke aanwezigheid
worden gestoord.
De gemeente zorgt ervoor dat de deelnemers
beschikken over al het benodigde gereedschap
om de karweitjes te verrichten. Voor kinderen
zijn zelfs helmen beschikbaar.
Wie mee wil doen, bijvoorbeeld met het hele
gezin, moet zich snel inschrijven via www.
landschapsbeheerzuidholland.nl/agenda
De Groenwerkdag begint op 10 maart om 13.00
uur. Deelnemers verzamelen zich eerst voor instructies bij de post van het bedrijf Omnigroen
naast de Egelopvang, in de duinen bij de kop
van de De Savornin Lohmanlaan. Om 16.00
uur wordt het werk beëindigd.

Heren, kom meezingen in het
Haaglands Gemengd Koor
Muziek maken met je eigen stem en samen
met anderen mooie harmonieën ten gehore
brengen is en blijft een bijzondere belevenis.
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En daarbij telt niet alleen de muziek, maar ook
het sociale aspect. Bij het Haaglands Gemengd
Koor kunt u dat wekelijks ervaren. Het koor is
opgericht in 1994 en bestaat dus al bijna twintig
jaar. Ongeveer dertig enthousiaste leden zingen
elke dinsdagavond in de Wonnebaldschool aan
de Mozartlaan 189 onder leiding van een gedreven dirigente allerlei koorwerken die variëren
in sfeer en moeilijkheidsgraad. Het koor heeft
een breed repertoire, met bijvoorbeeld zowel
musicalfragmenten als klassieke werken.
Hebt u op dinsdagavonden tijd, kom dan meezingen! Omdat er momenteel een gebrek aan
mannenstemmen is, wil het koor vooral hen
uitnodigen, maar alten en sopranen zijn ook van
harte welkom! Ook is het koor op zoek naar een
ervaren pianist.
Kom vrijblijvend langs op dinsdagavonden om
20.00 uur. Wilt u meer weten en geestdriftige
verhalen horen? Bel dan eens met Marette Wils
(070) 3238910 of met Annemieke Smulders
(070) 3683000 (mailadres: asmulders@ziggo.nl)
Website: www.haaglandskoor.nl.

Vijfdelige cursussen ‘tassen
maken’ aan de Laan van Poot
Evenals vorig jaar verzorgt Natassia Jacobs in
haar atelier aan huis, Laan van Poot 296, binnenkort weer twee vijfdelige avondworkshops
in het ontwerpen en maken van lederen tassen.
De cursus kost 350 euro en ervaring is niet
nodig. Aan het slot gaat u naar huis met een
zelfgemaakte tas. Per cursus is er slechts plaats
voor vier personen.
De data zijn: 12, 19 en 26 maart, 2 en 9 april
óf 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april. Elke
avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.30
uur. Liefhebbers kunnen zich aanmelden tot 9
maart. Bel 06 27227787 of mail naar
info@njdesign.nl

Kortom
Niet vergeten: 13 maart
borrel VogelNetwerk
De opkomst bij de laatstgehouden Vogel
Netwerkborrel op 9 januari was verrassend
groot en het enthousiasme van de 27 bezoekers
uit de wijk – allemaal ondernemers van kleine
of grote bedrijven – was zichtbaar en voelbaar.
Zoals aangekondigd is er op woensdag 13
maart opnieuw een bijeenkomst, wederom aan
de Papegaailaan 7 en opnieuw tussen 17.00 en
19.00 uur. De catering wordt dit keer verzorgd
door Jessy’s Cuisine, het culinaire bedrijfje van
Jessica Heidenkamp van de Laan van Poot, over
wie u in het aprilnummer van dit blad meer
zult lezen.
Het enige wat de deelnemers aan het Vogel
Netwerk naar de borrel hoeven mee te nemen
(naast wellicht pen en papier en een paar visitekaartjes) is een tientje ter bestrijding van de
kosten. Het zou leuk zijn als u van te voren uw
komst aankondigt via info@ vergaderathome.
nl maar dat hoeft niet per se, want ‘last minute’
in een spontane opwelling langskomen mag
uiteraard ook.

Voorjaarsbrunch voor
ouderen op 29 maart
Voor de 55-plussers in onze wijk is er op vrijdag
29 maart een 3-gangen voorjaarslunch van
12.00 tot 15.00 uur aan de Eendenlaan 6, ten
huize van Mieke Douma.
De kosten van deze brunch bedragen € 15 per
persoon, ter plaatse te voldoen.
Deelnemers dienen zich tussen 18 en 21 maart
aan te melden bij Ria Zonneveld, tel. (070)
345.22.68.
Wanneer iemand graag wil aanschuiven, maar
problemen heeft met het vervoer er naar toe
en terug, kan dat bij Ria Zonneveld worden

gemeld. Dat zal worden gezorgd voor particulier vervoer.
Om de middag nog extra luister bij te zetten, lijkt het Mieke en Ria een aardig idee als
bepaalde deelnemers tijdens de lunch bijvoorbeeld een gedicht voordragen, een verhaal
voorlezen of iets van muziek laten horen. Voel
u echter niet verplicht. Het is geheel aan u!

Paasbridgedrive op
zaterdag 23 maart
Pasen valt dit jaar vrij vroeg, namelijk op 31
maart. Dit betekent dat het ook al snel tijd is
voor de traditionele Vogelwijk-paasbridgedrive.
Die is voor deze keer gepland op zaterdag 23
maart, twee dagen na het officiële begin van
de lente. Zoals gewoonlijk vindt het bridgefeest weer plaats in een van de zalen van de
Bergkerk aan de Daal en Bergselaan. De drive
begint om 19.30 uur en de kosten bedragen
nog steeds slechts 4 euro per deelnemer. Geef
u en uw bridgepartner zo snel mogelijk op bij
organisatrice Lucie Nijmeijer:
e-mail: lucienijmeijer@hotmail.com of telefoonnummer (070) 3230181.

Open dag in ‘Uitzicht’:
Zaterdag 16 maart
Elk jaar wordt op de derde zaterdag van maart
de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn
gehouden. Florence woonzorgcentrum Uitzicht
aan de Zonnebloemstraat, tegenover het begin
van de Daal en Bergselaan, orgamniseert
daarom op zaterdag 16 maart een informatieve
dag voor bewoners uit de omgeving en andere
belangstellenden.
Er zijn kraampjes met interessante informatie,
onder meer over wonen en (thuis)zorg, en de
bezoekers kunnen ook gratis hun bloedsuiker-
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Kortom
gehalte of bloeddruk laten controleren.
Er worden rondleidingen gegeven en personeelsleden van Uitzicht verstrekken allerhande
informatie over de activiteiten die Uitzicht
geregeld voor bewoners en oudere wijkgenoten
organiseert. Tevens worden er leuke cadeauartikelen en handige hulpmiddelen voor in huis
verkocht. Op de eerste etage is een ‘verwenplein’ waar onder andere massages en ‘healingtouch’-demonstraties worden gegeven. Ook
kan men meedoen aan een loterij met aantrekkelijke prijzen en als klap op de vuurpijl is er
een optreden van een fanfare. Voor een hapje
en een drankje kunt u natuurlijk terecht in het
Uitzicht-café!

april geeft Lucy de cursus ‘Côte d’Azur, Côte
d’Art’. De rode draad hierin is de Franse Rivièra
als paradijs voor tal van (vooral) twintigsteeeuwse kunstenaars als Renoir, Signac,
Matisse, Picasso, Bonnard, Léger en Cocteau.
Voor beide cursussen zijn nog plaatsen beschikbaar. Geef u op bij de docente via
lucyhovinga@kpnplanet.nl of tel. 0181-482236
of 06-51176390. Bij het Muzee is op dinsdag
t/m zaterdag tussen 10 en 17 uur en op zondagmiddagen ook een informatiefolder met
aanmeldingsformulier verkrijgbaar.

Cursussen over Côte d’Azur
en Engelse landhuizen

Wie een scheve stoeptegel of een kapotte
straatlantaarn ziet, kan dit sinds kort ter plekke
via een app op zijn smartphone melden aan de
gemeente. Makkelijk voor de melder, maar ook
voor de gemeente. De nieuwe app is onder de
naam ‘Meldingen’ te vinden in de app-store van
Apple en op de Android Market. De app staat
ook op www.denhaag.nl/meldingen
Tot nu toe konden Hagenaars een melding over
ongemakken in de openbare ruimte uitsluitend
via de gemeentelijke website of met een telefoontje naar het Gemeentelijk Contactcentrum
aan de gemeente doorgeven. Door de meldingen op locatie via een smartphone te versturen, komen deze sneller bij de juiste afdeling
terecht. Bovendien ziet de gemeente heel
nauwkeurig waar het gemelde probleem zich
voordoet, doordat de melding via de app voorzien kan worden van GPS-locatiegegevens. Dit
betekent dat problemen eerder kunnen worden
opgelost.
De afgelopen jaren heeft de gemeente al grote
stappen gezet in een snellere afhandeling van
meldingen. In 2009 werd ongeveer 50% van de
meldingen binnen een week afgehandeld, nu is

Binnenkort verzorgt kunsthistorica Lucy
Hovinga twee bijzondere vierdelige cursussen
in het Muzee Scheveningen, Neptunusstraat
92. Beide cursussen beginnen op dinsdag 12
maart, één ’s morgens, één ‘s middags. Lucy
is een collega van Saskia Gras, die sinds begin
vorig jaar cursussen kuntgeschiedenis geeft in
de Vogelwijk. De twee werken geregeld samen.
Op dinsdagochtend 12 maart van 10.15 – 12.00
uur en vervolgens op 19 en 26 maart en 9 april
op dezelfde tijdstippen kunt u de cursus ‘Macht
en Pracht in het Peak en Lake District’ volgen.
Centraal daarin staan enkele van de mooiste
landhuizen van Engeland, zoals Hardwick
Hall, Chatsworth, Haddon Hall, Levens Hall,
Brantwood en Blackwell. Er is aandacht voor
de geschiedenis en sociale geschiedenis rond
deze landhuizen , maar ook voor de architectuur van de bouwwerken en de tuinen. De
cursusprijs bedraagt € 50.
Op dinsdagmiddag 12 maart van 12.30 tot
14.15 en vervolgens op 19 en 26 maart en 9
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Meldingen bij gemeente
simpel via smartphone

Kortom
dat dik 90%. Lukt het niet om een melding op
tijd af te handelen, dan laat de gemeente dat de
melder weten. En als iemand dat wil, kan hij een
bericht krijgen als de melding is afgehandeld.

Workshop jazz-zingen
op zondag 24 maart
Onder de douche, op de fiets of in je uppie in de
auto heeft bijna iedereen het wel eens gedaan:
lekker jazzy zingen. Het gevoel daarvoor en het
uitproberen van de mogelijkheden van deze
muzikale uiting kun je op zondagmiddag 24
maart aan de Papegaailaan 7 verder ontwikkelen tijdens een workshop onder leiding van
jazz-zangeres Nicoline Snaas.
Van 13.00 tot 17.00 uur biedt zij voor maximaal
15 personen een leerzaam en ontspannend
programma aan waarin de improviserende
jazzy zangstijl de hoofdrol speelt. Tijdens de
workshop kunnen de deelnemers nu en dan een
drankje en hapje tot zich nemen en na afloop
is er een gezamenlijke borrel. In december is
een dergelijke workshop al eens uitgeprobeerd
- zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven en dat bleek een enorm succes. Houdt u van
zingen en heeft u gevel voor jazz, grijp dan nu
uw kans.
De kosten bedragen 45 euro per persoon, ter
plekke te voldoen. Liefhebbers kunnen zich
opgeven bij Yvonne Brouwer via
info@athome.nl of tel. nr. 3234187.

Woordkunstenaars in
de Vogelwijk gezocht
Op zondagmiddag 26 mei zal de voorjaarseditie
van de manifestatie Uit de Kunst in de Vogelwijk
plaatsvinden rond het thema ‘Woordkunst’. Uit
de Kunst in de Vogelwijk is dé gelegenheid voor
kunstminnende wijkbewoners, van jong tot oud,

om kunstuitingen te tonen en te bewonderen.
Het afgelopen najaar stonden – in de kantine
van de HALO - schilderkunst en fotografie
centraal, met een muzikale omlijsting. Voor
de lente-uitvoering zoeken de organisatoren
Simone Kappeyne en Mieke Douma wijkbewoners die zich op een of andere manier kunstzinnig bezighouden met ‘het woord’ en het leuk
vinden om dat te delen met anderen.
Het idee is om het evenement te houden in
drie huiskamers die op loopafstand van elkaar
liggen. De huizen hebben alle drie een thema:
het gesproken woord, het gezongen woord en het
geschreven woord. Op elke locatie zal er voor
jong en oud van alles te zien, te horen en te
doen zijn.
Voor het gesproken woord denken we aan poëzie, verhalen of passages/fragmenten uit boeken (fictie en non-fictie) die door de schrijvers
worden voorgelezen.
In de kamer van het gezongen woord wordt
gezongen door individuen, bandjes, een
koortje of misschien wel een rapper. Wellicht
zijn er zelfs mensen die een stukje cabaret ten
beste willen geven, waarmee het vroegere
Spotvogelcabaret dat in 1989 en 1990 een kortstondig maar succesvol bestaan heeft geleid
weer even nieuw leven wordt ingeblazen.
Voor het huis van het geschreven woord zoeken
we mensen die beeldend bezig zijn met woorden, letters of boeken. Daarbij kun je onder
meer denken aan het verwerken van letters in
schilderijen, kalligrafie, grafisch ontwerp of
boekbinden.
Kortom: schrijf je weleens, zing je graag, zit je
in een band of een koor, heb je een hobby of
een beroep waarin je met woorden, letters of
boeken werkt, meld je dan snel bij Simone:
simonekappeyne@planet.nl, 06-3814 9134
of Mieke: visserdouma@hetnet.nl
tel. 06-51182890.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d. Een advertentie mag
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl
GEZOCHT - Wij zoeken 2 beige waterslagen met
de afmeting 16 cm lang,10 cm breed en 3 cm dik.
De opstaande rand is 7 cm hoog. Als iemand er 2
heeft liggen of kan missen, zouden we erg geholpen
zijn. Het is een veelvoorkomende waterslag uit de
vijftiger jaren.Tel 3680776.
TE KOOP – Ons fraai gerenoveerd en goed onderhouden parterre-appartement in de Bloemenbuurt.
Direct te betrekken; er hoeft echt niets aan te gebeuren. Parketvloer in gehele woning, rolstoeltoegankelijk, drempelvrij. Grote tuin/terras op het zuiden.
Vraagprijs: € 225.000. Zie FUNDA Irisplein 48.
gavdoorn@ziggo.nl of 0620970123 (tussen 12 en 18
uur).
GEZOCHT - Is er een wijkgenoot die onze dochter
(elektrische) gitaarles zou kunnen geven? Ze is nu 11
en speelt al 3 jaar akoestisch. Graag uw reacties naar
06-55157413 (‘s avonds).
AANGEBODEN - Twee prima hardschalige
‘American Tourister’- koffers met wielen en een
trekhandel. Tel. 3625 909.
GEVRAAGD - Een kleine tv voor de slaapkamer. Tel.
3625 909.
OPROEP AAN KUNSTENAARS - De Houtrust
school is op zoek naar enthousiaste kunstenaars (beroeps- of hobbymatig) die het leuk vinden om onze
kinderen één of meerdere gastlessen te geven. In april
staat onze school in het teken van het thema Kunst.
Ons uitgangspunt is kunstenares Niki de Saint-Phalle.
Haar werk biedt kinderen ruime aanknopingspunten om aan de slag te gaan met diverse materialen,
technieken en kleur.Wie heeft zin en tijd om onze
kinderen gastlessen te geven, geïnspireerd op eigen
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werk met een twist richting Niki? Materialen en andere benodigdheden worden door de school verzorgd.
Contactpersoon: Marjolein van Braak,
m.vanbraak@houtrustschool.nl
BIJLES AANGEBODEN – Tim Verhaegen,
Vogelwijker, tweedejaars student TU Delft, geeft in
de weekends bijlessen wis- , natuur- en scheikunde en
biologie. €15 per uur. Bel 06-57932273 of mail naar
tim-verhaegen@hotmail.com
AANGEBODEN - Mijn betrouwbare klusjesman heeft
nog ruimte voor werkzaamheden in en rondom uw
huis.Tel: 0174 280 303 of 06 2124 7227. Voor referenties kunt u bellen met tel. 3256 887.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze goede huishoudelijke hulp heeft nog tijd beschikbaar. Zij is volledig
betrouwbaar en werkt netjes. U kunt haar bereiken op
tel. 06 36039397. Voor nadere inlichtingen/referentie:
tel. 3658 535 of 06 2009 1951.
GEZOCHT - Heeft u nog oude singletjes of LP’s liggen
die weg mogen? Ik heb een oud pick-upje gekregen
en u maakt mij er blij mee. Tevens gezocht: een
garage voor stalling van klassieke auto. Marc Kraan,
Kraaienlaan, tel. 06-53470159.
KLEUTERGYM/TURNEN - Gymnastiekvereniging
Scheveningen verzorgt op dinsdag lessen kleutergym
en turnen in de gymzaal van de Houtrustschool,
Nachtegaalplein 19-A. Van 17.00-18.00 kleutergym,
van 18.00-19.00 turnen voor kinderen van 6-8 jaar
en van 19.00-20.00 turnen voor kinderen van 9-11
jaar. De kinderen zijn welkom voor een gratis proefles.
Meer inlichtingen: tel. 3587 989. Voor de lessen de
ingang aan de rechterzijkant van de school gebruiken.
AANGEBODEN - Bijles Nederlands en filosofie. In
beide vakken heb ik een Mastergraad behaald.
Contactgegevens: ydasmets@hotmail.com of
06-42147371.
LEDEN GEZOCHT - Het Haaglands Gemengd Koor
zoekt nieuwe leden (mannen zéér welkom!) én een
pianist(e).Wij zingen een breed repertoire: b.v. van
musicalfragmenten tot klassieke werken. Repetities
op dinsdagavond in de Wonnebaldschool, Mozartlaan
189. Informatie bij Marette Wils Tel 3238 910.
Zie ook www.haaglandskoor.nl
GEZOCHT - Per 1 april a.s. een vrije studio in rustige
buurt. Huur tot max 650 euro. Tel. 06 218 145 40.
TE KOOP – Fiat Punto, 1.4 lichtblauw metallic 3
deurs, bouwjaar dec. 2005, in zeer goede staat. Km
stand 69.000. Gekeurd tot februari 2014. In dec. 2012
beurt gehad. Inclusief airco, licht metalen velgen,

kuipstoelen, citystand, elektrische ramen en elektrische vergrendeling. Zuinig in gebruik en goedkoop
verzekerd. Vraagprijs 3900 euro. Nadere inlichtingen
tel. 06 42155003.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze hulp wil graag
meer werken, in of om de Vogelwijk. Zij is vrolijk en
maakt prima schoon. Zij is te bereiken op tel. 0617936426. Voor nadere inlichtingen: tel.
06-13000318.
TE HUUR IN VOGELWIJK - Ik verhuur mijn
huis gemeubileerd voor kortere of langere tijd aan
vakantiegangers of gezinnen die tijdelijk een andere
woonruimte nodig hebben.Tel.06 44456632 of
myraklee@kpnplanet.nl
TE KOOP IN FRANKIJK – (Centre, dept. Indre)
300 km ten zuiden van Parijs een boerderij uit 1691.
Geheel in oude stijl gerenoveerd en voorzien van
alle moderne comfort. Vier slaapkamers met elk een
badkamer; zwembad 5 x 10 m. Op het terrein (10.000
m2) staat afzonderlijk een tuinkamer met badkamer.
Te zien op www.130042 gites.nl. Voor meer informatie tel. 3253 784 of 06 54793678.
GRATIS AF TE HALEN – Een Olivetti faxapparaat;
werkt nog uitstekend! Tel. 3684 333.
TRAINING MINDFULNESS - Op maandagavond 25 maart begint er wederom een achtweekse
mindfulness-training voor Vogelwijkbewoners aan de
Laan van Poot 442. Maximaal zes personen. Verdere
informatie : 0627093136 of e-mail:
liliane@mindfulness4all.nl
VAKANTIE ? - Betrouwbare Vogelwijkster (65+)
past dit voorjaar graag op uw huis(dieren).Voor verdere informatie sms uw mailadres naar 06 201819 02.
BIJLES EN HUISWERKBEGELEIDING - In alle
vakken en voor alle niveau’s van basisschool en middelbare school. Bel Sebastian, 06 49 847 834.
GEZOCHT - Oppas voor onze dochter (6) en zoon
(4) op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van
15.00 tot 18.00 uur, (voorlopig) in de periode juni en
september. Tel: 06 11 92 0722.
GEZOCHT VOOR BABYKAMER - Tripp Trapp kinderstoel (wit) en Hemnes Ladenkast ( 8 lades) (wit)
van Ikea. Prijs n.o.t.k. Contact via email:
janjorisbol@hotmail.com
HUISSCHILDER - Onze huisschilder heeft nog
enige tijd beschikbaar. Hij is een nauwkeurige vakman, is betrouwbaar en hanteert redelijke tarieven.
Geen zwart werk. Referentie: tel 3620866.

Ouwe lappen
Uit mijn kindertijd herinner ik me dat mijn
moeder tegen mij zei, wanneer ik chagrijnig
was: ‘Je hebt een gezicht van ouwe lappen!’
Zou het Amsterdams zijn? Ik weet het niet. In
Den Haag heb ik het in elk geval nooit horen
gebruiken.
Nu ik in de krant lees over ouderen die klagen
over alle bezuinigingen zie ik in gedachten al
die ouderen rondlopen met een gezicht van
ouwe lappen.
Nu geloof ik wel dat er een grote groep is van
ouderen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Zij mogen niet veel inkomsten
verliezen. Maar er zijn er ook heel veel die het
redelijk goed of gewoon ronduit goed hebben.
Dat komt mede doordat de oudere generatie
- waartoe ik behoor - in tegenstelling tot veel
jongeren van vandaag de dag heeft geleerd
om zuinig te leven. Ik roep altijd: ‘Met mij kun
je nog wel een hongerwinter door’. Maar wij
moesten wel. Je werd vroeger zelfs behoorlijk
achter je vodden gezeten om zuinig te zijn.
Over de hongerwinter gesproken: ik was met
een vriendinnetje in die tijd ondergebracht
bij een hereboer in het Groningse Zandeweer,
het dorp waar onlangs nog het epicentrum
van twee aardschokken lag. Niemand buiten
Groningen had ooit van Zandeweer gehoord en
nu weet heel Nederland waar het ligt.
Maar ik had het over zuinigheid. Vlak na de
oorlog, toen mijn ouders het nog steeds moeilijk hadden, haalde mijn moeder ‘afsnijsels’ bij
de slager en zei daarbij dat het voor de hond
was. Als mijn lieve vader daarna moeite deed
om de voorgeschotelde zenen door te bijten en
in te slikken, riep ze: ‘Eten Jan!!’
Terug naar de ouwe lappen. Ik weet nog goed
dat mijn zoontje toen hij een jaar of zes was ook
nogal eens rondliep met zo’n ouwe lappen
gezicht. Toen de buurman die zijn auto stond te
wassen een keer aan mij vroeg of ik wat oude
lappen voor hem had, riep ik: ‘Neem Donny’s
gezicht maar!’

Lorre
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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: 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. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
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 55.
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
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061,
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
w i j kve r en i g i ng

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag
Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam
tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een acceptgiro
toegezonden.
Gironummer wijkvereniging: 1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Verkeerscommissie
Herman Boutkan, Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, Heldringschool, Hans van Geest,
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl
Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

